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موریه ایرانیان را خیانت کار ،بی منطق ، بدوي ومستبد معرفی می کند و در تمام جوانب در تضاد با 
ان شخصیت هاي داستان ،به شیوه هاي مختلف به اظهار راستی و درستی نژاد اروپایی قرار می دهد . او از زب

نظر درباره ایرانیان و شرقیان می پردازد. در جایی دیگر از زبان یکی از ریش سفیدان ایل چنین می گوید :
سالح آلت صلح ایشان دروغ و خیانت است ، به هیچ و –اي یاران به ایرانیان دل مبندید که وفا ندارند «

).126:همان....» ( دام می اندازند، هر چه به عمارت ایشان کوشی به خرابی تو می کوشند پوچ آدمی را به
کمبود نقص دقت که به « نیز به دروغ گویی شرقیان اشاره کرده و می گوید:"سر آلفرد لیان "البته 

). 74:1390سعید،» ( سهولت به دروغ گویی و عدم صحت عمل می انجامد ، سجیه ي یک ذهن شرقی است 
شرقی مملو ازنگاه برتري جویانه یک فرد اروپایی است که سعی در –توصیفات موریه از ملیت ایرانی 

متقاعد کردن خواننده براي عرضه دیدگاه هاي شرق شناسانه دارد.مفاهیمی که تداعی گر تحجر ، تعصب و  
بومی که هیچ شناختی از چنین عقب ماندگی است و نتایج از پیش تعیین شده اي را به عهده خواننده غیر 

تمدن و چنین ملتی ندارد ، قرار می دهد.این گونه فطري و ذاتی دیدن پلیدي و دنائت در ایرانیان یاد 
تمام ویژه گی ها و عادات پلیدي که استعمارگر به فرد بومی نسبت می دهد، نه :«آورگفته جان محامد است 

خون فرد بومی نشان –که به مثابه ویژگی هاي ذاتی درنژاد به عنوان نتایج تفاوت هاي فرهنگی و اجتماعی
داده می شود .موریه که به هیچ وجه درصدد بیان تاثیرات مخرب نابسامانی هاي دیر پاي سیاسی و اقتصادي 
بر نوع زندگانی و اخالقیات در ایران بر نمی آید ، صرفا آن عده  قلیل درباریان شیادي که طرف معامله اش 

نماینده یک ملت می گیرد و ضعف هاي اخالقی این قشر خاص را به تمامی ایرانیان تعمیم می بودند را
).16: 1387،:بوبانی» ( دهد

: "کلی گویی"بازتاب شرقی شدگی ملیت از طریق -1-1
همان طور که پیش تر نیز اشاره شد ، به خاطر میزان باالي تاثیر پذیري جمال زاده از روایت هاي درونی 

ان سرگذشت حاجی بابا و شیوه هاي روایی این داستان ، آثار او را می توان به منزله ترکیبی از عناصر رم
بارها به نژاد و ملیت » یکی بود یکی نبود « داستانی شرق و غرب تلقی کرد . او در مجموعه   داستانی 

از نگاه شرق شناسانه اي است که او ایرانیان اشاره کرده که معناهاي ضمنی منفی را در بر داشته است و متاثر 
ازرمان حاجی بابا  گرفته است. اگر نگاهی دقیق به گفتمان هاي شرق شناسانه بیاندازیم، می بینیم یکی از 

است، به این معنا که فرد با دیدن چند مورد از یک پدیده ، "کلی گویی "خطا هاي محرز شرق شناسی 
پدیده هاي متفاوتی راکه در آن جایگاه نیستند ، در آن قانون قرار می قانونی کلی درباره آن صادر می کند و 

دهد. برخی از شرق شناسان در توصیفات خود  چند ویژگی از  اخالقیات شرقیان را برشمرده وآنها را در 
یک قالب ریخته و حکمی کلی براي آن ساخته اند . در واقع کلی سازي براي این صورت می گیرد تا از 

شناخت زودتر و آسان تر انجام پذیرد، که البته این روش در بیشتر مواقع به اشتباهات محض می رهگذر آن
بسیار استفاده » همه ، هر ، تمام ، هیچ کس وهیچ یک « انجامد. در این نوع کلی گویی ها از واژه هایی چون 
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» بیله دیگ بیله چغندر« داستان می شود.این واژگان درداستان هاي جمالزاده زیاد دیده می شود. جمالزاده در 
که به زعم بسیاري از ادبا شباهت بی مانندي به سرگذشت حاجی باباي اصفهانی دارد ، به تکرار و تقویت بن 
مایه هاي شرق شناسانه این رمان انگلیسی پرداخت وبا استفاده از شخصیت هایی که شباهت بسیاري به 

ه براي او می افتد ،  اثر داستانی خود را به یک اثر شرقی شده شخصیت هاي داستان حاجی بابا و اتفاقاتی ک
تقلیل داده است . شخصیت دالکی که در این داستان ذکر شده ، خواننده را به یاد شخصیت حاجی بابا می 
اندازد که در ابتداي داستان در نزد پدرش دالکی می کرد و در طی داستان با مسافرت به شهر هاي مختلف 

ا شغلی پیدا کرده و ثروتمند می شود . نویسنده از زبان دالك در این داستان چنین می گوید : ایران ارتق
من هجده ماه بیشتر در ایران نبودم ولی همین قدر دستگیرم شد که سراسر ایران مثل کارناوالی است که « 

).105::1389(جمالزاده» هر کس به هر لباس که بخواهد می تواند در بیاید و کسی را بر او بحثی نیست . 
در جایی دیگر از این داستان جمالزاده عیناٌ جمالت کتاب حاجی بابا را از زبان دالك انگلیسی در مورد 

مردم ایران نقل می کند :
طولی نکشید که خودم را صاحب تمول دیدم و به یاد یک جمله از کتاب حاجی باباي اصفهانی مشهور « 

فتادم که می گوید : اي یاران به ایرانیان دل مبندید که وفا ندارند صالح جنگ و که در ایران خوانده بودم ا
آلت صلح شان دروغ و خیانت است، به هیچ و پوچ آدمی را به دام می اندازند ...هر چه به عمارت ایشان 

همان )....» ( کوشی به خرابی تو می کوشند! 
ده با تقویت وتکرار کلیشه هاي شرق شناسانه و کلی نکته قابل توجه در این داستان این است که جمالزا

گویی هاي داستان حاجی بابا در اثر داستانی خود ، به نوعی به هجو اخالق عمومی ایرانیان می پردازد و حتی 
برگزیدن این عنوان ( بیله دیگ بیله چغندر ) خود مدلول این گفته است. و این موارد بیشتر از آنکه مربوط  

مستقیم او باشند ناشی از انطباق دادن این اثر با رمان حاجی بابا است که مشخصه ها و ویژگی به تجربیات 
نیز نظر صریح خود را درباره ایرانیان درابتداي » ویالن الدوله«هاي آن را باز تولید کرده است. او در داستان 

فته و ناکارآمد است ، معرف تیپ داستان عنوان می کند. ویالن الدوله در این داستان که فردي بی هویت ،آش
خاصی از طبقات اجتماعی ایران نیست، بلکه نمایاننده تصویري از کل جامعه ایرانی است که به زعم خود 
نویسنده، در همه جاي ایران یافت می شود.نویسنده در این اثر ، پیشرفت فرهنگی ، اجتماعی و معنوي 

که البته این موضوع نیز در گفتمان هاي شرق شناسانه با کشورش را بسیار دشوار و دیریاب توصیف می کند
تجسم یافته است.بر اساس گفتمان هاي شرق شناسی فرار شرقیان از ذات ناکارآمدشان "ایستا انگاري"عنوان 

کاري بس دشوار وگاهی ناممکن است. این داستان با خودکشی ویالن الدوله به اتمام می رسد،به نظر می 
ازبازنمایی هاي این چنینی در داستان هایش ، به تصویر کشیدن افراد خاصی از اجتماع رسد قصد نویسنده

نیست،بلکه او با استفاده از این شیوه ها سیماي شکست خورده اي از نظام هاي اجتماعی و سیاسی ایران را 
را با این جمله آغاز می کند :» فارسی شکر است « به تصویر می کشد.او داستان کوتاه 
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).19همان:..» ( هیچ جاي دنیا تر و خشک را مثل ایران با هم نمی سوزانند «
و بار دیگرکلی گویی نویسنده که در ابتداي داستان عنوان می شود تا پایان داستان ادامه می یابد ودر 
همان جمله آغازین به طور هدفمندانه اي خواننده را مجبور به قبول نظریات خود می کند.در واقع کلی

سازي و یا کلی گویی نوعی  نتیجه گیري از پیش تعیین شده است، که اجازه قضاوت آزادانه را از خواننده 
سلب می کند و نقش کلیدي را در القاء حالت بدبینی در خواننده بازي می کند. خواننده در این اثر شاهد 

ه هر کدام از طبقه خاصی هستند، اوضاع آشفته ، نابسامان و بی نظم جامعه ایرانی است و شخصیت هاي آن ک
دچار گسست هاي عمیق فرهنگی و اجتماعی اند.

رسول پرویزي نیز که خود از نویسندگان منتقد در دوره معاصر است و به زعم خوداز ادامه دهنده راه 
ا زبانی ادبی جمالزاده ، در آثار داستانی خود ایرانیان و همچنین بومیان مناطق خاصی از جغرافیاي ایران را ب

طنز، تلخ و نیش دار توصیف کرده است. در یک نگاه کلی می توان به این نتیجه رسید ، که برخی از داستان 
درباره » شیر محمد « هاي او نیز معناهاي ضمنی منفی را در خود درونی کرده است. او در قسمتی از داستان 

رفتار عمومی مردم چنین می گوید : 
دند که رمضان المبارك بیاید ،شب ها بخورند و قلیان بکشند و آواز بخوانند ، ماه ها انتظار می کشی« 

روزها تا لنگ ظهر بخوابند و بعد کج خلقی کنند و بی حوصلگی نشان دهند تا افطار شود واز نو کار شب 
).31:1357گذشته تکرار شود(پرویزي،

ردم همیشه به دنبال فرصتی هستند تا از او در این توصیفات به طور ضمنی به این مسئله اشاره دارد که م
هستند و این دور باطل تا ابد "ایستا"خود تبلی نشان دهند ، آنها مردمانی کوته بین ، بی تفاوت ،منفعل و 

ادامه خواهد داشت. آنها در افکار و اوهام سطحی خود به سر می برند، همان طور که لوئیز یاجیپ می گوید 
). بر اساس گفتمان 102:1987(الدعمی،...» ز دست داده است و آینده اي نیز ندارند عقل شرقی اثر خود را ا:« 

شرق شناسی به مشرق زمین به صورت موجودي می نگرد که وجودش نه تنها در « هاي شرق شناسان نیز 
» معرض تماشاي غرب است بلکه اصوال بر محورهاي زمان و مکان براي غرب بی حرکت و بالتغییر است

نویسنده در صحنه اعدام، رفتار مردمی را تشریح می کند که براي » زار صفر « ). در داستان 169:1362(سعید:
که "علی میر غضب "دیدن صحنه اعدام دچار هیجان شده اند واز تیرهاي برق ودیوارها باال می روند،  

به هاي شهر قمار می کند ، جالد این مراسم است فردي است خالی از هویت ، یا آدم دار می زند و یا در خرا
ویژگی هایی هم که پرویزي در این داستان به آن ها می پردازد، مربوط به فرد یا طبقه ي خاصی از اجتماع 
نیست بلکه گروه کثیري از مردم را شامل می شود . آنها مردمانی غیر متمدن ، نامطلع و وحشی اند که نیاز به 

زیرین داستانش براي اثبات این مدعا مصرانه می کوشد. باز نمایی کنترل و آموزش دارند .او در الیه هاي
هایی این چنینی که ترسیم گر اغتشاش و هرج ومرج در کشور هاي شرقی و به خصوص بومیان مناطق 

غرب به شرق می کند. در حقیقت به نظر "فرادستانه و فرو دستانه"است، کمک شایانی به شکل گیري نگاه 
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تاکید بر محدودیت هاي فکري مردم و الگوهاي شدیدا سنتی که همگی ناشی از  نداشتن می رسد نویسنده با
ذهنی پیشرفته ، دانش و خود آگاهی است، سعی در القاء مضامینی دارد که آثار او را به سمت شرقی شدگی 

مچنین و تکیه بر ویژگی هاي ناپسند و ه"منفی سازي"سوق می دهد.  در رمان حاجی باباي اصفهانی نیز
تعمیم دادن آنها به عموم مردم ایران و برداشت هاي بد بینانه از برخی رفتارهاي ایرانی ، به کرات دیده می 
شود. موریه در این رمان از دروغ گویی ، دورویی و خیانت مردم ایران فراوان سخن گفته است. او پایبندي 

می گوید :ایرانیان به راستگویی را کم می داند و در این باره چنین 
).126:1385(موریه،!...» دروغ ناخوشی ملی و عیب فطري ایرانیان است و قسم شاهد بزرگ این معنی « 

و کوچک شمردن ، تمام ایرانیان را درو غ گو و خائن معرفی می کند. او "کاهش گرایانه"او با یک نگاه
اٌ نماینده تیپ ایرانی است چنین شرح می نادانی و ریاکاري ایرانیان را از طریق شخصیت حاجی بابا که اساس

دهد :
براي مصلحت وقت و قبول عامه الزم آمد ، بناي طهارت و وضو و نماز گذاشتم ،به شدتی که گفتی از « 

، مهر در بغل ، تسبیح در دست ، مسواك در کمر، …براي همین ها زنده ام ، ... پیشانی را داغ نهادم ، 
.                                                    )208مان :ه(ملحدي شدم حسابی ! ،...! …

موریه با نگاهی منفی وکل گرایانه، ایرانیان را غوطه ور در جهل مرکب ، و موجوداتی به شدت دروغ 
نسبت این نمایه ها به « گو و ریاکار معرفی می کند، که نمی توان به آنها اعتماد داشت. از نظر فرد دالمایر

»( رق واقعی مانند نسبت جامه هاي مخصوص به شخصیت هاي بازیگر در یک نمایش است ش
).این توصیفات که می تواند به نوعی آشکار کننده خود محوري پنهان وخودآگاه نویسنده 164:1384دالمایر،

این میان گفتمان شرق شناسی تجسم می یابد. در "کاهش گرایانه ي"و نگاه "منفی سازي"باشد در فرایند 
در تشریح مناسبات "یکی بود یکی نبود "جمالزاده نیز در داستان هاي خود به خصوص مجموعه داستانی 

جامعه ایرانی با تکیه بر دروغ گویی ، ریا و چاپلوسی ، باز هم از نظام هاي اجتماعی فاسد ایران سخن به 
ار داستانی جامعه شناختی طبقه بندي کرد ، زیرا میان آورده است . آثار داستانی جمالزاده رامی توان در بین آث

آثار او شامل طیف وسیعی از طبقات اجتماعی ایران می شود . او درباره دروغ گویی ایرانیان ، به همان متن 
داستانی موریه تأسی جسته و همان طور که قبال ذکر شد ، قطعه هایی از رمان حاجی بابا را عیناٌ در یکی از 

آورده است . و در این مورد نیز هم داستان با موریه معتقد است که: داستان هاي خود
).107:1389جمالزاده،...» ( دروغ ناخوشی ملی و عیب فطري ایرانیان است « 

ایرانی –نیز با آفریدن  شخصیتی پیکارسک آن را به عنوان فردي انقالبی "رجل سیاسی"او در داستان 
، که به قول خود آن قدر شر و "حاج علی"او براي این که با همسایه اش معرفی می کند که هیچ نمی فهمد .

ور ( دروغ ) بافته براي خود آدمی شده بود، رقابت کند ، بازار و دکان ها را به هم ریخته و شروع به شعار 
س دادن و فریادهاي دروغین می کند تا بتواند سري در میان سرها در آورده و به مقامی و منصبی در مجل
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« برسد .او در این داستان انقالبیون ایرانی را افرادي ریاکار که فریادهاي دروغین سر می دهند معرفی می کند. 
جمالزاده به شدت اوضاع و احوال مردم و روزگار را بدتر از آن چه بوده توصیف کرده است ، و به عمد به 

). 192:1382پارسی نژاد،» ( ور شود. اغراق روي آورده است ، که باعث شده از جریان حقیقت گرایی د
جمالزاده به دلیل گرایش شدیدي که به نوشتن داستان هاي انتقادي درباره ایران داشت ، براي تیپ ایرانی از 
شخصیت هاي پیکارسک استفاده می کرد ، شخصیت هایی دروغ گو حقه باز ریا کار و شارالتان ، که در 

را ایفا کنند. شخصیت هاي ایرانی داستان هاي جمالزاده ساده لوح اضمحالل جامعه می توانند نقش موثري 
اما دروغ گو ، سطحی اما ریاکار و چاپلوس ، پشت هم انداز و بی مسئولیت توصیف شده اند، که در جامعه 
اي ناهمگون زندگی می کنندو هرکس به دنبال جهت گیري ها و منافع فردي خود است . مثال ها و مفاهیم 

چون بسیاري دیگر از مفاهیم و مولفه هاي دیگر که در این قسمت به علت حجیم بودنشان به آنها یاد شده هم
پرداخته نشد، بیش از هر چیز ایرانیان را در نظر مردم دنیا حقیر و خوار جلوه می دهد و زمینه را براي 

در کتاب "بوالردسر "پذیرش انواع و اقسام زشتی ها و درشت گویی ها باز می گذارد ، همان طور که
» ایرانی آماده است که به خودش بخندد و سر کوفت را بپذیرد « خاطرات خود از ایران چنین می نویسد:

شرق شناسی اساسا یک نظریه سیاسی « ). اگر چه بر اساس گفتمان هاي شرق شناسی، 304:1387(بوالرد،
رابطه با آن چه می توانستند درباره است که به مشرق زمین تحمیل شده است ... و یک یک اروپائیان در 

مشرق زمین بگویند نژادپرست و امپریالیست بودند و تقریبا همگی قومیت خود را در مرکزبشریت قرار می 
)، اما شاید این بایسته  نباشد که نویسندگان مشرق زمین نیز با تأسی به مضامین 299:1362سعید،» ( دادند

آن را با -پس آن آمریتی فرادستانه از جانب غرب نهفته است که در -انتقادي غرب نسبت به شرق 
استانداردهاي جامعه ي خود هم سو و هم جهت کنند و ادبیات و جامعه شناسی خود را به سود غرب 
مصادره کنند. به نظر می رسد نویسندگان شرقی که خود و فرهنگ مردم کشورشان را چنین بازنمایی می 

خواننده غیر شرقی می دهند که تمام ساختار هاي گفتمان هاي شرق شناسی درباره کنند، این ایده را به دست
شرق و مردمانش درست و قطعی است.

با بررسی برخی از داستان هاي پرویزي نیز می توان به این نتیجه رسید که ، اگر چه او با تأسی جستن از 
بان داستان نویسی خود کمک شایانی کرده است ، نوع ادبی و درون مایه ي داستان هاي جمالزاده ، به ارتقاء ز

جمالزاده به آثار او هم سرایت "کاهش گرایانه ي"اما از رهگذر این تاثیرات ، انتقادات شدید و نگاه هاي 
کرده ، که از ویژگی هاي آن نزدیک کردن آثارش به آثار جامعه شناختی شدیدا انتقادي که گاهی با زبانی طنز 

نیز دروغ گویی و حقه بازي را در "شلوارهاي وصله دار"همراه است. نویسنده مجموعه و تلخ و غلو آمیز
، اززبان حاکم شرع که شخصیتی منفی و دروغ "شیر محمد"ببین ایرانیان شایع می داند. او در داستان

گوست چنین می گوید :
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دروغ گو دشمن خدا و رسول زار محمد تو تنگسیري هستی و تنگسیري ها دروغ نمی گویند ... میدانی « 
).1357:42پرویزي : !...»(، خوب است توبه کنی …است ؟ 

و این در حالی است که  حاکم شرع خود فردي  دروغگوست است ،  با این که خود آشکارا دروغ می 
د گوید ، اما مردم را از این خصیصه زشت منع می کند ! بنا براین آن چه از این دست نمونه ها روشن می شو

) در جامعه اي 9:1389(اسدي و دیگري ،» مردم جهان تاریک ( استعاره از جهان سوم ) « این است که 
زندگی می کنند که دروغ و نیرنگ وتقلب در آن بسیاز شایع است ، به طوري که حتی متولیان اجراي عدالت 

مه را آلت دست هاي خود نیز ذهنی سخت منحرف دارند و در مقابل مردم بی شرمانه دروغ می گویند و ه
قرار می دهند. اما بیشترین انتقادات در داستان هاي پرویزي متوجه ریا کاري در بین ایرانیان است . او در 

اي « توصیف ریاکاري مردم گاهی تصاویري به غایت طنزآمیز و کاریکاتوري ارائه می دهد. در داستان 
ایران را چنین توصیف می کند:، پرویزي مراسم عزاداري در بین بومیان » واویال
تا صداي شیون و همهمه ي آیندگان به گوش رسید ، صاحب عزا باید از کنجی که مغموم نشسته است « 

، بیرون آید و مثل فشنگ از جا کنده شود و دوان دوان و دستپاچه کنار سرا خاك یا شن یا خاکستر بردارد و 
..، اگر دیگران به داد نرسند عزادار نباید کوتاه بیاید ! ،... به سر و روي خود بریزد و به فرق خویش بزند .

).82(همان:
درباره مراسم عزاداري ایرانیان بومی ارائه داده است ، یادآور یکی "اي واویال "توصیفاتی که در داستان 

گردد و با از قسمت هاي رمان جیمز موریه است، زمانی که حاجی بابا بعد از سفري طوالنی به خانه باز می
صحنه مرگ پدر روبه رو می شود این چنین می گوید:

در گوشه اي تنها آواز گریه راستین را با گریه ي ساختگی دیگران دمساز نموده بودم که ناگاه آخوندي « 
گریبان بدر تا پدر مردگی ات نمایان شود!... ، درزي از گریبانم بشکافت و سه پارچه از لباسم "پیش آمد که 

).239:1385(موریه،!...» ویخت ، کفش و کالهم را بیرون آورد ، که اقال تا سر مزار پابرهنه برو بیا
اعمال ایرانیان غیر واقعی توصیف شده « در فرمول بندي هاي ارائه شده توسط گفتمان شرق شناسی : 

ود ( هفت روز ).پرویزي در یکی دیگر از داستان هاي خ243:1387(بوالرد،!» است از جمله گریه کردن 
هفته)، عنوان می کند که :

).1357:173(پرویزي،!...» گل ما را با ریا عجین کرده اند ، محال است دست برداریم « 
به نظر می رسد مثال هاي عنوان شده  از این سه نویسنده ، از لحاظ روح حاکم براین آثارشبیه به 

ورد و آن این است که چنین توصیفاتی کشورمان را به یکدیگرند که می توان از آنها نتایج مشترکی به دست آ
)، به مردم دنیا نشان می دهد . البته از این موضوع که 50:1385خلیلی،»(کشوري بدوي با اکثریتی جاهل « 

شرق شناسان شرق را یک پارچه دیده و چهره شرق را نه آن گونه که بوده ترسیم کرده اند و آنچه که گفته 
)می توان برائت جست ، اما این که پاي نویسنده گان 189(رهدار،؟ :» دور و مجزا است از خود شرق «اند، 
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شرقی نیز به این گفتمان ها کشیده شده و به بسط و گسترش این گفتمان ها کمک می کنند و در نوشته هاي 
می پردازند ، اجتماعی–خود با استفاده از الگو هاي شرق شناسانه به تحلیل جریان ها و پدیده هاي سیاسی 

اساس گفتمان هاي شرق شناسی بر آن بوده است « مسئله اي است قابل تامل و گاهی شاید قابل تاسف. زیرا 
که نوعی توافق کلی پدید آید تا بعضی از انواع بیانات وبعضی از انواع کارها از دیدگاه شرق شناسان ، 

ا بر این مبانی استوار ساخته اند و این مبانی به درست جلوه کند.در واقع شرق شناسان کارها و تحقیقاتشان ر
).297:1390سعید،» ( نوبه خود سخت بر نویسندگان و پژوهشگران اثر گذارده اند. 

بازتاب نگاه تقلیل گرایانه ي شرق شناسان به دین اسالم و مسلمان-2-1
، متوجه دین اسالم یکی از شاخص ترین بازنمایی هاي منفی و کلیشه سازي ها در رمان جیمز موریه

ومسلمانان است . او با سیاه نمایی ابعاد مختلف اسالم و مسلمانان سعی در ارائه فهمی نادرست از اسالم 
وروحانیان مسلمان داشته است ، که البته این نوع بازنمایی ها و کلیشه سازي ها در مورد اسالم و مسلمانان 

شرق شناسی -چنانچه محمد شرف الدین در کتاب اسالم سابقه اي طوالنی در ادبیات و تارخ غرب دارد.
بد فهمی ودرك نادرست که غربیان از اسالم وپیامبر داشتند کم کم در « رمانتیک، خاطر نشان می کند که

). متاسفانه در رمان 43:1994شرف الدین ،»( حقیرتر ، بین شرق و غرب متجلی شد.–سیاست دوگانه برتر 
و فرهنگ اسالمی و همچنین روحانیان این مذهب به سخره گرفته شده و ازطریق حاجی بابا نیز ، آداب

ایماژهاي تاریک و خفه و گفتمانی طنز آلود ، بدوي و مخرب معرفی می شود . در واقع هدف او ازتضعیف 
اسالمی است و چیزي نیست -اسالم و مسلمانان از بین بردن شکوه و جالل اسالمی و فرهنگ غنی ایرانی

) .موریه در این رمان درباب مالباشی پایتخت از زبان 126: 1389شرق شناسی محض ( قائمی و دیگري،جز 
مال نادان چنین می گوید : 

).259:1385در میان خودمان باشد حاجی ، مال باشی مردکه ي خیلی خري است!...) (موریه،« 
نوان خواستگار به زنی ترك در استانبول در قسمتی دیگر از داستان ، زمانی که حاجی بابا خود را به ع

معرفی می کند درباره اصل و نسب خود چنین می گوید : 
نیاکان دیرینم خر بن مادیان ، از قبیله قریش وبنی قحطان ، بالفاصله به سلسله بنی هاشم وبه خط « 

ا قدیم ترین سلسله هم مستقیم به ذریه نبوت هم پیوند !! .. خالصه با مبارك ترین خون اسالم هم پیوند و ب
)317(همان : !..» قدمم 

البته بازنمایی هاي منفی به اندازه اي در این رمان زیاد است که بازگویی همه آنها دراین پژوهش ممکن 
« نیست . به طور کلی موریه مسلمانان را ،خطاکار، بزدل، ریاکار و دروغ گو معرفی می کند.او می نویسد:

قائمی » ( ت ناشناخته ، به جاي داشتن شمشیرو سپر خیانتکار و حیله گرند .. مسلمانی آنها سالحی اس
و غیر مسئوالنه از چیزي به نام اسالم صحبت "تقلیل گرایانه").در واقع موریه به صورت 127:1389ودیگري،
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هزارو می کند، به نظر می رسد با بهره گیري از کلمه اسالم آن را موضوعی ساده تلقی می کند که می توان
).128پانصد سال تاریخش را تعمیم داد. (همان :

بازتاب شرقی شدگی به مسلمانان از طریق ناهمزمان سازي-1-2
از آنجایی که جمالزاده جزء نویسندگانی است که گرایش شدیدي به انتقاد از جامعه ایران دارد ، گاهی به 

لمانان پرداخته است. استفاده از عنصر مبالغه در صورت آشکار و علنی به انتقاد شدید از طبقه روحانیت و مس
توصیف شخصیت افراد و تک گویی هاي راوي ، از جمله تکنیک هاي هنري جمازاده براي محق جلوه دادن 

او براي اثبات نقطه نظرات غیرقابل تغییر خود ، حاضر است عنصر حقیقت مانندي را پایمال « افکار اوست.
)، که البته این مورد لطمه ي بزرگی به آثار ادبی او وارد کرده است.جمالزاده در 10:1382پارسی نژاد،» ( کند 

داستان هاي خود روحانیان را افرادي متقلب و نیرنگ باز که بینش و آگاهی کافی براي درك امور مربوط به 
جمالزاده که جزو آثار جامعه شناختی"مال قربانعلی"حقوق مردم را ندارند ، معرفی می کند . درحکایت 

است واتفاقا بی شباهت به رویداهاي رمان حاجی بابا نیست ،با فردي روبه رو می شویم که به طور اتفاقی با 
روضه خوانی آشنا شده و اصول و فنون واعظی و روضه خوانی را از او می آموزد و کم کم خود نیز بناي 

رست در این راه براي خود شیخی و مالیی روضه خوانی رامی گذارد وبا این که سواد درستی ندارد با مما
صاحب کالم می شود. او فردي سست عنصر و فاقد صالحیت در امور دینی است .اوکه ظاهرا فرد متدین و 
پاکی است، با شگردهاي خاصی که از راه روضه خوانی بدست آورده ، قصد فریب  و راضی کردن همه مردم 

قب مانده خود از مردم زمانه اش انتقاد می کند : را دارد. او با دیدگاه هاي متحجرانه و ع
یک روزي بود مردم خدا را می پرستیدند ، امروز کفر همه جا را فرا گرفته ، حاال چیزي که خیلی رونق « 

).87:1389جمالزاده،» ( دارد روزنامه است. 
می گوید : او اساسا آدم ناپاك وبزدلی است که لباس ظاهري ایمان در بر کرده ، در جایی که

).95(همان:» اي خدایی که نمی دانم هستی و نمی شود گفت که نیستی ..! « 
مالقربانعلی مسلمانی است که گرفتار تعصبی کورکورانه است ،ذهن او همیشه انباشته از یک تصویر 

نکه حتی است ، مردم جهان در نظر او یا شیطانی هستند و یا خدایی ! ، عمري را صرف مداحی کرده بدون ای
نسبت به وجود خدا ایمان قطعی داشته باشد. او که با اتهام هتک حرمت به جنازه دخترك پاکی که به 
اوسپرده شده بود تا در مسجد باالي سر اوقرآن بخواند ، در زندان به سر می برد ، تا پایان داستان نیز متوجه 

گله دارد .در داستان رجل سیاسی نیز فردي که اتفاقی که در زندگیش افتاده نمی شود و مدام از خدا و مردم 
نامش حاج علی است و یکی از حاجیان مورد اعتماد مردم است ، با فریب مردم و حقه بازي به یک مرد 
سیاسی تبدیل می شود. او که به علت حاجی بودن (که نمونه ممتاز مسلمانی است ) مورد قبول عامه است ، 

به وکالت مجلس روي گردان نیست .شاید یکی دیگر از بیشترین از هیچ تزویر نیرنگی براي رسیدن
، "فارسی شکر است "توصیفات منفی نسبت به روحانیون در داستان هاي جمالزاده مربوط به داستان 
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باشد.او در این داستان توصیفات بسیار تحقیر کننده اي از وضع ظاهري یک شیخ که در زندان به سر می برد 
مانی که راوي وارد زندان می شود و شیخی را در آنجا می بینداورا چنین توصیف می کند : ارائه می دهد . ز

صداي سوتی از گوشه محبس به گوشم  رسید... در وهله اول گمان کردم گربه براق سفیدي است که « 
تمه زده بر روي کیسه خاکه ي زغالی چنبره زده و خوابیده باشد ولی خیر معلوم شد شیخی است که،... چمبا

و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه براق سفید هم عمامه شیفته و شوفته اوست ،..و آن صداي 
).33همان :» ( سیت و سوت هم صوت صلوات ایشان بود ..! 

در این داستان نیز شیخ مذکور فردي است که به خاطر داشتن مواضع متحجرانه هیچ کس حرف او را 
ست که از لحاظ فکري ابتدایی و جداي از حس زمان خویش است. در واقع این نمی فهمد وموجودي ا

ناهمزمان سازي "مضمون نیز برگرفته از  پندارهاي شرق شناسی است که روحانیان و مسلمانان را با الگوي 
( عقب ماندگی) به خارج از محدوده عقالنیت و منطق پرتاب می کند و آنان را متحجرانی می دانند که در"

برابر داده هاي جهان فاقد صالحیت اند .در داستان هاي جمالزاده روحانیان و متولیان مذهبی ومردم مسلمان 
متهم به بی کفایتی و بی منطقی هستند .منطقشان سطحی و آبکی است، آنها قادر به جدا کردن افکارشان از 

فردیت و زیاده خواهی هاي شخصی شان نیستند.
پرویزي نیز چهره هاي روحانی و مذهبی و فساد اخالقی در این طبقه ، کمابیش در مجموعه داستان هاي 

که سابق براین نیز به آن اشاره شد ، در تالش "شیر محمد "به چشم می خورد . پرویزي در داستان کوتاه 
، اما براي به تصویر کشیدن چهره حاکمان شرع و مسلمانانی ( حاجیان ) است که مردم به آنها اعتماد دارند 

نه تنها این عده قابل اعتماد نیستند ، بلکه مردم به خاطر اعتماد به این قشر بهاي سنگینی را می پردازند. در 
یکی از حاجیان معتبر بازاري بعد از این که متوجه می شود شیر محمد مقداري پول "شیر محمد"داستان 

می دهد .اما او با دادن رسید تقلبی شیر محمد را می پس انداز دارد ، او را اغوا کرده و پیشهاد معامله به او 
فریبد و بعد از مدتی که شیر محمد به او مراجعه می کند ، با دادن رشوه به حاکم شرع  پول شیر محمد را 

باال می کشد :
شیر محمد : حاجی از خر شیطان بیا پایین ، پول مرا بده ، این پول با خون جگر من جمع شده ... ، « 
: زار محمد زبان روزه اذیتم نکن ،زبان از من مگیر ، پول چه ؟ کشک چه؟ پشم چه؟ برو پی کارت حاجی

).43:1357(پرویزي،...» 
در این داستان زار محمد، بعد از  کاله برداري که از او شده و همچنین حکمی که حاکم شرع به واسطه 

مام کسانی را که در این راه مشارکت داشتند به گرفتن رشوه به نفع حاجی داده ، دست به جنایت می زند و ت
قتل می رساند. از آنجایی که روحانیت و اسالم در کشور هاي شرقی به خصوص ایران نقش برجسته اي را 
ایفا می کند، توصیفات این چنینی از اوضاع اخالقی و رفتاري مسلمانان که اغتشاش ، هرج و مرج ، خشونت 

می کند ، منجر به رشد ایده هاي استعماري نظیرناتوانی مسلمانان در اداره امور و ظلم را به زیردستان تبلیغ
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زندگی و حکومتگري ، می شود . در این اوضاع مخرب که روحانیان و حاکمان شرع و حاجیان که نماینده 
همان طبقه مسلمان هستند، همواره احساس آزارنده عدم امنیت و بی اعتمادي و ناامنی را تداعی می کنند. 

طور که در دو اثر داستانی قبل نیز شاهد آن بودیم ، روحانیان و مسلمانان داراي خصلت هاي شدیدا فرد 
گرایانه هستند ، نفع طلبی و خصلت هاي زیاده خواهانه ، آنها را واداشته تا فقط در پی قبول عامه باشند و از 

لی جامعه اعتنایی نداشته باشند، زیرا عقل رهگذر آن براي بقاي فردي خود تالش کنند و به ساختار هاي ک
فرصت طلب آنها چنین فرصتی را از ایشان گرفته است ودر این میان طبقه زیر دست به خاطر اعتماد به این 
قشر ، تجربه مداومی از قربانی شدن را از سر می گذراند . در واقع این چنین برداشت هاي یک سویه اي که 

ارها ي شخصی نویسنده است، واقعیت هاي اجتماعی مربوط به مسلمانان را مبتنی بر پیش فرض ها و پند
دچار دگردیسی کرده و به گونه اي ضعف شرقیها را در بازنمایی هاي فرهنگی خود نشان می دهد و ، عرصه 

روشنفکر باید توازنی هر چند متزازل بین:« را براي بازنمایی هاي استعماري خالی می گذارد. به گفته سعید 
وفاداري به فرهنگ ملی به ویژه در جاهایی که این فرهنگ در معرض خطرات سیاسی و نظامی و فرهنگی 

که توسط نویسندگان شرقی "تقلیل گرایانه"). در واقع این بازنمایی هاي 102سعید : »(قرار دارد ، برقرار کند 
ی کشورش شده و آثار او را به درباره شرق صورت می گیرد ، حمل بر عدم وفاداري نویسنده به فرهنگ مل

آثار ادبی شرقی شده تقلیل می دهد. 
نتیجه گیري :

شرقی –که در باب فرهنگ و اجتماع ایرانی "کل گرایانه اي"و "تقلیل یافته"،"منفی"با توجه به تصاویر
ان هاي نقل شده  وبا توجه به بررسی هایی که از برخی داست"سرگذشت حاجی باباي اصفهانی "در کتاب 

انجام شد ، می بینیم که موضوع ها ، روایت "و شلوار هاي وصله دار"یکی بود یکی نبود"دو مجموعه ي 
ها ، فرایندها و شخصیت پردازي ها در آثار دو نویسنده ي ایرانی  که عمدتاٌ به آثار رئالیستی مشهور هستند ، 

ه مشترك اند و با برخی از الگوهاي گفتمان در مقایسه با رمان حاجی بابا ، در مقیاس وسیعی داراي وجو
نژاد "، "ایستا انگاري "،"دگر سازي "، "ناهمزمان سازي "،"منفی سازي "شرق شناسانه از جمله : 

منطبق است.زمانی که راوي در این داستان ها روایت ها و مضامین شرق "تحقیر الگوي شرقی "و "پرستی 
واقع بر احساس بیگانگی از فرهنگ خود، تاکید می ورزد و همان طور که خود شناسی را تکرار می کند ،در 

را از سنت ها و فرهنگ کشورش دورتر می کند، تصویر دقیق و واضحی از یک شرق شناس می شود.نقل 
قول ها و کلی گویی هایی که درباره خصائص ملی و ایرانی ارائه داده شده اند نشان از ادعاهایی شرق 

رند. البته نگارندگان به این موضوع آگاهند  که بررسی میزان تاثیر پذیري و تطبیق متون آثار ادبی  شناسانه دا
مقوله اي نسبی و موقیعیت مند است ، اما داده ها و نمونه هاي ارائه شده در هر سه اثر ، مثال هاي قابل 

، پرویزي) در داستان هاي خود ، با استنادي در افاده این مدعاست که دو نویسنده ایرانی مذکور ( جمالزاده 
ارائه ي تصاویري نه چندان دلچسب ازاجتماع ، فرهنگ و شخصیت هاي ایرانی ، مبادي فکري و نگرش 



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6012

شرق شناسانه را در آثار خود تقویت کرده اند .آنان با استفاده از رویکردهاي شدیدا انتقادي و مبالغه آمیز ، به 
اند که خود به خود به انفکاك و خود برتر بینی غرب دامن زده شرح و توصیف جامعه ایران پرداخته

است.در واقع انتقاد زمانی موثر واقع می شود که به خود یابی  اجتماعی افراد جامعه منجر شود نه به بیزاري 
فرهنگی آنان از خود. البته نوع ادبی مورد استفاده ي این نویسندگان به علت ویژگی طنز آمیز و کمیک 

اجتماعی ، تا حدودي رهزن است اما درون مایه هاي این آثارکه –ان ، براي نوشتن مطالب انتقادي بودنش
قضاوت هاي ناقص و به دور از واقعیت را از شخصیت اجتماعی ایرانیان ارائه می دهد ، ما را به رویکردهاي 

مانی آغاز می شود که شرقی شدگی رهنمایی می کند. در واقع موفقیت گفتمان هاي شرق شناسی نیز از ز
شرقیان در برابر داده هاي شرق شناسی منفعل ( اثر پذیر ) شده و بدون رویگردانی از هرگونه مخالفت در 
برابر این گفتمان ها سر فرود می آورند و الگوهاي معرفتی را که غرب در صدد تعریف آن برآمده ، در دستور 

ی کنند . کار خود قرار داده و آن ها را در خود درونی م
کتابنامه

، از صبا تا نیما. جلد اول .تهران:انتشارات زوار1350آرین پور ، یحیی ، -
، باز خوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق شناسی . تهران 1389اسمعیلی ، فاطمه ، –اسعدي ،فاضل -

. انتشارات سخن . 
دارالشئون الثقافیه العامه ،شرق ،شرق شناسی، ادبیات صحرا . 1987الدعمی ، محمد عبد الحسین ،-

102بغداد.
، جیمز موریه ،حاجی بابا و ادبیات استعماري ، پژوهش زبان هاي خارجی ، 1387بوبانی ، فرزاد ،-

.43شماره 

، نقد و تحلیل گزیده داستان هاي جمالزاده ، تهران ، نشر روزگار.1382پارسی نژاد ، کامران ، -
وصله دار ، تهران ، انتشارات جاویدان. ، شلوارهاي1357پرویزي ، رسول ، -
، یکی بود یکی نبود ، تهران ، انتشارات سخن.1389جمالزاده ، محمد علی ، -
.2،نقدي از دیگر ایران شناسی انگلیسی، پژوهشنامه ي علوم سیاسی ،شماره 1385خلیلی،محسن،-
ی و غرب شناسی ، ترجمه ، راه هاي بی بدیل : فراسوي شرق شناس1384دالمایر ، فرد راینهارد ، -

فاطمه صادقی ، نرگس تاجیک ،تهران ، نشر پرسش. 
،رویکردي سیستماتیک به قصه نویسی در قالب اثر مدرن فارسی ، نشریه 1389-رحیمیه، نسرین -

76بخارا ،شماره 
رهدار ، احمد ،(؟)، تاثیر شرق شناسی بر تاریخ نگاري  ایران معاصر، آموزه ، کتاب ششم.-
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،خاطرات سر ریدر بوالرد سفیر کبیر انگلستان در ایران ، ترجمه 1378ویلیام بوالرد ، ریدر ،-
غالمحسین میرزا صالح ،تهران ، نشر طرح نو

، شرق شناسی ، ترجمه لطفعلی خنجی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر.1390سعید ، ادوارد ، -
جی باباي اصفهانی و شرق شناسی ،رمان سرگذشت حا1389قائمی ، فرید ، اسمعیلی ، فاطمه ،-

13پسااستعماري ،مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال چهارم . شماره 
،سرگذشت حاجی باباي اصفهانی، ویرایش مدرس صادقی، تهران نشر مرکز.1385موریه، جیمز ، -
، پانزده گفتار ، تهران ، انتشارات توس1367مینوي ، مجتبی ، -
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الکاننظریهمنظراز»مردگانسمفونی«رمانبرکاوانهروانخوانشی
١کاشیشراره

اصفهان دانشگاهانگلیسی،کارشناس ارشد ادبیات
الدانینثاريجانزهرا

استادیار ادبیات انگلیسی، دانشگاه اصفهان
ارجمنديدیبا

اصفهاندانشگاهانگلیسی،ادبیاتکارشناس
چکیده

. استبرخوردارایرانمدرنادبیاتدرايویژهگاهجایازمعروفیعباسنوشتهمردگانسمفونیرمان
دروندنیايبهبیروندنیايازنویسندهجهتتغییررامدرنرمانشاخصهايویژگیازیکیبتوانشاید

نویسندهدانست،آنپیشگامانازیکیرامعروفیتوانمیکهنوروانشناختیرماندر. دانستهاشخصیت
ایندر. می کندنفوذآنهاذهنیهايالیهبههاشخصیتيگذشتهوکودکیراتخاطبهجستنتوسلبا

خودداستانهايشخصیتروانیزندگی"ذهنسیالجریان"رواییتکنیکازاستفادهبامعروفینیزرمان
تانداسهايشخصیتگذشتهکاو،روانیکماننداو. می کندثبتراهاآندرونیهايتجربهوبازنمایی

هايویژگیرو،ایناز. کندپیداراآنهاذهنیهايدرگیريومشکالتریشهبتواندشایدتاکاودمیراخود
ژاكآراءاساسبرکاوانهروانرویکرديتاکندمیفراهممقالهایننویسندگانبرايرابستررماناینمدرن
رشدوهویتگیريشکلدرموردالکاننظریهبهاله،مقایننخستینبخشدر. باشندداشتهاثراینازالکان
براندازهچهتاالکانآراءدریابندکهآنندبرژوهشپایننویسندگان. استشدهپرداختهسوژهروانی

.استتطبیققابلمردگانسمفونی

حیثین،نمادساحتآینه،مرحلهخیالی،ساحتمعروفی،عباسمردگان،سمفونیالکان،ها:کلیدواژه
.واقع

مقدمه
همانگونه که در چکیده مقاله ذکر شده است، نویسندگان این مقاله بر آنند که خوانشی روان کاوانه از 

) فیلسوف و روانکاو 1901-81رمان سمفونی مردگان ارائه دهند و براي این منظور به آرا ژاك الکان (
در مقدمه کتاب خود الکان را مهمترین تئوري )2003برجسته فرانسوي  رجوع شده است. ژان میشل راباته (

) ،که پس از دهه هفتاد میالدي از اقبال زیادي نزد xiداند (روانکاوي می◌ٔ سینپس از زیگموند فروید در زمینه
ایی ء الکان را از منظر توجه وي به ضمیر ناخودآگاه به گونه◌ٔ توان آرابرخوردار بوده است. میمنتقدان ادبی

چون سوسور، نظریات روانکاوي فروید دانست. عالوه بر نظریات فروید، الکان از کسانیبازگشت و بسط

1 Sharareh.kashi@gmail.com
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زبان شناس ساختارگرا، و لوي استراس انسان شناس ساختار گرا  نیز تاثیر پذیرفته است. شایان ذکر است که 
تاثیر به سزاي داشته آراء وي بر متفکرانی مانند روالن  بارت، میشل فوکو، اسالوي ژیژك و جولیا کریستیوا 

). این بخش از مقاله به  تعریف تعدادي از مفاهیم کلیدي که توسط الکان بیان Guerin, 2011: 208است (
خواهد شده است خواهد پرداخت و سپس کاربرد پذیري تئوري الکانی در رمان سمفونی مردگان بررسی

شد.
ي ناخودآگاه، تعریف جدید وژه، ساختار زبان گونهستوان رشد روانیترین آراء الکان میاز میان مهم

وي از سوبژکتیویتی، میل و فقدان را برشمرد.
گوید که الکان بر این باور است که ضمیر ناخود آگاه خود  می)  در کتاب نقد ادبی2007برسلر (

مندي برخوردار است و مساختاري زبان گونه دارد.این بدان معنا است که روان انسان مانند زبان از ساختار نظا
از هم گسیخته است کند که هر نفسیتوان آن را بر اساس این ساختار مشخص تحلیل کرد. الکان ادعا میمی

.)53-152داند (و مفهوم آرمانی نفس وحدت یافته را توهمی بیش نمی

شرحی که الکان از رشد روانیِ سوژه به دست می دهد، مبتنی بر آراء فروید است با 
این تفاوت که او به جاي تأکید بر فرایندهاي بدنی، اهمیت زبان را برجسته می کند.  به 
اعتقاد الکان، زبان چنان نقش بسزایی در پرورش روانیِ فرد ایفا می کند که باید گفت نه 
فقط شکل گیري ضمیرناخودآگاه، بلکه تکوین ضمیر آگاه و ادراك فرد ازنفس خویشتن 

) 3:1388دارد. (پاینده، نیز شالوده اي زبانی
گیرد. الکان همانند  فروید به عبارت دیگر الکان بر این باور است که  هویت فرد به وسیله زبان شکل می

گیري هویت سوژه در گیرد و بر این باور است که شکلساختار سه گانه ایی را براي روان انسان در نظر می
,Laneاست (»  ساحت نمادین « و در نهایت  ورود به » الیساحت خی«به » مرحله آینه«گرو عبور وي از 

2006: 193-94. (
»مرحله آینه « و » ساحت  یا امر خیالی « 

آنگونه که پاینده در مقاله خود از تري  ایگلتون نقل میکند : 
)  مفهومی است که الکان براي توصیف the imaginary order،(»ساحت خیالی « 

و شناخت او از جایگاه و رابطه خود با جهان پیرامون به کار می برد. وضعیت روانی نوزاد 
در این مرحله، نوزاد ادراکی از نفس بودگی ندارد و سوژه و اُبژه از یکدیگر تمایز ناپذیرند. 

از آنجا .در این ساحت  کودك هنوز قواعد زبان را نیاموخته است و قادر به تکلم نیست
رحسب زبان (ابزار بزرگساالن براي انتظام دادن به جهان و فهم که او نمی تواند جهان را ب

آن) درك یا توصیف کند، ادراك هایش در این زمان بیشتر مبتنی بر ایماژهاي گسسته و 
خیالی است؛ یعنی ایماژهایی برآمده از خیال ورزيِ کودکانه که صرفاً در چهار چوب همان 
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واند قابل فهم باشد.... در ادراك بدوي کودك، خیاالت ساده پندارانه و غیر بالغانه می ت
اعضاي بدن و اشیایی که در محیط بالفصل او وجود دارند، از هم جدا نیستند؛ جهانِ 
پیرامون، امتداد کالبد سوژه محسوب می شوند و دهان، حکم ابزاري براي کاویدن این 

)3:1388جهانِ تکه تکه و منفصل را دارد. (پاینده، 
) نقل شده است که  بر اساس تئوري الکانی، سوژه بین  1387روانکاوي فروید الکان(در کتاب مبانی

) میشود و تا سه سالگی در آن باقی می ماند. این mirror stageشش تا هجده ماهگی وارد مرحله آینه (
دهد. در این مرحله کودك خود را در آینه دیگران مرحله به احساس از هم گسیختگی کودك پایان می

بیند زیرا چهره مادر، نخستین آینه اي است که کودك به آن خیره می شود و از حاالت آن، مخصوصاً مادر می
شود تا کودك تصویر کاملی از خودش به دست استنباطی ازخویشتن به دست می آورد. تصویر آینه باعث می

دارد. او هر پاره از خودش را دهد زیرا او از خودش تصور کاملی نبیاورد.تصویر آینه به کودك آرامش می
شود تا کودك تصویر کاملی از خودش به دست بیاورد که داند. تصویر آینه باعث میمتعلق به دیگري می

شود.باعث پیدایش من یا نفس در کودك می
است و میان خودش و تصویر خودش دوپارهنفس از نظر ساختاري از هم گسسته

خواهد کوشید تا دیگري (تصویر در آینه یا فرد دیگري است. از همین رو است که همواره
است که همواره ◌ٔ در امر یا نظم خیالی، همین کلمه». است) را با خود یکی کندکه دیده

تاثیرگذار است. چرا که کودك پس از ورود به سنین بزرگسالی هم نفس این خصلت را از 
وحدت بیشتري پیدا کند. در واقع تر شود و خواهد کاملدهد. یعنی همواره میدست نمی

آمیز که فرد از وجود خود اصلی امر خیالی است. تصویري است اغراق◌ٔ من مطلوب هسته
)1387:169ساخته و مبتنی بر آرزومندي اوست. ( موللی،

باشد که بودن با مادر میسازد بر گرفته از تصور یکیایماژ هاي خیالی که سوژه در این مرحله می
کند زیرا سوژه خود را در حالت کامل و  تمامیت یافته میبیند. در ت زیادي در نوزاد ایجاد میاحساس مسر

.بدین Booker,1996: 36-7)کودك مادر را تنها نیاز  خود و خویشتن را نیز تنها نیاز مادر میداند (این برهه
,Guerinیز یاد کرده است () نrealm of the motherسبب ، الکان از این مرحله به عنوان قلمرو مادر (

این مرحله پایه و "قابل توجه این است که سوژه تصویري توهمی و ایده ال از خود دارد. ◌ٔ ).نکته208 :2011
).1386:6( احمد زاده،"باشداساس ارتباط سوژه با دیگري در آینده می

واکنش کودك به تصویر کالبد یکپارچه خویش، اغلب با نشانه هاي آشکاري از 
یفتگی، شعف آنی و طلب تأیید دیگران( ویژه مادر)همراه می شود... در این حال، ش

همچنین عالئمی از خرسندي و غرور در حاالت چهره و حرکات او بروز می یابند. این 
غرور از آنجا نشئت می گیرد که کودك براي نخستین بار بادیدن تصویر گشتالتیِ خود 
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ساس می کند که وجودش چیزي بیش از تکه هاي (تصویري واجد هیئت کلیت دار) اح
پاره پاره است... کودك خویشتن را به طور خیالی با این تصویر هم هویت می سازد و 
الگویی براي رابطه یا تعامل با جهان بیرون ازخود(به ویژه رابطه و تعامل با مادر ) از آن 

تود هاي بی شکل یا بخشی استخراج می کند. مطابق با این ادراك جدید، او دیگرخود را 
از سایر پدیده هاي جهانِ مشهود نمی بیند، بلکه اکنون خویشتن را وجودي شکلمند و 
صاحب اراده می پندارد که قادر است جهان پیرامون را مطابق میل خویش تغییر دهد. 

)4-5: 1388(پاینده، 
»ساحت نمادین « 

) است که پایان the symbolic orderساحت نمادین (هاي کودکانه و ارضا کننده سوژه با ورود به توهم
کند؛ این مرحله گذار مدرن خود  اشاره می)در کتاب  نقد و تئوري ادبی2005پذیرد. همانطور که حبیب(می

کودك در آینه وجودي مادر  به دنیاي اجتماعی  است. الکان از این "آل و تمامیت یافتهمنِ ایده"از ایماژ 
-شود،شروع به تکلم میکند. در این مرحله است که کودك با زبان آشنا مین قانون پدریاد میمرحله به عنوا

گیرد و به جاي شود. در واقع پدر ایماژ مادر را میکند و با مفاهیم فرهنگی ایی مانند جنسیت خویش آشنا می
چیزي می شود که دسترسی دهد. از آن حیث که در نظام زبان، نماد جایگزینمادر را به کودك می◌ٔ آن کلمه

یابد که دیگر از مادر جدا شده است و یگانگی در می"مادر"مستقیم به آن نداریم،کودك با یاد گیري کلمه 
توان گفت که ساحت نمادین بر محوریت پدر . به طور خالصه می)591-92(با مادر توهمی بیش نبوده است 

کند که:هنگ مسلط جامعه است.پاینده در مقاله خود ذکر میبنا شده است و ماهیت زبانی دارد و جوالنگاه فر
پدر بازنمایی کننده همه قوانین و هنجارهاي اجتماعی و مانعی فرهنگی براي استمرار 

می » ساحت نمادین « است. در واقع، داللت روانیِ پدر براي کودکی که وارد » میل مادر«
ه سوژه را در چهارچوب اجتماعیِ شود عبارت است ازحضور مقتدرانه شخصیتی که جایگا

موجود تعیین می کند ... ساختار پدرساالرانه فرهنگ ایجاب می کند که فرایند اجتماعی 
شدنِ کودك را پدر (و نه مادر ) با امر و نهی و نظارت هاي خود راهبري کند. تبعیت از 

اي ایدئولوژي این راهبري به معناي تبعیت از هنجارها، پارادایم ها، ارزش ها و نظام ه
جامعه و نیز تبعیت از مقررات نهادهاي اجتماعی است (نهادهایی مانند دولت، نظام 

) 1388:6آموزش وپرورش، دستگاه قضایی و غیره). (پاینده،
فقدان  و اُبژه دیگريِ کوچک  

اختار گرا،  همان گونه که در مقدمه ذکر شد، برداشت الکان از زبان، تاثیر پذیرفته از تئوري زبان شناس س
گیرد نه از ذات سوسور بود. سوسور بر این باور است که معنا سازي در زبان منشأ از تفاوت بین نشانها می

این دو کلمه متمایز توپوتوت را در نظر بگیرید. در نظر یک فارسی زبان معنی◌ٔ آنها. به عنوان مثال، کلمه
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از زبان در گرو درك ما از مفهوم تفاوت است که در دل هاي متفاتی دارند. بنابراین درك ما است زیرا  واج
را دارد. زبان  همواره جایگزینی براي خود "حضور/غیاب"یا "برخوداري/ فقدان"خود دو گانگی 

چیزهاست.  شناخت و پذیرش مفهوم تفاوت باعث میشود که سوژه با موفقیت وارد ساحت نمادین شود و 
توان به مفهوم جنسیت از نظر الکان اشاره کرد. طبق ). به طور مثال، میBressler,2007: 154در آن بماند(

تئوري الکانی، فرایند شناخت جنسیت سوژه بر اساس غیاب یا فقدان است.
دختربچه مؤنث بودن خویش را از راه فقدان قدرتی می آموزد که برادرش (یا هر 

را از راه فقدان محدودیت پسربچه دیگر ) دارد، همان گونه که پسربچه مذکربودن خود 
هایی درمی یابد که به خواهرش (یا هر دختربچه دیگر ) اعمال می شوند. کلیدواژه ادراك 

پذیرفتن این ». برخورداري « و» حضور«است نه » غیاب«یا » فقدان«در هر دو مورد یا 
نمادین » اختگیِ«یا به بیان دیگر، گردن نهادن بر الزا م هاي اجتماعی حکم نوعی » فقدان «

را دارد که طی آن، هم پسربچه وهم دختربچه ... تن درمی دهند و بدین ترتیب، با پذیرفتن 
) 1388:7قانونمندي هاي جامعه، در ساختارهاي اجتماعی ادغام میشوند. (پاینده،

ک است و نه یتوان این گونه استدالل کرد  که جنسیت از نظر الکان یک مفهوم فرهنگیاز این مطلب می
مفهوم بیولوژیکی.همان گونه که در بخش پیش بحث شد، ساحت خیالی قلمرو مادر است که کودك خود را 

کند. حال آن که این احساس با ورود بیند و از این یگانگی احساس شعف و امنیت میدر آن یگانه با مادر می
کند و همواره در سوژه را رها نمیرود. اما میل بازگشت به ساحت خیالی هیچگاه به مرحله نمادین از بین می

کشاند. به عبارت دیگر،  به علت ماند؛  و بسان  سرابی فریبنده او را به سوي خود میمیناخودآگاه وي باقی
خأل، سوژه همیشه این احساس  فقدان را دارد و همیشه  در پی تصاحب چیزي هست تا خود را ارضا و این 

گردد. از این رو، سوژه در ساحت نمادین با توسل به همیشه بر میاحساس خأل را پر کند. اما فقدان 
گردد. حال آنکه این خود میهایی به دنبال تسکین براي فقدان مطلوب گمشده و از دست رفتهجایگزین
) نامی object petit a،(»  اُبژه دیگريِ کوچک « "کند. ها موقت است و هیچگاه سوژه را ارضا نمیجایگزین
الکان به اولی ترین مصداق از دست رفته و بازنیافتنیِ امیال (مادر) می دهد. هرآنچه یاد مادر و یکی است که

» اُبژه دیگريِ کوچک«بودگیِ پیشا زبانی با مادر را در ضمیر ناخودآگاه سوژه زنده کند، مصداقی از 
).1388:10(پاینده،"است

حیث واقع
کند که ) یاد میthe realروانِ سوژه با عنوان حیث واقع (ترین بخش الکان از سومین و دست نیافتنی

کند که هنوز یاد میاست.موللی در کتاب خود از حیث واقع به عنوان جهانی"اُبژه دیگريِ کوچک"مملو از 
توان گفت از نظر الکان حیث واقع چیزي است که تن به نمادین شدن توسط زبان تکه تکه نشده است. می

"ضایعه حیث واقع"الکان در این جا مفهوم شود تا قابل شناسایی باشد. نتیجه وارد زبان نمیدهد و درنمی
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)trauma of the realکند. وي بر این باور است که افراد روان پریشی که ارتباط خود را با می) را معرفی
ن افراد سخنانی نامفهوم بر شوند. بخاطر همین موضوع است که ایزبان از دست داده اند دچار این ضایعه می

(Tyson, 2006:32) .زبان می آورند که  اغلب براي مخاطب بی معنا است 

خالصه داستان:
دهد. خانواده اورخانی در اردبیل با چهار فرزندشان یوسف، رخ می1355تا 1313هاي داستان بین سال

انواده تاجر موفق و سرشناس بازار است که کنند. جابر، پدر خمیدو قلوهاي آیدین و آیدا و اورهان زندگی
تمامی هم و غم خود را براي خوش بخت کردن فرزندان خود از راه مادیات گذاشته و اصرار دارد پسرانش  
راه او را پس از مرگ  ادامه دهند. جنگ جهانی دوم رخ داده و یوسف مشغول تماشاي سقوط سربازان 

شود کند و تبدیل به چیزي میچتر بزرگ و سیاه پدر از لبه بام پرواز میبا "چترباز است و به تقلید از آنها 
). 111:1389(معروفی، "بلعد بین آدم و حیوان. مرده و زنده. یک تکه گوشت. یک جانور که مدام می

گذارد تا نزد وي کار کند. اما آیدین بر خالف تر، آیدین میپس پدر فشار خود را بر پسر بزرگاز آن
هان مشتاق درس خواندن است و از روحیه اقتصادي پدر در او خبري نیست. آیدا  که به گفته پدر باید اور

مثل یک دختر اصیل بار آورده شود کم حرف، محجوب وهمیشه تنها است. آیدا  به رغم مخالفت پدر در 
زدواج و به آبادان کوچ سن هفده سالگی  با انوشیروان آبادانی، پسري تحصیل کرده و تازه از فرنگ برگشته ا

کند.می
شود. آیدین عاشق درس و ادبیات و اورهان اختالف بین اورهان و آیدین با بزرگ شدنشان بیشتر می

هاي بازار است. مادر با وجود اصرار به پدر براي برقراري تساوي حقوق بین مند به کاررو پدر و عالقهدنباله
دهد. با اختالفات بیشتر و تفاوت سلیقه بین پدر و آیدین، فشار جیح میآیدین و اورهان،  همیشه آیدین را تر

کند که موجب خشم پدر شود. آیدین شاعري را پیشه میاز طرف پدر و مقاومت از طرف آیدین  بیشتر می
-سوزاند  و گویی با این کار تمام وجود آیدین را به آتش میهاي آیدین را میشود. سرانجام، پدر کتابمی
کند. از آن به بعد، اورهان یکه تاز پریشان و قلبی شکسته خانه پدري را ترك میید. آیدین نیز با حالیکش

گذارد.خواهد جا پاي وي میگیرد و همانطور که پدر میامور حجره را در دست می
پس آیدین که درخواست پدر براي بازگشت به خانه را رد کرده و حاضر به فراموش کردن گذشته نیست،

خود، شود. در آنجا عشق زندگیهاي بسیار در زیرزمین کلیسایی پنهان و مشغول به کار میاز تحمل مشقت
براي ادامه ايکند که سرمایهشوند. آیدین قصد مییکدیگر می◌ٔ بیند و دو جوان دلباختهسورملیناي زیبا را می

رفتن دارد خبر خودسوزي آیدا به او که قصدتحصیل و رفتن به تهران جمع کند. اما درست  هنگامی
شود که تا آخر داستان همراه اوست. پدر نیز یک سال بعد از مرگ رسد. آیدین دچار پریشانی غریبی میمی

خواهد کند. مادر از آیدین میمیرد. اما دارایی خود را بین اورهان و آیدین نصف میقلبیمی◌ٔ آیدا در اثر سکته
میلی با بیکند و اه اورهان در حجره کار کند. او این بار به خواست مادر توجه میتا به خانه باز گردد و همر
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شود که تا پایان کند و از سورملینا صاحب دختري میگذارند. آیدین ازدواج میاز روز را در حجره میساعتی
شود. مردم او را میشه میقرارتر از هتر و بیمیرد و آیدین سرگشتهسورملینا می.خبر استبیداستان از آن

-برد و از آذر جدا میمیکند، به عقیم بودن خود پیکنند. اورهان نیز با آذر ازدواج میسوجی دیوانه صدا می

آید، او را از بین میرد. اورهان که از پس نگه داري برادر فلج خود یوسف بر نمیشود. مادر در اثر بیماري می
خوانند. اورهان از وجود دختر آیدین آگاه و نگران پیدا شدن را برادرکش میپس مردم او برد و از آنمی

آید. در انتهاي داستان، اورهانِ به همین سبب، در پی کشتن آیدین برمی.شودوارثی جدید براي اموالش می
قدمگاه بینیم که  در برف و سرماي شدید راه خود را گم کرده و در جستجوي آیدین به آشفته احوال را می

شود و سرنوشتی شوم در شور آبی، تاالب برفی، انتظارش را میکشد.ها نزدیک میمرده
بحث و بررسی

)  است. ساختار father figureسمفونی مردگان رمان درگیري و نزاع ایدئولوژیکی گفتمان پدر واره (
ها را به سمت و ذارد و آنگهاي داستان تاثیر میپدرساالرانه ي جامعه آشکارادر تربیت و گفتار شخصیت

کوشند در هاي داستان ابتدا  میبرد که از قدرت برتر بترسند و در برابرش به زانو در آیند. شخصیتسویی می
هاي اجتماعی پیروز شوند. اما سرانجامشان شکست است. داستان ابتدا پرورش و تربیت فرزندان برابر گفتمان
سمفونی مردگان .کندرا بازنمایی میها در دوران بزرگسالیندهد و سپس سقوط تک تک آرا نشان می

هاي مختلف است. نقش برجسته پدر در تربیت و شکل گیري شخصیت ها در رمانی انبوه از درگیري گفتمان
در دوران بزرگسالی، زبانی در تعیین هویت و جنسیت سازي در کودك و تاثیر آنساحت نمادین، نقش

اُبژة دیگريِ "پدر و جامعه، احساس فقدان در شخصیت ها، جایگزینی این فقدان با مقاومت و نزاع با
هاي مهم الکانی رمان برشمرد که در این توان از درون مایهو میل بازگشت به ساحت خیالی را می"کوچک

بخش به تک تک  آنها پرداخته خواهد شد.
کند. جابر اورخانی انعطاف و مالیمتی اداره میخانواده اورخانی را پدري زورگو و خشن، بدون هر گونه 

هاي او را بی چون و چرا گیرد تا اهداف و خواستاز ابتداي داستان گفتاري سرد را با فرزندان پیش می
هاي الکانی است که تالش درهویت سازي فرزندان میکنند.اما بارز پدرواره◌ٔ برآورده کنند. جابر نمونه

شوند. اما این پدر نیست. خانواده اورخانی صاحب دوقلوهاي آیدین و آیدا میاین پرورش دل خواه ◌ٔ نتیجه
توان به مقاومت علنی آیدین در برابر پدر و ازدواج آیدا پذیرند (میپدررانمی◌ٔ هاي ساخت شدهفرزندان نقش

، پر شور بر خالف میل او و نهایتأ خود سوزي آیدا در این مورد اشاره کرد). معروفی، آیدین را پسري جسور
مادراست. مادر تا ◌ٔ کند. پسري که از همان کودکی  آرام و قرار ندارد. آیدین عزیز دردانهمیو فعال معرفی

کند و همین عالقه آیدین را همیشه به مادر اش این توجه و عالقه را نثار آیدین میآخرین لحظات  زندگی
اورهان و آیدین بارها در توصیف پدر از صفات ترسد.دارد. اما  آیدین همیشه از پدر مینزدیک نگاه می

ناخوشایندي استفاده میکنند. آنها حتی از صداي پدر نیز هراس دارند. اورهان در توصیف  صداي پدر 
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برد. پدر براي تربیت فرزندان، را به کار می"صدایی مثل شالق سرد"و "تحکم سرد و خشک"عبارات  
گونه که خود کند. پدر قوانین خانواده را آند. سرد و خشک رفتار میبرکلمات محبت آمیزي به کار نمی

باهم سازگار هستند که کند. پدر و آیدین تا زمانیداند، بدون توجه به مادر و فرزندان وضع میصالح می
آیدین از قوانین پدر تخطی نکرده باشد. همانگونه که در بخش قبل بحث شد بر طبق آراء الکان، کودك  پس

-کند. حال میها پیروي میشود و در آنجا از قانون پدر وارهاز عبور از ساحت خیالی وارد ساحت نمادین می
آمیز وي به ساحت نمادین از دالیل اختالل شخصیت آیدین عدم ورود کامل و موفقیتتوان ادعا کرد که یکی

رود به ساحت نمادین همواره مقاومت است، زیرا او هیچگاه حاضر به پذیرش قانون پدر نشد، و در برابر و
خواستم از او یک نمونه آدم بسازم. اما من می"کند که  از داستان صراحتاً اعالم میکرد. پدر در جاییمی

خواهد برد. پدر میپدر در ساحت نمادین پی◌ٔ توان به نقش برجسته). از این جمله می41(همان: "نشد 
هاي خود شکل دهد و از او فردي مقبول بسازد.  اما آیدین باید معیارشخصیت و هویت آیدین را بر اساس

باشد؟ مورد قبول پدر؟ جامعه؟ یا فردي که تنها از خود رضایت دارد؟ آیا رضایت مورد قبول چه کسی
یا پذیرفتن خویشتن، حال به هر نحو، بخشی از این قاعده نیست؟شخصی

ا پیش از قرار گرفتن در ساحت نمادین معنا دارند. اما پس از تدر جواب باید  گفت که تمایالت شخصی
کند. این جابر است میکند. پدر دنیاي اطراف را براي فرزند معنیآن، همه چیز  با گفتمان پدر تطبیق پیدا می

خوب لباس ") و اگر آیدین  54(همان: "هاي ضاله هستندکتاب"هاي ادبیکه به فرزندان می آموزد کتاب
). 35تلقی میشد (همان: "افسار تمدن"نمادي از "آراست، کراوت میزد و میرفتیپوشید، موهاش را میم

ها در بینند، اما پدر به دنبال نگاه داشتن زمان و محکم کردن ریشهفرزندان تغییر زمان، رشد و حرکت را می
این زمان تقالي فرزندان براي رهایی فکر فرزندانش  است. ایدئولوژي پدر با فرزندان سازگاري  ندارد و در 

شود. در نتیجه، نافرمانی از پدر، سبب درگیري با قدرت وي و سرکشی فرزند می شود. از آن آغاز می
مهار آیدین لحظه به "کند: معروفی در جایی آیدین را پس از عدم پذیرفتن قوانین پدر اینگونه توصیف می

را ). آیدین پسري متفاوت است. زندگی114(همان: "نشدنیلحظه از کف پدر بیرون میشد. سرکش و رام
چیزها که پدر بدش میاد. از خیلیاز تکرار زندگی"خواهد. سازد نمیکند و میگونه که پدر تعریف میآن

) . اما پدر چگونه فرزندانش را 115(همان: "آمدها در چنین سال هایی از عمر دوست دارند، بدش میبچه
کند و چگونه همان زمان در تلقین و تحمیل قدرت خود دچار شکست ان ساحت نمادین تربیت میدر دور

می شود؟
چه  هاي شخصی آنها و آنکوشد میان خواستهشود که پدر  میآغاز میسرکشی فرزندان از زمانی

تقادي به جنسیت از پسندیده و مورد قبول قدرت برتر است تمایز قائل شود. پیش تر اشاره شد که الکان، اع
داند. وضعیت آیدین و آیدا اورخانی هاي جامعه میرا برخاسته از قوانین و گفتماننظر بیولوژیکی ندارد و آن

هستند. اما با اتمام هاي جدا نشدنیهاي الکان.  آیدا و آیدین دوقلودر سنین کودکی شاهدي است بر گفته
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برند  و دوران یگانگی هاي جنسیتی خود پی میود،  به نقششساحت خیالی، جنسیت براي آنها تعریف می
شباهتی هم که با آیدا داشت، براثر مرور زمان از بین "کند رسد، تا جایی که آیدین حس میآنها به پایان می

).88(همان: "رفته
و کاست. هیچ کمآیدا تاي آیدین بود، بی"کند:  معروفی آیدا را در ساحت خیالی اینگونه توصیف می

). اما جامعه خواستار دختري پر سرو صدا نیست. پدر نیز 89(همان:"خوش خنده و شیطان و پر سر و صدا
سازد. در همان دوران کند. جابر از آیدا فرزندي ساکت و تنها میگفتمان جامعه را بر دخترش اعمال می

آیدا متفاوت ◌ٔ خرد. اما هدیهمیون میکودکی براي یوسف خودنویس، براي آیدین ذره بین و براي اورهان کا
دو فرزند دیگررا. پدر براي ◌ٔ آیدا نه سرسختیِ کامیون اورهان را دارد و نه نکته سنجی هدیه◌ٔ است. هدیه

شود. آیا خرد تا او را براي نقش مادري تعلیم دهد وتنها آن عروسک همدم تنهایی آیدا میآیدا عروسکی می
را به برتر آنه عروسک براي دختر و کامیون براي پسر باشد؟ البته که قدرتیاین تنها ایدئولوژي پدر است ک

-پسندد. پدر ماحصل  ایدئولوژيچه که جامعه میپدر انتقال داده است. پدر تنها نمادي کوچک است از آن

هر فرد هاي بنیادین که در فرهنگ، گفتار و اخالقهاي غالب جامعه است. جابر فرزندانش را بر اساس ریشه
کند. رشد کرده اندتربیت می

گیرد. نه محبتی جاي می"پشت و پسله ها"آیدا با عروسکش، نزد مادر، در آشپزخانه و انباري، جایی آن 
توجهش ◌ٔ کند و پدر همهعالقه اش را براي آیدین خرج می◌ٔ شود و نه از پدر. مادر همهاز مادر نثارش می

آیدا آموخت که چشم بدوزد به این و آن، و از "سازد. ودش،معطوف میرا به اورهان، فرزند مقلد راه خ
). در این بین، آیدا تنهاتر از سایر 89(همان: "محبتی که بین برادرها بخش میشود، ذره اي بهره نبردتمامی

، ). پدر89آید (همان: بار می"دختري سنگین، متین، گنگ و حتی عقب مانده"فرزندان، تحت نظارت پدر،  
سازد. آیدا در و از او موجودي ساکت در برابر قوانین خود می"کندخرد می"آیدا را ◌ٔ خوي سرزنده

اش و گفتمان امري شود، به نحوي که میان تمایالت و ذات سرزندهساحت نمادین دچار اختالل می◌ٔ مرحله
ه بود که همه فراموشش آنقدر کمرنگ شد"یابد و در نهایت جز اطاعت و کمرنگ شدن نمیپدر، هیچ راهی

). اما آیا براي آیدا راه فراري در داستان وجود دارد؟ آیا آیدا به عنوان فرزند دختر 90(همان:"کرده بودند
هاي زورگویانه ي پدر را دارد؟خانواده توانائی مقاومت در برابر خواسته

اي مختلف را  ابتدا در خانواده هدر جواب باید این نکته بررسی شود که معروفی به زیبایی، بازي گفتمان
بینیم آیدا پس از رهایی از قوانین خشک پدر، به خانه دهد.  همانطور که میو سپس در ازدواج نشان می

هاي برتر و قانون ایدئولوژي◌ٔ یابد و سرانجام با خودسوزي از همهرود اما در آن جا نیز آرامشی نمیشوهر می
گریزد. در واقع، گفتمان پدرساالرانه از لوب کردنشان را نداشت، میپدر در ساحت نمادین که توانائی مغ

رود.یابد. اما هرگز از بین نمیمردي به مرد دیگر انتقال می
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شود؟ اما سرگذشت دو فرزند پسر خانواده، اورهان و آیدین چگونه توسط پدر دستخوش تغییر می
گرا  نشان زیز دردانه ي پدر، او را فردي ماديپردازي اورهان، پسر کوچک خانواده و عمعروفی در شخصیت

گذارد و وقت خود را با اي ندارد، پا جاي پاي پدر میدهد. اورهان که بر خالف آیدین به درس عالقهمی
هاي ها و ظرافتگذراند. گفتمان اقتصادي رایج در بازار کم کم اورهان را از حساسیتجابر در حجره  می

سازد. در جایی از رمان، اورهان از دوران دیگري از پدر می◌ٔ سازد و او را نمونهمیروحیه آیدا و آیدین جدا
بچه که بودیم لباس هامان همیشه یکرنگ و "کند که هر دو همسان بودند. کودکی خود و آیدین یاد می

رهان از ). او71(همان:"رویم دست همدیگر را بگیریمجایی مییکجور بود. ... ما یاد گرفته بودیم وقتی
گوید که در هر شرایطی در کنارش حضور داشته هاي برادر بزرگش آیدین میخاطرات خوش و حمایت

رود و هر چقدر که فرزندان ها با گذشت زمان و بیرون آمدن از ساحت خیالی از بین میاما این شباهت.است
با مادر خود و یکدیگر را در ساحت گیرند، یگانگیهاي جامعه قرار میها و نبایدتحت تاثیر قوانین و باید

دهند، درست همانگونه که آیدا این یگانگی را از دست داد. خیالی از دست می
همه چیزش وارونه بود. ... "کند: فهمد، او را اینگونه توصیف میاورهان با دیدن آیدین که کالمش را نمی

). آیدین به دنبال شعرو 73(همان: "تهر چه پول در آورد کتاب خرید، و همه اش خیال میکرد شعر اس
آنچه که در جامعه انگ ◌ٔ شاعري رفت. به دنبال عالقه ممنوع در خانواده. به دنبال روشن فکري، تمایز و همه

گذارد. گذر آیدین و اورهان، رد پاهاي متفاوتی بر جاي میشد. دوران گذار در زندگیبه آن زده می» دیگري«
کند و اورهان را پول پرست و حریص. اورهان تحت تربیت پدر در ساحت ات میتغیر◌ٔ زمان آیدین را شیفته

شود. این شباهت رفتاري  آنقدر زیاد است که در پایان میبرابر اصل پدر در دوران بزرگسالی◌ٔ نمادین، نسخه
کند. داستان، آیدین که حاال دیگر سوجی دیوانه  نام دارد هنگام خطاب کردن اورهان، او را پدر صدا می

برداشت دیگر از این جابجایی هویت در خطاب کردن اورهان اینست که پدر در اینجا به عنوان نماد استفاده 
اند و اورهان نیز به هاي جامعه است که آیدین را خرد و سرگشته کردهشده است. پدر نماد تمامی پدر واره

است.هاي غالبدهنده همان گفتمانعنوانه جایگزین پدر واقعی، ادامه
گیرد؟  باید به این آید این است که شوریدگی آیدین از کجا سرچشمه میسؤالی که در اینجا به ذهن می

هاي تعریف شده مردانه دهد و صفتحقیقت آگاه باشیم که معروفی آیدین را از ابتدا فردي متفاوت نشان می
دهد پالتوي قرمز ر به آیدین اجازه نمیسازد. در بدو ورود به ساحت نمادین شاهدیم که پدرا از او جدا می

دارد. کنان پالتو را در دست نگاه می) و آیدین گریه124(همان:"پالتو قرمز مال دخترهاست"بپوشد. زیرا 
بیند، از کند. پدر که اشتیاق او را به درس میشود و تفاوت خود با دیگران را بیشتر درك میآیدین بزرگتر می

شود. چگونه است که فرزند خلف جابر اورخانی، تاجر موفق آجیل، اشتیاقی به کسب میآینده آیدین بیمناك 
اي معنا و کند که براي پدر و اورهان ذرههایی میوقتش را صرف خواندن کتاب◌ٔ و کار و بازار ندارد و همه

ار بیشتر بر آیدین مفهوم ندارند؟ این تفاوت و تغییر است که پدر را می هراساند و او را وادار به اعمال  فش
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کند: آیدین زیبایی بین جابر و آیدین اینگونه بیان می◌ٔ معروفی اشتیاق آیدین به درس را در مکالمه.سازدمی
"گوید که در چنین شرایطی بیند و میدر جواب درخواست پدر براي رها کردن تحصیل، خود را پوچ می

شود و تاکید آیدین بر منظور خود را مکالمه تکرار می). اشاره به مرگ بارها در همان 125(همان:"میرممی
دهد. اما آیدین محبت، توجه و حمایت پدر را از دست داده است. نه تنها پدر، حتی اورهان. برادري نشان می

).34بیند (همان:می"یک آدم با سواد باطل شده"را در زیرزمینش به عنوان که او
جوید. آیدین، براي فرار و مقاومت میام سلب شدن آزادیش راهیطبیعتاً هر انسان پرشوري به هنگ

جنگد. اما  داند میاش و آنچه میقهرمان این رمان مدرن، هرکول عصر خود است که با  فکر و اراده
هاي آیدین را آید.پدر کتابهابرنمیآن◌ٔ از پس مغلوب کردن همهها آن قدر فراوانند که هیچ انسانیپدرواره

کند. جابر سوزي را تکرار میخرد  اما پدر باز هم کتابکند و از نو کتاب میزاند. آیدین مقاومت میسومی
ها به دنبال پرسد که در این کتابیافتن مقصود اوست.او هر بار از آیدین میناتوان از درك فرزندش، در پی

).  73(همان:"به دنبال خودم"دهد گردد و آیدین هر بار پاسخ میچه می
هاي آیدین را از خواهد مشکالت را با پول حل کند و  خواستهگفتمان جابر، گفتمانی اقتصادیست. او می

این راه فراهم سازد. در ابتداي دوران ساحت نمادین، شاهدیم که پدر حتی محبتش را با خریدن هدیه نشان 
خرد. اما تفاوت زانده شده را از نو میهاي سودهد و در دوران بزرگسالی براي باز گرداندن آیدین، کتابمی

کند. عاقبت آیدین خانه،  محل آرام گرفتنش در کنار مادر و تر میهاي پدر و آیدین شرایط را وخیمگفتمان
اي شود، چاره که تمام رفتارهایش با عدم پذیرش و اعتراض رو به رو میکند. آیدین زمانیآیدا، را ترك می

).299(همان:"پدر مرا فراموش کن"خواهد: نهایت از پدر مییابد و درجز فرار نمی
توان داند. حال میتر به این نکته اشاره شد که الکان زبان را مجراي تحمیل قانون پدر بر سوژه میپیش

مقاومت آیدین در برابر قانون پدر و سرکشی او در ساحت نمادین را  در سطح زبانی وي نیز بررسی کرد. در 
بارها به آیدین نسبت داده شده است. او مانند استاد دلخون شاعري "زبان نفهم"رمان، صفتی چون سرتاسر 
کند که به نوعی، تخطی از زبان معیار است و همین منشأ اختالف پدر با اوست، زیرا پدر زبان آیدین پیشه می
د دلخون با شاعرپیشگی قصد چون آیدین و استارسد کسانیفهمد و از آن هراس دارد. به نظر میرا نمی

خیزد. اما شانس پیروزي و حتی هاي غالب جامعه  بر میرویارویی با قانون پدر را دارند که از دل گفتمان
آورد و که جامعه این یاغی گري را تاب نمیدوام آوردن در این رویارویی تقریبا ناممکن است، از آن جایی

کند و در نهایت از چسباند، آنها را منزوي میچون دیوانه میهاییمانند آیدین و دلخون برچسببه کسانی
توان این گونه تحلیل کرد.با گذشت زمان، زبان آیدین هاي آیدین را میگوییبرد.  در نتیجه، پریشانبین می
خوانند و از که مردم آیدین را سوجی دیوانه میشود تا جاییتر میهایش منقطعتر و جملهپریشان

رسد آیدین در این مرحله دچار اختاللی شده است که الکان از آن با آورند. به نظر میهایش سر در نمینسخ
دهد.کند. آیدین در چنین شرایطی ارتباط خود را با زبان از دست مییاد می"ضایعه حیث واقع"عنوان 
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هاازهمانجا تغییر مسیر◌ٔ یافت همهگشت، در میها بعد که آیدین به دوران کودکی خود واپس میسال"
من به دنبال خودم در "کند که: ). در طول رمان، آیدین دو مرتبه به این نکته اشاره می113(همان: "کرده بود

). اما آن  آنچه از دست 264و211(همان:"در گذشته داشته ایم که حاال نداریمهاییها میگردم. ما چیزگذشته
افتاده است؟ از منظر الکان، پاسخ این سوال همان ساحت خیالی است، در گذشتهرفته چیست؟ چه اتفاقی

بیند و از آن بسیار مشعوف است. این که سوژه خود را مسلط به همه چیز و در پیوند کامل با مادر میجایی
کند.  رود و سوژه را سرشار از احساس فقدان میهمان چیزي است که با ورود به ساحت نمادین از بین می

بینیم که اید. از همین رو،   میبا ابژه دیگري کوچک بر میر این شرایط، سوژه به پر کردن این احساس خألد
گردد تا این فقدان را جبران کند. اما این احساس خأل آیدین تا پایان داستان به دنبال ابژه دیگري کوچک می

نوعی تسکین ي و سورملیناي زیبا همگیشود. شعر و شاعر بازي، خاطرات آیدا، نجارهیچگاه برطرف نمی
بعد از مرگ آیدا تمام و کمال نجار "دهند. موقتی براي او هستند و هیچ یک واقعاً به او آرامش خاطر  نمی

"گشت که ما هیچکدام نمیافتیمها به دنبال چیزي میشده بود، به چوب ور میرفت و در دل کنده

گیر اوست. همانطور که یدین از جبران فقدانی است که تا ابد گریبانهاي سوخته، ناامیدي آ).کتاب314(همان:
شود و دیوانگی ها غرق می).آیدین در تمامی فقدان57(همان:"انگار خودش سوخته بود"گوید: اورهان می
سازد. آیدین دور شود. او پس از ناسازگاري در برابر قدرت برتر، وجودش را از جامعه جدا مینصیبش می

"گوید: تا در قفس آهنین قوانین گرفتار نشود. اورهان در توصیف آیدین دیوانه میشودمی

). در نهایت آیدین 49(همان:"زندمیرد. بیرون هم که باشد پر میمامثلپرندهاست. توي قفس، می◌ٔ دیوانه
ر تخس بردا"شود و سرانجامش نیز گمگشتگی است. این سرگذشت فراري از خانه و شهر، در داستان گم می

اورهان است."زبان نفهمه
هایی که با جدایی از ساحت خورد. فقدان و کمبودها نیز به تلخی رقم میسرگذشت سایر شخصیت

کنند. اورهان شود. هر کدام به نوعی احساس کمبود میدواند، هرگز برطرف نمیها ریشه میخیالی در آن
خورد که هیچ گاه  ی نصیب مانده و افسوس میعقیم است و همواره در پی مهر مادر است که از آن ب

نشده. هر کدام به دنبال ابژه دیگري کوچک خود هستند تا بتوانند احساس فقدان خود را با آن "اورهانِ مادر"
از رمان  در مورد شود. در جاییآن گونه که الکان مدعی است این میل هیچگاه ارضا نمیپر کنند. ولی

"تاب میکردیک پارچه هوس و خشم و کینه بود. میلی سرکوفته او را بی"ه  است: اورهان چنین گفته  شد

باري، نارضایتی آیدا را به .رسد این میل همان اشتیاق به ساحت خیالی است).  به نظر می284(همان:
کشاند. اورهان نیز همچون دیگر فرزندان سرانجامش سوزناك است و در آخر پا به شورآبیخودسوزي می

یابد.گذرد و مرگ را در میمی
ي عمر، شور آبی و مادر هر دو براي آیدین جاي آرام گرفتن هستند. مادر، آیدین را تا آخرین لحظه

).  19(همان:"آیدین، آیدین من کجاست؟"گردد: بیند. مادر به دنبال آیدین گم شده میاي از وجودش میتکه
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کند و گفتمانش پدر بیهوده است. زن بودنش او را از قدرت خلع میتالشش براي مقاومت در برابر زبان ولی
.دهددهد. در آخر مادر، جدا از فرزند عزیز دردانه اش در کنار اورهان، جان میاهمیت نشان میرا بی

هاي این رمان را شورآبی دانست که نماینده ساحت خیالی و یگانگی با از مهمترین نمادشاید بتوان یکی
شویند و خاطرات زیباي کودکی را،  هاي خود را میست. آیدین و اورهان هر دو در کنار شورآبی غصهمادر ا

کنند. اولین ها نشده بودند، در ساحت خیالی زنده میهاي پدر وارهها و نبایدآن زمان که هنوز در گیر باید
پدر نشده بود و او را جابر صدا که پدر هنوزگردد، جاییخاطرات دوران کودکی آیدین به شورآبی باز می

) ؛ گویی فرزندان 117(همان:"پدر با چهره ا ي خندان در آب ایستاده ...و ناپدید میشد"که زد، جاییمی
هنوز وارد ساحت نمادین نشده و درابتداي آشنایی  با قانون پدرهستند. از آن به بعد، شورآبی، یادآور مادر و 

شبیه دوست دارم... خیلیشور آبی را خیلی"گوید: رمان آیدین به اورهان میازیگانگی با اوست. در جایی
).  بر این (Ferber,2007:180شود می). دریا در ادبیات غرب نمادي از رحم مادر تلقی57(همان:"دریا است

ند. پایان اساس، آیدین و اورهان هر دو در تکاپو براي بازگشت به ساحت خیالی و یگانگی دوباره با مادر
که اورهان نیز، خسته از بار کشد. زمانیخانواده ي اورخانی را به تصویر میزندگیترین صحنهداستان تلخ

شود و در این میان، مدام تصویر مادر ترسیم هایی که بر دوش داشته، به شورآبی نزدیک میتمامی مسئولیت
کرد کشید، اورهان خیال میبردار نبود. محکم میتمادر دس"کشد. شده است که اورهان را به سوي خود می

گشت که خودش برد در حاشیه شورآبیکهگلشدهبود. دنبال یک جاي پا میکشد. پاهایش را فرو میکه داد می
"را نگه دارد. داشت فروتر میرفت. مادر در آسمان سرازیر شده بود و باد دامن ارغوانی اش را تکان میداد

).349(همان:
نتیجه 

توان این گونه نتیجه گرفت که رمان سمفونی مردگان صحنه درگیري سوژه با توجه به آنچه گفته شد می
ها در ساحت نمادین است. آیدا، آیدین و اورهان، ساحت خیالی و یگانگی با مادر را به اتمام با پدرواره

هاي موجود در ان نمادي از پدروارهدهند. جابر به عنواند و دیگر وقت آن شده که به قانون پدر تنرسانده
هویت فرزندان خود را به وسیله زبانشکلدهد. اورهان تنها فرزندیست که به قانون پدر دارد  تاجامعه سعی

هاي غالب جامعه را اعمال کند. اما آیدین در شود تا گفتماناي جدید میدهد و خود تبدیل به پدروارهمیتن
خیزد. سرانجام، این رویارویی کند  و به رویارویی با پدر بر میین مقاومت میبرابر ورود به ساحت نماد

آورد. آیدا نیز براي فرار از قانون پدر و گفتمان چیزي جز سرگشتگی و پریشانی براي آیدین به ارمغان نمی
ز ساحت نمادین گریزد. اما فراري اکند و از خانه ي پدري  میاش بدون موافقت پدر ازدواج میپدرساالرانه

فایده است و سرانجام او خودسوزي است. گویی نابودي و انحطاط تنها وجود ندارد. مقاومت آیدا بی
بینیم که آیدا، کنند. در طول داستان میسرنوشت ممکن براي کسانیست که در برابر قانون پدر مقاومت می

برند. آنها براي پر کردن ان الکانی رنج میکنند و از فقدآیدین و اورهان هر کدام به نوعی احساس خأل می
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هاي مختلفی مانند شعر یا مادیات این خأل که بخاطر جدایی از مادر و ساحت خیالی ایجاد شده است، به چیز
شود. میل بازگشت به ها موقتی است و این احساس فقدان هیچگاه پر نمیجویند. اما این مسکنتوسل می

ماند. رفتن اورهان به شورآبی که نمادي از ساحت خیالی میآگاه سوژه باقیساحت خیالی همواره در ناخود
تواند مصداق خوبی از این میل بازگشت باشد که هیچگاه از ضمیر سوژه  و یادآور یگانگی با مادر است می

شود. پاك نمی
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انواع غزل پس از انقالب از نظر محتوا 
و تاثیر دفاع مقدس بر شکل گیري غزل هاي نوظهور

1دکتر ناصر کاظم خانلو

استادیار دانشگاه پیام نور همدان
2اکرم سلطانی

ارشد زبان و ادبیات فارسی دانش آموخته ي کارشناسی
چکیده

دفاع مقدس ازجمله پربارترین و ارزشمندترین دوره هاي ادبی در تاریخ ایران ه ي دوران هشت سال
دوران  به دلیل خاصیت اصلی خویش ، در رساندن فریاد مظلومیت ملّتی که این محسوب می شود. شعر در 

کاربرد حقیقی خود را به اثبات رساند.از سوي کفر جهانی مورد هجوم قرار گرفته بود
از تحوالتی که در زمینه ي آثار منظوم پدید آمد می توان به توجه بیش از پیش شاعران به قالب هاي 

هایی همچون قصیده، غزل، ر باعی و کالسیک شعري اشاره کرد. شاعران به طور چشمگیر و فراوانی از قالب
.کردندتفاده میدوبیتی، مستزاد و چهار پاره و... اس

بیان احساسات و عواطف درونی نسبت به دالوران .قالب شعر دفاع مقدس استرایج ترین غزل یکی از 
اي هاي عارفانه و حوادث کربال تأثیر پذیري از تصاویر اسطورهو رزمندگان، شهدا، آمیختگی دالوري با بینش

در این دوره غزل رنگ حماسی ملی و .باشدو حماسی و بیان نرمش با خشونت ویژگی غزل دفاع مقدس می
نصراهللا مردانی و دهدسرودن شعر در باب حماسه و جنگ به سخن رنگ حماسی می.گیرددینی به خود می

ن دیگري نیز به تبعیت از نصراهللا مردانی به سرودن شاعرارا به جرأت می توان بنیانگذار غزل حماسی شمرد.
.جمله می توان به سید حسن حسینی اشاره کردغزل حماسی پرداختندکه از آن 

شعردفاع مقدس، غزل، غزل حماسی، نصراله مردانی،سید حسن حسینیها:کلیدواژه
مقدمه

معناي غزل
را نعت ازآن "مغزول"را به نقل از بعضی فرهنگ ها،اسم مصدر عربی به معنی رشتن و"غزل"دهخدا 

آورده "ریسیدن"و به نقل از غیاث اللغات"ان رشتنریسم"بیان کرده و به نقل از عالمه جرجانی 
سخن گفتن با زنان،عشق بازي نمودن، حدیث "؛ ذیل غزل) براي غزل معانی همچون:1373است.(دهخدا،

1.Pnu.khanloo@gmail.com
2.soltanihanieh@gmail.com
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زنان و عشق ایشان کردن،محادثه با زنان،...حکایت کردن از جوانی و حدیث صحبت و عشق زنان و...آمده 
صطالحات فنون آمده: غزل اسم مغازله است به معنی سخن گفتن با ) در کشّاف ا28؛1372است.( رزمجو، 

زنان و در اصطالح شعر عبارت است از ابیاتی چند، متعهد در وزن و قافیه،فقط بیت اول آن ابیات مصرع 
)86:1381(قاسمی،"باشد و غزل را تشبیب نیز گویند.

ن بوده است، نخست در خود زبان واژه ي غزل که در اصل به معنی عاشقی کردن و سخن عاشقانه گفت"
عربی در معنی  شعر عاشقانه رواج یافته و با همین معنی از عربی به فارسی راه یافته است و در زبان فارسی، 
از آنجا که در آغاز شعرهاي عاشقانه بیشتر با موسیقی همراه بوده اند و با آواز خوانده می شده اند، از یک سو 

پذیرفته است و از دیگر سو، چون در آن روزگار که روزگار اوج قصیده است معنی آواز و شعر ملحون را
شعرهاي عاشقانه بیشتر در آغازه هاي قصاید جاي داشته اند، مفهومی مترادف با تشبیب و تغزل هاي آغازین 

براي نیز به کار رفته است و  از آن پس که شعر عاشقانه قالبی جداگانه و جا افتاده یافته است؛ نامی شده
. "همین قالب، و این معنی از سده هاي هفتم و هشتم به این سو، دیگر معانی آن را زیر سایه گرفته است

)26:1383(راستگو،
غزل نوعی شعر است  که از قدیم ترین ازمنه همراه و به موازات تغزل ، توسط گویندگان فارسی "در واقع

رسی،غیر از نظریه تکامل تغزل و جدایی آن از قصیده، سروده می شده است. در باره پیدایی غزل در شعر فا
این گمان نیز وجود دارد که یا از غزل عربی اقتباس شده  و یا از نوعی ترانه هاي موجود از قبل از اسالم 

)27:1372(رزمجو؛"ریشه گرفته است.
ازبسته ي  بین غزل و تغزل فرق است از جمله این که در تغزل، معانی ابیات به حکم روش قصاید ب

یکدیگر است، اما در غزل این ارتباط شرط نیست و دیگر اینکه عشق مطرح در تغزل همیشه مادي و زمینی 
است، اما در غزل غالباً معنوي و آسمانی است. تغزل برون گرایانه و غزل درون گرایانه است.

خشن و نا خوش آهنگ در آن شکل غزل  باید بسیار ممتاز باشد و بویژه از نظر زبان نباید کلمات "اما 
به کار برده شود. غزل نوع شعري است که بسیار مورد عالقه  زبان هاي پارسی و هند و ترکی 

موضوع غزل، بیان خویشتن خویش است و غزل بهترین ") در واقع می توان گفت که 83:1370(صبور،"است.
)12:1381ي،(ذوالفقار"قالب براي بیان این نوع سخنان و مضامین عاشقانه است.

سیر تحول و تطور معانی غزل
قالب هاي شعري نیز همچون دیگر ابعاد و زوایاي شعر در طول حیات خود به مقتضیات شرایط زمانی و 
مکانی گوناگون دستخوش تغییراتی شده و در طول عمر چندین سده خود فراز و فرودهاي فراوانی را طی 

غزل در طی تاریخ ادبیات فارسی "این امر مستثنا نبوده است.کرده  است. غزل به عنوان یک قالب شعري از 
غزل به معناي مقطعات چند -1چهار معنا داشته است که سه معناي آن امروزه قدیمی و متروك  شده است:

بیتی فارسی که ملحون بوده است، این نوع غزل ظاهراً در اوایل مقید به وزن رباعی بوده و سپس این قید 
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غزل به معناي تغزل قصیده، این معنی -2ل ملحون تا اواخر قرن پنجم موسوم بوده است.حذف شده است. غز
غزل به معناي -4غزل به معناي مطلق شعر عاشقانه.-3تا قرن نهم و دهم معمول بوده است.

غزل در ") در مورد نحوه ي پیدایش این قالب شعري نیز اعتقاد بر آن است که 25:1376.(شمیسا،"مصطلح
ه  به ارکان قصیده خللی وارد شده بود، پا گرفت و در قرن هفتم قصیده را به عقب راند و خود قرن ششم ک

)279:1373قالب رایج و مسلط شعر فارسی گردید. ممدوح رفته بود و معشوق آمده بود.(شمیسا،
مجموعه ي افکار غنایی،عاشقانه(مجازي و حقیقی) معانی عرفانی ،فلسفی، اجتماعی و اخالقی،عبرت،

ایثار، فداکاري، خداجویی، حق طلبی در غزل آمده است .محرك شاعر در غزل ،احساسات و عواطف 
) غزل در کاربرد امروزینه، یکی از انواع ادبی و نام یکی از قالب هاي شعر 571:1372است.(رستگارفسایی،

حتواي ویژه، فارسی است. قالبی که هرچند وزن، قافیه، ردیف، مقدار(=شمارة بیت ها) و موضوع و م
مرزبندي شده و تغییر ناپذیري ندارد و می تواند در سرایش هر موضوع به کار آید و به تناسب موضوع از هر 
وزن، قافیه ، ردیف  بهره جوید، اما بیشتر در وزن هاي نرم و روان و هموار و با قافیه و ردیف هاي آشنا و 

بیش،بیشتر  از هفت، هشت بیت است؛ محتوا و خوش آهنگ سروده می شود؛ شماره ي  بیت هاي آن کم و 
درون مایه ي آن ، پیش و بیش از هر چیز، عشق و وابسته هاي آن است و گاه نیز موضوعات سیاسی، 
اجتماعی، وطنی و...چگونگی و جایگاه قافیه  در آن، درست مانند قصیده، رباعی و دوبیتی است؛ یعنی 

قافیه هستند؛ بیشینه ي  غزل ها، بویژه غزل هاي زیبا و نخستین مصرع و همه ي مصرع هاي دوم آن هم
دلنشین با ردیف نیز همراهند؛نام شعري(=تخلص)گوینده نیز بیشتر در پایان غزل یاد می 

)4:1383شود.(راستگو،
آنچه می دانیم و تاریخ ادب فارسی نیز آن را گواهی می کند، این است که قالب غزل ، به گونه اي 

اده، شکل یافته و به فراوانی نخستین  بار در دیوان سنایی غزنوي به کار رفته است و پس از جداگانه، جا افت
او به دست سخنورانی چون انوري، ادیب صابر، ظهیر فارابی، جمال الدین عبدالرزاق، کمال الدین اسماعیل، 

رینی و شیوایی رسیده فریدالدین عطار و...راه کمال پیموده است؛ با سعدي به نهایت فصاحت و روانی و شی
است؛ با موالنا به اوجی دسترس ناپذیر از شور و شیدایی و تپش و جهش فرا رفته است؛ با حافظ به فراترین 
فراز جمال و کمال و استواري و آراستگی گام نهاده است؛ با صائب و بیدل آفاق گسترده، دور و دراز و ژرف 

در نورد دیده است و با سیمین[بهبهانی] و سایه و سرشک باریک خیالی، ظریف اندیشی و نکته پردازي را 
غزل گرچه در مواجهه با دگرگونی ") 4و...حال و هواي و میدان و مجالی نو و امروزینه یافته است.(همان:

هاي زبانی و قرار گرفتن در مسیر تجربیات رنگارنگ لفظی شاعران، در بعد ساختاري اش دچار دگرگونی ها 
ه ، اما به مدد گستردگی و قابلیت مفهومی اش ، قالبی نامیراست. تطورات شعر فارسی از و افراطی هایی شد

آغاز تا عهد بازگشت و زمان حاضر ، هر کدام موجب ظهور گرایش هاي مختلف صوري در غزل بوده است، 
ي  آن در عین حال مفاهیمی چون عشق، عرفان، حماسه، اجتماع و ... در طول حیات غزل خود را به وسیله 
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) غزل امروز با همه ي فراز و نشیب ها و ارزش ها و کاستی ها توانسته 89:1381(قاسمی،"بیان کرده اند.
است موجودیت خود را حفظ کند و از همه مهم تر رایج ترین قالبی باشد که در تمام جریان هاي انقالب 

قالبی و تصویر گر رشادت ها و خصوصاً هشت سال دفاع مقدس طالیه دار پیام رسانی و بیان ارزش هاي ان
از جان گذشتگی ها و مظلومیت هاي عزیزان رزمنده اي باشد که ارزش هاي واقعی اسالم را در میادین خون 

و حماسه و عشق به ظهور رساندند و برگ زرین و غرور آفرین و خونینی بر تاریخ خونبار اسالم افزودند.
دوره هاي مختلف غزل فارسی

از آغاز شعر فارسی تا آغاز قرن ششم طول می کشد و در آن اندك اندك شکل شعري عصر تغزل:که -1
غزل به وجود می آید.

دوره ي رواج غزل که از قرن ششم تا پایان قرن نهم است و در آن شکل شعري تشخص یافته ي  -2
عدي و مولوي به اوج غزل به دو نوع عاشقانه و عارفانه تقسیم می شود که هر کدام از این دو به ترتیب با س

می رسد و سپس هر دو در حافظ تلفیق می یابند.
غزل حد واسط عراقی و هندي که از اواخر قرن نهم تا اوایل قرن یازدهم طول می کشد. شاعران به -3

فکر می افتند که به شیوه هاي تازه اي دست یابند و راه هاي مختلف را تجربه کنند.
قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم طول می کشد و در این دوره غزلی غزل سبک هندي که از اوایل-4

کامالً متمایز از غزل سنتی(سبک عراقی)به وجود می آید.
غزل دوره ي  بازگشت که از اواسط قرن دوازدهم تا زمان ما کم و بیش به طول می انجامد و شاعران -5

-نهضت مشروطیت-البته تحول سیاسی مهمی"ه کنند.می کوشند تا از یافته هاي شعري همه ي  ادوار استفاد
سبب شد تا قالبی چون غزل نیز از تأثیر اوضاع این مقطع از کشور به دور نباشد ، چرا که تحول سیاسی 
مشروطه باعث شد که هجوم  افکار نو و توسعه مفهوم کلماتی چون عدالت اجتماعی و آزدي و تنویر افکار، 

)24:1376(کاکایی،"اندازد.هنر و ادب را به وادي دیگر 
تحت تأثیر شعر نو به وجود می آید و سرشار از تشبیهات و استعارات 1340غزل نوکه از حدود سال -6

و مضامین و اوزان و قوافی تازه ي  دلنشین است.در این دوره غزل به  دو گونه به حیات خود ادامه داد.
زبان و  محتواي کهنه حفظ کردند چون، امیري گروه سنت گرا و بدعت گریز که غزل را با همان"-1

)   4:1376(کاکایی،"فیروز کوهی و محمد حسین شهریار.
با معیارهایی که براي غزل نئو کالسیک امروز قایل هستیم  ورود مسایل اجتماعی و سیاسی به عرصه ي "

رنجی، پژمان بختیاري، غزل و... چهره هاي شاخصی چون استاد شهریار ، استاد امیري فیروز کوهی، هادي 
رهی معیري، عماد خراسانی، علی اشتري(فرهاد)ورزي، غالمرضا قدسی و... که آثارشان متکی بر سیاق 
متقدمین است، در این قلمرو جاي نمی گیرند،. اما بی شک حد فاصل و فارق این نسل با نسل غزل پردازان 

)7:1370.(روزبه،(هوشنگ ابتهاج)شاعر شهیر معاصر دانست"سایه"نو را باید 
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گروه نیمه سنتی(نئو کالسیک)که دگرگونی هاي غیر اساسی در آن ایجاد کردند مانند، هوشنگ ابتهاج "-2
و سیمین بهبهانی. به این گروه گروه سومی اضافه شد که غزل را به سوي  تئوري هاي نیما سوق داد و  به 

کرده و در فنون بالغت قدیم ، بخصوص بدیع نسبت نیما کلمات را در زبان غزل از محدوده نقش ویژه رها
شکلی تازه تر به غزل بخشیدند، مانند غزل هاي محمد علی بهمنی، منوچهر نیستانی، حسین منزوي 

)4:1376(کاکایی،"و...
آغاز و تا کنون توانسته آثار 1375غزل پس از انقالب که با پیروزي انقالب اسالمی از بهمن ماه سال -7

به نمایش گذارد و بعد تحمیل جنگ باعث شد دست به خلق حماسه ي  دیگري بزنند و با زیبایی از خود 
نثار خون خود از انقالب و ارزش هاي آن دفاع کنند. که این حوادث باعث شد که عرصه هاي تازه اي در 

شعر مخصوصاً در غزل  به وجود آید.
ذیرفتن معانی و مضامین مختلفی را بی شک  غزل تنها قالبی  است که بیشترین انعطاف را براي پ"

داراست، لذا در سال هاي پس از انقالب ، شاعران جوان به دلیل ظرفیتی که غزل در پیشینه ي خود براي 
مفاهیم عرفانی و معنوي نشان داده بود، این قالب را ظرف مناسبی براي بیان عواطف روحانی و معنوي یافتند. 

ایه ي  وقایع انقالب با روح جاري و ساري حماسه در آمیخت. وجود نا گفته پیداست که این عواطف در س
)122:1381(قاسمی،"این آمیختگی، ظرفیت هاي نوینی را براي غزل آفرید.

است که به نحو شگفتی  با تار و پود "حماسه"از مشخصه ي محتواي جدید در شعر دهه ي  اخیر،عامل "
بی که داعیه ي  جهانی شدن را دارد و مخاطبان خود را هنر انقالب پیوند خورده است. . شک نیست انقال

آحاد مردم دنیا می داند، می باید از زبان حماسی و محکم برخوردار باشد و این حال غزل امروز پارسی 
است. اگر از شهادت می گویند، حماسی است؛ اگر از شکست و بی قراري و دلسوزي می گویند، حماسی 

)124(همان:"ان انقالب است.است و حماسه جان کالم شاعر
ویژگی هاي عام غزل

آیینه ي  عواطفوتأثیروتأثرهایدرونی"-1
دار انسانی، همه و همه در آیینه ي از احساسات سطحی و زودگذر، تا عواطف و احساسات ژرف و ریشه

اند. غزل، ترجمان عشق  هاي زودگذر و سطحی تا سوز و گدازهاي عمیق غزل بازتاب و تجلی داشته
عاشقانه و عارفانه بوده است. این نکته گفتنی است که عشق در هیچ قالبی به اندازه ي غزل بیان و عرضه 

هاي احساسی و عاطفی انسان، همچون خشم و نفرت، سوگ و اندوه، غربت و تنهایی، نشده است. همه جلوه
رین یافته و از آن بهره تترین و فراخ هاي اجتماعی و سیاسی، مجال غزل را مناسبحتی دردها و شکوه

اند.گرفته
واژگانوزبان،بیانونرمیلطافت-2
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گاه احساسات عارفانه و عاشقانه بوده و هست و عواطف شاعرانه، با عبور از صافی ذهن و غزل، جلوه
آورند به همین دلیل، لحن غزل از دیرباز تا بهآهنگ و لطیف را همراه میضمیر، زبان، بیان و واژگان نرم

اند.  البته در عصر رو، بسیاري از غزل ها، در وزن هاي نرم سروده شدهامروز، عمدتاً نرم و مالیم است، از این
ـ به مسائل اجتماعی و سیاسی، استفاده از واژگان و ترکیبات دیگر را مشروطه، رویکرد شعرـ از جمله غزل 

در آمیختن ، بویژه سال هاي دفاع مقدس،باعث شد که اندکی خشونت چاشنی غزل گردید و در عصر انقالب
غزل و حماسه آهنگ دیگري به غزل بخشید که با فضاي متعارف غزل،تفاوت داشت.

ساختژرفدرپیوستگیوروساختدرگسستگی-3
شاعرانه و کشف و شهودها، که در حوزه هیچ شعري همچون غزل، بروز و » حال«شاید، تنوع و تحول 

اي غزل باشد. این است که در نخستین نگاه، ابیات غزل را مجموعه » تگی ظاهريگسس«ظهور ندارد، عامل 
بینی، یابی میان ابیاتی که ظاهراً هر کدام سوز و سازي جداگانه دارند، اما با اندکی تأملو ژرفپریشان می

در نهد وتوان یافت که دست هر بیت را در دست دیگري میاي پنهان در مجموعه ي غزل را میرشته
ریزد. در غزل هاي سبک هندي، این خجسته و فرخنده، ساختاري شکوه مند و شیرین را پی می» پیوندي«

توان یافت که خود به تراست. در بخشی از غزل هاي شاعران بزرگ، گاه زبان روایی میرنگپیوستگی کم
دوش وقت سحر «ی همچون آورد، مثالً در غزل هایخود نوع یپیوستگی در مجموعه ي غزل را به همراه می

، پیوندي محسوس و ملموس به دلیل زبان »دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند«و »از غصه نجاتم دادند
شود.روایی دیده می
هاي عصر انقالب و سال هاي دفاع مقدس ویژگی روایی در غزل، بافتی یک دست و پیوندي در سروده

سازد.ه به دلیل بسامد باال،نوعی تفاوت با غزل گذشته را نمایان میکند و این حوزآشکار میان ابیات ایجاد می
تکلفازرهاییوپیرایگیبی-4

گیرند. خاقانی شاعر تصویرها و توصیف هاي واسطه، تصنع را از کالم میاحساسات آنی و عواطف بی
و دیریاب ساخته است، در هایش را دشوار پیچیده که گستره و تبحر علمی او همراه با توان شاعرانه، سروده

تکلفی و دهد، به دلیل بیالدین نشان میهایی که سوز و تأثر درون را از مرگ فرزندش رشیدسروده
گاه زالل درون شاعر است یابد. غزل، جلوهتر میفتر و شفاواسطگی در بیان عواطف، زبان و بیانی روشنبی

پیچیدگی شده است.  این نکته را نباید با پیچیدگی و تکلف وفروشی، به همین دلیل بندرت عرصه ي فضل
دشواري شعر وغزل شاعران سبک هندي، بویژه بیدل، اشتباه گرفت، چرا که دشواري غزل بیدل،عمدتاً ویژگی 

شود.زبانی اوست تا تکلفی شاعرانه از نوع آنچه که در قصیده دیده می
عرصه ي اجمال نه تفصیل-5

هاي انسانی را در خویش نمایانده ترین عواطف و دغدغهبلندترین و اساسیترین، غزل هر چند عمیق
است، اما به دلیل کوتاه بودن، فرصتی مناسب براي طرح ابعاد و زوایاي گوناگون اندیشه ي انسانی نیست. در 
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توان از تمثیل، حکایت و قصه مدد گرفت. همین امر باعث شده است که شاعران، قالب هاي غزل کمتر می
ـ را براي توضیح،بسط و طرح اندیشه ي خویش برگزینند.دیگرـ بویژه مثنوي

تأثیرگذاري و پایایی در ذهن و ضمیر-6
اي که با احساسات عمیق و ماندگار انسان پیوند دارد و همچنین آهنگ و مایه به دلیل محتوا و درون

رد. به همین دلیل حافظه ي مردمی و نیز خوها گره میها با حافظهموسیقی لطیف، غزل بیش از دیگر سروده
بیت هاي ماندگار در حافظه ي حافظه ي خود شاعران با غزل بیش از دیگر قالب ها انس و الفت دارد. تک

(سنگري "شود نیز برگرفته از غزل هاست.ها دیده میمردم جامعه ي  ما که عمدتاً در فرهنگ رانندگان و جاده
)32-3:30،ج 1380،

ل پیش از انقالب از نظر محتواانواع غز
با رشد و شکوفایی شعر فارسی بویژه غزل، این قالب از حد قالبی صرفا عاشقانه فراتر رفت و مضامین و 

موضوعاتی متنوع یافت.
غزل پیش از انقالب را بر حسب محتوا، می توان به ترتیب زبر تقسیم بندي کرد:"
(میر "اجتماعی.-6مضمونی(هندي)-5تعلیمی-4قلندرانه(رندانه)-3عارفانه-2عاشقانه-1

)32:1376جعفري،
انواع غزل پس از انقالب از نظر محتوا

میتوان گفت تنوع محتوایی غزل پس از انقالب نسبت به دوره هاي پیش بی سابقه است:
انواع غزل هاي این دوره عبارت انداز:"
غزل -6غزل مدحی-5ل اعتراضغز-4غزل سوگ سروده-3عرفانی-غزل حماسی-2غزل حماسی-1

)33:1376(میرجعفري،"غزل بینابین حماسه مویه.-7عارفانه
غزل حماسی

مردانی بنیانگذار غزل حماسی در ادبیات انقالب بود، چرا که تا پیش از نصراله مردانی قالبی به هنصرال"
، عارف قزوینی، میرزاده هایی مثل فرخینام غزل حماسی وجود نداشت .در دوران مشروطه با ظهور چهره

اجتماعی معروف شد شکل گرفت؛ ولی غزل حماسی به معناي _عشقی نوعی از غزل که به عنوان سیاسی
دقیق کلمه با ظهور نصراهللا مردانی بنیان نهاده شد. نصراهللا مردانی در واقع پیرو فردوسی بزرگ در عصر 

ها هاي بزرگی را که رزمندگان اسالم در جبههاسهها و حمها، جانبازيکرد ایثارگريحاضر بود که سعی می
ن شاعرا)  13:1387(اسماعیلی،"آفریدند با زبان شعر به تصویر بکشد وقدم جاي پاي فردوسی بزرگ بنهد. 

دیگري نیز به تبعیت از نصراهللا مردانی به سرودن غزل حماسی پرداختندکه از آن جمله می توان به سید 
و نیز مانند نصراله مردانی در جبهه هاي جنگ حضور  داشته و همگام با مبارزان حسن حسینی اشاره کرد که ا
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مضامین و موارد مشترکی در اشعار هر دو یافت می و دالوران این سرزمین از وطن خود دفاع می کرده است. 
ري دارد.شود اما نصراله مردانی در اشعارش از اسطوره هاي باستانی بهره می گیرد و در اشعارش نمود بیشت

غزل یکی از قالب هاي پر بسامد شعر فارسی است. این قالب می تواند در درون خود مضامین بسیاري از 
جمله مضامین اجتماعی؛ تغزل، حماسه را بگنجاند، اما از میان همه ي این قالب هاي شعري، غزل انقالب به 

فی برجسته تري دارد. غزل انقالب؛ لحاظ فرم، زبان،تکنیک، تصویر و درونمایه ي ظرفیت تحلیلی و توصی
یعنی رویکرد حماسی در قالب رمانتیک نوعاً رویکردي ساخت شکنانه است. این رویکرد، توسط نصراله 
مردانی بنیانگذاري شده و در واقع می توان او را بنیانگذار  غزل حماسی در شعر انقالب دانست. غزل انقالب 

اي دارد: یکی از این بنمایه ها به لحاظ واجد بودن ابعاد مختلف درون مایه و بنمایه ي متنوع و گسترده 
تاریخی، تشبیهی، استعاري و پیوند با شبکه ي تداعی آزاد، از اهمیت ویژه و قلمرو نقادي گسترده اي 

برخوردار است.
جه پس از انقالب غزل به صورتی فراگیر مورد توجه شاعران قرار گرفت، چنان که در آن با تنوع قابل تو

درونمایه و محتوا مواجهیم. مفاهیمی چون مبارزه، استبداد ستیزي، شهادت طلبی، آزادي خواهی، بیگانه 
ستیزي شد. بدیهی است که تغییر درونمایه و محتوا همراه با دگرگونی زبان و نیز صور خیال شکل می گیرد.

اي نخست انقالب و دفاع غزل وسیعترین عرصه ي شعري انقالب و دفاع مقدس است. از همان ساله"
مقدس تا به امروز، غزل باتمام ظرفیت ها و استعدادهایش در خدمت ارزش ها، باورها و عواطف و 

)3:21،ج 1380(سنگري،"احساسات نسل انقالب قرار گرفت هاست.
در عرصه ي شعر انقالب غزل را باید لنگرگاه و قیامت شعر نامید، چرا که سروده ها و سرایندگان آن "

پس از عبور از حاشیه ي قالب هایی چون رباعی، دوبیتی، مثنوي و... در ساحل غزل پهلو گرفتند و درست 
همچون قیامت که آرامشگاه همه ي تکاپوها و کوشش هاست، غزل، آرامشگاه و سرانجام عمده ي حرکت 

)29(همان:"هاي شعري انقالب به شمار می آید.
، غالباً متکی بر غزل بود و درکنار آن دوبیتی، رباعی و مثنوي شعر متعهد و آرمانگرا در دهه ي شصت"

)6:1385مورد استفاده قرار می گیرد.(کاکایی،
وقوع انقالب اسالمی، آماده ترین بستر را براي حرکت  نیرومندانه ي غزل حماسی فراهم آورد و 

د. این آمیختگی با وجود آمیختگی تغزل و حماسه در قلمروهاي گوناگون موضوعی و محتوایی غزل جلوه کر
کم سابقه بودن بی آن که در عرصه ي تجربیات گام به گام معطل بماند ،یکباره مقبولیتی عام یافت. نرمی و 
لطافت تغزل و فخامت حماسه سرایی در غزل هاي این دوره به گونه اي در کنار هم نشسته اند که گویی هر 

ظهور حماسه در کنار مفاهیم دیگر از قبیل: عرفان، تغزل، از بازرترین محمل هاي"یک مکمل دیگري هستند. 
مدیحه و مرثیه و...قالب پویا و انعطاف پذیر غزل بود که با توجه به آمیختگی حماسه با مفاهیم غزل، بیشتر 

غزل هاي این دوره(جنگ) به غزل هاي حماسی نام بردار شد.
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ماسی به تمام معنا در کالبد شعر دمیده شد و پس از پیروزي انقالب بویژه با شروع جنگ تحمیلی،روح ح
با جان فشانی ها و حماسه افرینی هاي رزمندگان اسالم و بالطبع از تمامی امکانات شعر براي تصویر کشیدن 
روح و تمامی صحنه هاي دفاع و بیان عشق و ایثار و شهادت و از خود گذشتگی عزیزان رزمنده حماسه با 

)210:1381به خودگرفت.(قاسمی،"حماسیغزل "تغزل درآمیخت و نام  
شعر جنگ از آنجا که با واقعیتی در خارج مواجه بود، از نظر محتوا و مضمون، سرشار از روح حماسی 
است. دالوري ها، مقاومت و پایداري رزمندگان، از جمله مسایلی بود که به سرعت به شعر راه یافت و 

ی ترین درونمایه هاي شعر این دوره گردید. این نبرد به مضامین اعتقادي بویژه فرهنگ عاشورا جزء اصل
خاطر شباهت به واقعه کربال و نبرد حق علیه باطل و دفاع از آرمان ها وعقیده به یک دفاع مقدس تبدیل 
گردید. در شعر این دوره عالوه بر مظلومیت و سوگ و مرثیه، که جزء جداي ناپذیر هر دو حادثه بود، روح 

رایی بر جسته تر و پر رنگتر از پیش نمودار شد.حماسی و حماسه س
فضاي حماسه، فضاي نبرد و ستیز و خون و مرگ است.  در چنین فضایی صدایی جز چکاچک "

شمشیرها و صفیر تیرها و نعره ي مردان جنگی را نباید شنید. اندوه نیز گاه پس از مرگ پهلوانان دیده می 
تغزلی به خود نمی گیرد.شود که به مقتضاي فضاي حماسی،رنگ و بوي

فضایی نرم و غنایی است؛ فضاي تأمل هاي درونی، سیر در انفس، -برخالف حماسه-فضاي غزل
ستایش زیبایی ها و عظمت هاي درون و بیرون و به هرحال متفاوت با حماسه.

و شرایط سالهاي جنگ و تلفیق دو ویژگی لطافت روح و صالبت حرکات، در شعر نیز نمود پیدا کرد
)3:36،ج 1380(سنگري،"غزل ظرف مناسبی شد تا این فرصت شکوهمند را به نمایش بگذارد.

دهه ي شصت، دهه ي ظهور حماسه و مرثیه در قالب غزل و همچنین توسعه ي مفهوم و محتوا در این "
قالب است. و بارزترین وجه شعر دهه ي شصت همین آمیختگی حماسه و مرثیه در غزل 

)4:1376(کاکایی،"است.
دوره ي اول دوره حماسه و جنگ و خون است. شعرهایی در متن جنگ عراق 1370-1360دهه هاي 

) با حسی پر از آرمان به جنگ می نگرد.  رزم آوري ها و پاك بازي هاي سربازان و 1367-1359علیه ایران (
)181:1381رزمندگان را مورد توجه قرار می دهد.(عابدي،

غزل را عرصه ي موضوعات و پیام هاي حماسی قرار داد و علیرغم لطافت و در ادبیات انقالب، شاعر
نرمی قالب غزل، حماسی ترین چشم اندازهاي هنري را در این قالب پردازش کرد و به خوبی از عهده اینکار 
برآمد تا جایی که می بینیم قسمت اعظم شعر دفاع مقدس در قالب غزل سروده شده است. این امر یعنی 

د حماسه در غزل در نوع خود کم نظیر بوده و سرفصل نوینی در سیر غزل فارسی محسوب می شود.رویکر
قسمت اعظم شعر انقالب، در قلمرو حماسه و اندیشه هاي حماسی تکوین یافته است.  درخشان ترین 

اعران درون مایه هاي حماسی شعر انقالب عبارت اند از عاشورا، جنگ تحمیلی، شهادت، مبارزات ملی.  ش
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مقاومت با استفاده از توانمندي هاي این قالب ادبی توانستند به خوبی مضامین خود را در شعر بیان کنند و به 
گونه اي حماسه را با تغزل به هم پیوند زنند.

-پردازش حماسه در اوزان شفاف و غیر روایی غزل، کار آسانی نبود. به استثناي چند غزل حماسی"
یزي و برخی غزل هاي انقالبی و البته مقطعی و غیرزایشی فرخی یزدي در تاریخ عرفانی دیوان شمس تبر

ادبیات فارسی، کمتر سابقه دارد که حماسه در قالب غزل ریخته شود. بنابراین رویکرد حماسی به قالب غزل 
به به منزلهی آشنایی زدایی، انحراف از نرم و نسبت به رویکرد متعارف حماسه سرایی، نوعی ساخت شکنی

شمار می آمده و ورود به این عرصه،آزمون و خطایی حیثیتی را می طلبیده است.(رحم دل شرف 
)219:1384شادهی،

به کاربردن لحن حماسی در غزل بی سابقه نبوده و نمونه هاي پراکنده اي از این نوع غزل را قبل از سال 
دل دهلوي و یکی دو تن دیگر که داراي می توان مشاهده کرد، مانند غزلیات موالنا جالل ال دین و بی57

غزل هاي سیاسی هستند، اما وقوع انقالب و همچنین جنگ آماده ترین بستر براي آمیختگی غزل و حماسه 
شد.البته نامگیري این قالب فقط به خاطر برش هاي گوناگون تغزل و حماسه نیست، بلکه موسیقی درونی 

حماسه وتغزل را به خوبی نشان می دهد.واژه ها و آهنگ خاص ترکیبات، آمیختگی خاص
نمونه هاي پراکنده اي به دست می داد پس از انقالب 57غزل حماسی از گذشته هاي دور تا سالهاي "

)19:1372(باقري،محمدي نیکو،.اسالمی و تحت تأثیر آن تبدیل به جریان جدي در غزل امروز شد
اصرحماسی را در این قالب خیال انگیز مشاهده می با نگاهی به غزلیات کالسیک ادب فارسی گهگاه عن"

کنیم؛ تشبیه اعضا و جوارح معشوق به آالت و ادوات جنگی، گویی اصلی مسلم در توصیف محبوب به شمار 
رفته و می رود و چه بسا غزل را به توصیف غنایی حماسی نزدیک می سازد. توصیف معشوق در غرلیات 

کمان ابرو . لحنی حماسی وار به یاد می آورد. آنچه تحت عنوان غزل کالسیک با تشبیهاتی چون کمند زلف،
حماسی در ادبیات انقالب و دفاع مقدس یاد می شود به هیچ قابل مقایسه با موارد اندك عناصر حماسی در 
غزل قرون گذشته نیست. در میان انواع اشعار انقالب؛ غزل را میتوان رستاخیز اشعار نامید تا آنجا که بیشتر

شاعران این عصر در غزل سرایی نیز قدرت شاعري خویش را محک زده اند، این که غزل با فضایی نرم و 
غنایی اش و بستر تأمل هاي درونی شاعر و سیر در آفاق و انفسش چگونه صالبت حماسه با الفاظ محکم و 

را نوعی تنوع و خشن را پذیرفت تعجب همگان را برانگیخت. شاید بتوان حضور عناصر حماسی در غزل 
نوآوري قلمداد کرد.  شاعران انقالب نیز در قالب بزم و غزل از خون، حماسه، نبرد حق علیه باطل، پیروزي، 
شهادت و دیدار با معشوق آرمانی خویش سخن گفتند. غزل انقالب صحنه پیوند عشق، عرفان و حماسه 

ی لطیف غزل صالبت حماسه و خشونت الفاظ است. رخدادها و مفاهیم اجتماعی عالوه بر الفاظ رقیق و معان
"پرده از رخ بر کشید.» حماسه-غزل«آنرا نیز به حضور طلبید و در پیوندي استوار در قالب 

) 39:1388(براتی،نافلی،
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از میان شاعران دفاع مقدس،عده اي بار حماسی غزل هایشان بر بار تغزلی آن برتري دارد که از آن جمله 
نی، حسین اسرافیلی، سیدحسن حسینی، قیصرامین پور، سهیل محمودي، عبدالجبار می توان نصراله مردا

کاکایی و یوسف علی میرشکاك و...نام برد.
شادروان نصراله مردانی نخستین کسی است که با غزل هاي جنگی و انقالبی خود این راه را براي دیگر 

ر غزل حماسی به شمار آورد.(رحمدل شرف شعراي انقالب هموار کرد و در واقع می توان او را بنیان گذا
لطافت روح و صالبت حرکات، در شعر نیز هاي جنگ و تلفیق دو ویژگی ) شرایط سال220:1384شاهی،

نمود پیدا کرد و غزل ظرف مناسبی شد تا این فرصت شکوهمند را به نمایش بگذارد. حق تقدم در این راه از 
ی است.آن نصراله مردانی شاعرنام آشناي کازرون

هاي پهلوانی شاهنامه، مضامین حماسی عاشورا و ترکیب وتلفیق این دو گیري از اسطورهبا بهره"مردانی"
و استفاده از واژگان درشتناك همراه با واژگان غزل، در القاي فضا و فرهنگ جبهه کوشید و غزلی را رقم زد 

ریان جنگ و دفاع مقدس داشت. سروده که در روزهاي حادثه و حماسه نقشی بزرگ در پویایی و ترسیم ج
ي مشهور او :

)351:1388از خوان خون گذشتندصبح ظفرسواران      پیغام فتح دادند آن سوي جبهه یاران(مردانی،
تواندید. تصویرهاي هایی را که برشمردیم میمعرف این ویژگی غزل است. در غزل زیر تمام ویژگی

بیژن و ... غزل را باحماسه در آمیخته است.، منیژه، جادوگر، ها مانند کاوهمکرر، نمادها و اسطوره
کاوه بهار، امیر هایی نو چون چریک باد،در این شعر،روح غزل را باروح حماسه در آمیخته است و ترکیب

جادوگر نسیم، یک کهکشان ستاره میخک و ... به شعر حال وهوایی خاص بخشیده است.ابر، منیژه، 
بر سر نهاده دختر صحرا کاله گلبهاران، سپاه گل                 ید از دیارآمی

در خون کشد به بیشه شب پادشاه گلباجنبش دالور جنگل،چریک باد            
هاي جوان دادخواه گلآرد دوباره رایت خونین به اهتزاز                  بر گور الله

آورد از بارگاه گل"داد"فرمان با بانگ پرطنین ظفر،کاوه بهار  
دارد سرستیز مگر با سپاه گلزند امشب امیر ابر             طبل نبرد می

هم خوابه در حصار چمن با صبا شدن             در دادگاه حادثه باشد گناه گل
ق بیژن شبنم ز چاه گلدریاب اي منیژه جادوگر نسیم                      با سحرعش

یک کهکشان ستاره میخک شکفته است           در آسمان سبز به اطراف ماه گل
هاي روشن باران به راه گلشمار                  الماسدست کریم ابر برافشانده بی

در شیب تپه هاي شقایق،عروس روز               شوید به چشمه،مرمرتن در پناه گل
)455:1388چشم من آنسوي شب هنوز         در انتظار آمدنت اي پگاه گل(مردانی،بیدار مانده
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مردانی را میتوان از پیش گامان غزل جنگ دانست. او توانست براي مانا کردن مضامین و درون مایه هاي "
ا که از حماسی، آزمون هنري دشواري را تجربه کند و از این آزمون سرفراز بیرون بیاید. او توانست غزل ر

قوالب لطیف، شفاف و بلورین شعر فارسی بوده و براي مغازله و تغزل به کار میرفته است و فضاي آن با 
لبهاي عنابی و تارهاي طالیی و مشکفام گیسوي معشوق رنگ آمیزي می شد،  از برج عاج تجمل به زمین 

ز الي کرکره ي تاریخ نگاهی نو بکشاند و با ساخت شکنی ذهنیت هاي تاریخی در مورد کارکرد قالب غزل، ا
به آن بیندازد. توانمندي ها و ظرفیت هاي هنري ناشناخته و ناگشوده اش را کشف کند و آن را در خدمت 
اندیشه هاي آرمانی و انسانی قرار دهد. انتخاب قالب غزل براي مضامین حماسی؛ داللت بر نگاهی انقالبی 

جتماعی عصرجنگ دارد؛ یعنی به رهگیري از حداقل ظرف ها شاعر به روانشناسی شعر جنگ و روانشناسی ا
براي جد اکثر مظروف ها. حداقل الفاظ براي حداکثر اطالع رسانی تأثیرگذار. کوتاهترین قوالب براي 
بلندترین و مؤثرترین پیام هاي حماسی و مرتبط با جنگ تا مخاطب با معطوف شدن به قوالب بلند از 

حماسه در پی رنگ غزل به مثابه گنجاندن مضامین متنوع و متناقض نما از مرکزیت جنگ خارج نشود. طرح
رمز و بهت و ابهام و ایهام و خندةهی اشک آلود و اشک خنده آلود در طرحی کل بخند است.(رحم دل 

) 77:1384شرف شادهی،
ایی نمود، مردانی که حلقه ي اتصال غزل انقالب با قبل از آن است در قالب هاي متعدد شعري طبع آزم

اما چهره ي ممتاز شعري او در ادبیات معاصر ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران شعر حماسی انقالب در 
مردانی بنیانگذار  حرکت ادبی متأثر از انقالب "نمایان شد و آثار درخشانی از خود به یادگار گذاشت.."غزل"

"ر توسط مردانی صورت گرفت.اسالمی بود  یعنی دگرگونی حاصل از انقالب در شعر معاص

)230:1387(عمرانی،
نصراله مردانی از شاعران مطرح ادبیات معاصر ایران با تجارب ارزنده ي شعري قبل از انقالب، حوادث 
جریان هاي انقالب و جنگ تحمیلی را نیز درك کرد. او که با روح حماسی، دینی و ملی انقالب و عوامل 

بی وقفه اي را در سرتاسر ایران در به خدمت گرفتن هنرمندان و شاعران انسانی آن آشنا بود تالش هاي 
جوان آغاز کرد تا روند به نتیجه رساندن اهداف انقالب و حوادث دفاع مقدس را سرعت بیشتري بخشد و 
در باز تولید بسترهاي فرهنگی نقش آفرین باشد. مردانی در ادامه ي مجموعه ي فعالیت فرهنگی خود (اعم از 

زاري همایش ها و تربیت جوانان شاعرو...) و در خلق غزل هاي حماسی و دینی کوشش هاي فراوانی برگ
نشان داد و در هوشیاري و تشویق جوانان تالش هاي ارزنده اي نمود. از آنجایی که غزلیات حماسی او در 

ؤثر بود بیشتر به دوران دفاع مقدس در جبهه ها و پشت جبهه ها در تقویت روحیه ي سلحشوري رزمندگان م
شاعرحماسه و حماسه سرایی معروف است.

نصراله مردانی از شاعران مشهور غزل حماسی است .مردانی با بهره گیري از اسطوره هاي پهلوانی 
شاهنامه، مضامین حماسی عاشورا و ترکیب این واژگان غزل، در القاي فضاي جبهه کوشیده است و غزلی را 
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جریان جنگ و دفاع مقدس نقش بزرگی را داشته است.  یکی از بهترین حماسه رقم زده است که در ترسیم 
هاي معاصر ایران را در قالب غزل پایه ریزي کرد. این اقدام مردانی همانند دالوري هاي مبارزان در جبهه ها، 

انند نوعی ایثار و از خودگذشتگی فرهنگی بود، چرا که گنجاندن مفاهیم خشن حماسی در قالب نرم غزل هم
قرارگرفتن آتش در کف دست است و او توانست با سربلندي از این کار بیرون آید.  غزلیات حماسی که 

قرار دارد حاصل احساس مسؤولیت شاعر در "خون نامه خاك"و دوم "قیام نور"بیشتر در مجموعه هاي او 
ند.قبال کشور و مردمی است که ناجوانمردانه در معرض هجوم دشمنان قرار می گیر

مردانی با وقوع انقالب و حوادث ناشی از آن به روشی تازه در غزل نیازمند بود، آشنایی او با حافظ از 
مردانی شیفته حافظ وعرفان است "سال هاي کودکی مقدمات اثرپذیري از این شاعر هم والیتی را فراهم کرد. 

ه نسبی است، اما نمیتوان انتظار داشت که و اشعارش در این عرصه شکل می گیرد.  توفیق او البته در این زمین
)859:1386(دستغیب،"او در غزل سرایی به پیرمراد خود رسیده باشد. خود او نیز چنین ادعایی ندارد.

شعر دفاع مقدس در این دوره ، شعر سرشار از رجزها و شعارهاي انقالبی و حماسی است، به گونه اي 
نیه هاي تند سیاسی انقالبی پهلو می زند و عنصر غالب در شعر که زبان اکثر شعرها به زبان شعار و بیا

است. گریز به کربال و حماسه عاشورا، تلفیق نمادهاي مذهبی با اسطوره هاي ملی و در نهایت » احساس«
از مؤلفه هاي شاخص شعر دوره جنگ است.» محتوا برفرم«غلبه 

ضمن تحقیر و تهدید دشمن بعثی، جوانان را نصراله مردانی با سرودن غزل هایی سرشار از شور حماسه، 
به حضور در جبهه ها و دفاع از مرزهاي میهن اسالمی تشویق و ترغیب می کرد:

جنگ، جنگ است،بیا تا صف دشمن شکنیم            صف این دشمن دیوانه میهن شکنیم
)527:1388نیم(مردانی،در افسانه اي قلعه ي شیطان بزرگ                 چو علی،فاتح خیبرشکن تن شک

غزل هاي حماسی مردانی گونه اي از شعر اجتماعی است. شعر اجتماعی و طرح موضوعات سیاسی در "
قالب شعر اگر چه تاریخی به قدمت شعر فارسی دارد، اما نقطه عطف شعر اجتماعی در ایران دوره مشروطه 

چه نسبت تخیل به صراحت در اینگونه است. در شعر اجتماعی صراحت جاي خود را به تخیل می دهد. هر 
شعرها کمتر می شود، شعر نیز به ورطه شعار نزدیکتر می شود.  در شعر مردانی نمونه هایی درخشان از 
استعاره، تشبیه و اسناد مجازي یافت می شود. این موارد هرکدام از صور خیال است، کلیت شعر در سطح 

آن ارتباط برقرار می کند. از سوي دیگر به دلیل آن که موضوعات باقی می ماند. لذا مخاطب عام به راحتی با
این گونه شعرها مسایل مبتال به روز است به زودي فراگیر می شود و با رفع موضوع نیز به فراموشی سپرده 

می شود.
مردانی نشان داده است که فضاي حماسی را به خوبی می شناسد و از همه ابزارهاي شعري براي خلق 

فضایی بهره می گیرد. در شعر وي عالوه بر کلمات پرصالبت، وزن هاي ضربی نیز به کمک شکلگیري چنین 
حماسه می آیند. 
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مردانی بندرت از وزنه اي آرام بهره گرفته است ،حتی وقتی که وي در شعر خود به موضوعاتی غیر از 
یی جدایی از فضاي حماسه حماسه می پردازد باز هم حال وهواي شعرش، سمت و سویی حماسی دارد. گو

)19:1385(میرجعفري،"براي وي غیرممکن است.
عرفانی-حماسیغزل

این نوع غزلها را می توان گونه اي مستقل از غزل حماسی دانست.شاعران انقالب با تلفیق حماسه و 
ه بوده عرفان دست به خلق آثار فراوانی زدند.در گذشته نیز،به نوعی شاهد در هم آمیختن عرفان و حماس

عرفانی را باید جریانی عمده در شعر معاصر دانست.در غزل راز پرواز،آمیختگی _ایم،ولی روحیه ي حماسی
دیگر موضوع مطرح در غزل هاي معاصر، اشعاري است با "لحن عرفانی و آهنگ حماسی چشمگیر است.

ه ي غنی فرهنگ ایرانی تلفیق حماسه و عرفان که خود در برگیرندهی شاخه هاي متنوع دیگري است. پیشین
که به نوعی بناي ارزشمند انقالب اسالمی را شکل می دهد. سرشار از نکات و دقایق عرفانی است. شاعران 

به آفرینش پرباري -که اشتراکاتی معنوي نیز در این دو مقوله حضور دارد-انقالبی با تلفیق حماسه و عرفان
)130:1388(محدثی خراسانی،"در قالب شعر پرداختند.

از آنجا که وقوع انقالب و لزوم پرداختن به این حماسه ي دینی و سیاسی، یکی از دغدغه هاي اصلی "
شاعران انقالب بود، محتواي غزل، از رهگذر انقالب و هشت سال مقاومت در برابر بیگانگان جنگ طلب به 

اق واقعه ي بزرگ، پنهان شده مفاهیم عرفانی و احالقی و دینی گره خورد تا گویاي حقایقی باشد که در اعم
بود و این امر میسر نبود جز با زبانی حماسی و در عین حال مردمی و سرشار از عواطف انسانی.(یوسف 

)38:1378نیا،
قیصر در کنار تصاویر حماسی،چشم اندازهاي عارفانه را با فراز و فرود خاصی به نمایش می گذارد:

همچو رود ناآرام،زین کرانه جوشیدناي خوشا خروشیدن،جاودانه جوشیدن      
اي خوشا ز خودرفتن،مست خلسه اي خونین            سرخوش از سماعی سرخ،عارفانه رقصیدن

معنی شکوفایی است،ترجمان واالیی است                مثل غنچه خندیدن،چون جوانه روییدن
رمز هرچه اعجاز است،آستانه بوسیدنراز هرچه پرواز است،آستین برافشاندن           

مثل زندگی سهل است،چشم بستن و خفتن             مثل مرگ،دشوار است آن یگانه را دیدن
در هواي او اي دل،شد تو را همین حاصل:             مثل چشم باریدن ،مثل شانه لرزیدن

)379:1388(امین پور،
غزل سوگ سروده

ري بودند که درسوگ ازدست دادن شخصیتها و رزمندگان سروده می شد. بسیاري سوگ سروده ها اشعا
ازاین نوع شعرها درقالب غزل سروده شد . شخصیتهاي بزرگی همچون دکترچمران ، شهید آوینی ، 
صیادشیرازي ، رجایی و باهنر که با مجاهدت هاي بسیار ازجمع یاران پرکشیدند درغزل شاعران بزرگ 
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ن شدند . شاعران دراین غزلها بازبانی درد آلود و حزین به تصویر و توصیف لحظه ها ي انقالب نقش آفری
:ایثار و شهادت و یاد شهیدان گلگون کفن عرصه هاي نبرد پرداختند

سردار پرخروش  قلم آن سوار رفت           گردي دگر ز پهنه ي این کارزار رفت
اي آشناي منتظران،انتظار رفتیاران منتظر،همه با هم گریستند              

باغ دلم ز داغ دلم آتش گرفته است            با مرگ گل،ز باغ بهاران،هزار رفت
دیگر ز ابر چشم من آبی نمی چکد            اي واي من،ز کف اختیار رفت

آن شاخه ي شکسته بر امواج آرزو             با غنچه هاي غرق خون،در بهار رفت
،ز دیده بیفشان شهاب اشک        در سوگ آن ستاره که از این مدار رفتاي آسمان 

)265:1388شد جمع ما ز غصه پریشان و سوگوار         بر ما چه ها که از بد روزگار رفت (مردانی،
غزل اعتراض

پس از گذشت چند سال پس از پیروزي انقالب  و جنگ تحمیلی،رفته رفته ناکامی ها و نامرادي ها که 
معلول عواملی چون:از یاد بردن برخی ارزش ها و مطرح شدن بعضی عناصر ناالیق بود،ظاهر شد.مخاطب 

)40:1376غزل اعتراض همین کسان هستند.(میر جعفري،
حنجره ها روزه ي سکوت گرفتند                 پنجره ها تار عنکبوت گرفتند

ت فصیح مرا سکوت گرفتندعقده ي فریاد بود و بغض گلوگیر                  به
نعره زدم عاشقان گرسنه ي مرگند                  درد مرا،قوت ال یموت گرفتند

)295:1388چون پر پروانه،تا دست گشودم                    دست مرا لحظه ي قنوت گرفتند (امین پور،
غزل مدحی

در راه معرفی آن باتمام شوق وارد می شاعران انقالب افرادي دلبسته به فرهنگ غنی و الهی اسالمند و
ما مفتخریم که این معصومین از علی بن ابی «شوند. آنان همچون رهبر بزرگ خود امام خمینی (ره) معتقدند: 

طالب گرفته تا منجی بشر حضرت مهدي صاحب زمان آالف التحیات والسالم که به قدرت خداوند قادر زنده 
) به همین دلیل درغزلیات خود زبان به وصف و مدح 1374:22(فاضلی، » و ناظر امور است ائمه ما هستند

ائمه ي اطهار و امامان (ع) پرداختند و خود را موظف به توصیف طریقت آن بزرگان می دانند، هرچند نمی 
توان چهره ي تابناك خورشید را به وصف درآورد.

الکی؛هستی ز تو پیدا شداي بارقه ي پاکی مهر از تو شکوفا شد             تو معنی لو
تو لم یزلی بودي؛نور ازلی بودي                    همراز علی بودي آدم ز تو گویا شد

می آمده است از تو؛سرمستی هست از تو         در صبح الست از تو؛گل غنچه ي دل وا شد
و برپا شداي چشمه ي زاینده،در جاري آینده                 هستی ز تو پاینده،عالم ز ت

خوشبو شده گل با تو؛اندیشه ي کل با تو          اي ختم رسل،با تو عشق آمد و شیدا شد
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)57:1388(مردانی،
غزل عارفانه

یکی از دالیل گزینش قالب غزل به عنوان پرکاربرد ترین قالب شعر انقالب، رویکرد عرفانی انقالب «
) انقالب اسالمی 1387:169(عالیی، .» پارسی است اسالمی و بعد معنوي آن و همخوانی با غزل عرفانی 

باطرح شعارهاي اسالمی ازقبیل اتحاد، خودسازي، نفی هرگونه تبعیض، خودشناسی و بازگشت به فرهنگ 
ایرانی، پناه بردن به دین اسالم به عنوان مهمترین عامل هدایت انسان و اجتماع، فضایی کامالً -غنی اسالمی

لوي ایجاد نمود.باشروع جنگ و هجوم نابرابر ارتش عراق باحمایت ابرقدرت ها، متفاوت با ایران عصر په
انقالب و حوادث آن وارد مرحله ي جدیدي شد جنگ و دفاع مقدس واژه هاي جدیدي به اشعار و غزلیات 
تزریق نمودو همین واژه ها که بیانگر احساسات عارفانه رزمندگان بود فضاي شعررا تغییر داد. واژه هایی 
ازقبیل پرواز، دیدار، شوق، شهادت، ایثار، معبود، وداع، مرگ سرخ، درعرفانی کردن غزل مؤثر بودند. البته 
عرفان مورد نظر دراین غزلیات برخاسته از فرهنگ شیعی و سخنان امام خمینی(ره) و قرآن و اهل بیت(ع) 

بود. اکثر شاعران انقالب غزل هایی باحال و هواي عرفانی دارند.
ز میکده ي تو مست آوردند                       مست از باده ي گلبوي الست آوردنددلم ا

رفتم از خویش ز خمخانه ي چشم تو خراب        آسمان نعره زنان گفت که مست آوردند
قدسیان پیکر صدچاك دل عاشق من                   تا شدن گاه جنون بر سر دست آوردند

هرچه که هست      سوختم تا که من از نیست به هست آوردندقصه ي غربت من سوخت دل
موج در بحر دل انداخته تا عرش وجود               گوهري کز صدف عشق به دست آوردند

)163:1388(مردانی،
غزل بینابین حماسه و مویه

ه شاید به سبب پیش آمدن جنگ بود که حماسه گاهی در غزل با مویه درآمیخت.ناله ها و موی
هاي شاعران از رخ داد جنگ و همچنین تصاویر و صحنه هایی که گاه خود با چشم خویشتن شاهد 

آن بوده اند و سردادن ناله از دل براي تمام این مصائب و مشکالت که گاهی بسیار جانسوز است.
سراپا اگر زرد و پژمرده ایم              ولی دل به پاییز نسپرده ایم

پنجره             پر از خاطرات ترك خورده ایمچو گلدان خالی، لب
اگر داغ دل بود ،ما دیده ایم             اگر خون دل بود ما خورده ایم
اگر دل دلیل است آورده ایم             اگر داغ شرط است ما برده ایم

اگر دشنه ي دشمنان،گردنیم             اگر خنجر دوستان گرده ایم!
د ،اینک گواه:            همین زخم هایی که نشمرده ایمگواهی بخواهی

)314:1388دلی سربلند و سري سر به زیر         از این دست عمري به سر برده ایم (امین پور
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نتیجه گیري:
یکی از قالب هاي شعري که همواره مورد استفاده شاعران قرار گرفته و همواره خوش درخشیده غزل 

پرکاربردترین و انعطاف پذیرترین قالب هاي شعر فارسی، که با جذب موضوعات ، از»غزل«بوده است. 
متعدد توانمندي هاي خود را نشان داده است، در این عصر با افتخار میدانداري کرد و اکثر شاعران از این 

ع جنگ قالب بهره گرفتند، اما غزل انقالب از ویژگی هاي ممتاز زبانی، فکري و ادبی برخوردار است. شرو
تحمیلی برهه خاصی از شعر را براي شاعران به وجود آورد و شاعران از قالب هاي کالسیک به خصوص از 
غزل براي ابراز احساسات و اندیشه هاي خود بهره بردند که یکی از این شاعران نصراله مردانی بود که از 

اوج روحیه دلیري و دالوري و رد. قالب غزل بسیار بهره برد و غزلی را به نام غزل حماسی پایه گذاري ک
جانبازي عاشقانه در دفاع از آب و خاك و ارزش  هاي ملی و دینی عصر انقالب با لحن حماسی در غزل 
متجلی شد و نوع تازه اي به نام غزل حماسی را آفرید. غزل حماسی در عصر جنگ هویتی خاص پیدا کرد و 

نرمی  غزل و فخامت و درشتی حماسه در هم آمیخته مقبولیت همگانی یافت.در این نوع ادبی لطافت و
عرفانی، غزل سوگ -بعد از انقالب و به تاثیر دفاع مقدس ، غزل هاي دیگري مانند : غزل حماسیشد.

به وجود آمدند.سروده، غزل اعتراض،  غزل مدحی،  غزل عارفانه و غزل بینابین حماسه مویه.
کتابنامه

به تاریخ 4124ر تکوینی شعر دفاع مقدس،روزنامه ایران شماره )بررسی سی1387اسماعیلی،رضا(-
29/10./1387

)شعر امروز،تهران:انتشارات بین المللی الهدي.1372باقري ساعد،محمدي نیکو محمدرضا(-
در ادب انقالب و »حماسه-غزل«)حماسه در بزم غزل بحثی پیرامون 1388براتی،محمود. نافلی،مریم(-

دبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید با هنر کرمان (نشریه ادبیات پایداري)،سال اول دفاع مقدس.دانشکده ا
شماره اول پاییز

، به کوشش علیرضا قوجه 2)ازدریچه نقد گفتارها و جستارهاي انتقادي ادبی،ج1386دستغیب،عبدالعلی(-
زاده، تهران:خانه ي کتاب.

-1373هران ، بهار دهخدا ، علی اکبر؛ لغت نامه ، انتشارات دانشگاه ت

)قاف غزل(سیري در غزل فارسی).تهران:چشمه.1381ذوالفقاري،حسن(-
)عرفان در غزل فارسی.تهران:علمی و فرهنگی.1383راستگو،سید محمد.(-
)تصویر آب در غزل ،نامه پایداري،کرمان:بنیاد حفظ و نشر ارزشهاي 1384رحمدل شرفشادهی،غالمرضا(-

دفاع مقدس.
)انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی،مشهد:آستان قدس رضوي.1372رزمجو،حسین(-
)انواع شعر فارسی.شیراز:نوید.1372رستگارفسایی،منصور.(-
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)سیري در غزل امروز.روزنامه اطالعات،سه شنبه نهم مهر ماه.1370روزبه،محمدرضا.(-
ج تهران:پالیزان.3)نقد و بررسی ادبیات دفاع مقدس 1380سنگري،محمدرضا(-
) انواع ادبی.تهران:فردوسی.1373شمیسا،سیروس.(-
)سیر غزل در شعر فارسی.تهران:فردوس.1376.(-------------
)آفاق غزل فارسی،تهران:پدیده.1370صبور،داریوش(-
)در جستجوي شعر،تهران:نغمه زندگی.1381عابدي،کامیار(-
ان، مرکز اسناد انقالب اسالمی.) جریان شناسی شعر انقالب اسالمی، تهر1387عالیی، سعید (-
آن یار دلنواز(یاد نامه ي نصراله مردانی)،به اهتمام حوزه ي هنري "الگوي شاعران")1387عمرانی،خلیل(-

تهران،سوره ي مهر.
) جاوید نامه، تهران: مؤلف.1374فاضلی، قادر (-
).صور خیال در شعر مقاومت.تهران:فرهنگ گستر.1381قاسمی ،حسن.(-
_)مجموعه کامل اشعار قیصر،تهران:انتشارات مروارید.1388پور،قیصر،(امین-

) نگاهی به شعر معاصر ایران ،تهران:عروج.1376کاکایی عبدالجبار(-
)آواز هاي نسل سرخ،تهران:عروج1385(---------------
نگی عاشورا.)شعر آیینی و تأثیر انقالب اسالمی بر آن،تهران:مجتمع فره1388محدثی خراسانی،زهرا(-
)عشق می گوید،تهران:انتشارات انجمن قلم ایران.1388مردانی،نصراله(-
)حرفی از جنس زمان(تأملی در شعر انقالب)تهران:قو.1376میر جعفري،سید اکبر(-
به تاریخ 6090)تلفیق حماسه و تغزل دز شعر مردانی،روزنامه رسالت شماره 1385میرحعفري،سیداکبر(-

2/12/85.
79و فروردین 78)تأملی در غزل انقالب،کتاب ماه ادبیات و فلسفه اسفند 1378نیا،سعید(یوسف -
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تحلیل مضمون وساختار نمایشنامه ي پایداري ومعاصر
"نمایشنامه ي بدریه،ما ادري"باتکیه بر

1فرهاد کاکه رشدکتر

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد
رقیه قلیزاد

انشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباددانش آموخته ي د
چکیده

نمایشی معاصر، سهم به سزایی در بازآفرینی حوادث و ارزش هاي ایرانی تردیدي نیست که ادبیات
واسالمی داشته است. در نمایشنامه نویسی دفاع مقدس، مفاهیم ایثار و فداکاري که مفاهیمی خاص به شمار 

یسان بوده است. جهان بینی و شناخت نمایشنامه نویس از جنگ می روند، همواره مورد توجه نمایشنامه نو
ها نقش ودفاع، در بروز این مفاهیم تاثیرگذار است. نقد و تحلیل این آثار، در شناخت نقاط ضعف و قوت آن

و بررسی "بدریه، ما ادري"اي دارد.در این مکتوب،نگارندگان تالش کرده اندبا معرفی اثر نمایشیفزاینده
واکاوي علل و عوامل مؤثر در تجلی به در این مجال کوتاه الگویی از این گونه آثار،نمود ایثار در آن نحوه ي
بپردازند.این پژوهش از نوع مطالعات کیفی و به صورت پژوهش موردي بوده و براي متن نمایشی اینایثار در

براي احاطه کامل بر ساختار متن تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. همچنین 
گشایی)، نیز مورد تحلیل قرار گرفته افکنی و گرهنمایشنامه، سه بخش اصلی نمایشنامه(زمینه چینی، گره

هاي پژوهش نشان می دهد، در است. یافته»تحلیل نمایشنامه ها و تعیین جایگاه ایثار در آنها«است.مقاله حاضر
هاي ایثار توجه شده است. همچنین توجه نویسنده به رد نظر به مؤلفهي مومرتبه در نمایشنامه90مجموع،

تواند به عنوان موضوعات ملی، خانوادگی، دینی وعاشقانه نیز منعطف بوده است. حضور زن در این عرصه می
هاي استان آذربایجان غربی محسوب شود. ویژگی اصلی نمایشنامه

تحلیل مضمون ، »ه، ما ادريبدری«ادبیات نمایشی، ایثار، ها:کلیدواژه
مقدمه

ماهیت معنوي و فرهنگی ملت ها غالباً از طریق آثار خالقه ي ادبی آن ها به ما منتقل این حقیقتی است که 
ها و سایر مقوله هاي قومی ها، فرهنگها، ارزششده است و از رهگذر چنین آثار و فنونی است که ما از سنّت

می شویم. ادبیات نمایشی یا تئاتر یکی از همین فنون ادبی است که از نظر و ملی کشورها و ملت ها آگاه
ادبیات نمایشی پس از انقالب، به .شودهاي داستانی را شامل میها و موضوعموضوعی، گسترة وسیعی از سوژه

د براي توانعنوان سندي گران بها، عالوه براین که می تواند یکی از مشخص ترین وجوه ثبت تاریخ باشد، می

1. farhad_kakarash@yahoo.com
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نزدیک نمودن قصه جنگ با فضاي واقعی مورد استفاده قرار گرفته و یکی از بهترین روش هاي حفظ، انتقال و 
روایت فرهنگ ملی، ازجمله فرهنگ ایثار باشد.

ترین مفاهیم از آنجا که به نظر می رسد، ادبیات پایداري، بیشتر بر محور موضوع باشد، لذا توجه به اصلی
و فداکاري، در نقد و خلق این گونه ي ادبی ضروري است. البته این نکته را باید در اینجا یادآور آن یعنی ایثار 

فرسایی شد که تجلی این مفاهیم در آثار نمایشنامه نویسانی که در این حوزه قلم زده اند یا همچنان قلم
بستگی دارد. در واقع جهان بینی کنند، به جهان بینی و نوع نگرش آنان در چنین عرصه اي نیز اند یا میکرده

نمایشنامه نویس در بروز این مفاهیم تاثیر گذار است. هر چند که براي تصویر و باز آفرینی واقعه یا وقایع 
جنگ، نمایشنامه نویس نیازمند آن است که اعتقادات ملی ـ مذهبی  دوران جنگ را مورد بازشناسی و تفحص 

کی از زندگی، روزها و لحظات آن دروه و پس از آن را باور پذیرتر و قرار دهد تا اثرش به عنوان برش کوچ
چه در -واقعی تر جلوه دهد؛ به خصوص آن که این مفاهیم، مفاهیمی نیستند که خواننده یا منتقد بخواهد 

به سادگی یا با سطحی -ي نمایشنامه نویسی جنگ و چه در سایر حوزه هاي دیگر فرهنگی ـ هنري حوزه
هاي بومی آن ها نمود ویژه اي دارد.مایهکنار آن عبور کند.در این گونه  روایت ها ، بننگري از 

ادبیات نمایشی جنگ، سهم به سزایی در بازآفرینی حوادث و ارزش  هاي اسالمی وایرانی داشته است 
ر کرده اند. لذا نقد و و نویسندگان به فراخور توانایی و میزان آشنایی با این گونه ي ادبی، اقدام به خلق اث

ها و پیشینه ي فرهنگی، ادبی، مایهتحلیل این آثار، به خصوص آثاري که در مناطق مرزي که هم به دلیل بن
قومی و مذهبی غنی و متنوع و هم مستقیماً با رخداد دفاع وجنگ مواجه بوده، در شناخت نقاط ضعف و قوت 

ري تحلیل نمایشنامه، به عنوان وجدان ادبیات و واکاوي ردّپاي آن ها نقش فزاینده اي دارد.از این روي بکارگی
ي نویسان حوزههاي قابل ستایشِ نمایشنامهها، به پاسداشت همۀ مجاهدت ها و فضلیتایثار در بطن نمایشنامه

ري از آثادر این مجال کوتاه الگویی  دراند تاایثار ، ضرورتی می نماید. بر همین اساس نگارندگان  برآن شده
.این نوع، اثر   را بر پایۀ معیارها و مقیاس هاي نقد علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد

روایت و روایت داستانی
از آنجا که در تحلیل این نوع آثار (صرف نظر از نوع ژانري که به آن پرداخته است)، با نوعی روایت 

مختصر نسبت به روایت ها و جنبه هاي نمایشی ادبیات رو هستیم، الزم است تا ابتدا شناختی داستانی روبه
داستانی، به عمل آید تا بر اساس آن به تحلیل متون مورد نظر پرداخته شود.

روایت
از ، اما زندگى ما بهطور عمیقى در آنها غوطهور است. هر روز؛ ما بهندرت به روایتها فکر مىکنیم

یایى از داستانها و قصههایىغوطه مىخوریم که مىشنویم در در، نخستین روزهاى عمر تا واپسین دم زندگى
ما از نخسین روزهاى حیاتمان درمعرض روایت قرار داریم. ترانهها و اشعار ، به عبارت دیگر؛یا مىخوانیم

همه گونهاى از روایت بهشمار مىروند. حتى ، سادهاى که در دوران خردسالى فرا مىگیریم و تکرار مىکنیم
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؛ )15-16: 1380،(آسابرگرچراکه آگهىهاى ترحیم چنین هستند ، یتها ثبت مىشودما نیز در رواگ مر
واقعیتى که نشانگر عمق ارتباط و حضور روایتها در زندگى ما است.آسابرگر معتقد است که روایت یک 

عنى ی؛ مىگویند، موجودات بیگانه و ... اتفاق میافتد، حیوانات، داستان است و داستانها از آنچه براى آدمها
روایتها در چهارچوب یا طى نوعى دورة ، زنجیرهاى از رخدادها را دربر مىگیرد. بهمعناى بهتر، داستان

باشد یا بسیار ، همانند یک قصۀ کودکانه، زمانى صورت مىگیرند که این دورة زمانى ممکن است بسیار کوتاه
)18(همان:آنطور که درمورد برخى رمانها و حماسهها مصداق دارد.، طوالنى

آن را پدید ، مجموعهاى از رخدادها است که ازنظر منطقى و زمانى با هم ربط دارند و بازیگران، (داستان)
انرهاى متفاوت روایت ژمىآورند و یا ازسر مىگذرانند. یک داستان را مىتوان به شیوههاى گوناگون و در 

همان داستان است. ، کرد. آنچه که در همۀ این شیوهها مشترك است
روایت داستانی

روایت داستانی، روایت گريِ زنجیره اي از رخدادهاي داستانی است. اگر چه این تعریف بدیهی به «ما 
نظر می رسد، چند نکته را در باب پاره اي مسائل اساسی بوطیقاي روایت داستانی خاطر نشان می سازد. اوالً، 

، فرستنده، روایت را در قالبِ پیام براي گیرنده ارسال واژه ي روایتگري اشاره دارد به اینکه در فرآیند ارتباط
می کند و دوم ماهیت کالمی رسانه که پیام را انتقال می دهد. همچنین این تعریف نشان می دهد که چگونه 
روایت داستانی از دیگر متون ادبی مثل شعر غنایی و نثر توضیحی متمایز می شود. بر خالف شعر غنایی یا 

.)12-11: 1387(کنان،»ایت داستانی مبین زنجیره اي از رخدادها استنثر توضیحی، رو
یکی از انواع روایت می باشد که در قالب و فرم داستان بیان می » روایت داستانی«بنابر آنچه گفته شد، 

شود. حال آن که همین داستان، نوعی متن و زبان نمایشنامه است، پس به مدد شیوه هاي تحلیل روایت 
گرچه توان نمایشنامه هاي دفاع مقدس را که غالباً از نوع روایی هستند تحلیل و واکاوي نمود. یداستان، م

، از نوع تحلیل رویکردى که در اینجا مد نظر است، روایت وجود داردتحلیل نظریههاى گوناگونى دربارة 
کیفی ي هاادهد در دموجوي اـلگوهاناخت ـشاي رـبه خوبی بان میتون تحلیل مضمواز است. «مضمون 

هم میکند.» افررا کیفی ي تحلیلهاري از بسیااي برز نیارد ساسی موي اهارتمهاروش، ین د. اکرده ستفاا
)151: 1390(عابدي و دیگران، 

تحلیل مضمون
«بویاتزیس» ، لیلدبه همین ؛ ستاکیفی ي تحلیلهاك در مشترم و عاي هارتمهااز یکی ن، تحلیل مضمو

» رد«برناو » نیارمعرفی میکند. «، مختلفي هااي روشمناسب براري بزابلکه ص اشی خرونه )، آن را 1998(
شی رومعرفی میکنند تا ، یجِ کیفیو راصلی ي اتحلیلهازِ یند پیشنیاافررا مضامین اري ) نیز کدگذ2000(

ه اي دریژروش وباید ن را تحلیل مضمو)، 2006» (رك«کالو » اون«بره ما به عقیدص. اخاد و منحصربه فر
)152-151: 1390(عابدي و دیگران، ست. ي اپذیرفنعطاي آن، ایاامزاز نظر گرفت که یکی 
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اي: ست براشی ن، روتحلیل مضمو، کلیر به طو
؛متنن یدد-لفا

؛نامرتبطاً ظاهرت طالعااز امناسب و درك شت دابر-ب
؛کیفیت طالعااتحلیل -ج
؛یا فرهنگو نمازسا، موقعیتوه، گر، تعامل، مند شخصمنظاه مشاهد-د
)153(همان، کمی ي هادادهکیفی به ي هادادهتبدیل -ـه

کثر احدات و ماندهی مشاهدزساو قل به توصیف احدد و ها یافت میشودر دادهست که الگویی ن، امضمو
ه یدگاع دتنون و تحلیل مضمودر فته رربهکاي هاع روشبا توجه به تنودازد. میپره پدیداز به تفسیر جنبههایی 

)159(همان، د دارد.جوومضامین اي تی برومتفاي هايطبقهبندو ین وعناان، رصاحبنظ
تحلیل نمایشنامه

ي روایت ایثار در این جستار در ابتدا با مطالعه ي دقیق متن، به شناخت عوامل و سازه هاي تشکیل دهنده
زه ها در متن نمایشنامه قاسم لطفی خواجه پاشا و ارتباط این سا«نوشته ي  » بدریه ماادري«ي در نمایشنامه

پرداخته، تا حد امکان ارتباط پنهان نیز در آن ها شناسایی شده تا طرح اولیه ي متن (نمایشنامه) استخراج 
هاي ایثار است که در طول تحلیل کشف و گردد. در این مرحله، منشأ شناساییِ مضمون، مبتنی بر شاخص

د جنسی (مرد / زن)، هر مضمون، بر اساس ویژگی هاي لحاظ می گردد. در ادامه، عالوه بر توجه به بع
ي جداگانه تقسیم و طی جدولی، به تفکیک، ارائه می شوند. در نهایت با تحلیل موضوعی، در شش دسته

ساختار نمایشنامه ها در سه بخش (مقدمه، گره افکنی و گره گشایی)، به شناسایی درونمایه، نظام ارزش ها و 
آن ها پرداخته خواهد شد. لیکن قبل از پرداختن به تحلیل متون الزم است تا ابتدا ایدئولوژي حاکم در متن

ي اولِ تحلیل، معرفی انواع ایثار از لحاظ ویژگی هاي موضوعی، به عنوان معیار طبقه بندي مضامین در مرحله
شوند.

اي جذاب و ونمایهدر هنرهاي نمایشی، گذشت و ایثارگري یا فداکاري فرد در راه دیگران به عنوان در
تأثیرگذار، از دیرباز مورد توجه درام نویسان بزرگ بوده است و در این زمینه بسیاري از نویسندگان آثار زیبا 

6توان براساس ویژگیهاي موضوعی آنها را در آفریده اند. پس از بررسی اجمالی این گونه نمایشنامه ها می
(صادقی: انوادگی،ایثار سیاسی،ایثار ملی،ایثار عرفانی،ایثار دینی بخش دسته بندي کرد: ایثار عاشقانه،ایثار خ

1389(
»بدریه ماادري«تحلیل نمایشنامه 

نمایشنامه،انتشارات: سوره 5نویسنده: قاسم لطفی خواجه پاشا ،بازنویسی: محمدعلی عسکري،مجموعه 
صفحه1389،23مهر،چاپ اول 

شخصیت ها  :بدریه  ،رسول  ،صالح
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شنامه ي نمایخالصه
داستان حاضر به صورت نمایشنامه با موضوع جنگ ایران و عراق به نگارش در آمده است. در نمایشنامه 

کنند. هاي خانواده با هم نامزد میرغم مخالفتاهل خرمشهر هستند که به» رسول«و » بدریه«آمده است: 
ل برگردد. در این فاصله خرمشهر به رود و قرار است بعد از چهار سارسول براي ادامه تحصیل به انگلیس می

سوزانند، خود ها پدر و مادر بدریه را به وضع فجیعی کشته و میشود و عراقیدست نیروهاي بعثی اشغال می
، پزشک »صالح«ي عراقی نیت شومی در مورد وي دارد. دکتر ، فرمانده»سیدي«شود و بدریه هم اسیر می

شود و کند، اما بدریه سوار لنج نمییه را وادار می کند که با او فرار ها که اهل بغداد است بدرهمراه عراقی
گردد. جا کنار رود، به دنبال نارنجکی که رسول، قبل از رفتنش به انگلیس، در آنجا پنهان کرده بود، میهمان

و شهادت ها گیرد که منجر به کشته شدن عراقیکنند و انفجاري صورت مینیروهاي بعثی او را محاصره می
اي است شیمیایی، که پس از گذشت سی گر این ماجرا بود، اینک آزادهشود. دکتر صالح که نظارهبدریه می

شود. رو میسال از آن واقعه، در خرمشهر، با پزشک معالجش، که همان رسول (نامزد بدریه) است، روبه
کرد بدریه به عهدش پایبند این گمان میاو که قبل از.شنودرسول قصه بدریه و عاقبتش را از زبان صالح می

نبوده و او را ترك کرده، ضمن سرزنش خود نسبت به افکاري که علیه بدریه در سر می پرورانده، تصمیم 
ي خودش بسازد.اي با هزینهگیرد در مکان شهادت بدریه، بیمارستان خیریهمی

تحلیل مضمون 
» بدریه ماادري«ي لیل و بررسی متن روایی نمایشنامه، به تح»شاخص هاي ایثار«در این بخش بر اساس 

پرداخته خواهد شد. خطرپذیري، اعتماد به دیگران، عدم دنیا پرستی، وطن دوستی، انجام وظیفه و مسئولیت و 
امید به زندگی از جمله ي شاخص هاي به کار رفته در این نمایشنامه است که به مصداق هاي آن در ذیل 

پرداخته می شود. 
طرپذیريخ.1

یکی از رخدادهاي مهم در این نمایشنامه، تصمیم خطرناك و در عین حال شجاعانه ي پدر بدریه در 
ماندن در خرمشهر و دفاع از شهر و زندگی اش بود. همین امر هم سبب شهادت پدر و مادر و در نهایت 

خود بدریه شد. او علی رغم اصرار بدریه از ترك شهر و خانه سر باز زد:
»زد به این گفت من نمی رم. یعنی من از پسر خالد کمترم ندیدي چطوري با سنگ میبوآمه:بدری

» تانک هاشون... تازه من که تفنگم دارم، گفتم بوآ با برنو که نمیشه جلوي اینا رو گرفت می کشنت.
مرد]-) [ایثار ملی142- 141(

ها درگیر خود دفاع کرده، با عراقیبدریه هم در چند مرحله با به خطر انداختن جان خود از آبروي
می شود و به آن ها اجازه نمی دهد که به او نزدیک شوند:
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» صالح: وقتی اون سربازه نزدیکت شد و تو فحشش دادي و اونم سرنیزه رو کرد توي پات، سیدي
زن]-) [ایثار دینی142» (دید...
 »:رفتی... وقتی زرنگی کردي و سرنیزه رو از دست سرباز گصالح...

 :ننه نجمه، ننه نجمهبدریه......

 :زرنگی تو رو سیدي دید و از تو خوشش اومدصالح......

:زن]-) [ایثار دینی 142» (......هر کی جلو بیاد فرو می کنم تو گلومبدریه
اعتماد به دیگران.2

کند. بدریه حتی ازدواج میرسول قبل از رفتنش به انگلیس، به بدریه قول داده بود که برمی گردد و با او
در شرایط بحرانی حاضر نبود لحظه اي از اعتماد به رسول سر باز زند. او با وجود این که در اسارت عراقی 

ها به سر می برد اما حاضر نشد با پزشک عراقی فرار کرده و جان خود را نجات دهد.
 » :من از شهرم بیرون نمی رم، من نامزد دارم می فهمی؟بدریه

کوش،کجاست؟ اون کلب فرار کرده؟ صالح: 
سگ خودتی و هفت جد آبادتبدریه: 
اون نمی یادصالح: 
برمی گردهبدریه: 
.....االن کجان؟ هان؟ بگوصالح: 

برمی گردهبدریه: 
نشء شؤ چی بود...ا... شب درازه یعنیصالح: 
برمی گردهبدریه: 
ا من هر کاري برات می کنم اگر بیاي بصالح: 
زن]-) [ایثار عاشقانه 151» (بر می گردهبدریه: 

عدم دنیادوستی.3
رسول پس از شنیدن داستان شهادت بدریه و این که او چگونه ایثارگرانه جان خود را فداي میهن و آبرو 
و عهدش با او کرده، در مقابل تصمیم می گیرد با مال و خدمت خود گوشه اي از فداکاري بدریه را جبران 

د:کن
» :میخوام همونجایی که بدریه شهید شد با هزینه خودم یه بیمارستان خیریه بسازمرسول «

مرد]-) [ایثار عاشقانه 157(
رسول و همکار افغانی اش در بحبوحه ي جنگ اقدام به درمان رایگان بیماران هم وطن خود 

می کنند:
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»الغ از کابل و مزار شریف رسول: یه همکار دارم افغانیه هفته اي صد تا شل و کور و چ
میریزن سرش عین خیالشم نیست، همه رو رایگان ویزیت می کنه، تو این دو سال منم کلی مریض 

مرد]-) [ایثار ملی 150» (...شیمیایی ویزیت کردم، همه رو رایگان
بدریه که در اتاق خود، در محاصره ي عراقی هایی است که نیت بدي نسبت به او دارند، با گذاشتن

سرنیزه اي بر گلوي خود، ضمن این که از زندگی با ذلت بیزار است، آماده است تا در صورت تعرض به 
وي، به قول خودش آب پاکی را روي تنش بریزد:

» ... :من چقدر قراره زندگی کنم، ... (ناگهان سایه اي بر روي بدریه می افتد، بدریه بدریه
دهد.) هان چته؟ چیه؟ جلو نیا، بی پدر مادرمن چیزیم از ترس سر نیزه را بر گلوي خود فشار می

زن]-) [ایثار دینی 139» (نیست ، جلو نیا...
»:زن]-) [ایثار دینی 142» (......هر کی جلو بیاد فرو می کنم تو گلومبدریه
»االن پنج روزه که خواب بچشمم نرفته، (اشاره به سر نیزه) اینو زیر گلوم :بدریه ...

زن]-) [ایثار دینی 144» (هر نامردي بخواد پا پیش بزاره خودم و خالص کنم.گرفتم که
» رد بودم تا انقدر نگاه گرم و کثیف اینبدریه: ... صد بار از خدا خواستم کاش م

نمی فهمیدم، رسولم تو این پنج روز این سر نیزه رو پر حلقم نگه داشتم، خیالت تخت تا سگارو
زن]-) [ایثار دینی 146» (.جنبه آب پاکی رو می ریزم رو تنماینکه یکیشون بخواد ب

بدریه حتی در آن حالت اسارت و بالتکلیفی از پیشنهاد پزشک عراقی مبنی بر بردنش به عراق و داشتن 
یک زندگی مرفه و جدید سربازمی زند:

 » :می برمت بغدادصالح
بغداد؟بدریه: 
ل ... ا ...، غروب یک دست لباس عراقی میارم بپوشی با هم ها ما شااهللا، بغداد شهر الجمیصالح: 

...بریم

ببین یارو، اگه باهات دو کلوم حرف زدم یه وقت خیال ورت نداره، من با تو جائی نمی بدریه: 
یام، عرفتنی؟

ال عرفتنیصالح: 
) [ایثار 147» (مو همینجا می مونم، تازه پنج روزکه گذشته، پنجاه سالم بگذره می مونمبدریه: 

زن]-ملی 
وطن دوستی.4
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وطن دوستی که یکی از شاخص هاي اصلی ایثار در متون مربوط به جنگ است در بیشتر جاهاي این 
نمایشنامه خودنمایی می کند. خاصه در مورد بدریه و خانواده اش، که نماد وطن دوستی در این نمایشنامه 

هستند. 
لیس مخالف است. او این مخالفت را با جمالتی این چنین بدریه با رفتن خود و نامزدش رسول به انگ

ابراز می دارد:
»من اهل خرمشهرم، همینجا هم زندگی می کنم. انگلیس براي چیمه، برم اونجا :بدریه

میون یه سري غربتی و سرپا لخت که چی بشه، اینجا بندر داره، اونجام داره، اینجا درخت داره، 
ا رطب داره انگلیس نداره، ، اینجا قلیه ماهی داره، اونجا نداره، تازه اینجا اونجا هم داره .... ولی اینج

زن]-) [ایثار ملی 143»(...بدریه داره، اونجا نداره
در صحنه اي دیگر که بدریه تصمیم دارد با ماندن خود جانش را نثار میهنش کند در جواب پزشک عراقی 

نام خود را خرمشهر می نامد:
» :دیروز بخاطر رسول باید می موندم حاال بخاطر شهرم خداحافظ دکتر ...تا بدریه
...صالح

...... نگفتی اسمت چیه؟صالح: 

زن]-) [ایثار ملی 154»(...... خرمشهربدریه: 
دهد که نسبت به ها، نشان میرسول هم با وجود این که در خارج از کشور به سر می برد در برخی صحنه

وطنش متعهد است: 
»بر می گردم. هم بخاطر تو هم بخاطر شهرمل: رسو
اول من یا شهرت؟بدریه: 
مرد]-) [ایثار ملی 152» (شهرم نباشه تو هم نیسترسول: 

رسول در صحنه اي دیگر تصمیم می گیرد که به یاد بدریه در خرمشهر و در مکان شهادت بدریه، 
ه بر ایثار مال، به نوعی حس میهن دوستی خود را ابراز بیمارستانی براي عموم، بنا کند. در این جا باز او عالو

می دارد.
 » :می خوام همونجایی که بدریه شهید شد با هزینه خودم یه بیمارستان خیریه رسول

احداث کنم
حاال چرا اونجاصالح: 
مرد]-) [ایثار ملی 157» (...از اونجا بهتر کجارسول: 

انجام وظیفه و مسئولیت.5
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آید. تنها در یک ي یکی از شاخصه هاي مهم ایثار و از ارزش هاي انسانی به شمار میمسئولیت پذیر
صحنه از این نمایشنامه، این امر مهم، در کاراکتر رسول خودنمایی می کند:

» :یه همکار دارم افغانیه هفته اي صد تا شل و کور و چالغ ازکابل و مزار شریف رسول
رو رایگان ویزیت می کنه، تو این دو سال منم کلی مریض میریزن سرش عین خیالشم نیست، همه
مرد]-) [ایثار ملی 150» (...شیمیایی ویزیت کردم، همه رو رایگان

امید به زندگی.6
امید به زندگی و تحمل سختی و استقامت در شرایط بحرانی نیز از شاخصه هاي ایثار است که نشانه 

به زندگی در مواجهه با اشتیاق شهادت یکی از خصیصه مسئولیت پذیري و جدي گرفتن امور است. امید
هاي بدریه در این نمایشنامه است. امید به زندگی وقتی در بدریه خود را نشان می دهد که او به زندگی آینده 

اش با رسول می اندیشد:
» :زن]-) [ایثار عاشقانه 147» (...نمی زارم، نمی میرم، من زنده می مونمبدریه
نسبت به بدریه این حس را دارد:رسول نیز 
» :برمی گردم، حتی اگر مرده باشمرسول

!حتی اگر مرده باشم؟بدریه: 

مرد]–) [ایثار عاشقانه 152-151»(بر می گردم. هم بخاطر تو هم بخاطر شهرمرسول: 
:بدریه حتی در شرایط بحرانی و در احاطه ي عراقی ها به زندگی و رهایی و همسرش امیدوار است

 کجایی رسول؟ بیا که عروست جا مانده پیش این خدا نشناسا، کجایی عزیزم؟ برگرد
زن]–) [ایثار دینی 136(.پیشم

موضوع ایثارردیف
شاخص ایثار

جمع کلدینیعاشقانهملی
زنمردزنمردزنمرد

1000023خطرپذیري1
0001001اعتماد به دیگران2
1110047دوستیعدم دنیا 3
3200005وطن دوستی4
0011013امید به زندگی5

53220719جمع 
»)بدریه، ماادري«. (مقادیر بازتاب ایثار در نمایشنامه ي 1جدول

تحلیل ساختار (بدریه ماادري)
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گره گشایی. -3گره افکنی - 2زمینه چینی -1معموالً نمایشنامه ها به سه مرحله ي مهم تقسیم می شوند: 
در مرحله ي اول که مختص معرفی صحنه و شخصیت ها است، موضوع و موقعیت نمایشنامه مشخص 

کند. شود، اکثر اوقات در این مرحله مشکلی رخ می نماید که روند عادي زندگی شخصیت ها را مختل میمی
چشم می خورد وضعیت پایداري است که آن چه در آغاز نمایشنامه بدریه به)218: 1382(پک و کویل، 

ناپایدار می شود:
کشد و رو به درب کاش خواب بودم، کاش مرده بودم، کاش نبودم. (نفسی عمیق میبدریه: «

اتاق) پا پس نکشی، این چیو ... (اشاره به سر نیزه) این ... این... آهن و این بی پدر و فرو می کنم 
)136» (...تو حلقم، به علی دروغ نمی گم ها

در برخورد اول به نظر می رسد جمله ي اول از آن نویسنده داستان است. اما هنگامی که با متن مواجه و 
یابیم که این جمله از آن مؤلف پنهان است و داستان از همین جمله شروع تا انتهاي آن پیش می رویم درمی

سبت به واقعیت (که همان شهادت است) گردد. به نحوي متن با این جمله موضع خود را نبه روایت می
روشن می کند.

در مرحله گره افکنی نمایشنامه که معموالً طوالنی ترین بخش آن است، ما با عواقب اختاللی که در 
از » کابوس گونه اي«روایت » بدریه ماادري«نمایشنامه ي (همان)نمایشنامه ایجاد شده روبه رو می شویم. 

کند. در صحنه اي که از لحاظ زمان و مکان از هیچ منطقی پیروي نمی» بدریه«تن جنگ ایران و عراق است. م
(پزشک عراقی) در حال روایت شهادت بدریه است زمان و مکان مدام پس و پیش می شوند:» صالح«

.......همینجوري زمین و می کند انگار مجنون شده بودصالح: «

...دیروز...بااین...صد بار گفتم خودمو می کشم، همینرسول: 

...کند، شدم و بدریه زمین و می... عراقیها دورش جمع شدن و من داشتم دور میصالح: 

.....پکهبینی، این ضامنشه، اگر بکشی می...این نارجکه، اینو میرسول: 

......وسط اونا بود ،دیگه نمی دیدمشصالح: 

...مینجا، خوبه، حاال پاشو بریمکنم ه... اي گندت بگیره، بیا، چالش میرسول: 

پس کجاس » ... می کشدبدریه در حال کندن زمین است بی اختیار فریادهایی پیاپی«بدریه: 
...اون المصب؟

...تو رو که راهی کردم، برگشتم و نارنجک و از دل زمین درآوردم، بوآم اگر می فهمید رسول: 
....دمار از روزگارم در می آورد

.... پس این کجاست؟ نکنه ورش داشتی رسول؟..بدریه: 

...... من به بدریه قول داده بودم برش گردونم تو خاكرسول:

.......پیداش کردم ممنونتم رسول» گویی چیزي پیدا کرده«بدریه: 
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)155-154(......دیگه هیچی پیدا نبودصالح: 
خورد. آشفتگی روایت داستان و صحنه در لحظات دهشتناك، مرز بین واقعیت و غیر واقعیت بهم می 

هایی که با واقعیت و زیست عادي ما به دور است، نشان می دهد که برداشتی دیگرگون از واقعیت در متن 
جاریست. تفاوتی که در این میان بیشتر از همه به چشم می خورد نقش ناآشناي زن است. معموالً در متون 

اند. داشتهحضورشهید،مادروهمسرماننداشیه و در نقش هایی،در حبیشترزنانتحمیلی،مربوط به جنگ
خالف تصوربرتاداردقصدنمایشنامهکه اینمیرسدنظراست. بهمتفاوتادري اثرينمایشنامه بدریه مااما

قخلزنانه بهگفتاريومردانهادري با کرداريکند. بدریه ماتأکیدجنگدرزناندیگرهاينقشبرسنتی،
نقش کلیشهومیکندانتقادجنگدربارةسنّتیتفکرازکهاستمتونیمعدودازاست وزدهنو دستمتنی

نقش شود،آنچه در مواجهه با این نمایشنامه، به طرز محسوسی استنباط میکشد.میچالشبهرازنن ای
ایثارگرانه و حضور زن، در عین مظلومیتش است.

ها به سوء نیتباراخودصریحمخالفتنیزوجنگدر زمانرازنانايشهکلینقشداردسعیاین اثر
مینمایشراخودزمانمردانباکند. او چالشیبیانآشکارااعتمادي مردان خودي،زن، از سوي دشمن و بی

رياثرابدریهکهاستشکنیسنتهمینببینند. اتفاقاًضعیف، شکننده و مطیعرااوخواهندمیکهدهد
به مخمصه اي است که » بدریه«نماید. اولین صحنه از نمایش بیانگر اعتراض میبراي زنانویژهبهجذاب،

در آن گیر کرده است:
نفسی عمیق می کشد و رو به درب «کاش خواب بودم، کاش مرده بودم، کاش نبودم. بدریه: «
)136» (اتاق

و در صحنه اي دیگر:
.. همه عشیرمون یه چیایی برداشته بودن رفته بودن شوش و دیگه من تنها شدم .بدریه: «

اندیمشک و شوشتر... نامردا اسیرم کردن و من تنها موندم میون این همه سگ، صد بار از خدا 
نمی فهمیدم، رسولم تو این پنج روز خواستم کاش مرد بودم تا انقدر نگاه گرم و کثیف این سگارو

شتم، خیالت تخت تا اینکه یکیشون بخواد بجنبه آب پاکی رو می این سر نیزه رو پر حلقم نگه دا
)146(.»ریزم رو تنم

از طرفی، بدریه با ایمان، اعتماد و اشتیاق حتی در لحظات بحرانی، منتظر بازگشت رسول (نامزدش) است 
ه زنی هاي اما رسول گویی چنان اعتمادي به بدریه ندارد و بدون اینکه حقیقت ماجرا را جستجو کند به گمان

نه چندان منطقی خودش اکتفا کرده، نه تنها بر عشق خود پایبند نمی ماند بلکه خود را مشغول امور دنیوي 
کند:دیگر می

بدریه: ....کجایی رسول؟ بیا که عروست جا مانده پیش این خدا نشناسا، کجایی عزیزم؟ برگرد «
)136».(پیشم
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ثل نخلستون حصارم بودي، رسول حرفهات توي کاش مثل آسمون کنارم بودي، کاش مبدریه: «
هر اینو زیر گلوم گرفتم که»اشاره به سر نیزه«گوشمه االن پنج روزه که خواب بچشمم نرفته، 

)144» (نامردي بخواد پا پیش بزاره خودم و خالص کنم.
باباش رسول: ...کلی براش نامه دادم هیچ کدومو جواب نداد، به خودم گفتم؛ شاید بعد از رفتنم«

زورش کرده که با پسر عموش ازدواج کنه، به هر حال هر چی بود این بود که دیگه یا نبودش برام، 
یا نبودم براش. توي دنیا تازگی ها عشق زیاد شده عاشق ها هم کیلویی شدن رفتن رو باسکول، 

)144» (...بدریه کجا و عشق کجا، فرقش از زمین تا آسمونه
وقت ها دچار چه اشتباهات جبران ناپذیري میشن، قصه ي عشق زیباي رسول: ... آدم ها بعضی «

تو کجا بدریه؟ قصه من کجا! اونموقع ها تو لیورپول کارم شده بود شب نشینی تو کافه هاو شب 
گردي توخیابونا و فکر کردن به عشقی که دیگه نمونده، به خیال مزخرف خودم می خواستم به 

)153» (نبودن همه چیز عادت کنم.
از سویی روایت کتاب روایت احساس اوست و راويِ واقعیتی است که خواه نا خواه خواننده را با خود 

کند. واقعیتی که اضطراب کاراکتر درگیر در جنگ را به خواننده منتقل و از او می خواهد که همراه همراه می
ه شد، این نمایشنامه روایت حس او گردد و خود را با اشخاص درگیر در جنگ، سهیم کند. همانگونه که گفت

است، و نه روایت رخدادها و اتفاقات جنگ. بدریه راوي ماجراي خاص و غیرمنتظره اي نیست بلکه مدام به 
پردازد که کاراکتر درگیر در جنگ آن را حس کرده است و نمایشنامه سعی دارد با روایت القاي احساساتی می

خود، خواننده را درگیر این حس کند. 
خاصیذهنیتچند مخاطباست. هرجنگموضوعات آشنايازاسارت،ازفراروشهادتیثار، آرزويا
کندروایترامفاهیمایناززنانهتصوريداردسعیدارد، اما نویسندهمردانه ي آنجنسوم مفاهیاینبین

»بدریه ماادري«نماشنامه جايجايدرکهمردانههايکنشبه درآورد. در مقابلانحصار مردانازآنراو
ازکرد. پرتعبیرزنانهراآنمیتوانکهاستبدریه به نحويروییم. متنبهزنانه رومتنیبادارند،حضور
دردناك هايصحنهاست. اینشدهیادآنهاازکمتردیگرِ جنگروایتهايدرکهاستدلخراشیهايصحنه

هنگام» بدریه«کهاحساساتیباتجاوز دشمن است، همراهمقابلدر» بدریه«ي ي ایستادگی خانوادهکه نتیجه
برراآنعالوه بر نمایش ایثار و پایداري و خطرپذیري تا سرحد شهادت، تأثیرگوید،میبازآنهادیدنِ

کنید: توجههاصحنهاز ایننمونهچندکند. بهمیچنداندوخواننده
ید بوآم و ندیدید این همه آدم که تیکه تیکه کردید بدریه: شما هیچ کس و ندیدید، منو ندید«

ننه نجمه .... ننه نجمه االن کجایی؟» می گرید«ندیدید خدا رو ندیدید 
صالح: تَعلَ، بیا بخور خانم

بدریه: دلم هوایی شده براي غذاهاش ... ماهی می دم و قلیه ماهی
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....هنوز سرد نشده بخور» به غذا اشاره می کند«صالح: 

...یه: ...دست و پاش سرد شده بودبدر

...صالح: ...زخم پات چطوره درد نداري؟

....بدریه: ...انگار همه درداي دنیا رو رو کولش بار زده بود

...صالح: ...بدنت ضعیف شده ها، فکر می کنی چی؟ می میري ها

د را چنگصورت خو«بدریه: ....بدنشو می کوبید به نخل ها می گفت .... شوهرم شوهرم .... 
...وي .. وي .. وي .... وي» می زند

...صالح: ...بیا گوشت تازه است، جون می گیري

»بدریه بی اختیار به این سو و آن سو می دود«بدریه: ...گوشت زبونش و بریدن... 
...صالح: اسمعیت سعیم، دیوانه شدي؟

سوخت بوي گوشت جزغاله می...آتیش سر تا پاي بوآم و گرفته بود و جاش ننه نجمهبدریه:
بوآم دیوانش کرد، پا برهنه میون نخال می دوید و جیغ می کشید. خون تمام صورتش رو گرفته 

....بود

...صالح: ...از پات خون میاد، می زنم گوشت ها ، بگیر بشین

...... سروان عراقیه از گوشش گرفته بود و می کشیدش رو زمینبدریه:

ر اونور زخمت باز می شه یعنی ... خون میاد، عفونت میکنه می میري ها. ...میدوي اینوصالح:
»سکوت«

)146-145» (بدریه: ........ مرد، با تیر بار دوختش به نخال
دررااصلینقشاوبیان احساساتها،توصیفکنارمیشود. دردیدهبدریهدربارهاهاتوصیفاین
دهد،میشرحراآنهاجزئیاتتمامباکهتلخیهاي بسیارصحنهنارکدرکند. نویسندهمیایفاجملهساختن

کند. میبیاندیدن آنهاازهمراخوداحساسات
مضامیناصلیعناصرازیکیکهعشقگیرد. میفاصلهمعمولشفرمازنیزعشق»ادريبدریه ما«در
کاراکتر بدریهشود.میتبدیلمیهنبهعشقچیز بههرازبدریه بیشدراست،شدهحاضرعصررایج

وطن سازد؛میخرمشهربهعالقهومیهنبهرا عشقاصلیدر واقع تم.داردمیدوسترا عاشقانهخرمشهر
را به خود اختصاص داده نمایشنامهکه یکی از شاخص هاي بنیادین ایثار است،محور اصلی وقایعدوستی
است.

ندگی می کنم. انگلیس براي چیمه، برم اونجا میون یه من اهل خرمشهرم، همینجا هم زبدریه: «
سري غربتی و سرپا لخت که چی بشه، اینجا بندر داره، اونجام داره، اینجا درخت داره، اونجا هم 



6059 هامجموعه مقاله

داره .... ولی اینجا رطب داره انگلیس نداره، ، اینجا قلیه ماهی داره، اونجا نداره، تازه اینجا بدریه 
)143(» ...داره، اونجا نداره

شود که بدریه خود را با خرمشهر یکی می داند:اوج این نوع ایثار زمانی نمایش داده می
......تا دیروز بخاطر رسول باید می موندم حاال بخاطر شهرم خداحافظ دکتر صالحبدریه: «

...... نگفتی اسمت چیه؟صالح: 

)154» (...... خرمشهربدریه: 
اي از این نمایشنامه به چالش کشیده شده و اهمیت خود را حتی شاخص وطن دوستی در صحنه

کند:تر میمستحکم
رسول: برمی گردم. هم به خاطر تو هم به خاطر شهرم.«

بدریه: اول من یا شَهرت؟
)152»(رسول: شهرم نباشه تو هم نیستی.

نویسنده دهد.میشکیلتزنانه رانوعی گفتاراوتخیالتونویسندهاحساساتباهمراهوقایععاطفیبیان
می برد. او همچنین جنگ، به شیوه ي متفاوت تري،بهرههايواقعیتدادننشاناز این موقعیت،در

کند. اومیبیانتفصیلیواقعیتهايکناردر غالب کاراکترهاي نمایشنامه، درراخودعواطفواحساسات
اقعیتی که در لحظات ایثار جان، نمایانگر نوعی برد. ومیسودواقعیتباروییرویادرخودتخیالتحتی از

تالش براي شهادت و رضایت از آن است:
.......همینجوري زمین و می کند انگار مجنون شده بودصالح: «

......صد بار گفتم خودمو می کشم، همین دیروز...بااینرسول: 

...کند، یه زمین و میشدم و بدر... عراقیها دورش جمع شدن و من داشتم دور میصالح: 

.....پکهبینی، این ضامنشه، اگر بکشی می...این نارجکه، اینو میرسول: 

......وسط اونا بود ،دیگه نمی دیدمشصالح: 

...کنم همینجا، خوبه، حاال پاشو بریم... اي گندت بگیره، بیا، چالش میرسول: 

پس کجاس » ... می کشدریادهایی پیاپیبدریه در حال کندن زمین است بی اختیار ف«بدریه: 
...اون المصب؟

...تو رو که راهی کردم، برگشتم و نارنجک و از دل زمین درآوردم، بوآم اگر می فهمید رسول: 
....دمار از روزگارم در می آورد

...... پس این کجاست؟ نکنه ورش داشتی رسول؟بدریه: 

...ش گردونم تو خاك... من به بدریه قول داده بودم بررسول:

.......پیداش کردم ممنونتم رسول» گویی چیزي پیدا کرده«بدریه: 
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......دیگه هیچی پیدا نبودصالح: 

)155-154» (صداي انفجار«
هاي متعدد دیگري از ایثار را یکجا به مخاطب القا این صحنه از نمایشنامه، عالوه بر ایثار جان، شاخص

موارد عبارتند از: خطرپذیري، عدم دنیا پرستی، وطن دوستی و ... . نکته اینجاست که کند. از جمله ي این می
ايکلیشهنقشمجري تمام این ایثارها کاراکتر زن است. در واقع نویسنده، با این سنت شکنی، به مخالفت با

جنگ پرداخته است.در زمانزنان
ذیرد. فروپاشی نظم معمول آنچنان مهار گسیخته در بدریه ماادري همه چیز به خوبی و خوشی پایان نمی پ

ي حیات از او سلب می شود. و گره است که شخصیت اصلی داستان به جایی رانده می شود که امکان ادامه
همین موضوع فروپاشی است که بیشتر از هر مسئله ي «گشایی، به ناچار با مسئله ي مرگ به پایان می رسد. 

دهد. ذهنیتی که همیشه می توان از گزیده ي یک نمایشنامه امه را به ما نشان میدیگري راه برداشت از نمایشن
به دست آورد، این است که متن به نوعی از نظمی همیشگی صحبت می کند که در جامعه وجود دارد یا 

)219: 1382(پک و کویل،»وجود داشته است. در عین حال، باید به فروپاشی این نظم اندیشید.
دن در راه دفاع از میهن شهادت است نه مرگ. لذا پایان سودمند و درخوري را می طلبد. از لیکن کشته ش

گردند. راوي پایان غم انگیز این رو در پایان نمایشنامه، آنجا که، روایت نیوش و خواننده تاریخی، یکی می
که با روایت نیوش یکی شود کند و از خواننده می خواهدداستان را با پایان آرمانیی که در نظر دارد، یکی می

و پایانی را که با شهادت و اعتالي شخصیت اصلی مصادف است و خواننده ي تاریخی، شاهد آن نبوده 
بینیم، زبان خیال انگیز داستان، به دنبال میل است، منطبق گرداند. همان گونه که در صحنه ي پایانی بدریه می

ز ایثار هستیم:به ایثار است. به گونه اي که شاهد توالی ا
می خوام همونجایی که بدریه شهید شد با هزینه خودم یه بیمارستان خیریه احداث کنمرسول: «

حاال چرا اونجاصالح: 
)157»(...از اونجا بهتر کجا ... فردا هم عملت می کنم...بلند شورسول: 

ماند و پس از ري که پوشیده میدر واقع بدریه ماادري روایت ایثار به معناي واقعی آن است. روایت ایثا
سال از زبان دشمن روایت می شود. گویی ایثار در راه میهن آنچنان ارجمند است که حتی از ذهن دشمن 29

نیز پاك نمی شود. 
ساله که گذشته ولی انگار همین دیروز بود که من سوار بلم بودم و اون گفت اسمم 29صالح: «

)156»(خرمشهره
نتیجه گیري

و مفهوم ایثار توان مقولهچنین آثاري،روش هاي خاص خود را می طلبد. در تحلیل نمایشنامه، میتحلیل
هاي کمی هایی که در بیشتر مواقع، امکان تبدیل آن به دادههاي کیفی محسوب کرد. دادهرا جزیی از داده
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م تجهیز توامان محقق به ي ایثار، مستلزغیرممکن است. بررسی وتحقیق پیرامون دوران دفاع مقدس و عرصه
هاي آن است. در این راستا نگارنده ي این مقاله، در ابتدا دست به هاي کمی و کیفی و مهارتروش
ي ایثار زده،ضمن به کارگیري فنون تحقیق، موضوعات یاد شده را بر مبناي تحلیل سازي پیرامون مقولهمفهوم

ل ساختار نمایشنامه پرداخته است. اصول اساسی این مضمون، مورد تدقیق و توجه قرار داده سپس به تحلی
.تحلیل مبتنی بر نمایشنامه هاي چاپ شده و چاپ نشده ي دفاع مقدس آذربایجان غربی است

اند، شامل؛ هاي مبین فرهنگ ایثار که در تحلیل نمایشنامه هاي مورد نظر به کار رفتهترین مؤلفهعمده
نیادوستی، وطن دوستی، امید به زندگی، دیگر خواهی، خیرخواهی، خطرپذیري، اعتماد به دیگران، عدم د

احترام به نظر دیگران، انتقادپذیري، پرهیز از خود محوري، قانع بودن، روحیه ایمان، کنترل خشم،اعتماد به 
نفس باال و انجام وظیفه و مسئولیت،می باشد.

هاي ایثار توجه هاي مورد نظر به مؤلفهمهمرتبه در نمایشنا45هاي پژوهش نشان می دهد، در مجموع ،یافته
هاي اعتماد ترین میزان توجه به مؤلفهمرتبه) بوده و کم3ي خطرپذیري(ترین توجه به مؤلفهشده است. بیش

5و 4بار)،بوده است. جزئیات بیشتري در جدول شماره 2بار) وقانع بودن (1بار)،کنترل خشم (1به دیگران (
ارائه گردیده است.

نین از میان موضوعات ملی، خانوادگی، دینی، عاشقانه، سیاسی وعرفانی، بیشترین نمود مؤلفه هاي همچ
بار) و در نهایت موضوعات دینی و 30بار)،سپس موضوعات ملی (38ایثار در موضوعات خانوادگی (

بار) بوده و به موضوعات سیاسی و عرفانی اصال پرداخته نشده است.11عاشقانه هرکدام (

. نمودار فراوانی موضوع ایثار در مجموع سه نمایشنامه6جدول 
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باراست. که خود بیانگر توجه 44بار، و کمی باالتر از جنس مرد، 46بسامد نمود ایثار هم در جنس زن، 
نمایشنامه نویسان دفاع مقدس استان آذربایجان غربی نسبت به زن، و اهمیت حضور زن در عرصه ي دفاع 

مقدس است.

. نمودارفراوانی نسبت جنسیت به ایثار در مجموع سه نمایشنامه7دول ج
با خوانش نمایشنامه ي مورد نظر، متوجه می شویم برخی از وقایع نمایشی در دل حادثۀ جنگ یا در 

با » بدریه ماادري«گذرند و برخی مربوط به وقایع پس از جنگ است. نمایشنامه ي هاي نبرد میدرون جبهه
روایت » بدریه ماادري«جنگ شروع شده و با وقایع پس از جنگ به پایان می رسد. لیکن وقایع درون

از جنگ ایران و عراق است. و متن آن از لحاظ زمان و مکان از هیچ منطقی پیروي » کابوس گونه اي«
کند.نمی

حنه هایی در لحظات دهشتناك، مرز بین واقعیت و غیرواقعیت بهم می خورد. آشفتگی روایت داستان وص
که با واقعیت و زیست عادي ما به دور است، نشان می دهد که برداشتی دیگرگون از واقعیت در متن 
جاریست. تفاوتی که در این میان بیشتر از همه به چشم می خورد نقش ناآشناي زن است.  این نمایشنامه 

ند. بدریه ماادري با کرداري قصد دارد تا بر خالف تصور سنتی، بر نقش هاي دیگر زنان در جنگ تأکید ک
مردانه و گفتاري زنانه به خلق متنی نو دست زده است و از معدود متونی است که از تفکر سنّتی دربارة جنگ 
انتقاد می کند و نقش کلیشه اي زن را به چالش می کشد. آن چه در مواجهه با این نمایشنامه، به طرز 

حضور زن، در عین مظلومیتش است. با نگاهی به جدول شماره شود، نقش ایثارگرانه ومحسوسی استنباط می
مورد آن مربوط 12مضمون ایثار که در این نمایشنامه به کاررفته 19این مقاله متوجه می شویم که از میان 1

به زن بوده است. از طرفی، زن در این نمایشنامه، با خطرپذیري، عدم دنیادوستی،وطن دوستی ،امید به زندگی 
تماد، حتی در لحظات بحرانی،به انتظار می نشیند. و اع
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ي این نمایشنامه روایت حساست، و نه روایت رخدادها و اتفاقات جنگ. صحنه هاي دردناك که نتیجه
هنگام دیدنِ آنها باز » بدریه«در مقابل تجاوز دشمن است،همراه با احساساتی که » بدریه«ي ایستادگی خانواده

ایش ایثار و پایداري و خطرپذیري تا سر حد شهادت، تأثیر آنرا برخواننده دوچندان می گوید، عالوه بر نممی
کند.

عشق که یکی از عناصر اصلی مضامین رایج عصر حاضر شده است، در بدریه بیش از هر چیز به عشق 
به میهن تبدیل می شود و وطن دوستی که یکی از شاخص هاي بنیادین ایثار است، محور اصلی وقایع 

نمایشنامه را به خود اختصاص داده است.
کند و از خواننده می خواهد که با راوي پایان غم انگیز داستان را با پایان آرمانیی که در نظردارد، یکی می

روایت نیوش یکی شود و پایانی را که با شهادت و اعتالي شخصیت اصلی مصادف است و خواننده ي 
رداند.تاریخی،شاهد آن نبوده است، منطبق گ

با مالحظه ي این اثر متوجه می شویم که نویسنده ضمن توجه به شهادت آگاهانه در هر دو اثر خود، 
تساوي جنسیتی را نیز در مجموع دو اثرش حفظ نموده است. به گونه اي که در یکی (بدري هما ادري)، اوج 

بوده است » مرد«یثار توسط صورت گرفته و در دیگري (خاکی میان آسمان) نهایت ا» زن«ایثار از جانب 
.وحتی نمایشنامه اش را با آن به پایان می رساند

کتابنامه
)،روایت در فرهنگ عامه، رسانه و زندگى روزمره، ترجمۀ 1380آسابرگر،آرتور،(-

.نشرسروش:محمدرضا لیراوى، تهران

زنان.)، نمایش در ایران، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات 1379بیضایی، بهرام، (-
)، تحلیل متون نمایشی، ترجمه شهناز شاهین، تهران نشر قطره.1385پرونر، میشل، (-
)، روش مطالعه ادبیات و نقد نویسی، ترجمه 1382پک، جان؛ کویل، مارتین، (-

سرورالسادات جواهریان، تهران: مروارید.
)،مفهوم ایثار در آثار نمایشنامه هاي جهان،وب سایت 1389صادقی،قطب الدین(-

Nemayesname.blogfa.comwww

تحلیل مضمون وشبکه مضامین: ")مقاله1390عابدي جعفري ودیگران،حسن ودیگران(-
روشی ساده و کارآمد براي تبیین الگوهاي موجود در داده هاي کیفی،مجله اندیشه مدیریت 

10،پاییز وزمستان پیاپی2،ش 5راهبردي، سا 
وضوعات پایداري در شعر ایران و جهان، )، بررسی تطبیقی م1380کاکایی، عبدالجبار، (-

تهران: انتشاراتپالیزان.
)، روایت داستانی: بوطیقاي معاصر، چاپ اول، نیلوفر، تهران.1387کنان شلومیت، ریمون، (-
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،بازنویسی: محمدعلی عسکري،»بدریه، ما ادري) «1389لطفی خواجه پاشا ، قاسم (-
پ اولانتشارات: سوره مهر،چانمایشنامه،5مجموعه 

ي امید نیک فرجام، )، مقدمه اي بر روایت در ادبیات و سینما، ترجمه1386لوته، یاکوب، (-
مینوي خرد: تهران.

)، ادبیات نمایشی در ایران، جلدهاي اول و دوم، تهران: نشر 1363پور، جمشید، (ملک-
توس.
، زیر نظر )، روایت، ترجمۀ منصور ابراهیمى، در روایت و ضد روایت1377جى، (.میلر،ف-

.بنیادفارابى:محمد پزشک، تهران
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روحکبوتر
)حافظشعربرآنهايونشانهسیناابنيعینییهقصیدهبرنگاهی(

1بستیکلهکامرانفاطمه

ا،ج،نورپیامفارسی،و ادبیاتزبانمربی،
چکیده

فروددنیاودراینداردتنعالمدررفیعیجایگاهکهاستشدههمانندمرغیبهروحمللتمامادبیاتدر
وفارسیاشعاردرامراین. باشدمیموضوعاینمطرحهماسالمیوایرانفرهنگوادبیاتدر. استآمده

بهتوجهبانظراینازسیناابنعینیۀقصیدة. داردبارزينمودفلسفیوعرفانیاشعاردرویژهبهوعربی
درآنمفاهیموعربیقصیدةاین. استایرانیفلسفیوعرفانیرشعدراولیهآثارازیکیآنسرودنزمان
بررسیهمحافظغزلیاتدررامعانیآنتوانمیجملهاز. استداشتهفراوانتاثیرخودازپسفارسیآثار
.کرد

بازگشتهبوط،روح،سینا،ابنحافظ،ها:کلیدواژه
مقدمه 

ت. زیرا از بسیاري جهات ادبیات و زبان عرب بر غناي شعر فارسی از یک نظر میراث دار شعر عربی اس
ادب پارسی افزوده است  اما بااین حال به جرات می توان گفت عرصه ي شعر وشاعري میدانی بود که 
ایرانیان گوي سبقت را از شاعران عرب ربودند؛ چرا که شعر فارسی داراي عمق محتوایی،تفکر واندیشه 

ال چون زبان عربی پس از حمله ي اعراب در جهان اسالم زبان فرهنگ ومفاهیم عرفانی است. با این ح
ودانش بود بسیاري از شاعران و دانشمندان ایرانی آثار خود را به زبان عربی می نوشتند . یکی از این آثار 
قصیدة عینیۀ ابن سینا است که به عربی سروده شده است که به طور مستقیم و با شرح هایی که بر آن شده 

ت به طور غیرمستقیم در شعر و ادب فارسی به ویژه در متون شعري عرفانی نشانه ها و رد پاهاي زیادي اس
بر جا گذاشته است. این نوشته به طور مختصر و کوتاه به بررسی نشانه هاي این قصیده در غزل هاي حافظ 

می پردازد.
زندگی ابن سینا

بن عبد اهللا ابن سینا فیلسوف و طبیب و نویسنده و حجه الحق شیخ الرئیس شرف الملک ابو علی حسین 
ي علوم فارغ شده بود. از ه. متولد شد . در سن هجده سالگی از تعلّم همه370وزیر مشهور ایرانی در سال 

) در سن بیست و دو سالگی پدرش 303: 1367سن بیست و یک سالگی شروع به تالیف کتاب کرد. ( صفا، 
) ابن سینا بعد از درمان شمس الدوله ابو طاهر 21: 1382ز اسماعیلیان بود. (نصر ، را از دست داد. پدري که ا

1 . Kamran.fateme@yahoo.com
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شاه خسرو دیلمی به وزارت وي رسید . پس از مرگ او پسرش سماء الدوله به سلطنت رسید.پیشنهاد وزارت 
اکویه حاکم او را نپذیرفت و مشغول تالیف علم منطق از کتاب شفا شد . به اتهام مکاتبه با عال ء الدوله ک

اصفهان به زندان افتاد پس از چهار ماه از زندان رهایی یافت و پنهانی به سوي اصفهان رفت و به عالء الدو 
در سفر به همدان بیمار 428له کاکویه پیوست و حرمت بسیار دید. همراه این پادشاه بود تا این که در سال 

-5: 1367اینک نیز قبر او   آنجاست. (صفا ، شد و در آن شهر در گذشت و در همان جا مدفون گشت و 
304 (

آثار ابن سینا 
ابن سینا در علوم ذي فنون بود. و آثار فراوانی در علوم مختلف از خود بجا گذاشت .آثاري که به ابن سینا 

، ي آثارش باقی مانده است . ( همانکتاب و نامه بالغ می شود و تقریباً همه238منسوب شده است به حدود 
) عالوه بر توانایی او در علوم مختلف، در ادب فارسی و عربی هم قدرت و مهارت باالیی داشت. اشعار 314

فارسی ابن سینا که به طور پراکنده به دست ما رسیده است به شصت و پنج بیت می رسد. اشعار عربی شیخ 
ن آنهاقصیده ي عینیه است اشعار عربی شیخ قصایدي است در موضوعات گوناگون که مهمتری«بیشتر است. 

) 25: 1382و به حق شهرت فراوان دارد. ( نصر ، 
قصیده ي عینیه 

این قصیده مهمترین قصیده عربی ابن سینا است که موضوع آن چگونگی هبوط روح است و زندانی شدن 
رسد. در قفس تن و بازگشت به جهانی که از آنجا آمده است . تعداد بیت هاي آن به بیست می

اهمیت این قصیده از آنجا روشن می شود که از آغاز سروده شدن به شرح آن مبادرت شده است . اولین 
کسی که آن را شرح کرده است شاگرد شیخ یعنی ابو عبید عبد الواحد بن محمد الجوزجانی است. عفیف 

رفه االنسان ؛ شرح ه ) شرحی از آن دارد به نام الکشف و البیان فی علم مع690الدین التلمسانی( متوفی
سلیمان الماحوزي البحرانی ؛ و شرح داوود االنطاکی ؛ و شرح سدید الدین المنانی ؛ و شرح محی الدین بن 

).309: 1367العربی ؛ و شرح میر سید شریف جرجانی ؛ و شروح دیگري از متاخرین . ( صفا ، 
ست.این قصیده به نظم فارسی و زبان ترکی و فرانسوي هم ترجمه شده ا

اهمیت قصیده ي عینیه
ي این اهمیت است. این قصیده اهمیت باالیی دارد. ترجمه ها، شرح ها و ارجاعات در آثار بعدي نشانه

مهم بودن این قصیده به موضوع آن بر می گردد . موضوع آن روح است . هبوط و حلول روح انسانی است 
دات از همین واقعه سرچشمه می گیرد. انتخاب آدم به به بدن او و امتزاج با آن. تفاوت آدمی با همه موجو

عنوان خلیفه اللّه با توجه به این افتخار صورت گرفته است....
قهرمان قصیده کبوتري است که هبوط کرده است ؛ به عبارت دیگر حوادث و توصیفات این قصیده 

بیست بیتی درباره کبوتري است که تمثیل یا نماد روح قرار گرفته است .
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کبوتر روح در فرهنگ و ادبیات فارسی
تشبیه و تمثیل روح به مرغ یا کبوتر یا پرنده اي که از فراز آسمان ها یا اوج ها فرود آمده است در ادبیات 
فارسی چندین بار صورت گرفته و پرداخت شده است .این یادآوري ضروري است که تمثیل روح به مرغ 

نگ ایران قبل از اسالم هم وجود دارد.درهمه سرزمین ها و فرهنگ ها و در فره
تمثیل روح به مرغ در داستان هایی که به سفر مرغان براي رسیدن به نزد سیمرغ پادشاه مرغان مربوط می 

شود بیان می گردد.
قدیم ترین متن موجود در حوزه ي سفر مرغان از لحاظ تاریخی رساله الطیر ابن سینا است. این رساله « 

: 1383عطار، »( ه است از جماعتی مرغان که با رشته اي بر پاي هاشان همسفرند و...تصویري عرضه کرد
113 (

) در کتاب 516) درهمین موضوع رساله الطیر دارد.ابو الرجاء چاچی (متوفی 520احمد غزالی (متوفی 
رساله الطیور )و کتابی به نام125روضه الفریقین از سفر مرغان براي یافتن پادشاهی سخن می گوید .( همان، 

منسوب به نجم الدین رازي نویسنده مرصاد العباد است ؛ و عز الدین مقدسی کتابی درباره ي پرندگان و راز 
) و منطق الطیر عطار که از شهرتی برخوردار است که نیاز به هیچ 135گشایی از زبان آنها دارد. (همان ، 

توضیحی ندارد.
س را به باز تشبیه کرده است که باید تادیب و پرورش یابد.(پور امام محمد غّزالی در کیمیاي سعادت نف

) سهروردي در عقل سرخ پرنده یا باز را به عنوان رمز روح و نفس ناطقه ي انسانی 420: 1386نامداریان ، 
)419استفاده کرده است (همان، 

کرده است و رقص و و در رساله ي فی حاله الطفو لیه جان یا روح را به مرغ و تن را به قفس تشبیه
سماع را به کوشش روح براي پریدن و به حرکت درآوردن و جنباندن و از جاي کندن قفس تن همانند می 

) در فرهنگ هاي دیگر هم قایل شدن بال و پر براي روح یا نفس، نمونه هاي متعدد دارد. 407سازد.( همان، 
اند که سرچشمه ي همه ي جنبش هاست وآن افالطون در رساله ي فدروس ، نفس را گوهري جاویدان می د

) جوزف هندرسن ، یکی از شاگردان 405را به ارابه اي تشبیه می کندکه دو اسب بالدار بدان بسته اند(همان ، 
یونگ ، درمقاله اي پرنده را یکی ازسمبل هاي تعالی شمرده است . سخن وي درباره ي سمبل هاي تعالی و 

ع داستان هاي رمزي و رساله الطیر ها نزدیک است.خالصه آنکه نزدیک ترین مفهومی که در بر داردبا موضو
و مشهورترین رمز براي روح ، پرنده یا مرغ و یا کبوتر است.

قصیده ي عینیه ابن سینا
و تَمنُّـعِو رقـاء ذات تُعـزُّزٍ  هبطَت الیک منَ المحلِّ االَرفَعِ                                  

عـارِف قلَهن کُـلِّ مع حجوبهلَمم فَرَت والَّتی س یه رقَعِ وتَتَب
تَفَجعِکَرِهت فَراقَک وهی ذاتو صلَت علی کُره الیک و ربمـا
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اَلفَت مجـاوره الخَـرابِ البلقَعِو اَصلَتاَنَفَت و ما سکَنَت فَلَما
میـوداً بالحهت عهـا لَـم تَقنَعِفَاظُنُّها نَسینــازِالً بِفَـراقم و
عن میمِ مرکَزِها بِذات االَجرَعِحتّی اذَا اتَّصلَت بِهاء هبوطهـا
بینَ المعـالمِ والطَّلُـولِ الخُضَّعِعلَقَت بها ثاء الثقَیلِ فَاَصبحت
میهوداً بالحذا ذَکَرَت ععٍ تَهمـیِ و لَـم تَتَقَطَّعِتَبکی اـدامبِم
درست بِتَکـرارِ الّـریاح االَربعِو تَظَلُّ ساجِمه علَی الّدمنِ الّتی
قَفَس عنِ االَوجِ الفَسیحِ المربعِاذعاقَهاالشَّرَك الکَثیف وصدها

میلی الحسیرَاالم ذا قَرُبتّی ااح نا الرَّحیلُ الی الفَضاءدعِوالَوس
خَلَّفکـلِّ مل قَهفـارت مغَـد عِوشَیالتُّـربِ غَیرِ م لیفنها حع

ما لَیس یدرك بالعیـونِ الهجعِوقَدکُشف الغطاءفَاَبصرَتهجعت
و العلم یرفَع کُلَّ من لَم یـرفَعِو بدت تُغَـرِد فـوقَ دوحٍ شاهقٍ
هکمحل لَهـا االلـهن کَـانَ اَرستاعِطُوِیبِ اللبیب االَرونِ النَّدع
مالَم تَسمـعِلتَکـونَ سامعـه لفَهبوطُهـا ان کـانَ ضربه الزِبٍ
ـهبِکُـلِّ خَفی ـهمعـال دتَعـو ـرقَعٍوینِ فَخَرقُهـا لَم یفی العالَم
حتّی اذا غَـرَبت بِغَیرالمطلَعِو هی الَّتی قَطَع الزمانُ طریقَها

ثُم انطَـوي فَکَـاَنَّه لَم یلمـعِ یفَکَانَّهـا بـرقٌ تَألَّـقَ بالحمـ
صا اَنَا فاحواَبِ مج عم بِرَدتَشَعشُعِاَن لمِ ذاتالع فَنار نهع

)1373:309(حکیمی،
ترجمه قصیده ي عینیه 

کبوتري عزیز و گرامی و نایاب (روح) از نشیمن بلند و باالي خود به سوي تو (تن) فرودآمد.-1
او از دیده ي هر عارفی پنهان است حال آنکه در طی این سفر پرده از جمال دالراي خود برگرفته بود.-2
بی میلی و اندوه از تو جدا می گردد.او از روي بی میلی به تو پیوست و چه بسا از روي -3
این کبوتر (روح) درآغاز از اینکه با تو هم نشین شود ننگ داشت ، لیکن وقتی که متصل شد به -4

همنشینی با خرابه اي خالی از هر کسی (تن) مانوس شد.
گاه پیشین گمان می کنم که این کبوتر وقتی به این خرابه خالی پیوست مقام و منازل خود را در قرار-5

از یاد برد، در حالی که درآغاز نزول به جدایی از آن مقام ها قانع نمی شد.
تا اینکه از مقام خود جدا شد و در آغاز مفارقت و هبوط از مقام اول خود قرار گرفت،-6
پیوسته شد به او خاك سنگین و این خاك (تن) به روح در آمیخته شد.-7
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تّصاالت پیشین را به یاد می آوردگریان می شود. گریه با   اشک هایی گرم هنگامی که آن خاطرات و ا-8
که پایان ندارد.

مانند ابر باران زایی می گرید بر زمینی که در اثر بادهاي چهارگانه فرسوده و ویرانه شده است.-9
رواز به سرزمین اکنون زمانی شد که قفس و دام سنگین (بدن) او را به بند کشید و بال هایش را از پ-10

هاي پهناور بست.
تا اینکه نزدیک شد حرکت به سوي منزلگاه اول و نزدیک شد کوچیدن به آن فضاي باز و پهناور. -11
و روح جدا شد از هر چه که از او می توانست بر جا بماند(تن) و بدن تنها و بدون همراهی -12

همنشین خاك شد.
کناري رفت و چیزي را که در خواب هم نمی توان دید، درك کرد خوابید و پرده ها و حجاب ها به -13

و دانست .
و آنگاه به آواز خواندن آغازید بر شاخساري به بلنداي کوه. آري دانش هر فرو افتاده اي را بلند -14

مرتبه می کند. 
ردمند خداوند روح را براساس حکمتی به اینجا فرستاده است ، هر چند که حکمت آن از مردم خ-15

پوشیده باشد.
فرود آمدنش ضروري و الزم بود چرا که در قالب باید چیزهایی را می شنید که هرگز نشنیده بود.-16
او در حالی که آگاه شده است به اسرار و علوم پنهانی دو جهان باز می گردد، اما رخنه ي مفارقت و -17

جدایی اولیه هرگز تالفی نخواهد شد.
ر راه او را خواهد برید .( بر او راهزنی خواهد کرد ) و او از بدن جدا خواهد شد و زمان و روزگا-18

جدا شدنی که بازگشتی در پی نخواهد داشت .( غروبی که طلوعی ندارد.)
پیوستن روح با بدن همانند برقی بود که درخشید و خاموش شد، آنچنان شتابناك که گویی هرگز -19

ندرخشیده بود.
ه در جستجوي آنم به من بگو ! آري آتش دانش روشنی بخش استجوابی را ک-20

موضوعات قصیده
همانگونه که مشاهده می کنیم قصیده ي عینیه در این بیست بیت به این موضوعات اشاره  می کند :

پرنده ي روح از منزل علوي به سوي تن همانند پرنده اي از آسمان به زمین سفر می کند و علی رغم 
و ظهور پنهان است، با بی میلی و بی عالقگی به بدن پیوست و با بی میلی و اندوه از قالب جدا آشکارایی

خواهد شد ، ابتدا ننگ داشت همنشین شود اما بعد از همنشینی الفت گرفت ، و این الفت به تن سبب شد که 
قبلی به خاطرش می روح مقام پیشین خود را از یاد ببرد و با بدن خاکی امتزاج یافت . گاهی خاطرات

آیدپس او را اند وهی سنگین فرا می گیرد و گریستن بسیار ، او را آرامش می دهد ، دام تن روح را از پرواز 
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باز می دارد ، اما اگر از تن جدا شود جسم به خاك باز می گردد و گاهی خواب و خیالی شگفت انگیز او را 
ند مرتبه می شود . آنگاه پی می برد که فرود آمدنش به جسم فرا می گیرد و به دانش هایی دست می یابد و بل

بر اساس حکمتی بوده است چون اینجا چیزهایی را می شنود که تا کنون نشنیده است . آگاهی هایی را کسب 
کرده است و دوباره به قرارگاه اول باز می گردد اما فاصله ي میان او و مقام اول به طور کامل برطرف نمی 

خنه ي فراق کامالً بسته نمی شود . گردش زمانه راهزنی خواهد کرد و جسم و روح را از هم جدا گردد؛ ر
خواهد نمود و دیگر به هم نخواهند پیوست . این سفر و پیوستن و جدایی مانند جهش برقی بود. با دانش و 

آگاهی می توان این داستان را درك کرد.
جلوه هاي موضوعات عینیه در شعر حافظ

اولین بیت همانگونه که می بینیم روح همانند پرنده اي است که از فراز و مقام بلند خود به سوي تن در
می آید . توضیح داده شده است که آثار زیادي درباره ي این موضوع نوشته شده است و در بسیاري از متون 

ادبی و عرفانی هماهنگ با ابن سینا این تشبیه و همانندي صورت گرفته است.
همانندي روح به پرنده 

در غزلیات حافظ تشبیه روح به پرنده یا شاهباز و نام هاي همانند این ها بسیار به کار رفته است. روح 
حافظ شاهباز سدره نشینی است که از آسمان سدره المنتهی به زمین آمده است و اکنون او را از کنگره عرش 

دعوت به بازگشت می کنند.
هباز سدره نشین          نشیمن تو نه این کنج محنت آباد ستکه اي بلند نظر شا

)       36ترا ز کنگره ي عرش می زنند صفیر         ندانمت که در این دامگه چه افتادست (غزل
واین مرغ ملکوت دچار فراق شده و از منزل مأنوس خود جدا افتاد. از سر حد عدم تا به اقلیم وجود این 

همه راه آمده است.
)366تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم (غزلرهرو منزل عشقتیم و زسرحد عدم

و پیش از آنکه هبوط کند در بهشت آرامش و اتّصال بسر می برد.
که در این دامگه حادثه چون افتادمطایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

)317آدم آورد در این خراب آبادم (غزلمن ملک بودم و فردوس برین جایم بود 
آمیزش با جهان

با این خراب آباد آشنایی نداشت. ابتدا احساس غربت می کرد. ولی پس از مدتی با همین هوا 
الفت گرفت و بدان دلبسته شد. این دو همراه که شباهتی با هم نداشته اند با هم در آمیختند. و اگر بخواهند 

ا را از هم جدا کنند با کراهت جدا می شوند. البته آن ارواحی که عالقه به جدا شدن دارند با آنهایی که آنه
جان اهل حس هم در قفس تن احساس « دانند اسیرند. ندارند دو گروهند اهل حس و اهل دل. هر دو می

در بیرون از قفس سبزه زار و باغ مرغی را که در اسارت و بال افتاده است دارد اما در نزد اولیاء حق مرغ جان
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و شجر و جوق مرغان را می بیند و جان اهل حس خیل گربه ها را می بیند. پس نمی خواهد که قفس 
) این مرغ روح 73:1366)2(زرین کوب ،(» بشکند. دوست دارد قفس هایی دیگر هم این قفس را احاطه کند.

رد و به لعاب و رنگ جسمانی دل بست و به آن مشغول وقتی به قفس تن رسید مقام پیشین خود را از یاد ب
شد. همانند طوطی مثنوي که چون گرفتار ظاهر و آواز خود شد در قفس گیر افتاد و همه چیز را از یاد برد.  

در قصه طوطی و بازرگان طوطی رمز و مظهر حیات و تجسم نفس ناطقه است، مادام که مستغرق ظاهر و « 
) این قفس بدن و جسم است. 274همان، » ( ودنگري است. محبوس قفس می ماند. مقید به خودنمایی و خ

که چون غباري چهره جان را پوشانده است و اجازه پرواز به مرغ روح نمی دهد.
خوشادمی که از آن چهره برفکنمحجاب چهره جان می شود غبار تنم

)342سراچه ترکیب تخته بند کنم(غزلچگونه طوف کنم در فضاي عالم قدس          که در 
یادآوري مبدا

اما چون خاطرات او از میان نرفت گاهی در دل او برقی می زند و می بیند که با این جهان و این 
تن مناسبتی ندارد. می پرسد که :

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟روزها فکر من این است و همه شب سخنم
به کجـا می روم آخـر ننمایی وطنم؟از کجـا آمـده ام آمـدنم بهـر چه بـود

»منسوب به موالنا« 
و می بیند که این قفس در خور و سزوار او نیست:

دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنمچرا آمدم کجا رفتمعیان نشد که
چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانیست           روم به روضۀ رضوان که مرغ آن چمنم

)342(غزل
و می فهمد که این جهان به او ترحمی دارد و نباید به او دل ببندد و در شأن مرغ دور پروازي 

چون او نیست که به متاع مادي دل خوش کند :
بنديپرسی دراو همت چه میزمهراو چه میجهان پیر رعنا را ترحم در جبلّت نیست  

)                                                                                                                            340تا کی؟   دریغ آن سایۀ همت که بر نا اهل افکندي (غزلهمایی چون تو عالیقدر و حرص استخوان
ارد، آن جاسوز و نیاز عاشقانه بود و واین چشم باز کردن او را آگاه می کند که این جا با آن جا تفاوت ها د

این جا جور و تطاول :
دیده را روشنی از خاك درت حاصل بودیاد باد آنکه سر کوي توام منزل بود

آه از این جور و تطاول که در این دامگه است      آه از آن سوز و نیازي که در در آن محفل بود
)207(غزل

پس آن روزهاي وصل دیداریادباد: 
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روز وصل دوستداران یاد باد                         یاد بادآن روزگار آن یادباد
)103ران یاد باد (غزلکامم از تلخی غم چون زهر گشت                 بانگ نوش شاد خوا

چاره وراه بازگشت
اکنون باید چاره اندیشید. راه رهایی ودیدار دوباره چیست ؟ دانست که اودردلهاي شکسته است.

واین بشارتی براي این مرغ غریب بود .» انا عند منکسره قلوبهم «
) 43خوشست (غزلمرغ خوشخوان رابشارت باد کاندر راه عشق    دوست را با ناله شب هاي بیداران

پس به گریه درآمدچون ابري باران زا وسیالب اشک خودراسرازیرکرد.
)320دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم         نقشی به یاد روي تو برآب می زدم (غزل

ودراین اشک ریزي هاست که می خواهد محبوب را به سرمهر آورد .
)317رنه این سیل دمادم ببرد بنیادم (غزلپاك کن چهره حافظ به سر زلف زاشک          و

این گفتگوها همان حکایت نی نامه موالناست . حکایت احوالی است که روح انسان در طول راه هاي 
دور ودرازي که از نیستان عالم جان تا دنیاي  حس طی کرده است وچون دراین جا درزندان ماده اسیر گشته 

) ودر نمازهاي اشک آمیز حتی 121ز گردد (زرین کوب ، همان ، است می کوشد به قلمرو جان هاي پاك با
محراب را نیز به فریاد می آورد وراه و رسم سفر را از میان بر خواهد گرفت.

نماز شام غریبان چو گریه آغازم                    به مویه هاي غریبانه قصه پردازم
که ازجهان ره ورسم سفر بر اندازمبه یاد یار ودیار آن چنان بگریم زار               

)333من ازدیارحبیبم نه ازبالدغریب                    مهیمنا! به رفیقان خود رسان بازم (غزل
ودردمند وسوگوار آرزو می کند روزي از این زندان رهایی یابد وبه دوست بپیوندد.

م وز پی جانان برویمخرم آن روز کزین منزل ویران برویم                راحت جان طلب
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب               من به سوي سر آن زلف پریشان برویم

به هوا داري او ذره صفت رقص کنان              تالب چشمه خورشید درخشان برویم
)359غزلتازیان را غم احوال گرانباران نیست                پارسیان مددي تا خوش آسان برویم

وقت وصل می رسد وروح از این دام رهایی میابد .
)336مژده وصل تو کوکزسرجان برخیزم              طایر قدسم واز دام جهان برخیزم (غزل

آنچه اورا دراین جابندکرده بود ،دلبستگی وعشق به چیزي بود که فانی بوده است . باید همه این ها را 
جاودانه دست یافت . درمثنوي معنوي قصه کنیز وپادشاه نشان می دهدکه فداکرد تابه زندگی باقی وعشق

دارد وبازگشت به مبدا عشق به آنچه فانی وزایل است روح آدمی رااز توجه به آنچه باقی ودایم است بازمی
) 46:  1366)2باتربیت وارشاد وفدا شدن ممکن است ( زرین کوب ،(
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ست یکی رو به باال دارد ویکی رو به پایین وبه قول موالنا در تفاوتی بین این دو وجه وجودي آدمی ا
مثنوي : 

این دو همره ، همدگررا راهزن                        گمـره آن کـو فرو نـاید زتن
جان زهجر عرش اندر فاقه یی                        تن زعشق خاربن ، چون ناقه یی

)46-1،1544درزده تن درزمین چنگال ها (مولوي،د جان گشاید سوي باال بال ها         
ودراین سوزوگدازونیاز چشمش باز شد .دیده به دیدار گشوده شد وچیزهایی دیده شد که حتی در 
خواب هم نمی توان دید. دراین مستی عاشقانه حقیقت ها باز می شود این تنهادرعشق وشکستگی آن قابل 

دریافت است . 
)435عاشق شو ارنه روزي کار جهان سرآید     ناخوانده نقش مقصود ازکارگاه هستی (غزل

واین رازها را رندان عاشق  در حالت مستی وازخود رهایی درك می کنند.
)7راز درون پرده زرندان مست پرس           کاین حال نیست زاهد عالی مقام را (غزل

وآنکه به این دانش وآگاهی برسد براوج باالترین شاخسارها قرار می گیرد بر اوج سدر المنتهی جایگاه 
این مرغ روح می شود. 

)350گداي میکده  ام لیک وقت مستی بین             که ناز بر فلک وحکم برستاره کنم (غزل
حکمت سفر روح 

د. والبته درك این موضوع وحکمت آن همانگونه که گفته خداوندروح را بنا برحکمتی به قالب تن در آور
آمد تنها با نگاه عشق اندوهگین میسر است وعقل در این جا پایش چوبین است.

)                                                              207بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق    مفتی عقل دراین مسئله الیعقل بود (غزل
)142مشکل خویش برپیر مغان بردم دوش                      کو به تایید نظر به حل معما می کرد (غزل

ب فرستادن روح به زمین وخاکدان براساس حکمتی بوده است . وروح اگر چه اکراه داشت که به قال
بپیوندد اما با نظر حق تعالی چنین کرد وموقتا از نیستان وصال جدا شد .

)62میل من سوي وصال قصد او سوي فراق     ترك کام خود گرفتم تا بر آید تاکام دوست (غزل
واگر چه ظاهرا جدایی به قهر وفرمان اجتناب ناپذیر حضرت خداوند قهار صورت گرفت لیکن این 

ودوستی بود : دوستی پنهانی که بعد ها در عشق روشن شد.جدایی خود از سر مهر
یاد بـاد آنگه نهانت نظـري با متا بود                  رقم مهـر تو بر چهره ما پیدا بود

)                 203یاد باد آنکه ئچو چشمت به عتابم می کشت        معجز عیسویت در لب شکر خا بود (غزل
****

)211گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم           که نهانش نظري با من دلسوخته بود (غزل
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واین که مارا درسختی وکبد خلق کرد مصلحتی بوده است تا ما بانردبان خلقت به معرفت در عبادت 
) واین خود مسیر کمال معرفت 51/56قرآن کریم ، »  ( نس اال لیعبدون ما خلقت الجن واال«ونیازبرسیم که 

0است وگنج معرفت در رنج فراق نهفته شده است 
)48دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید              ورنه ازجانب ما دل نگرانی دانست (غزل

اوند دراین باب حکمت و البته اینکه روح هم در جسم محبوس می ماند براي نیل به کمال است وخد« 
25: 1366) ،1زرین کوب (»( سرّ منظور دارد و می خواهد درطی این ابتال وي را آیینه صفات خویش سازد 

)وقتی این پرنده روح با عبادت وریاضت وزاري آینه صفات واسماء حق گردید آن حکمت خداوند یعنی 
41در آیه » طیر «الواح عمادي از کلمه سهروردي در رساله « صاف شدن و آینگی روح حاصل می گردد.

) 407:1386سوره نور (الطیر صافات) به مجردات که خالص یافته اند از بدن ها تاویل می کند(یور نامداریان،
فراق بی پایان 

اگر چه بسیار حقیقت 0این ارواح مجرد وپرندگان صافی البته تا ابد گرفتار رخنه فراق خواهند ماند
گردند اما رخنه فراق هرگز به حالت اول برنمی گردد وتالفی وتدارك ندوبه جایگاه نخستین باز میرادرمی یاب

کامل منتفی است واین سیر عشق ادامه خواهد یافت. 
)314در ره عشق از آن سوي فنا صد خطر است     تانگویی که چو عمرم به سر آمد رستم (غزل

اصیت عشق است ، رسیدن ونرسیدن .با هر رسیدن جستجویی به دلدار می رسند اما نمی رسند . واین خ
دیگر آغاز می شود .چون آخرش اول دیگري است وظاهرش باطن دیگري دارد .

)57/3قرآن کریم ، »  ( هو االول و هواالخر وهو الظاهر وهوالباطن « 
وبه قول سعدي :

تشنگی خشک  بر طرف جويدالرام دربر ، دالرام جوي                      لب از
)100:1379نگویم که بر آب قادر نیند                            کـه بـر شـاطی نیـل مستسقیند (سعدي، 

و به قول سهراب سپهري: 
نه ،وصل ممکن نیست ،
همیشه فاصله اي هست 

اگر چه منحنی آب بالش خوبی است 
براي خواب دل آویز وترد نیلوفر،

ه اي هست . همیشه فاصل
وعشق صداي فاصله هاست 

صداي فاصله هایی که مثل نقره تمیزند . 
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همیشه عاشق تنهاست .
)308:1366ودست عاشق دردست ترد ثانیه هاست ...(سپهري،

وفکر می کنم 
که این ترنم موزون حزن تا به ابد .

)                                        306شنیده خواهد شد.(همان،
و به قول احمد غزالی میان عاشق ومعشوق اگر فرقی نیست .ما توایم وتو ما .اما سر جامه تویی وبن 

جامه ما ( سوانح العشاق ) .
)      77یار اگر نشست باما نیست جاي اعتراض        پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت (غزل

گردد.بین شاه وگدا وصل واتصال دایم نیست گاهی که بار باشد دیدار ممکن ومیسر می
)196حافظ دوام وصل میسر نمی شود               شاهان کم التفات به حال گدا کنند (غزل

تان فراق به حکایت روح بازگشت کرده به منزلگاه نخستین ، حکایت بلبلی است که پس از تحمل زمس
گل رسید اما نرسید .

بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت                    وندران برگ ونوا خوش ناله هاي زار داشت
)77گفتمش در عین وصل این ناله وفریاد چیست ؟       گفت مارا جلوه معشوق براین کار داشت (غزل

نه تر ، سیراب تر وهرچه سیراب تر، تشنه تر. هرچه پس چه باید کرد ؟تنها عشق. تشنگی. هرچه تش
عاشق تر نزدیک تر وهرچه نزدیک تر عاشق تر . به قول حضرت موالنا : 

آب کم جوتشنگی آور بدست                      تا بجوشد آبت از باال وپست (مولوي،)
یعنی فقط باید دوید ودر حرکت وپویایی بود.  وبه قول سهراب : 

چار یعنی عشقد
دچار باید بود 

وگرنه زمزمه حیرت میان دوحرف 
حرام خواهد شد . 

وعشق تنها عشق
ترا به گرمی یک سیب میکند مأ نوس ( سپهري  ، همان)                                                                             

ن کریم ، اگر چه فاصله بسیار کم شود ، ازبین نمی رود و راه پایان نمی یابد : به قول شریف قرآ
)9-8-7/ 53وهو با االفق االعلی * ثم دنا فتدلی * فکان قاب قوسین او ادنی * ( قرآن کریم ، 

بهرحال این حضور روح در تن تمام خواهد شد. روح قدم در راهی بی پایان خواهد نهاد. باید دانست که 
ن دنیا هرگز وفادارنیست ودر آن جاودانه نیستیم . راه ما را خواهد برید.ای

)9برو از خانه گردون  بدر و نان مطلب            کاین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را (غزل
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هرکسی براي زمانی معین دراینجاخواهد بود .0وجاي ترا به دیگري خواهد داد 
)37د             که این عجوز عروس هزار داماد است (غزلمجو درستی عهد از جهان سست نها

نتیجه
ابن سینا یکی از کسانی است که آثار واندیشه هاي اودرآثار متفکرین  بعدي جلوه هاي بسیار یافته 
است.یکی از آثارابن سینا که در آثار شاعران عارف  پس از اوتاثیر زیادي داشته وبه گونه اي آشکار قابل 

ت،قصیده عینیه اوست.مهمترین مضمون آن یعنی نمادسازي مرغ براي روح انسان است.حافظ نیز ردیابی اس
چون میراث دار فرهنگ عرفانی است از این وام گیري بی نصیب نمانده است. 

کتابنامه
، چاپ ششم، علمی و فرهنگی، تهران1386پورنامداریان، تقی،رمزوداستانهاي رمزي در ادب فارسی، -1
، زوار، تهران 1366الدین محمد،دیوان اشعار، به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، حافظ،شمس -2
،فرهنگ اسالمی،تهران1373حکیمی،محمدرضا،ادبیات و تعهد دراسالم،-3
، چاپ اول، علمی، تهران1366)سرّنی، 1زرین کوب، عبدالحسین، (-4
، چاپ اول، علمی، تهران1366) بحر در کوزه 2زرین کوب، عبدالحسین،(-5
،چاپ ششم، خوارزمی ، تهران1379عدي،مصلح الدین، بوستان به تصحیح غالمحسین یوسفی، -6
، طهوري ، تهران 1366سپهري، سهراب ، هشت کتاب، -7
، چاپ هشتم، تهران، فردوس، ج اول1367صفا، ذبیح اهللا، تاریخ ادبیات در ایران، -8
، چاپ اول سخن، تهران1383عطار،فریدالدین محمد، منطق الطیر به تصحیح شفیعی کدکنی ، -9

، چاپ اول، برگ، تهران1370فروهر، نصراله، پرده نشین جالل، -10
قرآن کریم ، با ترجمه محمد مهدي فوالدوند-11
، انتشارات مولی، تهران 1366موالنا جالل الدین محمدبلخی، مثنوي معنوي،به تصحیح نیکلسن، -12
می و فرهنگی ترجمه احمد آرام.، چاپ پنجم، عل1382نصر، سیدحسین، سه حکیم مسلمان، -13
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نسويیدريزالمصدورنفثۀدراسالمیبالغتينظریهباژنتینامتنیتانواع بتطبیقییبررس
١کامیابمرجان 

کردستانگاهدانشفارسیادبیاتوزباندکتراييدانشجو
چکیده
المصدورنفثۀدرمیاسالبالغتيیهنت با نظرژژرارینامتنیوجوه بیقیتطببررسیبهحاضرپژوهش

درهاآنتطبیقیوجوهوضمنیوتعمدي-پنهانتعمدي،-آشکاربینامتنیانواعاساساینبر. پردازدمی
، ترجمهتلمیح،اقتباس،بازآفرینی،والهاموامگیري،المثل،ارسالقول،نقلین،ه تضمجملازاسالمیبالغت

اساسبرپیشینمتونازاستفادهمیزانی. بررسگرددمیبررسیاثریننقل، تشابه، نسخ و انتحال و قلب در ا
اساسبر. رودمیشماربهپژوهشایناهدافازاسالمیبالغتينظریهباهاآنتطبیقوژنتينظریه

تضمینيگونهازیبالغت اسالمباتطبیقدروتعمدي-آشکاربینامتنی،يگونهبیشترینحاضرپژوهش
درنویسندهیت. خالقدارندرافراوانیبیشترینتعمدي-پنهانوضمنیبینامتنیتترتیببهآنازپس. است

پیشینمتونبینمبتکرانهوبدیعپیوندایجادوبینامتنیعنصرازاستفادهوپیشینمتونبردنکاربهچگونگی
.گرددیانه باعث جذب و اقناع مخاطب مهنرمنديگونهبهحاضرمتنو

.یتترامتناسالمی،بالغتالمصدور،نفثۀبینامتنیت،ژنت،ژرارها:هکلیدواژ

مسألهانیب- 1
تیروايهیو نظرتینامتنیبيحوزهدر،يفرانسويبرجستهمنتقدانوردازانپهی، از نظر2نتژار رژ
ازواستستهیرگنمتفاوتیاهگدیدباراتینامتنیبفاتر،یرلیکماهمانندهکاستیشمندانیاندازي. واست

فیتوصواهیگجانییتعيبرانقدتیقابلبهانیراگساختار. استستهیرگنموضوعنیابهانیراگساختاهگدید
باشد باور دارند. خودازریغيهامتنایمتنیکباینامتنیبيرابطهیکتیاهمآنرگای، حتمتنیکتیاهم
جه،ینتدر. نندکیمردندکیابیردرامتنیکيتواند آبشخورهایمنقدهکرادهیانیاانیراگتارساساخپاما 
هستند، بر انیراگ، ساختارعتیطبلحاظازهکروهگنیاولاند؛شدهمیتقسروهگدوبهینامتنیبردازانپهینظر

يهااش را با متنطهرابومتنآنهکيادیبنيواحدهافیتوصباتواندیممتنیکتیاهمهکباورندنیا
در تیقطععدمبرهستند،انیراگساساختارپعتایطبهکدومروهگ. شوددادهحیتوضامالًکدهد، یملکشریگد
. نندکیمدکیتأمدلولودالانیميرابطهشفک

1 .marjan.kamiyab@gmail.com ( نویسنده مسؤول(
2.Gérard Genette
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ییوگاليدارارااتیادبلک، تینامتنیباساسبربودند،ییندآواچومعناثرکتمخالفهکانیراگساخت
ثرکنامتوثابتاساساساخترفژیولابدییمرییتغمختلفآثاردرهاآنروساختفقطهکدانستندیمعام

نیایاساسیژگیو. دادقراریبررسموردتینامتنیباهگدیدازتوانیمهکاستیمتونازالمصدور. نفثهاست
یچو هاندرفتهگوامودخازقبليهامتنازاستثابدونمتون،نیاست. اهاآنبودنيدبعدنچمتون،ونهگ

يهیاپبرالمصدورنفثهاثرینامتنیبوجوهحاضر،وهشپژ. در باشدردهکناستفادهریگدمتونازهکستینیمتن
یقیتطبی. بررسردگییمقراریمورد بررسیاسالمبالغتيهینظربايهینظرنیاقیو با تطبنتژيهینظر

يورهامحیقیتطبیبررس"عنوانبایصباغیعلوهشپژيبر مبنا،یماسالبالغتيهینظربانتژتینامتنیب
لیدلبهالمصدور. نفثهاسترفتهگانجام"یاسالمبالغتيهینظرازییهابخشونتژتینامتنیبيانهگسه

ازشیپمتونازياریبا بسهاحیتلموهانیتضمها،مشابهت،يرگیواماقتباس،رارها،کت،كوجوه اشتراداشتن
و یهمخوانیاسالمبالغتباهینظرنیاقیتطبونتژيهینظرباهکشودیممحسوبياز جمله آثارخود،

.شودیمرداختهپیاسالمبالغتباآنقیو تطبیمتنانیمروابطبهوهشپژنیمطابقت دارد. در ا
وهشپژينهیشپی- 2

است،شدهانجامالمصدورنفثهيبر رونونکاتهکییهاوهشپژحاضر، يبا توجه به موضوع مقاله
كانداریبسزینهاوهشپژنیاتعدادندچهر. استرداختهپاثرنیاییآراسخنوییمعنايهاظرافتبهشتریب

کیانجام نشده است. تعداد اندیخیتارویادبارزشمنداثرنیايروبرخوردرومناسبیوهشپژواست
ازيرگیبهرهندچهر. استشدهانجامونگوناگمتونينت بر روژتینامتنیبيهینظريمبنابرزینوهشپژ

جزيوتینامتنیبيهینظرازاستفادهامااست،ادینسبتا زونگوناگمتونیبررسدرنتژرارژتیروايهینظر
درتیتنمشیب"یبررسبهیوهشپژ) در 1384(نامورمطلقبهمن. استنشدهانجاميمعدوديهاوهشپژدر

قرارریگدیکيروبروستهپیهامتننت،ژيهینظریبررسدراواهگدی. از داسترداختهپ"نتژرارژاهگن
نیشپیونیریزيهاهیالتوانندیمنیزبیتشمانچتنهاهکدهندیملکیتشراياانهگهزاريهاهیالورندگییم
متنشپییشاهنامه فردوس"یبررسبهیوهشپژدرزین)1388م (بهنانای). م1384:10، نامورمطلق(نندیببرا

هکاستنیاوهشپژجی. از نتاردازدپیم"نتژیترامتنيهینظريمبنابرطهماسبشاهيشاهنامهگستر
(بهنام، استنموداررهایتصويهمهدریسبطهمايشاهنامهدریفردوسيشاهنامهگررنپحضور
ویفارسزباندرینامتنیباصطالحاتیبررس"به) 1391(رنجبرانویلوئچبزيانارنینچ). هم1388:32

زبانعربمحققانهکاستنیاوهشپژنیاي. از دستاوردهااندرداختهپ"نتژرارژيهینظربردکیتأبایعرب
نیادرشدهساختهيهامعادلاتفاقبهبیقرتیثرکاواندداشتهینیزگهژوايارهایمعبهيشتریبيبندیاپ

. اندردهکاستفادهیخوببه) بکیو تراشتقاق(ای) بکیتر(يوهیان از شمحققنیا. است) محورمفهوم(زبان
است،رفتهگحاضر قرار يمقالهيمبناهکنهیزمنیادروهشپژنی). آخر1391:185رنجبران،وییلوچ(بز
یصباغتوسط"یاسالمبالغتيهیظرنازییهابخشونتژتینامتنیبيانهگسهيمحورهایقیتطبیبررس"
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باوگفتگحالدرمتنهرت،ینامتنیبيهینظرونگوناگيردهایکرواساسبروهش،پژنیادر. است) 1391(
تعاملریگديهامتنباناخواهخواهودیآیمدیدپآندرهکاستگیفرهنویزباننظام،ینوع ادبسنت،

اقتباس، ن،یتضمرینظیاصطالحاتویفارساتیباددريریدبوياعرشفنيهاآموزهيجهی. نتداشتخواهد
، ی. (صباغاستینامتنیبوندپیازییهاونهگآمدندیدپی... در بالغت اسالمویادبيهاد، سرقتیتقل

1391:68(
تینامتنیب- 3

اقتباس،ن،یمتضح،یتلمونچهمییهاونهگدرنهانپوارکآشصورتبهریگدیکبایادبيهامتن
وجودبهریگدشماریبيهامتنیتالقازمتنهریعنیتداخل دارند. نوع،نیاازيمواردواشتمال،يرگیوام

انیميرابطهبهتینامتنی. بذاردگریتأثشدخواهندنوشتهندهیآدرهکیمتونبراستنکممیو حتدیآیم
ينهیزمدرینینورشگنهکاستستمیبقرنمهميهاشفکازتینامتنیب". شودیمفتهگیادبيهامتن

). 1390:10نامورمطلق،("ردازدپیمیمتنانیو به تعامل و جاذبه مدهدیمارائههاشان متنکهکناصر عيرابطه
يریتأثروشنیبا اوردازدپیمریگدمتونيراستادريهنراثریکایمتنیکخوانشبههکاستياهینظر

توسطبارنیاصطالح نخستنیا. دهدیمقرارتوجهموردذارند،گیمدیجدآثارخلقدردیجديهامتنهکرا
سترشگالح و اصبهنت،ژرارژوبارتروالنونچیسانکسپسوشدمطرح1960يدههازستوایرکایولژ
آنیعنیتینامتنیبيهژواهکفتگتوانیمتینامتنیبيهژواحی). در توض129:1380(آلن، رداختندپهینظرنیا

يهامتنهچازمتنیکنوشتندرسندهینوهکنیایبررسواقعدرواستكمشترهامتننیبهکيزچی
شدهرفتهگخودازقبليهامتنازاستثنابدونیمتنهره،ینظرنیاينامببرونچ. استردهکاستفادهيریگد

ردازدپیممطلبنیاحیتوضبهتینامتنی. بباشدردهکناستفادهریگدمتونازهکنداردوجودیمتنیچهواست
قولنقلخودهکنیارگمستینیقولیچهوباشدرفتهگبرریگدفتهگازهکنیارگمستینيافتهگیچه"هک
يروشپیهکیمتنهرهکاستاستواراصلنیابرتینامتنیبيهی) نظر117:1390(نامورمطلق، "باشديریگد

استیمتونوسندهینوراتکتفازیقیتلفهکبلست،ینآنيسندهینورکتفوذهنحاصلاملکطوربهتماس
بهاستوارودهدیممعنامیاخواندهترشپیهکیمتوناساسبرمتنهر". استشدهنوشتهآنازشپیهک

،ینامتنیبيقاعدهبهبنا. ندکیمجلبنیشپیمتونبهراماتوجهینامتنیب. میاشناختهشترپیهکاستیانگرمز
میریزگنا"ینیشپیدانش"نیابردکی. با تأمیاخواندهرایمتونترشپیماهکارد دمعنالیدلنیابهتنهامتنهر
،ي(احمد"نندکیمنکممراداللتافقهکمیبدانونگوناگانگرومزانگسازندونانچرانیشپیمتونهک

هرهکاستيدمتعديهافتمانگازیجزئتنهایادباثرهر"ندارداصالتیاثر ادب،اساسنیابر). 1386:327
ازریزگنامتنهرر،یگ). به عبارت د1379:248زدانجو،ی("ردگییمهاآنازراخوديهاداللتومعنامتن

ندکیمفیتضعراهنرمنديشهیانداصالتوفردبهمنحصرتکیمالاهگدیدنیا. استریگدمتونبابرخورد
ریگدبهداند؛یمخودمتندريریگضور سخن دحرشیذپويبازسازندیفرارایادبويهنرتیخالقو
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متنومؤلفنیتر ارتباط بشپی. اندشدههضموحلاثرمتندرهکداردیونگوناگیالهاممنبعاثرهرسخن
انیمیالشچارتباطمتن،-مؤلفیالشچتباطاريجابهتینامتنیب"یولبودبرخورداريادیزتیاهماز

). 247(همان، "دهدیميجافتمانگخیتاردلدررایمتنيمعناهکیارتباطدهد،یمقراررامتنوخواننده
هاآنيهیاپبروندکیمقیتلفهمبارامتنندچ، اثریکآوردندیدپيبراسندهینوت،ینامتنیبيهیبنا بر نظر

هکییهاشتهنوازیتنوعآندرهکاستيندبعدچيفضایک"متنسپ. ندکیمخلقاريدیجدمتن
هکیستژتواندیمتنهاسندهینو. هاستقولنقلازيابافتهمتن. شوندیممخلوطهمباستندینمنشأدامکیچه

ریگدیخبربایبرخدادنتقابلوهانوشتهختنیآمهمبهاوقدرتتنها. ندکدیتقلراداردروشپیشهیهم
يدارامتنندلرچنظربه). 1386:280ندلر،چ("دستنینیکیآن ازترممهدامکیچههکي. طوراست

يبراهکبلان،گسندینويبراتنهانههکشودیمنییتعمتونریگدتوسطوبچهارچنیاهکاستیوبچهارچ
باارتباطدرمتنهرهکندکیميادآوریمابهرامسألهنیاتینامتنیبمفهوم". استطورنیهمهمانگخوانند

"انشانگمتن ها هستند تا سازندریگدونیمدشتریبمتونقتیحقدر. ابدییوجود مهکاستمتونریگد

اشخاص،"ازعبارتندرندگیقراریبررسوتوجهموردتینامتنیبقالبدرتوانیمهکي). موارد283همان،(
انر،ژشوند،یهر مظاهاقولنقللکشبههانوشتهدرهکيریگدآثارایهامتنازیشبخآثارایمتونرخدادها،

رمانوداستانبهرداختنپيبراسندهیهر نون،ی). بنابرا1383:181،یساسان("ریگديهارسانهومتنساختار
قرارتوجهموردواشدبارزشيداراندکیمخلقهکياثرتاباشدیممختلفيهانهیزمدرمطالعهازمندین

يدستاوردهاومطالبوردگیمدداثرشآوردنوجودبهيبراان،ینیشپیآثارومتونازسندهینواهگهر. ردگی
سندهینویاهگ. استردهکاستفادهتینامتنیبمفهومازنجاند،گباثرشدرنهانپایارکآشصورتبهراهاآن

ستردهگصورتبهراعملنیاودهداسکانعاثرشدرراخودانزمیاجتماعویخیتارعیوقاتاداردقصد
اندمتفقرشگننیدر اتینامتنیبيحوزهردازانپهی. منتقدان و نظرنجاندگیماثردرمختصرواراید دهیبسط م

بهمتنوشودیمدهیشنمتنیکدرصداندچسببنی. به همآثارریگدبااستياالمهکمیهر اثر ادبهک
آنتیاهمدادننشانيبراتالشوتیتننامیبردیکروبهقیتوجه دق". نداردوجودیابداعومستقلیلک

هاآننییتعپیدرواندییشناساقابلمتنیکيوراودرونهکشودیمییهافتمانگریگدبرزکتمرباعث
.)1388:196الر،ک("میهست

تینامتنیبيحوزهردازانپهینظر-1-3
، روالن 3ستوایرکایولژ، 2نیباختلیخائی. مرفتگهیما1سوسورناندیفردیشناسنشانهازابتداتیمتننایب
يهیو منتقدان نظرردازانپهیاز نظر4تودوروففاتر و تزوتانیرلیک، ما3، هارولد بلوم2نتژرارژ، 1بارت

1 . Ferdinand de Saussure
2 . Mikhail Bakhtin

3 . Julia Kristeva
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و) دال(ریتصوایصدایکهانشانه. ستندههانشانهسوسور،اهگدیداززبانیکنیادیبني. نمودهااندینامتنیب
. دارداشاره"هانشانهتیماهبودنياریاخت"بهسوسوريهینظر. دهندیموندپی(مفهوم) را به هم مدلولیک

مدلولودالبودمعتقداو). 1386:190هوارث،("نداردوجودمدلولودالانیمیعیطبارتباطیچهیعنی
. شوندیملیهم به نشانه تبدباشانيساختاريرابطهيواسطهبههکبلستند،یننهنشاخوديخودبهیکیچه
خوديخودبهیزبانينشانههکبودنیارد،کمطرحتینامتنیبباوندپیدرسوسورهکیمهميتهکن
ازر،یگدبارتعبه. ابدییممعنازباننظاموبچارچدرهانشانهریگدباتقابليواسطهبهتنهاومعناستیب
328استوت،جان(شودیممعنادارهاتفاوتوهان تنها از راه تقابلزبايانهگجدايواحدهاسوسور،اهگدید
بود،قائلفتارگوزباننیبسوسورهکیارتباطوزیتماسو،ریگداز). 1387:35نه،ژاردشتییرضاازنقلبه
: هکنانچرفت،گقراراستفادهموردهمتینامتنیبدر

قراريارابطههماندرر،یگددرمتونموجوديهافتمانگبایمتنهردرموجوديهافتمانگ
فتمان،گهركدرشرطهکمعنانیبد. استردهکبرقرارفتارگوزبانانیمسوسورهکرندگییم
يخورداربرروگدرزینفتارگهركدرهکنیاماننددرستاست؛آنسنخهميهافتمانگازیاهگآ

).1387:14شناس،تار مزبور به آن تعلق دارد (حقفگهکاستياهیژوزبانيدادهشپیدانشاز
نیترمهم. استنیباختلیخائیمافت،یاتشینظردرراتینامتنیبدانشتوانیمهکيریگدشمندیاند
واستالمهکمیکسراسرگیزنداستمعتقداو. اوستيباورالمهکمتینامتنیبباوندپیدرنیباختدستاورد

نیباخت. ابدییممعناریگدآثارباالمهکمروگدرزینیادباثرهر. استالمهکمدرتکشريمعنابهبودنزنده
یکمخاطبراخودورفتهگهیمانیشپیآثارازياثرهر. نداردوجودییتنهابهياثریچههکبودباورنیابر

هر"ن،یباختيباورالمهکمبربنا. استآنانيسوازفعاالنهیاسخپافتیدرپیدروردهکیاجتماعبستر
وییوگشپیمعنایکبههکندهیآيهاسخنباوباشندداشتهکیمشترموضوعهکنیشپیيهاسخنباسخن

يرجاشعريحوزهدرراتینامتنیبنیباختاما). 1386:93،ياحمد("ندکیموگفتگهاستآنبهنشکوا
زینتودوروفتزوتان. ردکوجوجستراینامتنیبيردهایکروتوانیمنثردرتنهاهکاستمعتقدوداندینم
ازسپ"هکاستآنبروداندیمآنینامتنیببعدويباورالمهکمرافتهگوجهنیترمهمن،یباختازيروپیبه

بهنیباخترشگن). 1380:42آلن،("نداردوجوديانرفتهارکبههژوایچهونامیبموضوعیچهریگدآدم
موجوداتبهنسبتهکونهگهماناست،یاجتماعیرشگننامدیمینامتنیبراآنیتودوروف به درستهچآن

درراتینامتنیبن،یباختخالفبرستوا،یرکایولژوبلومهارولدونچیشمندانیاند. داردیرشگننینچیانسان
ورفتنگبرباشاعرانت،ینامتنیبيحوزهریگدردازپهینظربلوم،هارولداهگدیداز. ننددایميجارزینشعر

1. Roland Barthes
2 . Gérard Genette

3 . Harold Bloom
4 . Tzvetan Todorov
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ست،ینمتأثرانینیشپیازهاآنشعرهکآورندیمدیدپراندارپنیان،یشپیمتونيهاهیمادرونیونگرگدسپس
تینامتنیبرفتنگانینبدریاساسینقشهکيشمندیاندریگد). 1973:70بلوم،(ستیننینچهکیحالدر

ثرکمتمتنراخوانندههمودانستیمنیشپیمتونازینامتنیم متون را بهبارت. استبارتروالنداشت،
باشمرفتهگقرارمتنبرابردرهکنادانیموضوع) خواننده(من"). : 1387:37نه،ژاردشتییرضا(اشتگانیم
ان گروزازاستیلکاو. ریگدمتونازاستيامجموعهودخشود،یمروروبهمتنباهکمنآنستم،ین
دانستینملیاصرایمتنیچهبارت). 1386:327،ياحمد. ("استشدهمگهاآنتبارهکشدهمگوشماریب
هکاستگفرهنمختلفزکمراازرفتهگبريهاقولنقلوهانوشتهازيازهیآمیمتنهرهکبودنیانظرشو
بهانیراگساختيجبههاززینفاتریرلیکماونتژرارژ). 1977:146بارت،(ندارنداصالتیکیچه
رااتیادبلکتینامتنیباساسبربودند،ییندآواچومعناثرکتمخالفهکانیراگساخت. رداختندپتینامتنیب

اساساساخترفژیولابدییمرییتغمختلفآثاردرهاآنروساختفقطهکدانستندیمعامییوگاليدارا
شیداپیدرندچهر. استستوایرکایولژت،ینامتنیبيحوزهدرریگديتهبرجسشمندیاند. استثرکنامتوثابت
تینامتنیباصطالحعمالدامکیچههاآنهکجاآناز"،یول. اندداشتهنقشنیباختوسوسورت،ینامتنیبيهینظر

ینیباختيوگالریأثتتحتيو. شودیمستوایرکایولژبینصتینامتنیبداعاباعتبارمعموالاند،نبردهارکبهرا
بهاهگندچهر). 1380:25آلن،( "ندکقیتلفهمباراهاآنيعمدهاتینظروهانشیبوشدکیم،يسوسورو

وهاتهفگشپیقلمرودرآغازهمانازمتنهربودمعتقدزیناو. بردارکبهرا"شتیگجا"تینامتنیبيجا
رابطياجزامکحدرینامتنیب. میاخواندهشپیازهکدهدیا ممعنیمتوناساسبریمتنهر. استنیشپیمتون
بهیمؤلفیچههکبودباورنیابربارتونچزیناو. باشدداشتهمعنادهدیمانکاممتنبههکاستسخن

يناشناختهوشناختهزکمراازياهیوگوااثرهرهکبلزند،ینمدستيهنرنشیآفربهخودلیاصذهنياری
مفهومدرتینامتنیب"ردکمطرحبارنیاوليفرانسويراگساساختارپستوایرکایولژ). 53است (همان، گفرهن

خودازشپیمتونازمیرمستقیغطوربههکستینیمتنیچهوداردوجوديبشرتوبکممتونتمامدریلک
نیشپیمتونازلکمتشيهکتهلچینوعيدیجدمتنهر": دیوگیمستوایرکهکنانچباشد،نبردهبهره
. "ستینیمستثنقاعدهنیااززیارسطونوافالطونونچگیبزرلسوفانیفآثاریحتاو،يهینظرمطابق. است

داندیميجارزینشعردرراتینامتنیبساحتن،یباختخالفبرستوایرکایولژ). 1388:298،ینیتد(
شاعرانهزباندرانقالببهواستيردازپنشانهانیاپیبيبازت،ینامتنیبد،یشاگیمرامتنت،ینامتنیب"
).74: 1385،یکارکمازنقلبهولزیتک("انجامدیم

نتژتینامتنیبيهینظر-2-3
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ي. او حوزهاستتینامتنیبازترستردهگمراتببهند،کیممطرحخوديهاهینظردرنتژرارژهچآن
توانیمهکاست 1تیترامتنقالبدرهکبودباورنیابرودادسترشگتینامتنیبازفراترراخوديهاتیفعال

حضورراتینامتنیبمحورت،یترامتنيهینظردري. وردکیبررسراخودشریغومتنانیمروابطيهیلک
هاأثر متنتوریتأثروابطبهوداندیمریگدمتندرنمتیکبالفعلحضورزینومتنندچایدوزمانهم

د،یتقلازيعناصرشامل،یمتنيفراروایتینترامتنت،ژيفتهگبه ). 1386:320،ياحمد(ردازدپیم
هکییزهاچیآنيهمه“: ندکیمفیتوصونهگنیاراآنخوديو. استفتمانگانواعيبندطبقهویسیردگد

اساساً، تیترامتن”).84: 1922نتژدهد (یمقرارنهانپایارکآشهچریگديهامتنباطهرابدررامتنیک
يهاافتیرهازراخودردیکروتااندازدیمجارا”تیترامتن“اصطالحنتژاست. تینامتنیبازنتژينسخه 

آنتوانیمهکاستیحاصطال"دیوگیمسخنآنازنتژهکیتیدر واقع فرامتن.ندکجداانهیراگساساختارپ
). 1380:143آلن،("خوانديساختاريقایه بوطاگدیدازتینامتنیبرا

دارد. 4رامتنپیو 3ی، الواح بازنوشت2سرمتنيهانامبهتابکسهيفرانسومنتقدوردازپهینظرنت،ژرار ژ
ینامتنیبيآن را عرصهتوانیمهکندکیمياعرصهواردراراگساختاريقایبرطردارک، انهگسهنیادرنتژ

وهینظرهکبلداده،انجامقایبوطآنردارکدرياعمدهيهايرگبازنتنهانهار،کنیدر انجام ايو. خواند
نامآنازنتژهکیتیدر واقع فرامتندهد،یمدستبهخواندیم"5تیفرامتن"خودهکیمنسجمينقشه

). او مناسبات 141(همان، دینام"يساختاريقایبوطاهگدیدازتینامتنیب"راآنتوانیمهکیاصطالحبرد،یم
- 73تیورامتن-62تینامتنیب-1از: عبارتندهکمیتقسدستهنجپبهراآنونامدیمتیفرامتنرامتونانیم

. 9تیزبرمتن-5رامتنپی-84تیسرمتن
حضور "شامل واستنتژتیفرامتننواعاازیکیت ینامتنی. باستتینامتنیبهماننخستيدسته

ها،قولنقلرونی). از ا148:همان("شودیمریگدمتندرمتنیکبالفعلحضورومتنندچایدوزمانهم
اساسبرشدفتهگهکنانچ. ردگییمقراردستهنیهمدرمعنابهنقلوزیآمهیناکاشارات،یادبيهاسرقت

. در استخودازشپیيآواهاازيازهیآمهکبلستینمستقلوخودبسندهیمتنیچهت،ینامتنیبردیکرو
يهینظردرنتژرارژ. ردگیقرارتواندیمریگدمتنندچثابت،ومشخصمتنیکدرت،ینامتنیمبحث ب

1.Transtextuality
2 .Architext

3 .Palimpsests
4 .Paratexts

5 .transtextuality
6 .Intertextuality

7.metatextuality
8 .Architextuality

9 .Hypertextuality
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داندیمریگدمتندرمتنیکبالفعلحضورزینومتنندچایدوزمانهمحضورراتینامتنیبمحورتیترامتن
نت،ژاهگدیدازتیترامتنيهاونهگازیکی). 1386:320،ياحمد(ردازدپیمهاثر متنتأوریتأثروابطبهو

يهانشانهدوم،متندرهکشودیمبرقراراثردوانیمرابطهنیایزمانواستمتنشیبومتنشپیيرابطه
ي. وشودید مایرمتنیزازاراکآشمتنزبردراهگاستمعتقدنتژ. باشدموجودنینخستمتنازحیصر

و 88:.1386(نامورمطلق، ندکیممیتقسیضمنو،يتعمد-هاننپ، يتعمد-حیصرنوعسهبهراتینامتنیب
2008:137.(

درمتنیکهکیامگهن"دهدیمحیتوضنینچراآننتژهکاستتیورامتنت،یفرامتنریگديونهگ
ند، به کیممتحدریگن مفروض را با متن دمتیکتیورامتنرد،گییمقرارریگبا متن ديریتفسيرابطه

نامبدونیاهگیحتواقعدرو) فراخواندنبدون(ردنکنقلبهياجباربدونمفروضمتننیاهکياونهگ
وگ، نجدگیممفهومنیهموبچارچدرقایبوطویدباينقادردارک."دیوگیمسخنریگدمتنآنازبردن،

).1380:149.آلن(ندکیمرهاروردهپآن را نسبتا نانتژهکنیا
يوهیشرگنشانبوده،سونیابهارسطووافالتونزمانازقایبوطخیتاردریرشگسرمتن، بازن

میترسراییهاعمده انحرافات و سوءبرداشتصفحهصدازمترکدرقیطرآنازنتژهکاستيآورفتگش
.اندبودهآنبانیقرقبليهزارهدرقایبوطيرگیاپنزماازهکندکیم

رگنشانرامتنپیند،کیمحیتصرنتژهکونهگهمان. داردنامرامتنپینت،ژيبندمیتقسازقسمنیهارمچ
نترل کویدهجهتراانگخواننديسوازمتنیکافتیدروداردقرارمتنيآستانهدرهکاستيعناصرآن
وهامقدمهها،فصلنیعناون،یعناوونچيعناصرهکاست 1متندرونیکشاملآستانهنیاندکیم

ينظر–نظرموردمتنازرونیعناصر بهکاست 2متنبرونیکشاملزینورد؛گییمدربرراهانوشتپی
ریگدویخصوصيهاآنان، نامهبهخطابيهاهیجوابومنتقداننظراتونقد،یغاتیتبليهایهگآها،مصاحبه
. استمتنبرونومتندرونحاصلرامتنپی. ردگییمدربررا-راستارانهیوایمؤلفانهمباحث

شود،یماستفادهآنازهکیمتنآندرهکاستتیزبرمتننت،ژتیفرامتنيبندمیتقسازنجمپنوع 
یمناسبتونهگهرمتضمنتیزبرمتن،نتژنظربه. شودیمدهینامزبرمتنشودیمنوشتههکیمتنآنورمتنیز

هچآن"ستینالفمتنریتفسبهمتنیولندکیممتحد) الف(نیشپیمتنبارا) زبرمتن(بمتنهکاست
یعنی. نامندیمنامتنیبراآنمنتقدان،ریگدثرکاهکاستيزچیهمانند،کیمادیآنازرمتنیزعنوانبانتژ

درنتژ). 1380:154.آلن(باشدمتنیکيبراداللتیاصلياهشمهچسرلهجمازتواندیا ممشخصهکیمتن
روابطيدغدغهنتژ. اندینامتنیبدانستههکندکیمرجوعاتیادبازیالکاشبههیژوبهتیزبرمتنازاستفاده

1 .Peritext
2 .Epitext
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هکتاسیاز آثار ادبياحوزهرگنشانتیزبرمتن.داردرامتونانیمموجودياهانهگخودآومندانهتین
. دارديجانیشپیآثاربامناسباتشاندرهاآنيانرژيجوهره
وجودداللتنوعدوآندرهکداديجاونهگدودررازنتتینامتنیبيریگديبندمیتقسدربتواندیشا

يهاونهگمتن از راپیوتینامتنیب،يبندمیتقسنیادر. ارکآشيهاداللت-2. نهانپيهاداللت-1: دارد
)1392:23ا،یني(صفرشودیممحسوبارکآشيهاداللتجزوتیزبرمتنونهانپيهاداللت

المصدورنفثهدریاسالمبالغتيهینظربانتژتینامتنیبقیتطب- 4
يوهیشاما. هستندخودازشپیمتونوهانوشتهازيازهیآممتونيهمهنت،ژيهیبر اساس نظر

آناززیدريکهمتونی. استمتفاوتحاضرمتندرذشتهگمتونابهامایضاحیا توجه به ابهاآنيریذپریتأث
دادهنشانمواردبسیاريدریزدگرديرااستبردهکاربهخوداثردرراآنازهاییبخشوکردهاستفادهها

هاي آن نشان ژنت و گونهي بینامتنیت بر اساس نظریهها راگیريو در این پژوهش بر آنیم که این واماست
يهینظرژنتشد،فتهگهکونهگ، هماناساسنیبر همهاي بالغت اسالمی تطبیق دهیم. دهیم و آن را با گونه

زینیصباغ. ندکیممیتقسیضمنتینامتنیبويتعمد-نهانپ، يتعمد-ارکآشيونهگسهبهخودراتینامتنیب
بهادامهدرهکدادهقیتطبهمباراهاآن،یاسالمبالغتيهینظربانتژتینامتنیبيونهگاتکاشترااساسبر

:میردازپیآن ميهانمونهيارائهوالمصدورنفثهدریقیتطبيهینظرنیایبررس
يتعمد-ارکآشتینامتنیب-1-4

المکدرراصرمعاایذشتهگهنرمندمتنازیبخشایتماممتأخرهنرمند،ینامتنیبوندپیازونهگنیدر ا
فیتعرآنیفرعيهاونهگو 1"نیتضم"عنوانباراتینامتنیبنوعنیایاسالمبالغتدر. نجاندگیمخود

تینامتنیبيونهگنیترفراوان،يتعمد- ارکآشتیمتننایاقسام بازن،یتضميونهگالمصدور،. در نفثهاندردهک
شدهيادیزتوجهتینامتنیبه بیاسالمبالغتدرهکمیابییدرمنیتضمیفراوانبهتوجهبانی.  بنابرااست
حالت غالب هکییجا. از آناندنهادهآنيهاونهگبريمتعددیاساميرگنرفژونظردقتبههکاست

:میآوریمنمونهعنوانبهراآنازییهاونهگاست،نیتضمالمصدورنفثهدرنتژيتعمد-ارکآشیتینامتنیب
ننقصها "و ساعۀ فساعۀ واحدا فواحدا د،یبریمبینهواندوهوبیفرومیبهزاربابیفراز و نش

أَولَم یرَواْ أَنَّا نَأْتی "رعديسوره41يهیآنی) تضم1389:56،ينسويدری(زدندیبریم"من اطرافها
.است"األَرض نَنقُصها منْ أَطْرَافها

در یک بیت و موقوف شدن آن به ابیات هاي بالغت آمده است . مفهوم نخست آن را ناتمامی معناي سخنتضمین به دو مفهوم در کتاب1
اند و مفهوم دوم، یعنی گنجاندن کالم دیگري در ضمن سخن خود را که در این جستار مدنظر است، قلمداد کرده-از جمله عیوب شعر- بعد

). 1388:311اند. (المعجم فی معاییر اشعار العجم، هاي ادبی دانستهجزو آرایه
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، يارفرماکتثبتویتأنويمنمالیتعجست،گتنوقت": هکفرمودیممیو سلطان با رحمت رح
يهانامهازاستینیتضمشدهمشخصقسمت) 35(همان، "کقدامواموتکأمامفیإن الس

الموتأن،کخافو،کامامفیالسأن،كوراء": استآمدهونهگنیاهکیهمدانالزمانعیبد
).  297الزمان،عیعن رسائل بدانیوالبیالمعانشفک("...الخکقدام

ورفتهگخانهاوعقلیدر دل ب"یتحتمنيتجراالنهارهذهومصرکملیلسیأ ل"سلطان 
).  بخش 22همان،(نهادههچبوهیخااومغزیدر سر ب"السباباابلغیلعلصرحایابن ل"يسودا

فی قَومه قَالَ یا ونَادى فرْعونُ "زخرفيسوره51يهیآازاستینینخست مشخص شده تضم
نیتضمزیو قسمت دوم ن"قَومِ أَلَیس لی ملْک مصرَ وهذه الْأَنْهار تَجرِي منْ تَحتی أَفَلَا تُبصرُونَ 

وقَالَ فرْعونُ یا هامانُ ابنِ لی ": استآمدهقرآندرصورتنیبدهکاست غافريسوره36يهیآ
."ی أَبلُغُ الْأَسبابصرْحا لَعلِّ
،"قدوصلوخطوتان": هکعجلوشتابدرأجلیمتقاض

مابستیسونچياپزیرگعمرنیوآبستیجوانآتشهکابیدر
). 6(همان، ؟یسنجدلبرندچناموافقدوستانومنافقارانیبار عدم التفات و قلت مباالت 

هکيغزنوحسندیسوانید325يصفحهازستاینیتضمبردهارکبهينسويدریزهکیتیب
.استآوردهراآنصورتنیهمبه

ده،یرورش دپمصاعرضاعازوده،یبالنی! همه در مهد زرکلشهچو 
باألبرهایعلطوایخأنماکبشرانواکإنوجنیجن عل

)82همان،(شتهگدر جهان آواره النظام والنسل منه الفرد و التوأموخانهالعقدإنقضاض
درنینچهمودهدیبه ابونواس نسبت م"السائرالمثل"درریاألثابنراشدهمشخصشعرتیب
آمدهزین"یالعتبالنصریأبخیتاریعلیالوهبالفتح"درنینچهمو78صفحه2جلدینیمیخیتار

1جلدینیمیخیتاردرهکاستیاز محمد بن عبدالجبار العتبزینشدهمشخصدومبخش. است
أو مدافعه بل انفضوا عن موقفهم فاحکلیعلیآباصحابمناحدثبتیفلم": استآمده92صفحه

."انفضاض العقد خانه النظام و النسل منه الفذ و التوأم
خودينوشتهيالبهالدرقرآنيهاهیآازهیژوبهونداشتهییرواپانینیشپیمتونبردنارکبهدرسندهینو

سندهینوهکاستنیتضمازاستفادهيتعمد-ارکآشتینامتنیبدریفراواننیشتری. باستردهکاستفادهاریبس
نیتضمصورتبهشتریباستبردهارکبهسندهینوهکییهانی. تضماستردهکاستفادهآنازمورد172در

سندهینورفته،ارکبهيهانی. در تضماستثیحدزینيموارددروانینیشپیاشعاره،یآیکازیبخشاییک
.استبردهارکبهثیحدنیتضممورد11وهیآنیتضممورد40ان،ینیشپیو آثار اشعارازمورد121در

:استآمدهالمصدورنفثۀتابکازریزصفحاتدرنیتضميهانمونه
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2/35-10/35-15/35-10/36-13/36-3/34-8/34-2،3/29-9،10/29-2/30-6/31-1-4/25-
9/25-12،13/25-3،4/26-5-8 /26-5/125-5/111-5/112-9/112-5/113-3/24-1-6/49 -

50/1-6-1-10 /46-1-4/47-1/70-5/79-7،8/79-10،11/79-1،2/80-5،6/80-4/109-6،7/109-
11/109-2-4/117-7،8/35-10/103-6،7/44-10-13/44-9،10/19-12،13/25-2-5/14-8/44-5 -
8/119-1/114-4،5/1-6،7/121-11،12/22-9،10/31-10،11/53-4-6/55-5-8/84-5-9/114-

12/3-6،7/6-5/31-10،11/39-1،2/39-4-6/39-12،14/39-3-7/57-1-3/96-12/105-1 -
3/120-7/32-9-11/43-3،4/53-4،5/67-2،3/91-4،5/13-6-8/45-1/70-1-3/82-11/1-

12/3-10-12/4-1-4/6-6/6-9-11/6-2،3/8-3-5/9-8/9-8/11-2/12-10/13-6،7/12-
13/13-2-5/14-10،11/14-4/15-9،10/15-8/16-13/17-4-7/19-9/19-7/20-6-9/21-11-
13/22-12/24-3،8/111-1/112-7،9/113-4/114-1،5،10/115-6/102-2،3/103-6/104-
5،12/106-5،11/107-1/108-7/96-2،10/98-4،9،12/100-4/92-14/88-3-6/43-7،8/89-
4/91-5/81-5-8/83-5/86-5-9/87-5/68-8/71-13/76-2/73-4/73-9،10/74-7،8/77 -
2/79-1/60-9/60-1،3/62-10/64-6/65-7/66-11/41-13/67-2/68-2/51-2-5/52-10/52 -
2/54-8/56-9/50-15/58-3،6/60-11/41-36/43-1/44-9/50-3/37-10/37.

يتعمد-ارکآشتینامتنیبيهانمونهازحاضروهشپژدرهکانینیشپیمتونازاستفادهریگديونهگ
يانشانهذاشتنگو با به جا قولنقلازیموارد فراواندرسندهینوالمصدور،نفثۀدر. استقولنقلم،یادهینام
ردهکاستفادهانینیشپیسخن قولنقلازهکيدر مواردسندهینو. استردهکاستفادهبودنقولقلنبریمبن

نماي که در متون ادبی نشانرغم ایناست.علیردهکاستفادهخوديفتهگانیبازشپی) ع(ينشانهازاست،
اثر مورد بررسی نویسنده به طور کلی هر جا که برند، اما در هاي عربی به کار میقول(ع) را براي نشان دادننثل

هکییجاآنازنیبنابراي (ع) را به کار برده است.ي دیگران است نشانهخواسته است نشان دهد سخنش گفته
تینامتنیبروهگدرزینرانیشپیمتوناربردکونهگنیااست،دادهنشانرارانیگديهافتهگاراکآشسندهینو
: ازعبارتندقولنقليهانمونهیبرخم،یاآوردهقولنقليونهگزايتعمد-ارکآش

دولتستارکن یو ا) ع(همتستصاحبهرتیامنيقصاراوهمتتیغاهکیسعادت معرفت
).71حاصل شده است (همان، رسدراکتا

:دیسرایمونهگنیاهکاستيغزنوحسندیسشعرازمصراعیکبخش،نیا
حسن دیس(رسدراکتانونکدولتستارکن یامنتظرشیخلقوتوخدمتستکیمل

)48،يغزنو
عند الشدائد تذهب ) ع(ردهکرونیبریضماازمیقديهاعداوتثیحديحادثههکحالنیدر ا
).84، ينسويدری(زبودحسابدرجاک، األحقاد
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:استشدهتیروانینچعربتبکدرآنتمامتهکاستیتیمصراع مشخص شده، عجز ب
عند الشدائد تذهب األحقادعندهحۀیالنصینخلت له نفس

. دهندیمنسبتخارجهبناسماءبنکمالبهراتیبنیاياریدر موارد بس
آنرگخواهم خواند و ا"قفرآهلهامنلستداراآنيأر") ع(هستمهکیمقامبهرمنيبار
(همان، دیوگیم"بالفراقیقضیالدهررکفش"او برند (ع) لیاز شمامارکمينسخههکمخدوم

خودوانید91صفحه دریالحمدانفراسابوهکاستیتیبازمصراعیکقسمتنی). ا118
:استآوردهونهگنیا

قفراهلهامنلستداراأنيأری          ألننحاضرونیبدوت، و أهل
هکایدندهی، فصدت، خريعذاریفبیرأت و خط ش) ع(نهادیمبجانمهرمهکامیايمهره

يبحتروانید232صفحهدوم،جلددرزینقسمتنیا).113همان،(بودمدهیت بجان خردولونچ
:استآمدهونهگنیا

اجدتقدينویبنتظرهیو لم صدتوبیقرمنبیرأت و خط ش
).62(همان، فتگیم"بادستهکشمیاپهک! بود؟هچدن خود آم"): ع(مالمتمکبحیکیو 

:استآمدهنینچ53صفحهمرصادالعباددرآنتمامتهکاستیتیقسمت مشخص شده، عجز ب
بادستهکشمیاپهک! بود؟هچخود آمدن یلرحنمکنجایازهکعزمم درست شد 

اثردرهکياونهگبه. استدادهاختصاصخودبهرابسامدنیشتریبنیتضمازسپقولنقلبردنارکبه 
. استشدهاستفادهسندهیتوسط نوقولنقلمورد76ور،کمذ

:ازعبارتنديتعمد-ارکآشتینامتنیبروهگازقولنقليهانمونه
10/33-2/35-3/36-7/34-12/28-14/29-5/30-7/24-10/26-1/55-8،9/92-1/52 -

2،3/113-6،7 /24-11،12 /24-5/41-7/51-5/63-2/85-5/88-9/104-10/1-1،2/113-5-
9/118-11،12/69-1/38-1/36-4-6/2-7-10/8-17/8-2،12/10-8،9/13-7/107-1/109 -
1،9/110-9/101-3/102-1/104-6/105 -12/96-9/92-13/93-5/94-5-10/95-6/89-5،11/90-
1/92-9/88-6/68-1/73-7/74-4،6/77-9/78-62/4-2،8/63-9،13/65-4/54-10/38-4/40.

.استيتعمدارکآشتینامتنیوط به بمربیفراواننیشتریبنت،ژتینامتنیبيهاونهگانیمازیلکبه طور 

. داردقولآن نقلازسپونیتضمرایفراواننیشتریبتینامتنیبنیايهاونهگنیاز ب
ینیوکتینامتنیبدرابدیدرمخاطبهکاستنیاینامتنیبيوندهاپیصیتشخوكدردرمهميتهکن

وستچیگیفرهنونگوناگيهاشمهچسرازيرگیبهرهدريوییتواناودانشوهنرمندگیفرهنيشتوانهپ
بردنارکبهدرالمصدورنفثۀيسندهینوتی). خالق1391:63، ی(صباغدامندکهاشمهچسرنیاواستقدرچ
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رددگجادیاحاضرمتنونیشپیمتنانیمرانهکمبتوعیبديوندپیهکاستشدهباعثنیشپیمتونموقعبه
. دهدیمشدهبردهارکبهتینامتنیببهیخاصيهنريجلوهوندکیماقناعرامخاطبهک

يتعمدنهانپتینامتنیب-2-4
) 65(همان، ندکیمنهانپعمدبهرانیشپیمتنباخودمتننایموندپیسندهینوتینامتنیبازونهگنیدر ا

نیاوندپیدری. صباغنامندیمتینامتنیبونهگنیابارزينمونهرایادبيهاسرقتی. در بالغت اسالم
: نسخ و ارکآشسرقت-1: استردهکم یتقسدستهدوبهرایباديهاسرقتانواعیاسالمبالغتباتینامتنیب

.اضافهقلب،اشتمال،نقل،: نهانپسرقت-2ل، اغراه و مسخ، المام و سلخ. انتحا
یضمنتینامتنیبويتعمد-ارکآشتینامتنیبنوعدوبهنسبتالمصدرونفثۀدرتینامتنیبنیايهاونهگ

:ازعبارتندتینامتنیبنیايهانمونهیبرخ. استمترک
وشیعبیأطوأمرهوشرباهناءیفریغماحداثاحوالبخدشاتآمالموردهرهچنقل: و 

). 1389:32،ينسويدری(زدیذرانگارگروزأرخاه
وأرخاه،وشیعانعمیف": استآمدهونهگنیبد71يصفحهواولجلد،ینیمیخیتاردرعبارتنیا
.استآوردهیاصليندهیوگن اشاره به بدوراآنينسويدریزهک"أمراهوشربأهناء

يفتندگ"المحامونانیا"باشدناروانرشتهآنسراندررواننقدازجزهکجایهروزهکیرانیدل
:استونهگنیااملکصورتبهعبارتنی). ا44(همان،انیوگ"1المفرنیأ"

المحامونانیاال اماةکاللیقاوائلهمیأفنمعشرلمنیإن
بنسیبه قراتیبنیاالحماسهوانید97صفحهاول،جلددرییالطااوسابنبیابوتمام حب

. ندکینمندهیوگنامبهيااشارهينسويدریزاما. دهدیمنسبتثعلبه
البکيلهنهریدبسنهتاوبودخواهندعقابلقمهوغرابطعمهبینسخ و انتحال:  عما قر

جاآندرهکاستینیمیخیارتازرفتهگبرعبارتنی). ا34(همان،شدخواهندذئابنجعهو
آنيصحرابرفارکفهیجهزارنجپصاف قرب انتغیبتروزانتصافوقتدرو": استآمدهونهگنیا

)آص،105ورق ،ینیمیخیتاريترجمه. ("ردندکذئابنجعهوالبکطعمهمصاف
نیترضات د، انعام عام ار مفالشامتلهیرثیمنکحسبورحمتند،يبجاهکیو از جماعت

"و الشامتالحاسدلنایورث"صورتبهيریحرمقاماتدرعبارتنی). ا59(همان،دادندفتوت

احمد بن عبدالمؤمن ابوالعباسهکاستآمده"126صۀیناریالدالثالثۀ،المقامۀ،يری(مقامات الحر
در یالمدننیصدرالدیعلدیسو"يریالحرمقاماتشرح"درجملهنیاشرحدریشیالشریسیالق

:استآوردهداردتماممناسبتمضموننیاباهکرا،ریزتیب641صفحهعیانوار الرب

تعمدي: تضمین- . آشکار1
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الشامتلهیرثیمن حیوایبهمماالشامتلهیرثی
مابراریدنیتاتار در اهکآنازشپیوم،یآربدستزد،یست برخدازهکنانچياپارچدو سه 

ازشپی... و "آمده است: ینیجويشاگجهانخی).  در تار100(همان، مینکشامقصدخورد،سحر
)33،ینیجو("الخ...بدادندیاشنچیاشتچراریوزخورندشامبغداداهلهکآن

وشیعبیاطوآمرهوشربأهناءیف-ریمغاحداثاحوالبخدشاتآمالموردهرهچقلب: 
71صفحه،ینیمیخیتاراولجلددررییتغکیاندبارتعبانی). ا32(همان، دیذرانگارگروز-أرخاه
رگاواستنجاندهگخودسخنيالالبهدرراآنرییتغکیاندباينسويدریزهکاستآمده

.رددگیمواقفامرنیبه اباشد،دهیدرا،ینیمیخیتارن،یشپیمتنمخاطب
هکيا، بطاقهالقراحللماءمیالهاحیارتفاحکللرتاحونیهشاشۀ االطفال للرضاع و للقراعهشونی
صورتنیبدینیمیخیتاردرزینعبارتنی). ا33(همان،خواندمیمدادندمنبهبود،آوردهمرغ
"الخ... الصقورضراوةفارکضروا بدماء الوالرضاءیعلاالطفالءنشالقراعیعلتشاؤا": استآمده

مخاطبرگااست،ردهکاستفادهنیشپیمتونيشدهونگرگدصورتازسندهینوهکيدر موارد
وحاضرمتننیبکیمضمون مشترهکابدییمدرباشد،ردهکمطالعهراهاآنوباشداهگآمتونآناز

.استترهنکمتون
شفق. استسربركخابتیمصنیادرنیزم. تمامستبودجامهکماتمنیآسمان در ااشتمال: 

سترکخابرانگدیرسبتی. ستاره بر عادت مصاستشستهدلنبخورخسارانگزداندوهبرسم
ي). در ترجمه48(همان،صادقستاست،دهیدرجامهرگاهائليواقعهنیادرصبح. استنشسته

ازماهودهیشکسردرتیتعزبودکيآسمان جامه": استآمدهآيصفحه،84ورق،ینیمیخیتار
."الخ... ردکكاچصبح جامه ودهیبخراشرخسارهحرقت

تینامتنیباربردکریگديهانمونه.استشدهبردهارکبهمورد27دريتعمدنهانپتینامتنیبیلکبه طور 
عبارتند از: المصدوردر نفثۀنقلوانتحالونسخاشتمال،قلب،يهاونهگدريتعمد-نهانپ

3/32-1/34-1/100-12/51-8/44-1،2/117-14/59-12/9-5/88-3/32-5،6/33-6،7/97 -
11،12/32-7،8/2-11/31-13/33-7،8/94-5-9/48-2،3/71-4،9،3/18-6/66-6/60-6/42-4/38-
4/41-6/42.

يهینظرتوانیميتعمد-نهانپتینامتنیبباوندپیدرهکاستنیاشدادآوریتوانیمجانیادرهکياتهکن
ندیفراحاصلهایونگرگدیاهگهکاستنیاشودیمادآورینتژ. ردکحمطرزینرانتژ"زشگیرانیگد"
هاآناماردگییبرمخودازشپیگیفرهنمتنازرامتونریگدياسندهینوهکمعنانی. بداست"زشگیرانیگد"
سپهکباورندنیابرتینامتنیبردیکروروپی. منتقدان ندکیمونگرگدخودشیشخصيزهگیانباهمسورا

نینچبارهنیادرنتژرارژنظر. شودیاساسيهایونگرگداهگجوالننیسپمتوندراستنکمماهگمتن
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هارمتنیز. شوندونگرگد... ودیتشدل،یتقلحذف،،ییراپیخوديندهایفرااثربرتوانندیممتون": است
موارد،ياریبسدرنی). بنابرا1380:156آلن،("شوندسترشگوشیآالبسط،يندهایفرامتحملتوانندیم

نینچهم". باشدآوردهخودمتندرودادهرییا تغرنیشپیمتون،یقبليزهگیانباويتعمدسندهینونکمم
ارزشیفارسیادبآثارازياریبسهکنیاضمنم،ینکقلمدادیادبسرقترااشتمالجملهازمواردیبرخرگا

بالغتيهینظرانسجامها،فیتعرازآمدهباربهگیانگدوشد،خواهندحذفودادخواهددستازراخود
يتعمدنهانپتینامتنیبمورد27ی). در اثر مورد بررس1391:66،ی(صباغ"ردکواهد خمخدوشرایاسالم

یادبسرقتینوعيتعمد-نهانپتینامتنیب،یاسالمبالغتيهینظراساسبرندچهر. استرفتهارکبه
است و بردهارکبهيهنرمندوظرافتبارانیشپیمتونسندهینومواردياریبسدراماشود،یممحسوب

یاهگت،ینامتنیبنوعنیااربردکدرسندهینويهنرمندیحتنیبنابرا. شودیمزدهفتگمخاطب از آن ش
یمیتعلمنابعردمثال،یفارسیادبسنتدرهکاستیفتنگ. رددگموجب اعجاب و اقناع مخاطب تواندیم

ها،آموزهنیا. اندردهکشته سفارش ذگیآثار و اشعار ادبيرگیفراوحفظلزومبهوستهپی،يریدبوشعرفن
استقبالوتتبعد،یتقلرگ. اسازندیمفراهمراینامتنیبوندپیينهیه خود، زمبخورشدن،یعملصورتدر

شعرفنیمیتعليهینظردرارکآشي، تناقض و تضادشودیتلقسرقتنیشپیيهنريارهاکشاهازشاعران
اهد شد.خوداریدپیبالغت اسالمبايریدبو

یضمنتینامتنیب-3-4
قصدزینهنرمندوستینارکآشیمامتبهنیشپیمتنوحاضرمتنانیموندپیت،ینامتنیبازنوعنیدر ا

بهاه،گناخودآخود،يهنرنبوغویتداعوموضوعومحتواتناسببههکبلندارد،يعمديارکنهانپ
بایضمنتینامتنیبقی. در تطبندکیمینیاز آن را بازآفریبخشوندکیمرجوعشیخوگیفرهنيشتوانهپ

ازمتأثريهاهیآرا-1: شودیممنطبقیبالغيهاهیآراازونهگدوبایضمنتینامتنیب،یاسالمبالغتيهینظر
يریذپریتأثنیادر: يانشانهيریذپریتأث-2. یالهامینیرآفریتصوالمثل،ارسالح،یتلممانندنیشپیمتون

: ازعبارتندهايریذپریتأثنیاازیبرخ. نجاندگیمخوداثردررانیشپیمتونازییهانشانهتنهاسندهینو
. ینیبازآفروالهاماقتباس،ترجمه،،يرگیوام

ریسابهنسبتسندهینوهکاستالمثلارسالیضمنتینامتنیبيونهگنیشتریبالمصدوردر نفثۀ
تباس، اقيهاونهگازبیترتبهسندهینوالمثلارسالازسپ. استبردهبهرهآنازشتریبقسم،نیايهانمونه

یتننامیباربردکيهانمونهیبرخ. استردهکرااستفادهنیشتریبینیبازآفروالهاموحیتلم،يرگیترجمه، وام
:ازعبارتندیضمن

يسردروهک، والمؤمنون عند شروطهمرفته است، شرطمقدمهدرهکنیاي: و بوالالمثلارسال
،ينسويدری(زشیخوعیوقايارنامهکد، از درونخواهمشیبشیخويهاذشتگاز سر
درهکآندان ازدنرگاخداوند،آنسنتبرونمکبشاورکقلم از ذرجالعمللکل). و 1389:109
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ونچ). 120، دندان بر صبر نهم (همان،1لهخلقلماسریملکوند،کنتوانمبرروم،ینمدندانشبن
دادآبفرایلکو مصلحت بازنهادمدهیبددستورانکدر شهر باالعم،للفردالحاقاابلهان،همه

).40همان،(
و الوف، مانندهنیمئازوام،دهمانیتهحقهوكاپدستامیايبازبوالعجبازهچرگاقتباس: 

ونهگنیایابیفارنیالدریظهوانی). در د122همان،(زاردگتوانمیکیبنی، حق سعآمدهیچهبرصفر
:استآمده

یتهحقهوكاپدستزجهانامنشستهدستکابچرانیگبازوچهکمنمنونک
امدیببازار راست نبودم،ردهکعقدهکجملهآنبرخانهشمارشد؛زدههمبرریتقديمایایکب

:استآمدهصورتنیبديهرچمنووانیددرعبارتنی). ا100(همان،
ندکنها تيشهیاندکاوردنگاوفتد بر فتادردنگبروردکتنهاشهیدشمن اند

ندکرسواشتنیخودیآاندرببازارونچراستبازارباخانهشماردارداوهکهر
ويرايوراغفلتردهپیر آسمانی، و تقددیردانگیکتاررانیبیکباردهیدبديقضاترجمه: 

خیتاردرهکاست"البصریعمیالقضجاءاذا"عبارتي). ترجمه17(همان،ذاشتگفرورتیبص
.استشدهانیبزینالمثالمجمعدرهک"البصریعمیالقضجاءاذا"ایواستآمدهیمحتشم

الزمانوغضشی(ع) اذا العبودیمتسعاملعرصهدرویقوس رجا منزعدرهکاز آن روز باز 
، در همه اوقات عموما، و در حال ستیشادمدتيانتهاويمرادیو بیامکناامیاهک، تا امروز 2بمائه

یعربلهجمي). عبارت مشخص شده ترجمه54(همان،امردهکیمتیشدت امراض خصوصا، وص
یفالومطمعالحربیفنیکلم ": استآمدهینیمیخیتار142صفحهاول،جلددرهکاست
. "منزعالرجاءقوس

نی). ا8(همان،3افتکغبار نتوانند شاو عهديوفادرعهديابناهکيهدعیکاوست آن ن
. استآمده"بارهغشقیماال"صورتبهجواهرااللفاظوالمثالجمهرةالمثال،مجمعدرعبارت
فاشفعالوقوالان،ی، و آثار طغدیردانگظاهرجهازا،نهاراان،یعصعالمتونچ: يرگیوام

و "غره"). جمع 23(همان،دیردانگمحجلودیهمه را بقغره خطبدست در نهاد، و در رد،ک
ازدهسنینوهکباشدریزثیحددودرلمهکدونیاجمعازاستمحتملعبارتنیدر ا"محجل"

:باشدرداختهپهاآنینیبازآفربهيهنرمندباورفتهگوامهاآن

کار تعمدي (تضمین)ش. بینامتنیت آ1
قولتعمدي: نقل- . بینامتنیت آشکار2
هاي بینامتنیت تواند عالوه بر ترجمه، از گونهبا مضمون مثل عربی ماال یشق غباره متناسب است. بنابراین می"غبار نتوانند شکافت". 3

تواند ي مثل عربی آن را به کار برده است و در بررسی بینامتنی میا ترجمهالمثل نیز باشد. این گونه کاربرد امثال که نویسنده بضمنی، ارسال
المصدور به کار رفته است.ي دیگر در نفثۀالمثل و ترجمه را در برگیرد در دو نمونهدو قم ارسال
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غرتهلیطیأنمکمن آثار الوضوء فمن استطاع مننیمحجلغراامۀیالقومیدعونییإن امت
"...نیالمسلمإمامونیالمحجلالغرقائدو... بالدهیفنوراهللایعل"). يالبخارحی(صح"فعلیفل

).البحارنۀی(سف
به وارمانیسلرد،کفرقمحمولازموضوعوشناخت،مفعولازفاعلهک: هر مجهول حیلمت

دریحوشد،بستهفارکبری. در خینندرکاسوشتگشادهگتاتارأجوجیسد ). 23نرسد (ریالطمنطق
).50(همان،یننیعرریشو،رفتگریششهیبروباه. ین

موارد استفاده از .داردالمصدورنفثۀدررایفراواننیشتریب،يتعمد-ارکآشازسپیضمنتینامتنیب
:ازعبارتندحیتلمويرگیاقتباس، ترجمه، وامالمثل،ارسالیبالغيهاعنواندریضمنتینامتنیب

12/34-11/8-8/54-5/116-8/100-11/122-1/7-12/34-10/40-6/89-11/123-8/17-
3/97-3-7/57-8،9/109-1-3/120-6/15-3/23-6،7 /10-6/6/-5/10-10،11/14-3/16-8/17-
4،6/22-9/111-6/101-1/105-8/90-3/80-5/10-11/50-10/51-6/55-4/56-6/60-15/47-

11/50-2/37-1/40-15/47-11/50.
ازیاهگآورگدرمخاطبيهنرافتیالتذاذ و در،یضمنتینامتنیدر بهکاستنیاتوجهقابليتهکن
صورت بهقبلمتونازایندکینیبازآفررایمتنبارنینخستيبراسندهینورگانی. بنابرااستنیشپیمتون
بهیتینامتنیبنوعنیارارکتامابرد؛یميشتریبلذتآنافتیدرصورتدرمخاطبند،کيرگیواميهنر

تینامتنیبازمورد41المصدوردر نفثۀ). 1391:67، یصباغ(زندیمدامنگیارشدکخودوشهیلکحالت
.  داردرایفراواننیدومنتژینامتنیبيونهگسهنیبدرهکاستشدهاستفادهیضمن
يرگیجهینت- 5

بالغتيهینظرباآنقیتطبونتژرارژيهینظريمبنابرالمصدورنفثۀلیتحلوهیبر اساس تجز
،یبررسمورداثردرنتژینامتنیبيهاونهگنیبازاربردکنیشتریبهکدیردگحاصلجهینتنیا،یاسالم

شاملراقولنقلآنازسپویفراواننیشتریبنیتضمیاسالمبالغتباقیتطبدرهکاستيتعمد-ارکآش
بالغتباوندپیدر هکداردقراردوميمرتبهدربسامداساسبریضمنتینامتنیبآنازسپ. شودیم

ونهگنیادررایفراواننیشتریببیترتبهینیبازآفروالهاموحیتلم،يرگیترجمه، واماقتباس،لمثل،اارسال
نیا،یاسالمبالغتيهینظردر. دارديمترکبسامدریگديونهگدوبهنسبتيتعمد-نهانپتینامتنیب. دارند

ونهگنیاازمورد27درسندهینودورالمص. در نفثۀشودیمشمردهمعادلیادبيهاسرقتباتینامتنیب
یفتنگنقل، تشابه، نسخ و انتحال، قلب و اشتمال استفاده شده است. ونچهمیبالغيهاقالبدرتینامتنیب

وشودیمونگرگد... ودیتشدل،یتقلحذف،،ییراپیخودندیفرادراثرهرنت،ژيهینظراساسبرهکاست
اثرن،یبنابرا. باشدداشتهیاستفاده از آن هدف مشخصوانینیشپیمتوندررییتغجادیاازسندهینواستنکمم
شاعراناستقبالوتتبعد،یتقلرگانینچ. همباشدسندهینوهنرمندانهویاساسيهایونگرگداهگجوالنتواندیم
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يریدبوعرشفنیمیتعليهینظردرارکآشيتضادوتناقضشود،یتلقسرقتنیشپیيهنريارهاکشاهاز
شدخواهدداریدپیبالغت اسالمبا
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اي داستان سوترا اثر سیمین دانشورتحلیل اسطوره
دکتر موسی کرمی
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده
سومین "به کی سالم کنم؟ "سیمین دانشور یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر ایران است. مجموعۀ 

شود. داستان محسوب می"شهري چون بهشت"و "آتش خاموش"هاي کوتاه وي پس ازمجموعه داستان
منتشر شده است. دانشور 1359هاي این مجموعه است که در سال کوتاه سوترا، آخرین و از مهمترین داستان

به داستان را فراهم کرده و از در سوترا با استفاده از مراسمی آیینی موسوم به زار و نوبان بستر ورود اسطوره
اي در پرورش داستان بهره گرفته است. ه به عنوان زمینهاسطور

تحلیلی و از طریق مطالعۀ موضوع و آثار مرتبط در حوزة نظري، با -اي توصیفیاین پژوهش با شیوه
اي و منابع تحقیق، کیفیت بازتاب اسطوره را در داستان کوتاه سوترا اثر سیمین دانشور استفاده از ابزار کتابخانه

اي از داستان را ارائه کند. این تحلیل در قالب پیوند اسطوره با آیین سعی کرده است تحلیلی اسطورهبررسی و 
هاي متعدد آن از قبیل گسستن از زمان عینی و سرشت قدسی آیین مبتنی بر اسطوره و نیز  در و در جلوه

اي صورت گرفته است.استفاده از دیگر نمودهاي اسطوره
انشور، سوترا، اسطوره، آیینسیمین دها:کلیدواژه

مقدمه-1
منتشر شده و تا کنون 1359به کی سالم کنم، سومین مجموعه داستان سیمین دانشور است که در سال 

هاي تیله شکسته، تصادف، به کی سالم کنم؟، به چاپ پنجم رسیده است. این مجموعه ده داستان  به نام
- داستان«هست، یک سر و یک بالین، کیدالخائنین و سوترا دارد. چشم خفته، مار و مرد، انیس، درد همه جا 

اند و اعتراض به خفقان سیاسی و انتقاد از خودباختگی زنان در نوشته شده1350ي هاي این مجموعه در دهه
) آخرین داستان این 1113: 1377میرعابدینی،»(دهد.ي آن را تشکیل میروند مدرنیزاسیون تحمیلی، بن مایه

هاي مختلف معنایی بر مبناي آیینی ویژه است که یعنی سوترا، داستانی داراي ساختاري دقیق و الیهمجموعه
تمایزي خاص به آن داده است. این داستان که رنگ محلی آن به وضوح قابل مشاهده است، ضمن بازگویی 

مصائب و مشکالت ساحل نشینان جنوب، نگاهی به ادیان مختلف نیز دارد. 
اي است که مطابق آیینی محلی مربوط به سواحل جنوبی قهرمان داستان، ناخداي زارگرفتهدر سوترا

اش را ایران، باید جن یا زار که وجودش را تسخیر کرده، طی مراسمی خاص از او دور شود تا سالمتی
این بیان رویاگونه کند. اش را مرور میاي رویا گونه زندگی گذشتهبازیابد. هنگام اجراي مراسم، ناخدا به شیوه

« اي برا براي داستان فراهم کرده است. همراه با توصیف مراحل مختلف آیین زار و نوبان، بسترهایی اسطوره
شناسی تحلیلی به رؤیاها، ها و نیز توجه روانشناسی فرهنگی به آیینگیري از توجه انساننقد ادبی با بهره
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ها و رؤیاهایی که در غیر این داند؛ آیینرؤیاها در قالب کالم میها و ها را همانا وحدت یافتن آییناسطوره
هاي مبتنی بر واقعیت تلفیق رویا و آیین با برخی     ویژگی) 34: 1388مکاریک،»(مانند. ناشده میصورت بیان

اي قدسی برد و در نهایت با پایان مراسم، و نجات از دست زار، ناخدا در دیدگاه عوام جنبهداستان را پیش می
اي سوترا را مطالعه کند و داستان را بر اساس آن یابد. هدف این پژوهش این است که بسترهاي اسطورهمی

تحلیل نماید.
پیشینۀ پژوهش-2

- هاي معرفی و نقد داستان از قبیل صد سال داستاندربارة سوترا عالوه بر معرفی مختصر در مجموعه
توان نام برد که در آن سوترا از لحاظ ا سورة امید از لیال یوسفی را مینویسی ایران، به طور مستقل مقالۀ سوتر

پردازي و ... بررسی شده است. دربارة آیین زار و مایه، زاویۀ دید، شخصیتهاي داستانی از قبیل درونویژگی
شی در بااي به همین نام از علی بلوكهایی از قبیل اهل هوا از غالمحسین ساعدي و مقالهنوبان پژوهش

اي داستان سوترا است و المعارف بزرگ اسالمی انجام شده است. اما این مقاله به دنبال تحلیل اسطورهدایره
خوردگی آیین و داستان را با اسطوره تبیین نماید.کوشد گرهمی
سوترا-3

به زبان ) اصطالحی233: 1380گونه که درپاورقی متن کتاب هم توضیح داده شده(دانشور، سوترا همان
ابیات بسیار کوتاه و مختصر « هاي ودا هستند و از سانسکریت و به معنی سوره است. سوتراها از نوشته

) و چهار نوع هستند: شروتاسوترا که مراسم قربانی را بیان می کنند، گریهیا 360: 1343(شایگان،» تشکیل شده
- اسوترا که فنون مختلف هندسی و اندازهسوترا که مربوط به آداب و رسوم قومی و خانوادگی است، شلیپ

کند و دهارماسوترا که مربوط به فقه و قانون گیري مربوط به ساختمان معبد و محراب قربانی را توصیف می
دانشور در برگزیدن این عنوان براي این داستان، به این رسد به نظر میو اخالق مذهبی و دینی است.(همان)

را که مراسم موصوف در داستان، مراسمی براي رهانیدن بیمار از چنگال بادهاي نظر داشته است. چ،چهار نوع
گیرد. این آیین، زار و نوبان است؛ در این مراسم، اعمال و مناسک خاص از جمله قربانی کردن صورت می

آیینی محلی است؛ رهانیدن بیمار، با فنون و ترفندهاي خاصی همراه است و در عین حال این مراسم از 
ي مذهبی هم برخوردار است. بغهص

-تأثیر نبوده است. چرا که در قسمتضمن این که عنوان داستان به معنی سوره، در نثر داستان هم بی

هاي مسافرها با آن چشمک« شود از جمله: هایی، نثر داستان به نثر آیات کتاب مقدس بسیار نزدیک می
: 1380دانشور، »(مد؟ اهللا اکبر، بزرگ است خداي ابراهیمها آهاي امید چه شدند؟ چه بر سر جاشوستاره
» کنند.گویند. سالم بر مردمی که اشتباه نمیشوند و سالمش میکنند، مجذوبش میمردي را نشان می« )، 246

یافت و جان بر سر ابتهاج از آنان بود و قرین شبان و روزانی که اعتقاداتشان قوام می)« 254: 1380(دانشور، 
)256: 1380دانشور، »(گفت: اي ایمان، یقین را به ما ارزانی دارهاده، زبان حالشان میدست ن



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6098

آیین زار و نوبان-4
آیین زار و نوبان، مراسمی آیینی است که در سواحل جنوبی ایران به منظور رهانیدن بیمار زار زده از 

والً با معالجات پزشکی قابل درمان زار یک نوع بیماري است که معم« شود. وجود جن یا باد برگزار می
نیست، زیرا اهالی معتقد هستند که نوعی باد یا جن، وجود شخص را تسخیر کرده است که تنها با برگزاري 

توان، آن باد را آرام کرد و بیمار را از بیماري رهانید. باد زار یا جن، جنونی است که مریض را مراسم می
) 11: 1385خبري و دیگران،»(ممکن است بیمار را از بین ببرد.کند و تا بیرون نیاید هوایی می
جنىهر باديپندارند و معتقدند کهباد مىصورتها را بهو جن، ارواحایرانجنوبنشینساحلمردم
)53: 1346.(ساعدي، کندمى» هوایى«ها را تسخیر و رود و آنمىزادگانآدمیجسمدرونبهبا آندارد که

کند چند نوع است. مشهورترین این بادها باد زار یا باد کافر، باد نوبان و باد بادي که وجود بیمار را تسخیر می
کند. باد حرکت و افسرده میتر است، باد نوبان شخص را علیل و بیمشایخ هستند. باد زار از همه خطرناك

نشین فراوان ناك هستند در سواحل مسلماناي دیگر خطراي از آنان مسلمان و عدهمشایخ که عده
است.(خبري، همان) براي رهانیدن بیمار از وجود هریک از بادها به متخصص آن باد موسوم به بابا یا ماما 

شود. این ي او توسط بابازار انجام مینیاز است. در داستان سوترا، بیمار، زار زده است و به همین دلیل معالجه
و پایینهوا براياهلجادو پزشکانکنند. من برگزاري مراسم، اقدام به جادو پزشکی میباباها یا ماماها ض

انجامو اعمالىکنند و آداببرپا مىْباد، مجالسىبیمار از آزار جن، و رهانیدنباد از مرکبشزیر آوردن
ْ باد، و تسخیر باد و پایین، احضار جنبیمارنگهداشتندر حجابمرحلهسهدر و اعمالآداباین.دهندمى

)1380باشی،. (بلوكگردداجرا مى» بازيمجلس«نامبهدر مجلسىاز مرکبآنآوردن
هاي مخصوصش در صدر مجلس قرار شود که بابا یا ماماي زار با دهلمجلس زار چنین تشکیل می

گذارند. بابا یا کسی که اي میپایهرا روي سهمراسم)،(بزرگترین دهل اجرايمودندو،گیرد. در وسط بساطمی
رگ دو زیک دهل ب،نشیند. کنار دهل مودندودهل میپشتاي قرار است مودندو را بزند همیشه روي چارپایه

ي قبل از شروع مجلس سفره. دهل دیگري به نام کسر، دهل گپ می گذارند و کنار آنبه نام سر معمولی 
براي اجراي مراسمگوشت و خونی که است. از جملهد که در این سفره همه چیز موجودانمفصلی پهن کرده

است که در همان مجلس زو این قربانی معموال یک بخون سر سفره، خون قربانی زار است،.الزم است
آید.اند. تا باد خون نخورد به حرف در نمیخونش را درون طشتی سر سفره گذاشتهوسرش را بریده

خون ، خواهد، الزم است شخص مبتال خون بخوردکه خوب فهمیده شود باد چه میاین ابراین براي بن
-ي شدت و وابستگی شخص مبتال به اهل هوا ست. اعتبار و مقام هر بابا یا ماما به تعداد خونخوردن نشانه

دارد مجلس بازي را شروع دست دربابا یا ماما با تکان دادن خیزرانی که . هایی که خورده است بستگی دارد
مجلس که گرم شد . کندشروع میرا کوبیدن و شعر خواندن رود ومودندو میبه سراغخود بابا اغلب کند.می

که بعد از چند بیت استدر ایران بیشتر به زبان عربی این آوازهاگیرند. راه آواز بابا دم میدیگران هم هم
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نه سیاها و نه حتی فهمد،د . ولی کمتر کسی معنی این اشعار را میشوتبدیل به اشعار نامفهوم سواحلی می
معموال این مراسمنشینند . شوند و کنار هم میمرد با هم جمع میخود بابا یا ماما. در مجلس زار زن و

در مجلسی که اول بار براي شخص مبتال ترتیب داده شده است. اًکشد. مخصوصچندین شبانه روز طول می
روز هیچ کس از در تمام مدت شبانهکشد.ي شخص مبتال پائین بیاید چندین شبانه طول میباد از کلهزیرا تا

روند وسیاهی شب جا به خواب میاند، روز را در همانهایی که خسته شدهشود و آنمجلس بازي دور نمی
کند و به شروع به لرزیدن میابتدا شخص مبتال هنگام معالجه، کنند. پیدا نشده دوباره شروع به کوبیدن می

هاي ضمن تکانبایدپایین آمده و شخص مبتال کامالًسرو در زمان اوج،، ودشها زیادتر میتدریج تکان
ها بیشتر اوج گرفته و آوازها در این موقع صداي دهل.از ظرف خونی که در برابرش هست بخورد،شدید

کند و همه هم طلوع میدیگري اعدهدر وجودص مبتال، زار خاي عالوه بر ششود . درچنین مرحلهبلندتر می
در برابر . آهنگ مخصوصی الزم استبراي به زیر آمدن زار، .شوندمیاز خود بی خود ،در حال سر جنباندن

بابا زمانفهمد .در این نمیآید . شخص حال خود راپائین میوزار شخص مبتال تکان خورده، این آهنگ
ي او از به قربانی گرفتن شخص ي اسم و موطن زار و انگیزهسواالتی دربارهبابا .ار صحبت بکندتواند با زمی

. کندچیزي طلب میجواب در خواهد که مرکب خود را آزاد بکند. زار بابا یا ماما از زار می. سپسمی پرسد
گر چه مبتالي زار از آن حال اول ایابد. دارد و بیمار نجات میي جن، او دست از بیمار برمیبا اجابت خواسته

، مراسماز اجرايپس) 75- 79: 1346(ساعدي، ماند.ی میقباوجودشدرد ااما براي همیشه برهایی یافته،
ي اهل هوا بپیوندد، جن پیوندد. هنگامی که بیمار به جرگهمیهوا اهليهجرگ، و بهتغییر کردهبیمارهویت

-هاي الهی را بر زبان شخص جاري میدهد و آن روح مقدس پیامی مقدس مییا زار جاي خود را به روح

سازد.
تحلیل سوترا  -5

خالصه داستان5-1
ناخدا عبدل که به دلیل مبتال شدن به نوبان، هوایی شده است هنگامی که مطابق آیینی محلی، فردي 

ه، ضمن توصیف مراحل مختلف آیین زار و خودآگاي اوست، در حالتی نیمهموسوم به بابا زار مشغول معالجه
کند: اهل هند و مذهبش بودایی بوده است. به بندرعباس آمده، شش اش را مرور مینوبان، زندگی گذشته

کالس درس خوانده، تشکیل خانواده داده و صاحب دختري شده است. با پولی که از راه قوادي و به مزد 
بحري لنجی خریده و با آن مشغول به کار شده و به بنادر و دادن زن و دخترش به دست آورده از جابر 

دریاهاي زیادي سفر کرده است. با صاحب اختیار انگلیسی جزیره به نام جري درگیر شده و به این دلیل به 
مدت سه سال در زندان برازجان زندانی بوده است. در زندان در اثر آشنایی با سید محمد و طاهرخان که به 

دارد، مسلمان شده و نماز خواندن یاد گرفته. غالمی به اسم رستم داشته که از زمان کودکی هم ها ارادتآن
سرپرست او بوده هم ارباب او. دختر، مادر و زنش را به مرور از دست داده است. در سفري دریایی هنگامی 
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هوش در ساحل او بیکرده است، لنجش در اثر برخورد با لنجی دیگر غرق شده و خود که مسافر قاچاق می
دریا پیدا شده است. به دلیل از دست دادن مال و خانواده به جنون رسیده واهالی محل او را مبتال به نوبان و 

اند. زارزده دانسته
اش از زار دهد. با رهاییکند و او را از زار و نوبان رهایی میدر پایان، بابا زار ناخدا عبدل را معالجه می

شود. این پیام بودا در پایان مراسم به صورت مکتوب هاي بودا به او الهام میایی شده و پیامو نوبان، هو
گیرد کند و ناخدا تصمیم میشود. واین موضوع، جهان پیش رو را براي ناخدا روشن میجلوي او گذاشته می

بار دیگر زندگی را از نو شروع کند.
اي داستانهاي اسطورهظرفیت5-2

توان آن را متعلق به حوزة اسطوره، در اي، مشخصاتی هستند که میهاي اسطورهاز ظرفیتور منظ
اند و به عنوان اجزائی از شکل و معناي داستان تعریف شناخته شدة آن، دانست که در داستان سوترا وارد شده

توان به شرح زیر بیان کرد.ها را میکنند. این ظرفیتایفاي نقش می
د اسطوره با آیینپیون5-2-1

اي داستان را ترین برجستگی اسطورهدهد؛ عمدهاز آنجا که آیین، موضوع و تم عمدة داستان را شکل می
ي عملی و صورت نمایشی اسطوره آیین عملکرد اسطوره و جنبه« توان در این موضوع جستجو کرد.نیز می
اش براي رسیدن به صلحی ي مادي و معنويانسان عهد اساطیر به علت نیازها) « 37: 1372ستاري،»(است.

ها که هدف اصلی ها را اجرا کند. این آیینابدي با جهان پیرامون خود مجبور بوده است که یک رشته آیین
شکل، )198: 1373بهار،»( آنها برقراري ارتباط با خدایان و مظاهر مختلف حیات است با اسطوره همراهند 

، گیري استادانۀ دانشور از آن در سوترازار و نوبان همچنین      بهرهآیین قاعده و مراحل مختلف برگزاري 
دهد. دقیقاً همراهی آن را با اسطوره نشان می

در سوترا، مراحل انجام آیین زار و نوبان همراه با شرح حال بیمار در لحظات مختلف، از زبان ناخدا 
که باباي نوبان هم هست، کنارش چند تا طبل کوچک و طرف راستم بابازار نشسته« عبدل بیان شده است. 

شود... وقتی زار یا زند روي طبل و بازي شروع میبابازار آرام می) « 233: 1380(دانشور، » بزرگ گذاشته.
شوم. می گویند من نوبان که مثل جن در تن من النه کرده به زیر آمد و جانم خالص شد، تازه اهل هوا می

آهنگ ) « 234: 1380(دانشور، » کنم و روح بودا در تن من خانه می کند..تنم خارج میروح خودم را از 
: 1380دانشور، »(خوانند، شعرها به چه زبانی است؟ عربی است؟ سواحلی است؟ها تند شده، آواز میطبل
ل ماه بر سر خورم. هالشوند. آرام آرام تکان میها ساکت میشود، آوازخوانآهنگ طبل ها آهسته می) « 235

دانشور، »(گوید بخورشنوم . خون در طشت وسط مجلس است. کسی مییک نخل آویخته ... بوي خون می
این مرض زار که می گویند –ي دریا افتاده کنم افسارم دست اجنهافتد و فکر میدلم شور می) « 241: 1380

هایم روي هم است و نور عظیمی چشم) « 244: 1380(دانشور، » ي دریا باشد.ام باید جنی از اجنهمن گرفته
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ایستد و چشم در چشمم بابا زار هم می) « 256: 1380(دانشور، » ام.بینم که هرگز ندیدههایم میجلو چشم
ي اهل هوا گوید مبارکت باشد، به جرگهگوید: خدا را شکر، مرکبت به زیر آمد. زنی میدوزد و میمی

)257: 1380(دانشور، » درآمدي.
اند. برخی از هاي مختلف داستان نمود پیدا کردهاي این آیین، در بخشها و کارکردهاي اسطورهجلوه

این جلوه ها به این شرح است:
گسستن از زمان عینی5-2-1-1

شود به رغم استغراق در دهد و موجب میي مراسم، انسان را به دنیاي ماوراي تاریخ رجعت میاقامه
ي خود را با زمان عینی بگسلد و در قلمرو زمان ي تاریخ، انسان المحاله در اوقات معدودي رابطههاضرورت

ناپذیر ي تاریخ براي وي تحملهاي ابدي پیوند پیدا کند و باالخره دنیایی را که تحت سیطرهذهنی با لحظه
) گسست از زمان 408-409: 1369کوب، است، تحت نفوذ اسطوره از واقعیت عینی آن جدا نماید.( زرین
دارد روح و روان بیمار و زار زده را که در عینی در آیین اهل هوا یکی از ارکان اساسی است. بابا زار، سعی

هوشی است با دنیاي تسخیر باد قرار دارد، از اختیار او خارج کند و پیوند بیمار را که در حالت خلسه و بی
پریشی سوترا، آیین زار و نوبان را به عنوان محملی براي بیان روانبیرونی برقرار نماید. دانشور در داستان

هوش و رؤیاگونه، قهرمان داستان خود قرار داده است. ناخدا عبدل، هنگام اجراي مراسم، در حالتی بی
-هاي خود را بیان میها و ناکامیگسلد و از طریق جریان سیال ذهن، بدبختیپیوندش را با جهان اطراف می

کند.
جنبۀ قدسی اسطوره 5-2-1-2

توان از دو جنبه بررسی کرد: نخست ارتباط میسوترا داستان آیین و نیز جنبۀ قدسی اسطوره را در این 
ي آیین آور شدن او. یکی از عناصر عمدهاي واالتر و پیامآن با خدایان و دوم عروج قهرمان داستان به مرتبه

-(به نقل از دایرهاستبودههند و ایرانىخدایاناز اسرارآمیزترینیا هوا یکىباد، زار و نوبان، باد است. 
با دو « شود. واي یا وایو المعارف بزرگ اسالمی) که در اساطیر ایرانی واي و در اساطیر هندي وایو نامیده می

یاحقی، »( آور است. انمفهوم به کار رفته: یکی ایزد نگهبان هوا و دیگري دیوي که مظهر هواي ناپاك و زی
رسد ) آیین زار و نوبان براي رهانیدن بیمار از شر باد موسوم به زار یا نوبان است. به نظر می850: 1386

اي داشته باشد. در سوترا تقسیم این بادها یعنی زار و نوبان به بادهاي خوب و بد ریشه در این عقیدة اسطوره
با زار این است که با قربانی کردن و انجام مراسمی خاص با برقراري و نیز آیین زار و نوبان تمام تالش با

ارتباط با خدایان خیر و با کمک آنها بر خدایان تاریکی فائق آید و وجود قربانی را از شر آنها خالص کند.
ن در اي واالتر نیز تأکیدي بیشتر بر پیوند اسطوره و آییجنبۀ دوم یعنی عروج قهرمان داستان به مرتبه

مراسم رمزي در واقع نمایش دادن اسطوره در تاریخ و پیوند زدن زمان عینی به زمان ذهنی «این داستان است. 
اي ها غالباً به وجد و شکر و خلسهآمد. شور و هیجان آنشمار میکم در مدت اجراي آیین نمایش بهدست
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) شور و هیجان آیین زار و نوبان، 417: 1369کوب،زرین»(ي عرفانی بود شد که نوعی تجربهمنجر می
کند. او به جرگۀ اهل هوا درآمده آور بدل میسرانجام قهرمان داستان را بعد از رهایی از دست باد، به پیام

-یابند. ناخدا عبدل نیز به جرگۀ اهل هوا وارد میمطابق آیین زار، اهل هوا به مرتبۀ تقدس دست میاست و 

کند. در پیام بودا که از زبان ناخدا عبدل آور میشود و او را تبدیل به پیاممیتعالیم بودا به او وحیشود و 
مجهز و با ایمان بار دیگر رو به راه نه، که غرض در راه بودن است نه « بیان می شود چنین آمده است: 

» اي واتی رسیدن. زندگی سفري است کوتاه یا بلند، اصل در سفر بودن است... پس اي مسافر راه بیفت. چار
سلوك در طریقت یکی از چهار اصل مهم بودا است.(دهخدا) این سلوك براي زائل ساختن آرزوي نفس 

اي مسافر پیش « است. چاراي واتی ترجیع بندي از یک سرود قدیمی از مجموعه اوپانیشادهاست به معنی 
عبدل، بعد از رهایی از دست زار ). تعالیم بودا در انتهاي داستان از تجربۀ عرفانی ناخدا 9: 1351ع.م،»(رو

حکایت دارد.
اي ارتباط انسان و گیاه و درختهاي اسطورهوجود جنبه5-2-2

هاي دانشور در سوترا، با توجه به وجود برخی عناصر طبیعی پیرامون قهرمان داستان، به خوبی جنبه
توان به گیاه و درخت در موضوعاتی از اي آن را نیز وارد داستان کرده است. از جملۀ این عناصر میاسطوره

قبیل رویش انسان از گیاه و پیوند برخی از اجزاي بدن انسان از قبیل موي سر با گیاه اشاره کرد.
مایۀ رویش انسان از گیاه و رویش گیاه از انسان در اساطیر ایرانی و غیر ایرانی موضوعی رایج بن

. توجه به 1انه از گیاه ریواسی که از کیومرث روییده بود مشاهده کردتوان در آفرینش مشی و مشیاست که می
مایه در داستان سوترا به خوبی قابل مشاهده است. نویسنده، درختان مختلف از جمله نخل، گاروم این بن

« روید) و غیره را مکرراً در داستان آورده است از جمله زنگی( نوعی درخت که در نواحی جنوب ایران می
دوست دارم « )،  1380:233دانشور،»( ها را که ول کردهکند، گاروم زنگیها دل میخورشید از سر نخلکاش

ها و پچ افتاده تو نخلپچ) « 233: 1380دانشور،»( بنشینم چتري روي چتر دیگرزیر سایۀ گاروم زنگی
) نیز در چند 241: 1380دانشور،»(هالل ماه بر سر یک نخل آویخته« )، 235: 1380دانشور،»( هازنگیگاروم

شود و سپس جاي داستان تخته چوبی وجود دارد که در ابتدا از لنج ناخدا جدا و باعث غرق شدنش می
- ناخدا با همین تخته چوب که به عقیدة او پري دریایی به او داده است، خود را به ساحل نجات        می

به صورت آشکارتر نیز در چند جا تصریح شده است از جمله رساند. همچنین ارتباط انسان با گیاه و درخت
کردم روزي روزگاري به صورت چوب صندل به این فشردم و خیال میصورتم را به چوب دیوارة لنجم می« 

دوتا سرو « )، 238: 1380دانشور،»( صورتش رنگ چوب صندل« )، 237: 1380دانشور،»(دنیا آمده بودم 

انسان و بازتاب آن در شاهنامه و ادبی مایۀ اساطیري روییدن گیاه از بن« براي اطالع از ارتباط آفرینش گیاه از انسان و بالعکس ر. ك به 1
، سجاد آیدنلو، مجلۀ مردم شناسی و فرهنگ عامه» پارسی
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انگار زنی شبیه پري دریایی با بادبزنی از چوب صندل ) « 243: 1380دانشور،»( دندشمشیرزن مرا واژگون کر
)255: 1380دانشور،».(زندروحم را باد                        می

« توان در یکی دانستن اجزاي بدن انسان با گیاه دانست.اي دیگر از ارتباط انسان با گیاه  را مینمونه
هاي هاي هستی و از جمله درخت به حدي است که جهان را در پدیدهان و پدیدهیگانگی انسان و جه

اند، هاي او برابر نهادهها را با یکی از انداماند و هرکدام از پدیدههاي او سنجیدهگوناگونش با انسان و اندام
ن موضوع به خوبی در ) ای115: 1380پورخالقی،»( اند.چنان که جنگلها را درختان را با موي انسان سنجیده

دست پیش بردم و « کند که داستان سوترا بیان شده است. ناخدا عبدل در بیان رویاي خود تصریح می
گیسوي پري دریا را گرفتم، یک دسته از موهایش در دستم ماند. اگر پري دریا وجود نداشت، پس چرا به 

گوید که )، در جاي دیگر اما می247-1380:248دانشور،»( ساحل که افتادم یک دسته موي سیاه دستم بود
) با 250: 1380وقتی بیهوش به ساحل افتادم مردم در دست من مقداري خزة دریایی پیدا کرده بودند(دانشور،

توجه به اینکه پري در نظر ناخدا عبدل سرشتی انسانی دارد بنابراین این جمله توجه دانشور به موضوع را 
دهد. نشان می

اي مربوط به پري دریاییمایۀ اسطورهبنوجود5-2-3
قهرمان داستان سوترا دریانورد است و مدت زیادي از عمر خود را در دریا گذرانده است. او در بیان 

اي مربوط به دریا یعنی پري دریایی هاي اسطورهمایهترین بنرویاگونۀ زندگی گذشتۀ خود، به یکی از رایج
ایزد بزرگ بوده است که -هاي مامکاريها و خویشآغاز تجسم ایزدینۀ یکی از جنبهپري در « کند. اشاره می

النهرین و درة سند در میان مردمان هاي مدیترانه گرفته تا بینستایش و آیین او در روزگار باستان از کناره
زد بزرگ در اصل ای-شد. زنهاي گوناگون پرستش میآریایی و سامی و انیرانی گسترده بوده است و تحت نام

داراي سرشت یگانه و شخصیت یکپارچه بوده است و در نقش مینوي خود بازتاب و تجسمی از حیات و 
) 24: 1378(سرکاراتی، » آمده است.زندگی زن زمینی بشمار می

پري دریایی در نظر ناخدا عبدل، همان زن زمینی است. او که به نوعی به زن و دختر خود جفا کرده 
گفتند ناخدا عبدل زنی از پریزاد دارد که در می« بیند. زن آرمانی خود را در وجود پري دریایی میاست،

آن پري دریا که دستم را گرفت و به ته دریا به خانۀ « ، )235: 1380دانشور،»( کنددریاها راهنماییش می
گرفتم، یک دسته از موهایش دست پیش بردم و گیسوي پري دریا را ) « 236: 1380دانشور،»( خودش برد

»( در دستم ماند. اگر پري دریا وجود نداشت، پس چرا به ساحل که افتادم یک دسته موي سیاه دستم بود
غروب خالی به خانه آمدند و گفتند بوي آدمیزاد می ]ي پري[برادرهاي: « )،247-248: 1380دانشور،

)250: 1380دانشور،»( ن داد که از چنگ برادرهایش دربرومتخته را پري دریا به م« ، ): 1380دانشور،»(آید.
)255: 1380دانشور،».(زندانگار زنی شبیه پري دریایی با بادبزنی از چوب صندل روحم را باد می« 

اي داستانتحلیل اسطوره5-3
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ان، یعنی ي این داستتوان گفت زیرمتن عمدهاي میهاي اسطورهدربارة چگونگی استفاده از ظرفیت
آیین زار و نوبان به عنوان داستانی، به موازات و در کنار داستان دیگر یعنی شرح زندگی ناخدا عبدل پیش 

شود که نویسنده داستان خود را بر آن بنا نهاده اي محسوب میرود. این مراسم به مثابۀ ظرف و پایهمی
بیان شود که در داستان مورد بحث با تواند به شکل داستانی مستقل است. این ظرف و پایه، خود می

داستانی دیگر تلفیق شده است. داستان زمینه، مستند و داستان دیگر زاییدة خیال.
این مسأله، درهم خوردگی کامل داستان با زبر متن را نشان می دهد. به طوري که این دو در کنار هم 

ارتباط متن با زیرمتن، برگرفتگی مستقیم به شیوة اند. شیوةو با هم دریافت معناي داستان را متعالی تر کرده
متنیت هر گونه است. منظور از بیش1متنیتنقل قول، تلمیح و غیره نیست بلکه این برگرفتگی به شیوة بیش

. در (Genette, 1997: p5 )دهداي غیر تفسیري پیوند میبا شیوهAبا متن متقدم راBاي است که متنرابطه
: 1386متنیت، نه هم حضوري بلکه تأثیر متنی از متن یا متون دیگر مورد نظر است(نامورمطلق،بیش
که طی فرایندي موسوم به Aکند اما بدون متن اصالً استفاده نمیAاز متن Bبه عنوان مثال متن ). «94ص

والت صورت گرفته در ) تحGenette, 1997: p5» (تواند بوجود آید.از آن سرچشمه گرفته است، نمی2انتقال
زیرمتن از نوع برگرفتگی عناصر عمده یا تلخیص، توأم با تلفیق آن با عناصر دیگر است. ضمن این که 
داستان زمینه به عنوان موضوعی مستند، شاخ و برگ بیشتري پیدا کرده این موضوع ساختاري روایی به آن 

ده و همین طور این آیین از طرفی به دین و بخشید است. مثالً جنبۀ ارتباط آیین سوترا با جن پررنگ ش
اي از قبیل ارتباط انسان با گیاه و نیز پري دریایی مرتبط شده هاي اسطورهمایهمذهب و از طرف دیگر به بن

است.
اي در داستان، باید اشاره کرد که ماجراي هاي اسطورهمایهکار گیري بندربارة قصد دانشور از به

یابد و آیین به کار رفته در داستان، بومی منطقه ن سوترا، در سواحل جنوبی ایران وقوع میموجود در داستا
نشینان جنوب در آیین زار و نوبان و نماید. اعتقادات ساحلاست و اعتقادات مردم منطقه را منعکس می

از دیگر سو زندگی اي مطرح در داستان را درپی دارد.اسطورهجواري با دریا،  به طور طبیعی نمودهاي هم
پریش طوالنی شخصیت اصلی سوترا یعنی ناخدا عبدل در دریا و عوامل دیگر او را تبدیل به شخصی روان

الگوهاي منعکس در نموده است و در حین اجراي مراسم، زمانی که در حالتی نیمه خودآگاه قرار دارد کهن
مورد از تجربیات خود دربارة بیماران روانی یونگ حدود سی« نماید. همچنین ناخودآگاه خود را بیان می
دهد که بیماران او در رؤیاي خود، درخت عالم را به صور مختلف، از درخت را به عنوان نمونه ارایه می

کنند. یونگ معتقد هاي اساطیري، مشاهده مینما با زمینهعادي تا اشکال غیر عادي انسانی و صور انسان
- اند و   میهاي میتولوژیک، در ناخودآگاه بیمار شکل گرفتهن اطالع از ریشهاست که اغلب این صور، بدو

1 hypertextuality
2- transformation
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گیرند، بلکه هاي خودآگاه و معمول اجتماعی، ریشه نمیهاي اساطیري از سنّتتوان گفت که این انگیزه
ر ) بنابراین دانشو103: 1380پورخالقی،»(هاي منعکس در ناخودآگاه انسان هستندتایپبیشتر نتیجۀ آرکی

با اطالع از این مسأله، براي تعمیق شخصیت پردازي قهرمان داستان، در کنار بیان داستانی زندگی ناخدا، 
هاي مبتنی بر ناخودآگاه وي را در داستان آورده است.دلمشغولی

گیرينتیجه-6
حلی داستان سوترا، داستانی چند الیه است. آنچه به این مسأله کمک رسانده است استفاده از آیین م

اي آن و ارتباط دادن این آیین با شخصیت اصلی داستان است که به هاي اسطورهموسوم به زار و نوبان، زمینه
اي ناخودآگاه خود را بیان الگوهاي اسطورهپریشی، در حالتی رویاگونه و نیمه هوشیار، کهندلیل ابتال به روان

کند.می
اي به شکلی هنرمندانه و به عنوان اجزایی از عناصر فنی دانشور در این داستان از این موضوعات اسطوره

هاي شخصیتی قهرمان داستان و رنگ محلی سوترا و استفاده از داستان استفاده کرده است. توجه به تمام جنبه
اي اي براي پرورش داستان، عواملی هستند که در پرداختن به موضوعات اسطورهآیین به عنوان زمینه

تأثیرگذارند.
پردازي قوي، توجه به زمینۀ جه به خصوصیات داستان کوتاه، داستانی کردن آیین زار و نوبان، شخصیتتو

اي، عواملی هستند که اي خاص در کنار توجه به عناصر اسطورهمستند، استفاده از فرهنگ مردم منطقه
دهندپردازي سوترا نشان میهنرمندي دانشور را در داستان
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زبان اوستایی
1کورش کریمی

و بلوچستانشناسی همگانی دانشگاه سیستاندانشجوي کارشناسی ارشد زبان
لودکتر سیدفرید خلیفه

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده

زبان اوستا یکی از زبانهاي شعبه ایرانی شاخه هند و ایرانی(آریایی)است که به زبانهاي هند و اروپایی 
به شمار میرود،یک قرن و نیم است که نه تنها وابستگی دارد.که ازمهمترین زبانهاي مکتوب هند و اروپایی 

توجه ایرانشناسان،بلکه توجه شمار زیادي از دانشمندان عالقه مند به مباحث مربوط به هند و اروپا را صرف 
زبان اوستائی هم یکی از اصول و پایه هاي زبان ایران خود کرده است.ولی در کل میتوان اینگونه دریافت که 

نی که از این زبان به دست ما رسیده است متون کتاب دینی زرتشتیان یعنی اوستاست و و قدیمترین متواست.
آنچه که خوب روشن است زبان اوستا با زبان سانسکریت همبستگی زیاد دارد و از یک سرچشمه 

ستاییزبان اوآیا که .ولی مباحثی هم در رابطه با منشا زبان اوستایی در میان زبانهاي ایرانی وجود داردهستند
زبان اوستا یکی زبان هاي ایرانی به حساب میاید.هاي شمال غربیگویشجزوا است یهاي شرقی گویشاز 

گمان هنگامی با آن سخن از زبانهاي بسیار دیرین ایران کهن است که کتاب اوستا با آن نوشته شده است.بی
.ه سخن گفتن و نوشتن بکار نمیروداند ولی اکنون در هیچ جاي ایران از رااند و نامه مینوشتهمیگفته

شمال غربی،شرقی،گویشزبان اوستاي، ایران باستان، سنسکریت، هند و ایرانی،ها:کلیدواژه
مقدمه

زبان کتابهاي مقدس اوستا باستانی ترین زبان ایرانی است که به نظر دانشمندان رسیده است . این زبان از 
ر است و از این رهگذر کم و کاستی از سنسکریت ودایی ندارد. لحاظ قواعد دستوري بسیار کهنه و مهجو

جنبه تصریفی زبان اوستا بسیار نمایان است و افعال و اسامی و ضمایر آن صرف می شود و انواع گوناگون 
پایه هاي اسمی و فعلی دارد و الخ. چنانکه پیش گفته شد، بخشهاي گوناگون اوستا در ازمنه متفاوت و 

ف بوجود آمده است و بنابراین بدیهی است که زبان آن یکدست نیست . در اوستا دو لهجه سرزمینهاي مختل
اصلی و مشخص به چشم می خورد : یکی لهجه گاثاها و لهجه بخش دیگر اوستا که علی الرسم لهجه خرده 

)245ص1358،اوستا خوانده می شود. (ارانسکی 
هاي است. یکی از زبان» اوستا«تاب مقدس زرتشتیان یعنی است، کتنها مدرکی که از این زبان باقی مانده"

توان هاي ایران باستان میرود. از دیگر زبانبه شمار می(Old Iranian Language)منشعب از زبان ایرانی باستان
که مربوط به» فارسی باستان«اشاره کرد که مربوط به قبایل ماد در شمال غربی ایران و زبان » مادي«به زبان 

1koroshsarzamin@gmail.com
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هاي فارسی است که زبان اوستایی برخالف زبانثابت شده.استایالت پارس در جنوب غربی ایران بوده
باشد. بلکه هم از باستان و مادي، مربوط به یک قبیله یا یک منطقه خاص نبوده که نامشان در تاریخ برده شده

دانشمندان گروهی از .استهاي داشتنظر پراکندگی جغرافیایی و هم از نظر زمانی، گستردگی پراکنده
ترین عواملی که موجب گشته تا این زبان که از است. یکی از مهماند که زبان اوستا، زبانی شرقی بودهپذیرفته

بود، بادقت به دست ما هاي صرفی و بسیار دشوار باستانی است نیز مدارکی که به این زبان نگاشته شدهزبان
معلوم نیست که قبل از آن، اوستا چگونه و به چه خطی .است) بودهبیرهدبرسد، اختراع خط اوستایی (دین

است. ولی اختراع خط اوستایی شدهشده، یا فقط سینه به سینه نقل میشده یا اینکه اصالً کتابت مینگاشته می
انی کارل هوفمان از کس.استبه یک منظور انجام شده و آن حفظ متون اوستایی با بیشترین دقت الزم بوده

و 1970,1969اي که در سالهاي هاي فراوانی کرد و پس از سه مقالهاست که براي اثبات این امر، پژوهش
."میالدي درباره تاریخ انتقال اوستا ارایه داد، نقطه عطفی در تحقیقات اوستاشناسی پدید آورد1971

)58،ص1385،(گشتاسب
زبان اوستایی و کتاب اوستا

بوده است که در بخشهایی از ایران بزرگ (بخشهاي شرقی فالت ایران) بدان ادبیاتی زبان اوستایی زبانی "
غنی پدید آمده است. این زبان همریشه و همخانواده زبان فارسی باستان (زبان کتیبههاي شاهان هخامنشی) و 

دو زبان نیز سنسکریت (زبان کهن هندیان) میباشد. شباهت زبان اوستایی و سنسکریت در حدي است که این
را دو گویش از یک گروه زبانی واحد میدانند. زبان اوستایی خود به دو بخش اوستایی کهن و اوستایی جدید 
بخش میشود. کهنترین بخش اوستا گاهان (یا گاتها) نام دارد که به باور بسیاري سرودههاي خود زرتشت 

کتاب اوستا همچون دایرهالمعارفی میباشد میباشد و به زبان اوستایی کهن نوشته شده است؛ اما به طور کلی 
که در آن سخن از اسطورهها[تاریخ]، قوانین، رویدادهاي تاریخی و فرهنگی و... رفته است. بر اساس 

(احسانی ."سال پیش بازمیگردد4000ویژگیهاي زبانشناختی، زبان اوستایی کهن به حدود 
)49ص1390چمبلی،

سال. در ایننداشتآشنایىآنو خط اوستا و مطالببا زبانجز زردشتیانکسىم1771/ق1185تا "
منتشر کرد و بهجلد در پاریس3در فرانسهزبان) ترجمۀ اوستا را بهم1805(د فرانسوي2دوپرونآنکتیل

سالبهاروپاییانوياز سزردشتىدینبهپیدا کنند؛ اما توجهبا اوستا آشنایىداد کهامکانغیر زردشتیان
بهفارسىکتابهايرا براساس» ایرانىکهندینتاریخ») کتابم1703(د 3هایدتامسگردد کهباز مىم1700
دسترا بهزردشتىاصیلهايو جوکنند و نوشتهجستکهخواستاز دانشمندانو در آننوشتالتینى

کتابخانۀ آورد و بهدسترا بهاز وندیداد سادهاينسخه4نیز بوچرم1723در 13.(،، مقدمهآورند (جکسن
ترجمۀ بود، بهآموختهاوستایىدر هند، زبانکهدوپرونبعد آنکتیلدر آکسفرد سپرد و چند سالبادلیان

ش1305داشتند ، از زند و اوستا آشنایىاوستا،با نام، اگرچهزبانانفارسى)14-13، .(همان)اوستا پرداخت
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نیز آشنا آن، خط و مطالب، با زبانرا منتشر ساخت) ترجمۀ گاهانش1347پور داود (د ابراهیمبعد کهبه
)http://www.cgie.org/4124(."کردترجمهفارسىبهدیگر اوستا را همبعدها بخشهايشدند. وي

از اصول و پایه هاي زبان ایران است. این زبان خاصه قسمت هاي قدیم آن زبان اوستائی هم یکی"
بسیار کهنه به نظر می رسد و مانند زبان سنسکریت و عربی داراي اعراب است، یعنی اواخر کلمات از "گاثه"

روي تغییر عوامل تغییر می کرده است و حرکات گوناگون به خود می گرفته است، همچنین داراي عالیم 
سی و تثنیه بوده استجن

است به معنی بنیان جا افتاده و محکم، کنایه است از آیات محکمات و "اَوپِستاك"اوستا در اصل "
و دیگر متقدمان از مورخان عرب "تاریخ طبري"شریعت پابرجاي و به صیغه ي صفت مشبهه است، در 

به اختالف دیده می "اُست-وست-ستااُ-اُوستا"ضبط شده است و در زبان دري "افستاق"و "ابستاق"
"تواناك"و "داناك"که از قبیل کاف "اوپستاك"کاف آخر -ردیف آمده است"زند"شود و همه جا با لفظ 

باشد ولی به تقلید شعرائی که "اوپِستا"است در زبان دري حذف می شود و تلّفظ صحیح این کلمه بایستی 
.خوانیم"اوستْا"اند ما آن لفظ را بضرورت این کلمه را مخفّف ساخته

و به معنی گزارش و ترجمه است و مراد از زند کتب پهلوي است که "Azanti"اما لفظ زند از آزنتی
می باشد که با پیشاوند "پات زند"نخستین بار کتاب اوستا بدان زبان ترجمه شده است و پازند مخفف 

پازند .ش یا ترجمه و برگردانیدن زند است به زبان خالص دريترکیب یافته و به معنی دوباره گزار"پات"
عبارت است از نُسک هایی که زند را به خطّ اوستائی و به زبان فارسی دري ترجمه کرده باشند و از این رو 

قسمتی از اوستا عبارت بوده .متأخران خطّ اوستائی را خطّ پازند نامند و ما باز از آن صحبت خواهیم کرد
صیده هایی (سرودهائی) به شعر هجائی در ستایش اورمزد و سایر خدایان اَریائی (امشاسپنتان) که است از ق

سمت زیردستی یا مظهریت نسبت به اورمزد و خداي بزرگ یگانه داشته اند و اشاراتی داشته در بیان بنیان 
اهرمن و پیدا شدن و کشته شدن گاو و کیومرث به دست "ایوداذ"خلقت و وجود کیومرث و گاو نخستین 

ملهی و -مردي و مردانه-نطفه ي کیومرث در زیر خاك به شکل دو گیاه که نام آن دو (مهري و مهریانی
دانند و ظاهراً "ریواس"به اختالف روایات) بوده است و مورخان آن را از جنس -میشی و میشانه-ملهیانه

اشته در پادشاهی هوشنگ (هوشهنگ)، طهمورث، معروف باشد. و نیز مطالبی د"مهر گیاه"مرادشان همان 
جمشید، ضحاك (اژدهاك)، فریدون، سلم، تور، ایرج، منوچهر، کیقباد، کاوس، سیاوخش، کیخسرو، افراسیاب، 
لهراسب، گشتاسب، زرتشت، خانواده ي زرتشت، جمعی دیگر از وزرا و خاندان هاي تورانی و ایرانی و نیز 

نی، دستورالعمل هاي پراکنده در آداب و اصطالحات مذهبی و امثال این ها و اوراد، دعاها، نمازها،احکام دی
پیداست که این کتاب از اثر فکر یک نفر نیست و یا قسمت هایی از اوستا بعدها نوشته شده است و چنین 

)6-7،ص1375،بهار(."قدیم ترین قسمت اوستا است و سایر قسمت ها به آن کهنگی نیست"گاثه"گویند که 
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ن گونه که در دینکرت آمده است ، اوستا در دوره هخامنشیان روي تعداد کثیري چرم گاو نوشته شد آ"
بود و اسکندر مقدونی آن را سوزاند. سپس آنچه به صورت روایتهاي شفاهی در حافظه ها مانده بود ، در 

ت گردید. اگر زمان بالش ، پادشاه اشکانی گردآوري شد و درزمان اردشیر ساسانی به صورت قطعی ثب
صحت این روایت را بپذیریم ، زبان اوستایی در دوره باستان باید از نظام نوشتاري برخوردار بوده باشد . اما 
از چنین خطی هیچ سندي در دست نیست . آنچه در عصر ساسانیان از اوستا گرد آمده به خطی است که از 

قرن ششم میالدي در نظر گرفته خط فارسی میانه کتابی اخذ شده و زمان وضع آن را حدود 
) 75،ص1386،(صفوي."اند

بنابر گواهی هاي تاریخی در دوره ساسانی خطوط متعددي براي مقاصد و نیات متفاوت به کار می "
آورده است. وي به جاي خط از اصطالح "الفهرست"رفت. ابن ندیم اسامی و نمونهایی از آن خطوط را در 

می "دین دبیره"خط اوستایی را که براي نگارش متون دینی به کار رفته است، استفاده می کند و لذا"دبیره"
خواند. یادآوري این نکته ضروري است که منشا خطوط ایرانی رایج در آن دوره خط آرامی بود. زیرا که 
اغلب این خطوط توسط منشیان و دبیران آرامی وضع و اختراع شده بود. بهمین دلیل ویژگیهاي خط آرامی 

ه از زمره خطوط سامی است در آنها مشهود است . خط اوستایی نیز مانند خطوط دیگر دوره ساسانی که از ک
خط آرامی افتباس شده اند از راست به چپ نوشته می شود و شکل حروف آنها نیز شبیه به هم است . ولی 

ر نوشته می شوند و از هیچ تفاوت هاي عمده اي هم با آنها دارد. از جمله اینکه حرفهاي آن جدا از یکدیگ
طرف به حرف بعدي نمی پیوندند . در خط اوستایی براي هر صوت یک عالمت ویژه وجود دارد و نه تنها 
مصوتهاي کوتاه نوشته می شوند بلکه مصوتهاي بلند نیز برحسب آنکه کشیده یا غیر کشیده تلفظ شوند با 

) 24،ص1384،.( باقري"حروف مشخص و جداگانه ایی نوشته می شوند
طور که بیان شد، زبان اوستا نه تنها در مناطق مختلفی از شرق ایران گسترش داشته، همان"اوستاي قدیم

است. به همین دلیل اوستایی که اکنون در دست ما هاي متفاوتی رایج بودهبلکه از نظر تاریخی نیز در دوره
طور کلی هاي مختلفی است که پژوهشگران بهاست، هم از نظر لهجه و هم از نظر تکامل زبانی داراي بخش
نخستین کسانی که این نظریه را در حدود .اندآن را به دو بخش اوستاي قدیم و اوستاي جدید تقسیم کرده

بیان کردند، دو تن از پیشکسوتان اوستاشناس، یعنی Long Chronologyمیالدي، تحت عنوان1900سال 
باشد، پیش از میالد نوشته شده1000هاي آنان، اوستاي قدیم باید در سالبارتلمه و گلدنر هستند، طبق نظر 

هاي فارسی باستان، به رشته در حالی که اوستاي جدید احتماالً هم زمان با دوره هخامنشیان و سنگ نوشته
باعث م.) با این نظریه 1951م.) و هنینگ (1925هاي میه (مخالفت دو پژوهشگر به نام.استتحریر در آمده
میالدي به بعد انجام شد، باعث شد 1970سال به آن توجهی نشود. اما تحقیقاتی که از سال 40شد که حدود 

یکی ،که پژوهشگران یکی پس از دیگري این نظریه را بپذیرند. پایه این نظریه، بر دو مطلب استوار است
. دوم اینکه باوجودتغییرات زبانی که در اینکه درجه تکامل فارسی باستان و اوستاي جدید، تقریباً یکسان است
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تواند کمتر از دو قرن فاصله شود، بین آنها نمیمیاوستاي جدید و فارسی باستان نسبت به اوستاي قدیم دیده
اوستاي قدیم و جدید از دو جهت قابل تمایز و تفکیک هستند: اول از نظر اختالف باشدوجود داشته

دهد، ترین بخش اوستاي قدیم را تشکیل میبه دلیل اینکه گاهان مهم.مل زبانیاي، دوم از نظر مراحل تکالهجه
(Old Avesta) «اوستاي قدیم«گفتند، اما خانم نارتن واژه می(Gathic) «گاتیک«قبالً زبان اوستاي قدیم را زبان 

)ان تهرانپیک انجمن موبد("را پیشنهاد کرد که به علت جامع تر بودن، جاي واژه گاتیک را گرفت. 
شود که کتاب اوستاي امروزي بدان نوشته شده بوده است. خط و زبان اوستایی به خط و زبانی گفته می

ها، قوانین، رویدادهاي تاریخی و فرهنگی ایران بزرگ است. خط ها، باورها، اسطورهاي از آییناوستا مجموعه
یزد و کرمان و نیز شهرهایی از هندوستان مانند اوستا که عموماً در ◌ٔ هاي خطی باقیماندهاوستایی با نسخه

شود و به باور شود. این خط از راست به چپ نوشته میاند، شناخته میگجرات، نوساري و ... نگاشته شده
پیوندند، بیشتر خط شناسان بر پایه  خط پهلوي ساخته و پرداخته شده است. حروف اوستایی به یکدیگر نمی

ها و نشانه براي مصوت14شود (همانند حروف التین). خط اوستایی با داشتن میو هر حرف جداگانه نوشته
ها ي موجود در زبان آن روزگار ایران، از ها و مصوتنشانه براي حروف صامت، از نظر ثبت صامت37

اي که تاکنون به خط اوستایی به دست آمده استترین نسخه خطیباشد، و کهنهاي جهان میترین خطدقیق
میالدي) است. یاد گیري خط اوستایی یا دین دبیره بسیار ساده است زیرا 1288سال پیش (723متعلق به 

هاي خط کافیست براي اینکه کسی بتواند واژگان اوستایی را بخواند، و دلیل این تنها به خاطر سپردن نشانه
نند که به یاري آن، بدون هیچ اند تا خطی بیافریامر آنست که پدید آورندگان خط اوستایی کوشش کرده

اي بتوان اوستا را تمام و کمال و در نهایت درستی ثبت نموده  و خواند. اما همواره مقوله خط و پیچیدگی
زبان دو مقوله جدا از یکدیگر هستند؛ آیا با به خاطر سپردن حروف خط اوستایی و خواندن واژگان اوستا 

.سازده این پرسش ما را وارد مقوله زبان اوستایی مییابیم؟ پاسخ بچیزي از زبان اوستا درمی

هاي شرقی فالت ایران) بدان هایی از ایران بزرگ (بخشزبان اوستایی زبانی بوده است که در بخش
هاي شاهان ریشه و همخانواده زبان فارسی باستان (زبان کتیبهادبیاتی غنی پدید آمده است.  این زبان هم

باشد. شباهت زبان اوستایی و سنسکریت در حدي است ت (زبان کهن هندیان) میهخامنشی) و نیز سنسکری
دانند. زبان اوستایی  خود به دو بخش اوستایی که این  دو زبان را دو گویش از یک گروه زبانی واحد می

ري ترین بخش اوستا گاهان ( یا گاتها) نام دارد که به باور بسیاشود. کهنکهن و اوستایی جدید بخش می
سروده هاي خود زرتشت میباشد و به زبان اوستایی کهن نوشته شده است، اما به طور کلی کتاب اوستا 

ها، قوانین، رویداد هاي تاریخی و فرهنگی و ... باشد که در آن سخن از اسطورههمچون دایرة المعارفی می
زبان  .سال پیش باز میگردد4000هاي زبانشناختی زبان اوستایی کهن به حدود رفته است. بر اساس ویژگی

اند اوستا را به درستی و بی شک و شبهه باشد و تاکنون دانشمندان نتوانستهاوستایی داراي دستوري پیچیده می
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ترجمه نمایند، به طوري که اگر چند ترجمه گوناگون از دانشمندان مختلف را کنار یکدیگر گذاشته و مقایسه 
ها یکدیگر را نقض کنندخی موارد ممکن است ترجمهیابیم که حتا در برنماییم درمی

ها و ضمیرها هاي زیر را می توان نام بردنامبه طور بسیار چکیده از ویژگیهاي بارز دستور زبان اوستا نمونه
توجه به حروفی که هر نام و ضمیر بدان شوند و این هشت حالت نیز با درهشت حالت گوناگون صرف می

شمار مفرد 3جنس مذکر، مونث و خنثی و 3ها و ضمیرها داراي یابند. همچنین نامشود تغییر میختم می
پس از خود تاثیر ◌ٔ توانند عامل باشند یعنی روي واژهباشند. حروف اضافه گاهی میمثنی و جمع  می

توانند تغییر دهند) ونیز حروف ماده دها (پیشوندهایی که معانی را میبگذارند. فعلها نیز عموما داراي پیشون
باشند. برخی از ویژگیهاي دستوري زبان اوستایی در برخی زبانها و ها میپیوندند و شناسهساز که به ریشه می

هاي بیشتر هاي محلی ایران باقی مانده است که خود مبحثی بسیار مهم و جذاب براي پژوهشگویش
ها و نیز پیشوندها و پسوندهایی که  هاي واژگان و فعلاشد. به جز آن یادگیري این زبان و آشنایی با ریشهبمی

آورند، براي آنانی که در کار واژه گزینی و واژه ها معانی گوناگان را پدید میبا اضافه شدن به ریشه فعل
."نمایدباشند شرط الزم میسازي براي پویایی زبان می

http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=5584).(
خاستگاه زبانی

هاي مردم ایران با بخوبی نمیدانیم این زبان باستانی در کدام سرزمین ایران بکار میرفته و کدام یک از دسته
مردم هاي گوناگونهاي)تیرهبا زبان فارسی و بیشتر گویشهاي(لهجهاند.اما میدانیم کهوگو میکردهآن گفت

دانشمندان کرد آن را بزبان .نزدیکی و سازگاري دارد.مانند کردي،لري،مازندرانی،سنگسري و جز آنهاایران
اوستا زبان کردي باستانی سرزمین اورامان است که از بخشهاي کردي نزدیکتر میدانند و میگویند زبان

بینیم بویژه میبیشتر سازگار و هماهنگمن خودم هم براین رأي هستم و آنرا با زبان کردي.کردستان میباشد
میدانند و زائیده شدهء شهر کوچک سردشت اینکه بسیاري از دانشمندان کرد،زرتشت را از خاك کردستان

ها چنین میرساند که زرتشت از استان آذر آبادگان بوده ودر چون بررسی.میخوانند که نزدیک شهر مهاباد است
هاي دانشمندان کرد با این پیشینهء تاریخی نیز جور میآید ها و نوشتهنابراین،گفتههاي رضائیه میزیسته،بنزدیکی

رویهم رفته آنچه که خوب آشکار است،زرتشت از آذر آبادگان بوده .ئی استوار میسازدو راي آنان را تا اندازه
نچه گفته شد،زبان بنابر آ.بار هم او بخشی از سرودهاي اوستا را با زبان اوستائی سروده استو نخستین

اوستا زبان ایرانی است.خواه کردستان یا جاي دیگر از ایران.اکنون که هزاران سده از زمان این زبان کهنسال 
ایران بخوبی سازش هاي گوناگون مردمبینیم با زبان فارسی و گویشهاي جوربجور گروهمیگذرد، باز هم می

با .پیوند هستند و باهم خویشی و نزدیکی دارنددارد و میرساتد که همهء اینها از یک سرچشمه و 
و هیچگونه دشواري ندارد چه که وگوهائی که شد،یادگرفتن زبان اوستا براي مردم ایرانی آسان استگفت

اوستا باید با چند زبان بیگانه آشنا شد.مانند انگلیسی و فرانسه زبان کشور اوست.برخی برآنند براي یادگرفتن
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پژوهان ایرانی میشود و آنانرا به این اندیشه درست نیست و مایهء گیج و گمراهی دانش.هاو آلمانی و جز آن
راههاي دور و دراز میکشاند و سرانجام هم از راه یادگرفتن اوستا نتیجهء بسنده بدست نمیدهد زیرا 

نها را یادبگیرد و همبستگی زبان اوستا با اینجور زبانها چندان استوار و زیاد نبست که ایرانی ناگزیر شود آ
هاي انگلیسی و فرانسه و ئی از واژههاي اوستا با پارهاگرچه برخی واژه.آشنا گرددازاین راه با اوستاشناسی

پاي سازگاري بودن زبان اوستا آلمانی و جز آنها کمی نزدیکی و سازش دارد ولی این نزدیکی و سازگاري به
نمیرسد تا مردم ایران راه رسیدن به بیخ و بنیاد اوستا را یادگرفتن با زبان فارسی و گویشهاي گوناگون ایرانی

ایرانی زبانهاي بیگانه بدانند و سالهاي دراز براي یادگرفتن آنها رنج ببرند و سپس بیاد گرفتن زبان اوسناي
.بپردازند

مه آنچه که خوب روشن است زبان اوستا با زبان سانسکریت همبستگی زیاد دارد و از یک سرچش
نخست سانسکریت را یاد بگیرد و سپس باوستا هستند.با همهء اینها پژوهندهء ایرانی نیازي باین ندارد که

نیاز بپردازد.میتواند از آغاز باوستا شناسی پردازد و آنرا یادبگیرد.مگر اینکه از راه دست زدن بکار زندگی بی
میتواند این هردو را یادبگیرد اگر چنین باشد هر آینهراهها سرگرم شود.باشد و بخواهد تا پایان زندگی در این

)732ت325ص،1342،اورنگ.("و آنها را باهم بسنجد
هاي شناسایی گویش«عنواناي تحتدر مقالهنیزسال پیش 30شناس،پاول تدسکو،در دانشمند بزرگ زبان"

هاي شمال غربی لکه بیشتر با گویشهاي شرقی ببیان کرد که زبان اوستایی،نه با گویش1»ترفانی غرب ایران
1927،و در سال 2توسط مورگن اشتیرنه1926ها پیش یعنی در سال مطابقت دارد.نظریه تدسکو، از مدت

طور خالصه مورد نظریه وي را البته به4نیز هنینگ1942رد شده بود.بعدها در سال 3توسط هانس رایخلت
.تردید قرار داد

تدسکو معتقد است :اختالف بین نظریاتی که در این مورد ارائه شده استپردازیم به وجوهحال می
هاي مرکزي و شمال غربی ایران مطابقت -که:زبان اوستایی از نظر ساخت اسمی(حالت اضافه)بیشتر با گویش

هاي آن را در زبان کردي چنان ساخت اسمی است که ما نمونهآنکند؛به عبارتی،زبان اوستایی دارايمی
نظر را ها پیش اینباشند.رایخلت مدتهاي شرقی فاقد چنین ساختی میگویشیابیم،در صورتی کهمی

عمومی است،و مورد اعتراض قرار داده بود که:ساخت اسمی(اضافه)در واقع نوعی تحول و تکاملگونهبدین
پذیرفتن و بعضی دیگر ها چنین تحولی را از یک جنبه فرعی برخوردار است.به کالمی دیگر:برخی از گویش

یک امر y(g? )شود در صورتی که در زبان پهلوي استمالمییافت« c?y »نه.مثال،در گویش پارتی بندرت
توان جنبه اند.در هر صورت نمیها نیز هنوز چنین ساختی را نپذیرفتهاز گویشجاري است.و تعداد دیگري

هاي شرقی به جز موارد بسیار لبی که گذشت،گویشرا ازین زبان حذف کرد،زیرا براساس مطاشرقی بودن
اند.یکی از آن هاي نحوي را نپذیرفتههایی هستند که در تحوالت خود تمام ساختمعدودي،از جمله گویش

چنین ساختی(ساخت اسمی اضافه)هم رغم شرقی بودنش داريموارد گویش خوارزمی است که علی
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-yaاي بسیار کهن با صورتکه از رابطه( y? öõëó)?yطور مثال:حرف تعریف خوارزمیباشد.بهمی آمده و *
اي در حالتباشد.این حرف تعریف در گویش خوارزمی قبل از صفت با اسم معرفهمی-yaفرم اوستایی آن

:آید.البته مورد دوم از عمومیت بیشتري برخوردار است.مثالاضافه می

y? wsz?y k-mync ?wcجاي خفقان آور) y? y?fty pcx ?sهمسر،هاي زنلباس(
معناي(آمده)که در زبان را به* a?-gmataهاي شمال غربی،دو صورت عامل دوم از نظر تدسکو:گویش.(

اند.از دست هاي شرقی صورت دوم را از دست دادهاند در حالی که گویشاوستایی نیز وجود دارد،حفظ کرده
کند؟چه چیزي را ثابت میدادن صورت دوم

-a?-isaسوم:در شرق،زمان حال فعل آمدن از صورتعامل  .باشد که در زبان اوستایی موجود نیستمی*

-g?urvayaهايعامل چهارم:بنابر تحقیقات به عمل آمده،صورت -bityaو(گرفتن) دوم)که در گویش )
ها در ین واژهباشد،با متن اوستاي جدید مغایرت دارد در حالی که وجود صورت دیگر امیbty?وyrbسغدي

-daibityaو-grab .هاي شرقی استبا گویشگاثاها دلیل بر مطابقت آن .

عامل پنجم:تدسکو،پنجمین عامل را که به نظر وي در اثبات مدعایش بسیار اهمیت دارد بدین صورت 
ها در ایانهشوند،در حالی که همین پتبدیل می?aوa?h-بهah-هايکند:در زبان اوستایی پایانهبیان می

هاي یابند.با در نظر گرفتن این مطلب باید قبول کرد که گویشمیتحول?eوiسغدي،سکایی و پشتو به
ي بهتري براي آنهاي غربی ادامه دهندهنیستند.اما این به آن معنا نیست که گویششرقی ادامه زبان اوستایی

کنند.الزم به جدا میهاي شرقیان اوستایی را از گویشباشند،بلکه فقط ایزو گالسهایی وجود دارند که زبمی
نیز daibityaوgrabهايدر صورت.شوندتذکر است که همین عوامل در زبان میانه شرقی هند نیز ظاهر می

.کندهاي شرقی را از اوستاي جدید متمایز میایزوگالس است که گاثاها و گویش

شرق ایران را مدلل یگري هست که نسبت زبان اوستا بهگانه دعامل،عوامل پنج5در مقابل این 
:دارد.این پنج عامل عبارتند ازمی

چه در « w »یا« y »بلند قبل ازهاياولین عامل را بدین صورت بیان کرد که:واکه11942هنینگ،در سال -1
:شوند.مثالمیهاي شرقی کوتاهزبان اوستایی و چه در دیگر گویش

هاي ایرانی فقط در ،که مربوط به دوره هند و اروپایی است در گویشr-شخص،یعنیهاي سوم پایانه-2
.اوستایی،سکایی،خوارزمی،و یغنایی محفوظ مانده

ywr''ynt :هستند:سغدي-e?-/-i-مختوم به2هاي سغدي و یغنایی،داراي نوعی زمان ماضیگویش-3

مسیر این فعل را . aku?niوaku?ni?mهاي دیگرتمن انجام داده بودم)و صور) aku?nimخوردند)،یغنابیمی(
.باشند،یافتزبان اوستایی که دال بر زمان گذشته و داراي مفهوم عادت می3توان در افعال تمناییمی

-kahrpunaي اوستایسیواژهتوانها میمطابقت واژگان در گویش خوارزمی و اوستایی که از میان آن-4

.مارمولک)را که هنینگ استنتاج کرده،ذکر نمود) krbwnواژه خوارزمینام یکی از جانوران)و )
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u-بهam-تحول:کس عنوان نشده است، عبارت است ازشود و از طرف هیچعامل پنجم که بر آن تکیه می-

در ?paroدر گاثاها، ??parدر زبان اوستایی، az?m :کند باکه مطابقت میaysu،سکایی»من» zw?،مثال:سغدي
.در سانسکریت?puroوستاي جدید،وا

توان وارث بالفصل و هاي شناخته شده را نمییک از گویشدر خاتمهء این بحث،باید گفت:اگرچه،هیچ
آید که زبان اوستایی احتماال زبانی است متعلق برمیمستقیم زبان اوستایی دانست،اما از محتویات اوستا چنین

اسخ این سئوال که:آیا خارج از ایران و هند،گروه دیگري وجود دارد که به پگردیمبه شرق ایران.حال برمی
پاسخ داده شد،اما به طور بسیار مختصريعنوان هند و ایرانی بررسی گردد؟البته به این سئوال قبال بهتحت

13تا15هاي آریایی در متون میخی قرن که:اولین سري اسناد شامل اسامی خاص و واژهتر اینصورت مفصل
ي توان عوامل متشکلهاسناد متعلق به غرب سرزمین ایران است،ولی نمی.اگرچه این1باشدقبل از میالد می

:آمدهخورد.براي مثال:در اسناد به دستبه چشم نمیhبهsدانست؛زیرا در این اسناد،تحولها را ایرانیآن

s?uwardataد باکننام یکی از شاهزادگان این واژه مطابقت می: svar- نام دو nasatya؛یا»داده» dattaو(آفتاب)
-تن از خدایان در سانسکریت(در مقابل hvarو- na?nhai?yaيدر اوستا).و دیگر واژه: aika (ي یک)که با واژه

-aivaکه از صورتمطابق ولی با معادل ایرانی آن-ekaسانسکریت فارسی :آمده به کلی متفاوت است*
در براي اینکه بدانیم زبان اوستا با زبان فارسی چه اندازه بستگی دارد،اینک"."-a?eva :اوستایی-aiva :باستان

.ها بدینسان هستنداین واژه.سنجیمهاي اوستا را مینویسیم و با زبان فارسی میاینجا برخی از واژه

-گئوشه-گونه- هگئون-گیسو-گئسو-خشنودي-خشنوئیتی-خم،خمره-خومبه-کام-کامه-کرکس-کهرکاسه
-چو-چهره-چیتره-چشم-چشمن-چشیدن-چش-چریده-چر-چکوش-چکوشه-گام-گامه-گوش،گوشه

-دخمه-تشت-تشته-تیشه-تشه-تیغ-تئغه-زرین-زئیرینه-زرده،زرد-زئیریته-زانو-ژنو-جن-جئینی-چو
Pitarپیتر-نر-نر-درفش-درفشه-دانه-دانه-دخمه Hunaraهونره -هند-هیندو-پدر- شتبه-وهیشته-هنر-

- رنج-روباه-رئوپی-استخر-ستخره-سرد-سرته-سر-ساره-ستون-ستونه-)100سد(-سته-همه-همه
-بخش-پژشک-زهبئشه-بخت-بخته-فرزند-زئینتیفره-پسر-پوتره-پاشنه-پاشنه-پاره-پاره-رنج،رنجیدن

- نیوید -بز-بوزه-بامی،درخشان-بامیه-بازو-بازو-بسته-باره،اسب، بسته-بره-بستن-بند-بنگ-بنگه-بخشیدن
Bratarبراتر-نوید -کفه-شتر-اوشتره-اسب-اسپه-آزرده-آزرته-آزاد-آزاته-آشتی-آخشتی-میغ-مئغه-برادر-
هاي اوستا که با اینها اندکی بود از واه.خشک-هوشکه-اژدها-دهاکهاژي-انگشت-انگوشته-کارد-کرته-کف
اوستا و گویشهاي ایرانی نیر بخوبیدارد.این سازگاري و همآهنگی،در زبان هاي فارسی بخوبی سازشواژه

باره هوید است ولی اینجا گنجایش ندارد که سخن را بدرازا کشانیم و همهء آنها را با هم بسنجیم.باید در این
)325-327،ص1341اورنگ،.("روشن ساختکتاب نوشت و این همبستگی را آنچنان که بایسته است

ها و نام،هاي زیر را می توان نام بردستور زبان اوستا نمونهبه طور بسیار چکیده از ویژگیهاي بارز د"
شوند و این هشت حالت نیز با توجه به حروفی که هر نام و ضمیرها درهشت حالت گوناگون صرف می
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3جنس مذکر، مونث و خنثی و 3ها و ضمیرها داراي یابند. همچنین نامشود تغییر میضمیر بدان ختم می
پس از خود ◌ٔ توانند عامل باشند یعنی روي واژهباشند. حروف اضافه گاهی میمع  میشمار مفرد مثنی و ج

توانند تغییر دهند) ونیز حروف تاثیر بگذارند. فعلها نیز عموما داراي پیشوندها (پیشوندهایی که معانی را می
ان اوستایی در برخی باشند. برخی از ویژگیهاي دستوري زبها میپیوندند و شناسهماده ساز که به ریشه می

هاي بیشتر هاي محلی ایران باقی مانده است که خود مبحثی بسیار مهم و جذاب براي پژوهشزبانها و گویش
ها و نیز پیشوندها و پسوندهایی که  هاي واژگان و فعلباشد. به جز آن یادگیري این زبان و آشنایی با ریشهمی

آورند، براي آنانی که در کار واژه گزینی و واژه ان را پدید میها معانی گوناگبا اضافه شدن به ریشه فعل
.(دایره المعارف ایرانیکا، زبان اوستایی)"نمایدباشند شرط الزم میسازي براي پویایی زبان می

چون زبان اوستایی زبان کهن و باستانی بود و براي عامه مردم قابل فهم و درك نبود ، لذا در دوره "
از اوستا حفظ و مدون شده بود به زبان فارسی میانه ترجمه و به خط پهلوي نوشته ساسانی آنچه که 

شد.عالوه بر ترجمه، توضیحات و تفسیرهایی نیز بر این متون افزوده گشت که بر روي هم ترجمه و 
زند"بزرگترین مشکل خوانده می شود."زند اوستا"تفسیرهاي اوستا به زبان فارسی میانه و به خط پهلوي 

خطی است که براي ثبت آن به کار رفته است. زیرا از یکسو خط ناساز و ناقص پهلوي نمی توانست "اوستا
تلفظ دقیق و صحیح واژگانی را که در نوشته هاي مقدس اوستا به کار رفته بود مشخص کند و از سویی 

می شدند و ظاهرا در دیگر وجود هزوارش ( هزوارش کلماتی به زبان آرامی اند که به خط پهلوي نوشته 
موقع خواندن ، معادل فارسی میانه آنها تلفظ می شد.) در این خط به مشکل خواندن آنها می افزود. لذا 
تقدس متون مذهبی و اهمیت درست و دقیق خواندن آنها موجب شد تا براي رفع این نقیصه تدبیري 

نندگان را از لغزش و خطا در تلفظ برهاند. از بیندیشند و از خطی استفاده کنند که کامال آوانگار باشد و خوا
این رو الفباي اوستایی که یکی از کاملترین خطوط دنیاست و چگونگی تلفظ واژگان را دقیقا ثبت می کند ، 
استفاده کرده ، متون زند را که ترجمه و تفسیر اوستا به زبان فارسی میانه بود به خط اوستایی نگاشتند. این 

،( باقري."خوانده می شوند"پازند "و به خط اوستایی هستند اصطالحا "ن فارسی میانهزبا"متون که به 
).74،ص،1384

سازه شتاسی
تجزیه و تحلیل کلمات از نظر سازه شناسی

ریشه مطلوب زبانهاي هند و اروپایی یک هجایی است "
SP،SY،SV،SR)همخوان =همخوان:آنچه که ریشه ضعیف1(

همخوان+همخوان(واکه گونه)،آنچه که ریشه قوي خوانده )همخوان(واکه گونه)+2(
نامیده میشود.SYP،SUP،SRPمیشود
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همانگونه که در سایر زبانهاي هند و اروپایی دیده میشود در زبان اوستا،غیر از ریشه هاي مطلوب ریشه 
شد،مانند هاي دیگري وجود دارد با تعداد زیادتري همخوان که شاید ادامه ریشه هاي باستانی دیگري با

TVRS.28،ص1370(سوکولوف،"،آفریدن(
جمله در اوستایی

جمله ساده:"
)در جمله ساده خبري،نهاد به صورت فاعلی می آید.گزاره یا فعل است،یا اسم و صفت و قید.در 1

صورتی که گزاره اسم و صفت و قید باشد ممکن است فعل ربط آورده شود.در شاهد نخست ذیل فعل 
است نیامده.astiربط

)جمله ساده پرسشی یا با قید پرسشی و صفت پرسشی و ضمیر پرسشی مشخص می شود یا بدون 2
آنها.در این صورت جمله آهنگ پرسشی دارد

)در جمله امري فعل امر و مصدر به کار میرود.3
)درجمله دعایی فعل امر به کار میرود4
)358-1387،359.(ابوالقاسمی،")درجمله تمنایی،فعل تمنایی به کار میرود5

بخشهاي اوستا:
همه اوستا از نظر زبان یک دست نیست . بعضی از قسمتها داراي سبکی کهنه تر و از نظر دستوري "

داراي زبانی است که قواعد دستور در آن چندان مراعات نشده است. علت این تفاوت زبانی میان متون 
بعضی از آثار بیشتر از دسته دیگراست و دیگر اوستایی را میتوان به دو عامل نسبت داد. یکی این که قدمت 

این که شاید اختالف لهجه میان این دو دسته آثار وجود داشته است. () بدین ترتیب با توجه به اختالفی که 
در گویشهاي موجود درآثار اوستایی به چشم می خورد زبانشناسان آثار زبان اوستایی را به دوبخش به شرح 

زیر تقسیم کرده اند: 
"گاهانی "اوستایی متقدم یا -1

)124،ص1376،تفضلی(."راوستایی متاخ-2
وین متن اوستا و تارخ مسائل ایران شناسی مربوط به زمان و مکان وشرایط تدیکی از پیچیده ترین"

دقیق بخشهاي مختلف آن است. بخشهایی از اوستا که از طریق نسخه هاي خطی متاخر ( قدیمی ترین آنها از 
قرن شانزدهم /دهم است) به دست ما رسیده مربوط به متون رسمی اوستا است. این متون با الفبایی که در 
ایران زمان ساسانیان ( قرنهاي سوم تا هفتم میالدي ) بر مبناي یک یا چند تحریر قدیمیتر، که به زمان 

است. هنگامی که موبدان ن شده اشکانیان ( قرن سوم قبل از میالد تا قرن سوم میالدي) بر می گردد، تدوی
این متن رسمی را تهیه می کرده اند، بعضی از بخشهاي اوستا را که مغایر با آئین رسمی دولتی بوده ، حذف 

اده اند و بخشهاي جدیدي را که مطابق نیاز این آئین بوده به آن افزوده اند. براي نوشتن این کرده یا تغییر د
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ر آن نشانه هاي خاصی دارند تدوین شده است . باید یادآوري گردد که در متن الفباي جدیدي که مصوتها د
زمان جمع آوري و انشاء و تدوین متن اوستا، زبان اوستایی زبانی مرده محسوب می شده است . این زبان 
حتی براي موبدانی که متن آن را به قید کتابت در آورده اند تا حد زیادي نامفهوم بوده و فقط به خاطر 

)145،ص1358،.( ارانسکی"ازهاي مذهبی آن را حفظ کرده بودندنی
خط اوستایی 

خط اوستایی که به احتمال قوي در اواخر دوره ساسانیان ابداع شده یکی از دقیق ترین و مناسب ترین "
خطها ي جهان براي ثبت صوت هاي ملفوظ ، یعنی واکها یک زبان است . این خط که بر اساس خط آرامی 

حرف ( نشانه خطی) دارد که 48می شود ، خوانده "خط دینی "یعنی "دین دبیري "ع شده و پهلوي وض
نشانه براي صامتها و نیم مصوتها است. آگاهی ما از چگونگی اداي 34نشانه براي مصوتها و 14از آن جمله 

سی هند است و بنابراین اجمالی است زیرا که تنها برتلفظ موبدان پارواکها در زبان اصلی اوستایی کلی و 
شیوه تلفظ زبانهاي مادري ایشان که گاهی گجراتی و گاهی گویشهاي ایرانی است در آن بی تاثیر نبوده است. 

تاریخ زبان فارسی) ظاهرا تکیه درایرانی باستان تکیه موسیقایی بوده و این تکیه در اوستاي -(خانلري 
. "ید و فارسی باستان تکیه شدت جاي آن را گرفته بوده استگاهانی به جاي مانده بوده، اما در اوستاي جد

)36ص1389( ابوالقاسمی 
آواهاي زبان اوستایی

اینک براي آشنایی بیشتر با آوايِ واژگان در زبان اوستایی و نیز دریافتن پیوند زبانهاي امروزي ایرانی با 
انی برگزیده خواهند شد که شباهتهاي ریشههاي کهن، چند واژه اوستایی براي نمونه بررسی میشوند. واژگ

آوایی به واژگانِ زبانهاي ایرانی امروزین دارند، اما این تصور که همگی واژگان اوستایی چنین شباهتهاي 
آواییاي با زبانهاي امروزین ایرانیان داشته باشند، تصوري نادرست است.

به جاي مانده است.» اروند رود«ر نام ) : تند و تیز، این واژه در فارسی امروز دaurvantاَأورونت (
کران و “به معنی ” کَرَنَه“که نشانه منفیساز میباشد، و “ اَ “ ) : بیکرانه، این واژه از دو بخش akaranaاَکَرَنَه (

ساخته شده است.” کنار
) : آب ap,aap” (آپ“یا ” اَپ“

با آن آمیخته نشده باشد.) اَ (منفی ساز)+ن ) : ناب، بدون آب (در واقع شیر یا شرابی که آب anaapaاَناپه (
(میانوند)+آپه (آب) 

) : شتر ushtraاوشترَ (
) : خشنود، شادkhshnaoخشنَ اُ (

) : خواب khvafnaخوفنَه (
) : دین، بینش ( این واژه بر خالف تصور رایج واژه اي اوستایی است که بعدها وارد زبان daenaaدئنا (
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عربیگشته است.)
دئ) وdaevaدیو :(

) : بازوbaazavبازو (
تبدیل شده است.)” م“در شکل کهن واژه بعدها به ” ن“): چرم ( حرف charanaaچرَنا (

در بلوچی از این واژه به ” ) زن“در کردي و جنین (به معنی ” ژِن“) : زن، ، واژه ghenaa,genaa” (گنا“یا ” غنا“
)50ص1390. (احسانی چمبلی،"جاي ماندهاند.

کتابنامه
.سمت ،تهران نشرتاریخ زبان فارسی ).1385(ابوالقاسمی، محسن)1
)دستور تاریخی زبان فارسی،تهران نشرسمت.1387)ابوالقاسمی،محسن(2
انتشارات سخن..تهران:ترجمه علی اشرف صادقی ،زبانهاي ایرانی )1386( ارانسکی، ي.م.)3
.انتشارات پیام.تهران:ترجمه کریم کشاورز،غه ایرانیمقدمه فقه الل)1358(ارانسکی، ي.م. )4
ماهنامه خواندنی شماره ،ي زبان اوستاییجستاري کوتاه درباره)1390)احسانی چمبلی،آزاده(5

49تا50صفحه69
7شماره -1341دوره سی و یکم، مهر «ارمغان«زبان و ادبیات،گویش هاي ایرانی،اورنگ،مجید) 6

.327تا 325از -صفحه 
.نشر قطره .تهران:اریخ زبان فارسی )ت1384. (باقري، مهري)7
)زبان اوستایی،ترجمه رقیه بهزادي،تهران:موسسه مطالعات فرهنگی.1370)س،ن،سوکولوف.(8
.، پیش شماره دوپیک انجمن موبدان تهران)1385(فرزانه ،گشتاسب )9

نشر پژواك کیوان.،تهران:اي ایرانیآشنایی با تاریخ زبان ه).1385(صفوي، کورش)10
11) Encyclopedia of Iranica, Avesterian languages

12), http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=5584
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»هانوایی شبانه ارکستر چوبهم«بازخوانی و تحلیل رمان 
1دکتر سعید کریمی

نوراستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام 
نعیمه کرداوغلی آذر
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
خواهد داشت. این رمـان  » هارمان همنوایی شبانه ارکستر چوب«ساختاري بر -مقاله حاضر نگاهی تحلیلی

و » بنیـاد گلشـیري  «منتشر کرده است. رمان مزبور جـوایز متعـددي را از سـوي    1380را رضا قاسمی در سال 
به دست آورده است. درباره این رمان تاکنون چند مقاله تحقیقی نوشته شده » و منتقدان مطبوعاتنویسندگان«

اند. در این مقاله سعی شـده اسـت تـا تمـام     شناختی آن پرداختهاي از جوانب زیباییاست که هر کدام به جنبه
هـاي  نیسـتی، بیمـاري  هاي هنري و اندیشگی این رمان به طور مختصر بررسی شود. روایـت پسـت مدر  سویه

روانی و تناسخ از جمله مباحثی است که در این جستار درباره آنها سخن به میان آمده اسـت. مقالـه پـیش رو    
آشنا خواهد کرد.» هاهمنوایی شبانه ارکستر چوب«همچنین خوانندگان را با چگونگی تکوین رمان 

اختار، روانکـاوي، تناسـخ، اثـر هنـري و پسـت      ها، سـ نوایی شبانه ارکستر چوبرضا قاسمی، همها:کلیدواژه
مدرنیسم.

مقدمه: - 1
ناخواه گویاي امیال، تجارب، گذشته زیسته شده، شهود و یک اثر هنري بعد از پدیدآمدن خواه

کند. اش را گزارش میباشد؛ به ویژه که این اثر هنري رمانی باشد که دنیاي راوياش میخیاالت نویسنده
هایی از این دنیاي ساخت نویسنده، ردپایی از خود او را بیرون توان در گوشهشک به طریق روانکاوي میبی

در اصفهان متولد شده است اما 1328کشید. رضا قاسمی نویسنده رمان همنوایی شبانه ارکسترچوبها، به سال 
ها ببالد و رشد کند. اع فرهنگهویت، در میان انوشود در شهري مصنوعی و بیبه خاطر شغل پدر مجبور می

نویسی و گذارد. رضا قاسمی عالوه بر نمایشنامهاو در جاي جاي آثارش چنین دنیایی را به نمایش می
هاي وي ترین دغدغهنویسی یکی از جديکارگردانی تئاتر در حوزه موسیقی نیز دستی در کار دارد. داستان

ن رقابت ادبی مورد تحسین قرار گرفته و جوایز مهمی را نیز قاسمی در چندی...» همنوایی «باشد. رمان می
فکري ایرانی است که به کشورفرانسه تبعید روایت روشن» همنوایی..«براي او به ارمغان آورده است. رمان 

هایی دور از برد که ساکنانش همه چون خود او تبعیدي و پناهندهاست و در آنجا در ساختمانی به سرمیشده

1 . karimisaid58@yahoo.com
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اي است که راوي از بودن در آن زجر ند. این مجتمع ساختمانی در یک جمله جهنم درهیت خودوطن و هو
کشد؛ اما او محکوم است؛ حتی بعد از مرگ نیز در کالبد سگی نجس، همانجا بماند. درباره رمان می

رت اجمالی کوشد تا به صوچندین مقاله پژوهشی ارزشمند نوشته شده است. مقاله پیش رو می» همنوایی...«
اش پرده بردارد. در این هاي زیرین معناییابعاد گوناگون این رمان را توضیح دهد و با خوانشی مجدد، از الیه

گشاي خود نویسنده نیز بهره خواهیم گرفت. نظریات قاسمی راستا و با توجه به اقتضاي مطلب از نظریات راه
اه خوانندگان را به درك و دریافت عمیق متن رهنمون هاي وي انعکاس یافته است گالي مصاحبهکه در البه

شود. می
ساختار کامالً منسجمی دارد. ما در بخش تحلیل ساختاري داستان، به طور مختصر » همنوایی..«رمان 

به بررسی موضوع، مضمون، لحن، فضا، زاویه دید، نوع روایت، پیشانی نوشت و در تحلیل ساختاري طرح یا 
بندي آن خواهیم پرداخت. رمان به شروع، ناپایداري، کشمکش، بحران، تعلیق، اوج و پایانپالت داستان 

نماید. اي از منتقدین پیچیده و دشوار فهم میبسیار ساده و دلنشین است اگر چه به نظر عده» همنوایی...«
مین دلیل با آوردن شود. به هشناختی آن مربوط میگمان یکی از دالیل دیر فهمی رمان به ابعاد روانبی

هایی روانکاوانه مانند علل بروز اختالالت روانیِ راوي نیز از رمان به دست داده هایی از متن، تحلیلشاهد
در ذیل روایت پست مدرنیستی شکل گرفته است. » همنوایی...«ها، رمان شده است. از میان انواع روایت

است. در این وایت در متن و بطن رمان اختصاص یافته هاي این نوع ربخشی از مقاله نیز به تشریح ویژگی
است. در ادامه به یکی از میان نظرخود نویسنده نیز درباره دالیل انتخاب این نوع روایت بررسی شده

است.هایی شدهترین ابعاد تکوین رمان یعنی مسئله تناسخ نیز اشارهبرجسته
براي درك «خالق و به وجودآورنده آن را بشناسیم. براي شناخت یک اثرهنري در درجه اول بایستی

موجبات پیدایش سبک » روانکاوي«و شناخت هنرمند الزم است با سوابق روانی او آشنا شده و بنا برشیوه 
خاص و دید هنریش را بیابیم. همواره این سوال براي افرادي مطرح است که چگونه و برحسب چه شرایطی 

)141-140فروید،بی تاریخ:»(؟ آیدیک اثرهنري به وجود می
نامه نویسندهزندگی- 2

در شهر اصفهان به دنیا 1328، به سال »هاهمنوایی شبانه ارکسترچوب«رضا قاسمی نویسنده رمان 
شود؛ آمد. او شش ماهه بود که به خاطرشغل پدرش که در استخدام شرکت نفت بود، به بندر ماهشهر برده می

اي تاریخی و با تضادهایی غریب. بخشی از آن یعنی قسمت قدیمی شهر و ریشهشهري مصنوعی، بدون
شد و بخشی دیگر متعلق به شرکت نفت که مظهر تمامی بومیان آن مظهر سنت و عقب ماندگی محسوب می

تردید رشد و بالندگی در چنین بود از جهان مدرن، با معماري و خوراك و پوشاك و تفریحاتی خارجی. بی
همان نقشی را که «است: است؛ چنانکه خود نیز اشاره کردهدر آثار او رد پاهایی به جاي گذاشتهمکانی 

رضا قاسمی در ». کندکند عیناً، گذشته، در آثار یک نویسنده بازي میکودکی، در تحول شخصیت آدم بازي می
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هاي اقوام ر تجمعی از فرهنگاي با فرهنگ اصفهانی و محیطی با فرهنگ غربی و در کنار آن دخانه و خانواده
زمان با تحصیل در ، هم1349آید. رضا قاسمی از سال مختلف چون کردها و لرها و عرب ها و... به بارمی

نویسی و کارگردانی تئاتر پرداخت و آثاري چون کسوف، آمد و رفت، دانشکده هنرهاي زیبا، به نمایشنامه
ترك وطن 1365و بالعکس و چاه، را به صحنه آورد. او در سال ام هایی بدون تاریخ از من به خانوادهنامه

زند و شرایط را از هر گفت و به کشور فرانسه رفت. به خاطر مشکل زبان و تماشاگر، کم کم قیدتئاتر را می
گیرد و به سراغ بیند و البته در کنار آن، نوشتن را از سرمیجهت براي فعالیت در زمینه موسیقی فراهم می

رود کاري که جز یک قلم و کاغذ نیاز به هیچ امکانات و اجرایی نداشت و براي او یک آرزو نویسی میرمان
در آمریکا توسط نشر کتاب، و در سال 1996در سال ...» همنوایی شبانه «بود یک حسرت. رمان معروف او

از آثار بعدي او می توان به در ایران به چاپ رسید و جوایز مختلفی را براي نویسنده به ارمغان آورد. 1380
انتشارات خاوران پاریس) -2002» (خوانندها میوردي که بره«نشر باران سوئد) و -1999» (چاه بابل«رمان 

کند.سالگی در دنیایی از نوشتن و موسیقی در شهر پاریس زندگی می65اشاره کرد. او در آستانه 
تحلیل هنرمند و اثر هنري- 3

می که نتواند خود را بر جامعه منطبق نماید، وقتی امیال و آرزوهایش در محیط واقعی آدمی هنگا«
آورد. نائم در خواب آرزوهاي خویش بافی روي میپرداخته و به خیال» گراییدرون«کامیاب و ارضا نگردد به 

ام، آمال خود را لباس اي از اوهبافی، در دنیاي پر دامنهیابد و هنرمند هم به وسیله خیالرا نقش گرفته می
نامه نویسنده ). با توجه به این سخن فروید، آنگونه که در زندگی149تاریخ:فروید،بی»(پوشاندهستی می

گذشته، تجارب، شهود و ، به نوعی زاییده...»همنوایی شبانه «توان گفت اشاره شد می...» همنوایی شبانه «
یابد.میخیاالت نویسنده است که در روایت راوي تجلّی

»هانوایی شبانه ارکسترچوبهم«به همراه نگاه تحلیلی از رماناي جامعخالصه- 4
فکر ایرانی که به کشور فرانسه روایتی است از یک روشن» هاهمنوایی شبانه ارکستر چوب«رمان 

ساختمانی که به اریک است و حال در یکی از دوازده اتاق شیروانی، واقع در طبقه ششم پناهنده یا تبعید شده
کند که همگی ایرانیان تبعید شده کند. راوي در میان جمعی زندگی میفرانسوا اشمیت تعلق دارد زندگی می

یا مهاجري هستند که نه تنها هیچ سازگاري با هم ندارند بلکه چشم دیدن یکدیگر را هم ندارند و این 
اي جدید به نام پروفت و حملهکه با ورود همسایهاي شود موجب شده تا آن طبقه تبدیل به یک جهنم دره

گردد. این همسایه جدید فردي مرموز و خشن است و چون اظهار اش به سید غیرقابل تحمل میناگهانی
کارد تا جایی که این است که مأمور کشتن از سوي خداست، وحشت از مرگ را در وجود راوي میکرده

رساند؛ تا به حدي که تصمیم گیرد و او را به مرز جنون میبرمیوحشت، تمام فکر و جان راوي را در 
خانه رفته و از او شکایت کند و تا باز شدن در توسط گیرد به بهانه پرداخت اجاره نزد صاحبمی

زند که زائیده خیال و واقعیت زندگی اویند و به هایی می، فالشبک»راوي-من«خانۀ پیر به رويِ صاحب
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شود. گاهی به آینده اي که راوي منتظر باز شدن در است روایت میان گویا در این چند لحظهعبارتی، تمام رم
اي است که بایستی به اجبار به فرشتگان مرگ پاسخ دهد و کند، گاهی مردهرود و گاه در گذشته سیر میمی

شود و که در باز میرسدها. داستان جایی به اوج خود میگاه زنده است و مشغول کلنجار رفتن با همسایه
خانه مشغول خواندن کتابی است که روزي شود که اریک فرانسوا اشمیت، پیرمرد صاحبخواننده متوجه می

خواند و دقیقاً در همان یکی از ساکنان طبقه شش ساختمان آن را نوشته بود، و شاید االن خود نیز آن را می
شود آن راوي که ماجرا را برایش است، و متوجه میخانه به آن رسیدهاي است که پیرمرد صاحبصفحه

است، این کل ماجراست.کند مرده و به سگی تبدیل شدهروایت می
هاي زمانی، بیماري آینه راوي به اعتراف خود به چند بیماري روانی مبتال است، خودویرانگري، وقفه

د که پیچیده و گنگ بودن فهم این رمان را توجیه توانند از جمله دالیلی باشن. اینها میو مشکل نداشتن سایه
شنود، از آن زمان تاکنون اش را میکنند. راوي در چهارده سالگی ناگهان خبر مرگ یا گم شدن معشوقهمی

شود او یابد! و معلوم نمیاش راه میاش درست وسط ظهر از نوك پاهایش به تنشود: سایهاي میدچار فاجعه
ون انداخته یا سایه است که او را بیرون انداخته؟!سر انجام روزي در دوران پیري سایه از است که سایه را بیر
رویش با ها ندیدن تصویرش، ناگهان در آینه روبهشود. درست به همین نحو بعد از سالدرون او خارج می
جان را نشان زیرا آینه فقط اشیاي بی». مرگ«هاي خود یعنی شود و این طبق بررسیپیرمردي مواجه می

اي از هر پنج فصل آن، توأم با نگاهی تحلیلی ارائه خواهد شد:دهد. در ذیل براي درك بهتر رمان، خالصهمی
»نه گابیک، اینجا نه!«فصل اول: : 4- 1

ها اختصاص یافته که توسط راوي و با اختصار انجام فصل اول رمان به نوعی به معرفی شخصیت
شده است: 
خانه که مبتال به آلزایمر است و هرچیزي را باید بارها برایش تکرار کرد و نباید د زن پیر صاحبماتیل

به رویش آورد چون بسیار زودرنج است.
شود چون معتقد که هر بار توسط صاحبش به اسمی دیگر نامیده می» گابیک«سگ گندة سیاهی به نام

اند. راوي خود نیز به این باور رسیده بود. یا بازگردانده شدههایی هستند که به دنها همان انساناست سگ
آوردند. اشخاصی هم بودند، خواستند طلسم کنند به قالب او درش میسگ موجودي بود که اگر کسی را می«

)28: 1387قاسمی،»(کرد.البته، که از بسیاري گناه، پس از مرگ، روحشان به عقوبت در بدن سگ حلول می
دانی که صداي ویولونسل او تقریباً در تمام صفحات کتاب به گوش جوان اهل چک؛ موسیقیمیلوش،

رسد.می
خانه شش طبقه که کاري به کار مستاجرانش ندارد حتی اگر اریک فرانسوا اشمیت، پیرمرد صاحب

مهاجران و تبعیدیان خوب اي تبدیل کنند. او با همه شان را ندهند و طبقه ششم را به خرابهخانهها اجارهماه
است.
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گیرد. پروفت خود پروفت به معناي پیامبر، تازه واردي که به سرعت طبقه شش را زیر تسلط خود می
کند که اش به سید، وحشتی را در وجود تمام ساکنان ایجاد میاز مهاجران است و در اولین روز ورود با حمله

است از سوي خدا.گوید حمله او به سید مأموریتی بودهد. او میشوها میکم کم منجر به خالی شدن اتاق
هایی خیالی، درست عین نکیر و منکر فرشتگان اش شخصیتدستی جدانشدنیفاوست مورنائو و بغل

شوند تا با بازجویی از راوي، مرگ، که همیشه در هر فصل از کتاب حتی به اندازه یک بخش کوتاه ظاهر می
زندگی او را براي مخاطب بازکنند.هاي ناشناخته

کند. نام او قبالً علی بود. نزدیکترین فرد سید الکساندر جوانی رعنا، که هر فردي را به خود جلب می
کند و نیز در حال نوشتن ها با او شطرنج بازي میبه راوي است و بیشترین حضور را در کنارش دارد. شب

باشد. پس از حمله پروفت با چاقویش به سید، او ترجیح اش میداستانی است که راوي شخصیت اصلی
روي اي روبهاش برگردد. اما همچنان در کافهدهد آن ساختمان را ترك کند و به کنار زن فرانسويمی

)32همان:»(من و او آنقدر با هم تفاوت داشتیم که شبیه هم شده بودیم.«ساختمان، با راوي معاشرت دارد. 
شود همان مهدي است ها ناپدیدي معلوم میاز ساکنین قبلی ساختمان است که پس از مدتفریدون 

شد. همان کسی که پروفت به دنبال اوست. گویا فریدون از مریدان پروفت بوده که گاهی نیز تقی نامیده می
ه کردن طبقات چوبی به و به اضافکند. االن برگشتهاي توقعات نا بجا از او به هلند فرار میکه به خاطر پاره

است.هر اتاق مشغول شده
و بارها او را به داشتن بیماري برنارد، یک دوست. او این اتاق زیرشیروانی را براي راوي پیدا کرده

کند.است. و اینگرید زن یا دوستی که با برنارد زندگی میمتهم کرده» خود ویرانگري«
وانان برومند وطن بوده است، ساکن اتاق هفت بین اتاق علی و کالنتر و زنش؛ کالنتر یکی از ج

شود. آنان شان دیده میهاي پرسوز و گداز شبانهبندیکت. حضور کالنتر و زنش در داستان، بیشتر با آه و ناله
روند.باالخره به خاطر همین مسئله از ساختمان می

ین دو اتاق راوي بود. بندیکت انگار ساخته شده روي پله؛ اتاقی که ماببندیکت ساکن اتاق ششِ روبه
اش، راهرو را پر کند و براي سامان دادن به اوضاع آنجا بود تا از صبح تا شب صداي خرت خرت اره

ماند و هایی را بنویسد و به در دیوار سالن و توالت بچسباند. تا آخر داستان هم در همان طبقه باقی میاعالمیه
شود.هم میحتی وارد اتاق پروفت

. آورده بود. او زنی تنهاست و نیازمند حمایت مردانرعنا زن جوانی که از یک ماه پیش به راوي پناه
اما راوي سعی دارد او را به نحوي از سر بازکند و آخر سر هم بعد از ماجراي حمله پروفت به سید، که از 

کشد تا دست او را در دست سید بگذارد و اي میههمه بیشتر باعث وحشت رعنا شده بود، به اتفاق سید نقش
خالص شود.
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خاتون، دختر نحسی که تولدش مرگ مادر، پدر و خاله را به دنبال دارد. قدم او قدم مرگ است. وارد 
است که برایش مانده و شود. خاتون مادر زن راوي است. آخرین کسیخانه هرکس که شود باعث مرگش می

آید و از مرگی که با آمدن پذیرد اما راوي با ترس به خانه میپناه آورد. دختر، مادرش را میاست به او مجبور
خاتون گریبان او را خواهد گرفت وحشت دارد.

ها پیش در کنسرتی که راوي م الف ر، معشوقه راوي، تنها کسی که واقعاً او را دوست داشت. سال
بودند.بود با هم آشنا شدهبرپاکرده 

هاي زمانی، من سه بیماري مهلک دارم: وقفه«کند: و راوي، یداهللا، شخصیتی پارانویایی که اعتراف می
شود روایتی تقریباً گنگ و پیچیده به مخاطب ها باعث می).و همین ویژگی35همان:»(خود ویرانگري و آینه

ارائه دهد.
، داستان ساکنان طبقه شش »هاچوبهمنوایی شبانه ارکستر «در کل با توجه به فصل اول، 

هستند. زندگی آرامی دارند که با حضور است که به گفته راوي همگی جزو مهاجران و تبعیدیان ساختمانی
کند این خورد. راوي در واقع، در این فصل تنها کاري که میپروفت مستأجر جدید این آرامش به هم می

کایت کند. این فصل در طول انتظار راوي براي بازشدن در، و رود تا از او شخانه میاست که سراغ صاحب
گیرد. این قسمت، در واقع آغاز بازجویی دو فرشته نکیر و منکر با نام ها شکل میدر حین خیاالت و فالشبک

اش از راوي نیز هست.فاوست مورنائو و بغل دستی
»اي محویک سطح نقره«: فصل دوم: 4- 2

اي ایستم مقابل آینه، فقط سطح نقرههر بار که می«پردازد: اري آینه راوي میفصل دوم به شرح بیم
). راوي قادر 42همان:»(کردم اشکال از آینه من استاست. اوایل گمان میبینم که تا ابدیت تهیمحوي را می

ا چشم او در جان فقط بشود هر چیزِ بیهایی متوجه مینیست تصویر خود را در آینه ببیند و بعد از بررسی
رسد که روزي برخیزي و ناگهان تصویرت را در آن است. و این به نظر واقعا وحشتناك میآینه قابل دیدن

شوي تا چاقو را در شکمت فروکنی و داشت؟! آیا دچار جنون نمیآینه ببینی، در آن لحظه چه حالی خواهی
ي؟!اي که هیچ چیزیش عادي نیست رها شودرهبمیري و از این جهنم

باشد با این فصل دوم به خاطرآشوب و چاقوکشی که پروفت به پاکرده است پراز ترس و هراس می
گیرد که شاید پروفت یکی از همان مأمورانی باشد که براي از میحال اگرچه در ذهن او این بدگمانی شکل

وي که شاید اصالً از دست آن مأموران اند، افرادي مثل راخواستهپا دین و ایمان بهمیان برداشتن افراد بی
خواهد بداند مهدي است! اما با این وجود مایل است بیشتر با پروفت آشنا شود. راوي همچنین میفرارکرده

چه کسی است که پروفت قصد کشتنش را دارد.
ایان مخاطب ها و بازجویی از راوي ادامه دارد و انگار قرار است تا پدر این فصل نیز ماجراي فرشته

اند به تعیین مجازات براي راوي یعنی برگرداندن او به را براي درك بهتر جریان یاري کنند و حال رسیده
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تواند هم به جرم مخالفت. این میتر دنیا، آندره یعنی طبقه شش آن ساختمان یا به عبارتی کلیهمان جهنم
بدترین مجازات باشد و با اینکه هم براي راوي و هم براي کسی که دیگر تاب و توان ماندن در دنیا را ندارد 

توانست ارزش روایت را ترین انتخاب است. هر چیزي غیر از آن میبراي مخاطب زجرآوراست اما، مناسب
من همین امروز به رحمت «است بریم که راوي مردهمیپایین بیاورد و یا از بین ببرد. در این فصل همچنین پی

داند و رحمی می). همانطور که قبالً نیز اشاره شد راوي این مجازات را بی88همان:»(امایزدي پیوسته
گردانند.شما را به خاطر مخالفت برمی«گویند: ها میخواهد برگردد. فرشتهنمی

کسی؟مخالفت با چه-
اب متهم اي ندارد و به چندین فقره قتل به خاطرنوشتن یک کت). ولی او چاره89همان:»(با خودتان-
خبر است.هایی که روح راوي از آنها بیاست قتلشده

»حضوري از جنس حضور حرف«: فصل سوم: 4- 3
است و همه جا را سکوت فراگرفتهدر فصل سوم به تدریج پروفت فرمانرواي شب طبقه شش شده

اي آن طبقه از ساختمان را هشباهت به مرگ نیست. سید با این که آرزوي به دست آوردن تمام اتاقو این بی
جا را ترك اش به او ماموریتی از جانب خداوند بوده، آنداشت اما از ترس پروفت که اظهار داشت حمله

کند از آشپزخانه راوي پا بیرون بگذارد و باالخره شبی همراه سید از آن کند. رعنا هم دیگر جرات نمیمی
و پروفت و وحشت کشته شدن با چاقوي او در تنهایی یک است شود. حال راوي ماندهدره خارج میجهنم

شود و اطالعاتی راجع به نام اي بدون اطالع قبلی پشت دراتاق راوي نازل میشب تاریک که علی مثل فرشته
شود دهد. در تبادل اطالعات معلوم میاست به او میمهدي که پروفت به دنبال او به این ساختمان رسیده

اي ). مهدي یکی از مریدان پروفت است که به خاطر داشتن پاره146همان:»(استمهدي خود فریدون«
توقعات از او به هلند فرار کرده بود.

شود. آرامش و خوابی در کار بعد از رفتن سید و رعنا دیگر آن طبقه براي راوي غیرقابل تحمل می
ها و فریدون با فرانسوي او با اره کشیدنبرد، بندیکت همسایهنیست، همیشه در کابوس واضطراب به سرمی

تمام روز ارکستر اره برقی، اره دستی، سمباده برقی و میخ و «اند. هایش، آرامش او را به هم زدهکشیدنسمباده
ها به این مجموعه سازهاي کوبی و چرخشی چکش، براي ساختن زندگی بهتر، در کار بود و بعضی وقت

هاي جانسوز زن کالنتر و صداي ذکرهاي علی هم پراي کارمن، صداي نالهصداي لذت بردن امانوئل از ا
)144همان:»(شد.اضافه می

تواند تحمل کند و به این باور اند. او دیگر نمیهمه حتی کالنتر در جبهه پروفت جمع شده
ینکه باالخره ). تا ا134همان:»(تخت من تخت شیطان بود و اتفاقات ناگواري در انتظارم«است که رسیده

دانم می« زند: اي که گرفتارش شده رها کند. به اینگرید، زنگ میدرهگیرد خود را از این جهنمتصمیم می
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). 136همان:»(ام برگردم مرا ببخشید!است تا این مکان را فراهم کند اما من تصمیم گرفتهبرنارد چه جانی کنده
دره باشد حتی بعد از مرگش.ه گرفتار آن جهنماست که براي همیشغافل از اینکه سرنوشتش این 

شود. ابتدا شاید به خاطرنحوستی که دارد، شخصیتی به نام خاتون گاه در جاي جاي روایت ظاهرمی
است که از همان تولد شود. خاتون دختر نحسیرود اما در این فصل کامالً شناخته میمیناشناخته پیش

مادر، مرگ پدر، مرگ خاله، دایی، ...و همه گویا تقصیر نحسی اوست و است. مرگ قدمش قدم مرگ بوده
اش یعنی دخترش که زن راوي است پناهاالن پیرزن نحسی شده که درنهایت به آخرین بازمانده زندگی

آورد تا باالخره زنش ترسد نحسی قدم او گریبانش را بگیرد و آنقدر ادا درمیآورد و راوي شاید میمی
شوند و پس از مدتی هتراست طالق بگیریم من همین یک مادر بیشتر را ندارم! و از هم جدا میگوید بمی

زند.سپارد و گاهی فقط به او سرمیمیرد خاتون را به خانه سالمندان میزنش هم می
دارد که این کتاب را زند و اظهار میخوانم حرف میراوي درباره همین کتابی که منِ مخاطب می

ها پیش نوشته بودم، خیلی پیشتر از آنکه همه آن اتفاقات رخ بدهد. داستانی کامال خیالی. در آن هنگام لسا«
ام شبیه این کتاب شناختم. حتی سید و رعنا را. بعد زندگیها را هم نمیکدام از شخصیتهیچ
ود! تا جایی که گاهی دانست ادامه زندگی برایش تلخ و رعب آور ب)و چون آخر کتاب را می142همان:»(شد.

شد! اش ضایع میکرد زندگیشد و اگر بازنویسی نمیتصمیم به بازنویسی داشته اما با این کار کتاب ضایع می
کند.اش را به نفع کتاب ضایع میراوي سرانجام زندگی

عمرش دراز تقدیم به آقا یداهللا گل، که «شود نام راوي براي اولین بار در اواخر فصل سه گفته می
باشد. دستی که از سوي خدا داشتهاش قدرتی نهفتهتواند پس پردهاست. نامی که می).او یداهللا138همان:»(باد!

را بنویسد و یا به همان شکلی که بخواهد بسازد.» هاهمنوایی شبانه ارکستر چوب«است تا دنیاي آمده
زمان قدرت خود را با قدرت دهد همدرمیهاي داستانش تن رغم این که به خواست شخصیتراوي علی«

مستقیم یداهللا است. در واقع او که خود را بار و به صورت غیرکند. تنها یکخداوند در روز داوري مقایسه می
کند از ادبیات به عنوان یگانه سالح براي به دست آوردن قدرت خوردة روزگار و ترسو معرفی میزخم

).1389:159هووش، مونا»(کنداستفاده می
»در اندوه دریاي گمشده«: فصل چهارم: 4- 4

است که از فرط سر و صدا، از گردوغبار، از در آغاز فصل چهارم راوي به چنان اوضاعی رسیده
آید، اما ناخواسته او را از براي کمک می» میم الف ر«میرد و ناگهان ها، از تنهایی و وحشت دارد میتنگی ریه

است داند ذهنش کامال آشفتهماند. راوي دیگر رسماً خود را مبتال به پارانویا میکند باز تنها میخود طرد می
به حدي که بعد از مرگ و سوال و جواب دو فرشته، به هیچ وجه حاضر نیست به جایی که کسی را ندارد 

است. برگردد. راوي با چاقویی که به پشتش فرورفته مرده
»باف کار ایرانهاي دستجوراب«: فصل پنجم: 4- 5
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شویم این کتاب در حالی که به ظاهر هنوز نوشتنش به اتمام نرسیده، خوانده در فصل پنج متوجه می
آید مرد الغر اندامی را که اریک فرانسوا اشمیت...انگشتش را الي کتاب گذاشت... یادت می«شود! می

دوران اقامتش را دراینجا خاطرات). «179:1387قاسمی،»(نشست؟اش کج بود... و طبقه آخر میبینی
).180همان:»(استمنتشرکرده

گرش. تقریباً همه جا است و پروفت نظارهفریدون همچنان در اتاقش مشغول ساخت و ساز با چوب
هاي عودي که حواریون پروفت، مثل پرچم فتح، باالي در همه شاخه«است. تحت تصرف پروفت درآمده

). چند صفحه مانده 188همان:»(کردسوخت و بویی تند و نفس گیر را در فضا پخش میه بودند میها زداتاق
شدن است و راوي نیز در حال تمامکند، کتاب در دست ما همبه این که اریک فرانسوا اشمیت کتاب را تمام

اصالً شبیه آنچه تصور کهکند، تصویري شود، ناگهان تصویر خود را در آینه مشاهده میگویا کم کم تمام می
هایی گوید پیرمرد! طبق بررسیتواند بگوید تصویر خودم و میکرد نیست او حتی به تصویر در آینه نمیمی

رسد که دهد، به این نتیجه میمیداده بود، آینه تنها آن اشیائی را که جان دارند نشانکه قبالً روي آینه انجام
است.گویا مرده

منتظر بازشدن آن است، باالخره در چند -پشت در-ا کنون از ابتداي کتاب تا آخرش راوي که ت
شود تا به بهانه پرداخت اجاره، شکایتش را از پروفت و صفحه مانده به پایان روایت وارد خانه فرانسوا می

شود اجاره همان بورمیتواند که مجکند، اما نه تنها نمیاوضاع نابه سامانی که طبقه شش را فراگرفته بود مطرح
ها نیز بساط خود را جمع گردد. در اواخر داستان فرشتهکند و دست از پا درازتر برمیماه را دوباره پرداخت

است. براي تطهیر تنزل ما دیگر اینجا کاري نداریم. جرم شما محرز است...روح شما پلید«کنند تا بروند. می
دره! برگردد. همان است به شکل سگی دربیاید و به همان جهنموي قرار). را200همان:»(کنید!مرتبه پیدا می

اند.هایی گناهکار هستند که به دنیا باز گردانده شدهسگی که به اعتقاد خودش، انسان
شود، فریدون به بیمارستان روانی کند، پروفت دستگیرمیهاي طبقه شش را تصرف میکم اتاقسید کم

کند و خالصه در این میان خانه آنجا را ترك میتر به خاطر عدم تحمل زنش در این دیوانهشود، کالنمیبرده
رسید. تنها بندیکت هاي طبقه شش میاتاقتنها سید بود که داشت به رؤیایش یعنی باز کردن دیوار همه

ایش تسخیر هماند؛ آن هم به نظر غیرقابل تسخیر بود چون خود داشت راهروي آن طبقه را با گلدانمی
کرد. می

کند و به طبقه شش هاي فرانسوا فرارمیراوي همان سگی است که در طول داستان از دست شالق
ساخت و شاید به همین خاطراست رود، همان جایی که روزي حضور داشت و ماجراي این کتاب را میمی

افتد تا بمیرد. دهد و براي همیشه میرسد تعادلش را از دست میکه فرانسوا آنگاه که به پایان کتاب می
ماند ) و او می206(همان:» شود فردا شالقی در کار نخواهد بود.است خیالم راحت میطوري که او خوابیده«
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اتفاق » همین حاال«بار و کند هر چیزي و اتفاقی نخستینکند و فکرمیو ماتیلدي که همیشه فراموش می
شود. هایی بشاشد که به طبقه ششم ساختمان اریک فرانسوا اشمیت ختم میپلهماند تا به راهافتد و او میمی

»هانوایی شبانه ارکسترچوبهم«نظر رضا قاسمی درباره کتاب - 5
اش چون سایر کارهاي هنري و موسیقی» همنوایی شبانه...«رضا قاسمی خود اذعان دارد که در نوشتن 

است که به وضوح در جايگذاشته» بازي با ورق هاي رو«ام آن را است و نگرایی زدهدست به یک تجربه
هاي غیرایرانی از ام براي شخصیتکردهگوید سعینمود پیدا کرده است. او می» همنوایی شبانه...«جاي رمان 

روي هاي اصلی رمان را ام و حواسم بوده که پایهکنم که شناخت نسبتاً خوبی از آنها داشتهالگوهایی استفاده
پرسوناژهاي فرانسوي بنا نکنم.

هاي مختلف، اعتقاد دارد رمان تحت تأثیر موسیقی و به زمان» همنواي شبانه...«بندي درباره تقسیم
بندي هیچ ربطی با استفاده من از این نوع تقسیم» همنوایی...«بندي پیروي کرده اما در تئاتر از این نوع تقسیم

».ریتم قرائت«کند: د بلکه از منطق دیگري پیروي میزمان و مکان، ندارمسئله
از خود و از گرفتناست و این نگاه محصول فاصله طرح یک وضعیت بشري» همنوایی شبانه...«

ناپذیر از تبعید و جداییهویت خویش به عنوان یک ایرانی است؛ چون بحران هویت به مانند پارانویا بخشی
یک کار » همنوایی شبانه...«کند میاست. رضا قاسمی عنوان شدن از زمین اجداديه مهاجرت یا هر نوع کند

داند. و هاي تازه داشتن میهاي شدید براي فرماي رئالیست با دغدغهاست و خود را نویسندهخیلی رئال
اگر یک چیزداشته اند، همانطور که بعضی از منتقدین هم به درستی اشاره کرده...» همنوایی شبانه «گوید: می

هاي زمانی، اوریژینال است ابداع یک راوي غیرقابل اعتماد است. او سه بیماري دارد: وقفهباشد که
ویرانگري، و بیماري آینه. هرکدام از این سه بیماري کافی است تا روایت او را زیر سؤال ببرد. تازه خود

شود فهمید چقدر از این ماجراها واقعی و چه یگر نمیعالوه بر همه اینها مبتال به پارانویا هم است! یعنی د
هاي اوست. حاال اگر به همۀ موارد یاد شده این نکته را اضافه کنیم که این راوي از کل اندازه آن زائیده وهم

ماجراست، آن وقت باید پرسید کل است که یکی از آنها روایت تحریف شده ماجرا دو روایت نقل کرده 
تواند به این پرسش پاسخی قطعی بدهد؛ از جمله خود من.ست یا وهم راوي؟ هیچ کس نمیماجرا واقعیت ا

تحلیل ساختاري رمان- 6
: موضوع  و مضمون:6- 1

گیرد یعنی رنج، عشق و مرگ، به ها دربارة آنها شکل میاز بین سه موضوع اصلی که غالب داستان
ها، باید روي موضوع مرگ و نیستی و هراس از آن کستر چوبرسد در داستان همنوایی شبانه ارنظر می

شود. میهویتی ساختهاي به نام رنج از بیمایهگیري نویسنده نسبت به آن درونانگشت گذاشت که با جهت
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ریشگی کند. بیمایه تاکید میاست، نیز بر این دروناي که راوي به داشتن آنها اعتراف کردهوجود سه بیماري
تواند به عنوان مضمون برجسته کند، نیز مییت گمشده که با نماد آینه و سایه در داستان نمود پیدا مییا هو

سایه بیافکند.» همنوایی...«دیگري بر رمان 
: لحن:6- 2

من تصمیم گرفته بودم همه چیز را بگویم دست «لحن به کار گرفته در این کتاب طنز تلخی دارد. 
بودند که کردم این طور بارم آوردهپرید و با یک سیلی تنبانم را خیس میتشر رنگم میخودم نبود که با یک 

)12همان:»(بترسم.
هاي رمان، حتی کند. صحنهآنجا که به سوي مضمون هراس و ترس از مرگ راهی باز میبه ویژه

تفاوت به بیان با این لحن بیاند. مشکالت روزمره ترین آنها، در لفافۀ طنز پیچیده شدهترین و مخوفجدي
هاي زیر شیروانی هیچ کس مالک زندگی خصوصی خود نیست، و امر خصوصی، خیلی زود در اتاق«آید: می

شود و انگار اصالً ). گاهی این طنز محو می117همان:»(شودمثل توالت این طبقه به امري عمومی بدل می
مثل کسی که «شود، نی مرموز و مالیخولیایی تبدیل میباشد در آن صورت لحن داستان به لحوجود نداشته 

وقفه میان خاطرات گنگ و هاي گردگرفته یک انباري متروك به دنبال چیز مجهولی بگردد بیمیان اثاث
).59همان:»(گشتم که سؤالش هنوز براي خودم روشن نبودام دنبال پاسخی میفراموش شده

: فضا، زمان و مکان:6- 3
شود. این ، در فضایی کامالً غیرقطعی و پر از شک روایت می»هانوایی شبانه ارکستر چوبهم«رمان 

رسند و چون در به نظر میشود که بالکل در هم شکستههایی همراه میها و مکانفضاي تردیدآمیز با زمان
نطق روایتی خاص است، رمان را از داشتن یک مشود که زیسته شده و به پایان رسیده موقعیتی روایت می

کند.خالص می
: زاویه دید:6- 4

گویی است. این دیدگاه گاهی با استفاده از تکدیدگاه به کار رفته در این داستان، اول شخص مفرد
-من«گویی بیرونی و از زبان درونی و به کار گیري جریان سیال ذهن گره خورده است و گاه به شیوه تک

شود. شود. بنابراین دو زاویه دید متفاوت از نگاه راوي براي اثر ایجاد مییت میروا» راوي یا شخصیت اصلی
فهمیدم آن شب رعنا تا گرفت. تازه میو حاال که یکی داشت روي در ضرب می«گوید: در من روایتی می

رونی گویی د) و در تک119همان:»(است این شاید نخستین باري بود که او را فهمیدمصبح چه عذابی کشیده
داشت و هربار، پیچیده در صداي افتادن باد مثل دریایی وحشی موج برمی«برد: این گونه داستان را به پیش می

ي برد و لبه بیرون زدهکوبید فکر کردم باد پنجره اتاقم را با خود میو صداي شکستن، به در و دیوار سر می
گاهی روایت نوع دوم از ). «148همان: »(کندمیبختی را قطعشیشه پنجره، اندکی دورتر، گردن عابر نگون
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شود که زمان حال یعنی زمان گذشته، و از کجا معلوم زمان ماند، و راوي متذکرمیروایت نوع اول عقب می
لیال »(کندمیاعتباري زمان داللت ها بر بیحال در روایت اول، زمان آینده نباشد؛ در واقع جا به جایی زمان

است تا راوي بتواند آزادانه با شدهشک دیدگاه اول شخص براي رمان به کار گرفتهبی).43:1383صادقی،
ها قضاوت کند و داستان را بازگویی نماید؛ چه در آن حالت که گفتن ذهنیات خود در مورد دیگر شخصیت

هاي رمان آنجا کهبراي خود مخاطبی را فرض کرده باشد و چه بدون فرض مخاطب. در بعضی از بخش
شود، این کل میشوند، زاویه دید داستان تبدیل به دانايفرشتگان مرگ، یعنی نکیر و منکر وارد داستان می

جریان روایت را بهتر درك کند.ها و ظرائف ناشناختهکند تا شاید برخی از پیچیدگیامر مخاطب را یاري می
: روایت:5- 5

کدام از باشد. هیچدام نیز شامل چندین بخش میاست. هرکشده رمان از پنج فصل مجزا تشکل
ریختۀ زمانی و موضوعی و کند؛ بلکه در یک حالت به همها یک روایت خطی خاصی را دنبال نمیفصل

اي غیرخطی و سیالن ذهنی و ، به شیوه»هانوایی شبانه ارکستر چوبهم«برد. بنابراین مکانی به سرمی
است. نویسنده در هاي زمانی باشد که راوي دچارشتواند بیماري وقفهرود که دلیلش میچندزمانی پیش می

هاي شک محدودیتو با این عمل بیغیر قابل اعتماد سپرده» راوي –من«این داستان روایت را به یک 
کل را گاهی است که ترفند روایت داناياست و حتماً به خاطر فرار از آن زیادي را براي مخاطب ایجادکرده

کند تا براي درك بهتر داستان بندد و او را به عرصه روایت وارد میر قالب بازجویی از راوي به کارمید
کلیدهایی قرار داده باشد.

اي که روایت در دو زمان است. یکی زمان پس از گونههاي تودرتو است، بهساختار رمان، داالن«
کنند، و راوي باید در یز محاکمه از او بازخواست میمرگش که فاوست مورنائو و مرد سرخ پوست، پشت م

شود مکافات برابر اعمالی که از او سرزده، پاسخگو باشد؛ در نتیجه او براي مخالفت در برابر خود مجازات می
دهد و اي فرامادي به رمان میاو برگشت به حیات مادي در قالب سگی است. زمان روایت پس از مرگ، جنبه

گاهی در زاویه دید راوي، آن نیز زمان است کهکند. رمان در دوره حیات، به زمان گذشتهنی میآن را چند زما
شدن مسائل جنسی، خباثت، آید. زمان این روایت جنبه مادي و زمینی دارد و با مطرححال به شمار می

زندگی از یک طرف دلیل و در نتیجه کم بودن ابعاد مفهوم هاي سطحی و بیباورهاي خشک مغزانه، درگیري
شود. یک میو توسعه حجم مادي آن از طرف دیگر، دو زاویه دید متفاوت از نگاه یک راوي براي اثر ایجاد

).43همان:»(گویی درونی و دیگري من روایتی با زاویه دید اول شخص استزاویه دید تک
مختلف باشد؛ مثل انگیزه توجیه تواند ، می»هاهمنوایی شبانه ارکستر چوب«انگیزه راوي از روایت 

باشد یا صرفاً خانه بودهتواند به انگیزه نقل ماجرا براي صاحبگناهان و اشتباهاتش براي نکیر و منکر و یا می
اي ظاهر اش که ناگهان در متن داستان براي لحظهسالهاش یا پسر چهاردهسالگیبراي اعتراف در برابر چهارده

ست که یک همخوانی باشد با اریک فرانسوا اشمیت که پس از مرگ او خواندن شود. این امکان هم همی
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است که تشخیص هاي متفاوت به داستان شکلی چند بعدي داده است. به هرحال انگیزهکتابی را آغاز کرده
سازد. بینی و تمییز میواقعیت را از توهم، تقریباً غیرقابل پیش

نوشت داستان: پیشانی6- 6
سراياز حماسهکند. بیتینوشت رمان نظر را جلب میاز پرداختن به عنصر شروع داستان، پیشانیقبل

بزرگ  ایران زمین، ابوالقاسم فردوسی:
آن کند کش نیاید به کارشود مرد را روزگار   همهچوتیره

کند. ند از آن استفاده توااصلی میاست که نویسنده پیش از آغاز متن نوشت، متن معموالً کوتاهی پیشانی«
کننده مضمون متن اصلی باشد، و یا به نوعی مکمل مضمون اثر، و یا حتی تواند خالصهنوشت میپیشانی

). 1371:222احمد اخوت،»(باشد.نوشت نهفته ممکن است کلید اصلی رمزگشایی متن در خود این پیشانی
کارش اي ندارد و به فایدهبراي بهبودي اوضاع زمانی که روزگار به کسی پشت کند دیگر انجام هیچ کاري

شویم.آید. به دنبال این مضمون وارد متن داستان مینمی
: شروع داستان:6- 7

است چون وجود همزاد دیگرش بستگی به آن دارد. از سوي در زندگی و ادبیات آغاز بسیار مهم«
است گذارند و وجود هر یک وابسته به دیگرير میدیگر هیچ آغازي بدون پایان نیست و این دو بر هم تاثی

نویسی کمتر به آنها توجه علی رغم اهمیتی که آغاز و پایان در داستان دارد، متأسفانه در مباحث داستان
).215همان:»(یابیمشود و کمتر بحثی در این باره میمی

تواند عداد سلیقه هر نویسنده میباشد که به تشک شروع آن میاولین عنصر ساختاري هر داستان بی
تواند با دیالوگ، کنش، تصویر، فضاي و... شروع شود. اما به هرحال باید طریقی  به متفاوت باشد. داستان می

مثل اسبی بودم که پیشاپیش وقوع فاجعه را «کار گرفته شود که خواننده را مجذوب به ادامه دادن داستان کند. 
کند درند و خوفی را که در کاسه سرش پیچیده باد میهاش از هم میر حدقهاي چطوکرده باشد. دیدهحس

ام. ولی اگر کوبد به زمین؟ نه، من هم ندیدهکشد و سم میاي چطور شیهه میتوي منخرین لرزانش؟ دیده
).1387:7قاسمی،»(کردماسبی بودم هراس خود را این طور برمال می

شود، تصویري همراه با هراس و ، با یک تصویر شروع می»هار چوبنوایی شبانه ارکستهم«داستان 
کند. این اش میگیريمجذوب پیوقفهدهد و او را بیاي را به مخاطب هشدار میبحرانی که وقوع فاجعه

ها را خیلی سریع، پله«کند. آغاز بدون انتظاري طوالنی خواننده را به متن داستان و دنیاي درونش وارد می
)7همان:»(تا یکی پایین رفتم و زنگ طبقه چهارم را به صدا درآوردم.چند

افکنی:: ناپایداري یا گره6- 8
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باشد؛ اما فقط گره افکنی داشتهتواند چندین گرههر داستان، بسته به میزان فراز و فرودهایش، می«
: 2،ج1391حداد،»(با خود به جلو بکشد.تواند از ابتدا تا انتهاي داستان، خواننده را اصلی داستان است که می

شود که از هراس و خوفی که وجود راوي را ، ناپایداري از جایی شروع می»همنوایی...«). در رمان 146
شویم. هراسی که گویا تا انتهاي داستان قرار نیست دست از سر او بردارد.است آگاه میگرفته

است یعنی تعادلی که در افکنیبه معناي کامل دچار گره،»هانوایی ارکستر شبانه چوبهم«داستان 
برد که مخاطب را نیز درگیر این هست به هم ریخته و راوي در چنان آشفتگی به سرمیزندگی راوي

است ماجرا را به خوبی بسط دهد و روایتش افکنی توانسته کند. نویسنده به واسطه این گرهنظمی حاکم میبی
نظمی و ریختن تعادل زندگی که در واقع چیزي نیست مگر بیافکنی یعنی به هم گره«را پیش ببرد. 

)1392:24نیاز،بی»(آشفتگی.
خانه، چه در است چه در مقابله با صاحبریخته به هم» همنوایی...«همانطور که ذکر شد تعادل راوي 

ب اول قبر و بازجویی در برابر دو فرشته مرگ، واردش به نام پروفت، چه در مقابله با شمقابله با همسایه تازه
اند، چه در مقابله با سگی که خود اوست و هاي روانی که از نوجوانی رهایش نکردهچه در مقابله با بیماري

اش.نهایتاً چه در مواجه با رؤیاهاي آن جهانی
: کشمکش:6- 9

آید که ند که درام وقتی به وجود میااست و درباره اهمیت آن گفتهکشمکش اساس حرکت داستانی«
تواند درونی یا بیرونی باشد، فردي با فردي دو نیرو با قدرتی برابر، دچار کشمکش شوند. حال این جدال می

رسد که داستان با یک ). به نظرمی148: 1391حداد،»(هاي مختلف باشددیگر یا فردي با خود و در شکل
هاي این رمان یک حالت انتظار رود. تقریباً هر بخش از فصلو میبینی شده به جلکشمکش تصاعدي و پیش

مدرنیستی است، حتی در جاهایی که روایت تبدیل به نوع پستاش ایجادکردهو کشمکش در خواننده
برد، او چه در عرصه است که هرلحظه در تضاد به سرمیاي طراحی شدهشود. شخصیت راوي به گونهمی

اي است که از آن طرد شده است. در تضاد با باد و بورانی است که ر تضاد با جامعهدرونی و چه بیرونی، د
آشوبد، در تضاد با دهد و ذهنش را میکند و با تجاوز به اتاقش او را آزار میپنجره اتاقش را می

ن هاي دیگري است که به نوعی با راوي روبه رو می شوند، در تضاد با کنشگرهایی غیرانسانی چوشخصیت
اند که حرکت هاي هنريها و کشمکشاین تضادکبوتر و سگ و گربه است و کالً در تضاد با همه چیز. همه 

شوند.ها میآورند و باعث تحول و تغییر شخصیترا در داستان به وجود می
: بحران:6- 10

نشاند تا در نتظار میآید و این حالت بحرانی، خواننده را به ابعد از هر کشمکش، بحران به وجود می«
). نهایت پیچیدگی کشمکش به 153(همان:» است، برطرف شود.نقطه اوج که به بیشترین حد خود رسیده

را » همنوایی...«هاي داستان و تهدید او با چاقو، تمام شخصیت» سید«انجامد. حمله کردن پروفت به بحران می
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کلیساي سن پل چهارده بار نواخت و من حس کردم زنگ«کند. و به ویژه خود راوي را درگیر بحرانی می
). آنجا که راوي در اوج وحشت و ترس در طبقه 14: 1387قاسمی،»(سیاره کوچکم از مدار خود خارج شده...

ششم ساختمانی که دیگر تقریباً خالی از سکنه شده است، منتظراست تا پروفت، همان تازه وارد مرموز و 
چاقویی براي بریدن گلویش وارد اتاق شود، آنجا که باد پنجره اتاق راوي را با خشن در اتاقش را بزند و با 

است شیشه تیز آن گردن عابري را از تن جدا کند، آنجا که راوي با چهره برد و راوي منتظرخود می
ماند چه کند، آنجا که راوي لحظه لحظه توسط نکیر و منکر فاش شود و میاش مواجه میسالگیچهارده

بعد چه می «پرسد: هاست و از خود می»منتظر«شود و موارد دیگر، خواننده نیز دچار همان بحران ناشی از می
و این » شود؟بعد چه می«آید: رسد با یک سؤال دیگر پیش میچند صفحه بعد به پاسخ که می» شود؟

کند که اننده را مشتاق مییابد و خوادامه می» همنوایی شبانه ارکستر چوبها«وضعیت و گستردگی تا پایان 
اي تا انتهاي ماجرا پیش برود.وقفهبی

گشایی:: تعلیق، نقطه اوج و گره6- 11
هایی را از نظر زمان و مکان، ایجاد هاي زمانی در روایتش فاصلهدر این داستان راوي با ایجاد وقفه

شود. روایتی پیگیري جریان روایت میکند که باعث به وجود آمدن نوعی تعلیق در خواننده و کشش او بهمی
شود و بیشتر از پیش میل او را به دانستن ادامه که گاهی با افزایش کنجکاوي خواننده باعث گنگی روایت می

کشاند، باالترین نقطه کند. کم کم این حالت تعلیق خواننده را به نقطه اوج داستان میداستان تحریک می
اند تا جریان داستان را به آن هدایت کنند. این دادها دست به دست هم دادهبحرانی، جایی است که تمام رخ

اریک فرانسوا «کتاب است. 177در فصل پنج، صفحه » هانوایی شبانه ارکستر چوبهم«نقطه در داستان 
هاي ضخیم پشمی دستبافی که کار ایران بود و سید برایش سوغات آورده اشمیت شست پایش را در جوراب

هاي پرداخت را که قبال با یکی از قبض177کان داد. کتابی را که روي میز بود برداشت و الي صفحه بود ت
شک به رسد بی) خواننده وقتی به این بخش می177همان:»(اجاره میلوش عالمت گذاشته بود باز کرد...نشده

خواند و این شده در داستان میاست که خواننده کتاب نوشتهکند؛ همان جاییخواند نگاه میاي که میصفحه
زمان بخواند و نقشش را براي خواننده است که باید هماست و االن وقتییعنی او تا اینجاي داستان را دانسته

است، است و حتی تا االن به چاپ رسیدهشود که راوي این ماجراها را قبالً نوشتهایفاکند. خواننده متوجه می
آمد است؟ االن چه بالیی سر خواننده توي کتاب خواهدیت را به عهده گرفتهاست که رواپس این چه کسی

اي است که سال پیش در یکی از اش همان راوي و نویسندهوقتی چند صفحه دیگر بفهمد که سگ خانگی
اتاقهاي زیر شیروانی طبقه ششم ساختمانش به قتل رسید؟! و کلی سوال دیگر که به تدریج تا پایان داستان 

دستی نقطه اوجی را که ساخته بود با کوتاهی یابد. و به حق نویسنده با چیرهشان پاسخی میاي تک تکبر
کشاند. همان طور که قبالً نیز اشاره شد خواننده پس از قرار گشایی میکند و آن را به گرهتر میبیانش جذاب

هاي داستان حل بحران و بازکردن گرهگرفتن در اوج به تدریج بدون این که از لذت آن صعود کاسته شود با
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آید، با همان حس و حالی که از قرار گرفتن در ارتفاع به دست آورده کم کم به سمت پایان داستان فرود می
بود.

: پایان بندي:6- 12
گیرد که خورد. دستش را به دسته صندلی میدر آستانه در، تعادل اریک فرانسوا اشمیت به هم می«

ها به او شود. به جست خودم را از الي پایه صندلیگردد و او نقش زمین می، صندلی برمینیافتد
شود، کتاب نوشته شده توسط راوي، رقم زده می). این پایانی است که براي خواننده 205همان:»(رسانممی

ند تا فکر کند آیا غیر کاي متوقف میرا براي لحظه» هاهمنوایی شبانه ارکستر چوب«پایانی که خواننده کتاب 
فهمیدم توانستم تعادلم را حفظ کنم وقتی میشد تصور کرد؟ اگر من جاي آن خواننده بود میازین نیز می

بود؟ در حالی که در پناه تبدیل شدهاي براي تبعیدیان و پناهندگان بیدرهطبقه ششم ساختمانم به چه جهنم
دادند شان را نمیخانهها اجارهام و حتی اگر ماهلطف کردهشان کردم در حق همهتمام این مدت خیال می

بردم سگ خانگی من کالبد میتوانستم تعادلم را حفظ کنم زمانی که پیخواستم! و آیا میعذرشان را نمی
هاي زیرشیروانی ترین شکل تا سالی پیش داخل مثالً یکی از اتاقروحی انسانی بوده؟ انسانی که به فجیع

برده است!هاي من به سر میکرد و حاال هم که سگ شده بود به شکل فجیعی زیر شالقزندگی می
شود و از همه بیشتر این هاي معرفی شده در رمان براي خواننده مشخص میفرجام تمام شخصیت

ه است جان نبوده، بلکه سگی زنداي بیکرد مردهشود که راوي حتی آن گونه که خود تصور مینکته معلوم می
ها باال برود و به کرد از پلههاي پیرمرد صاحب خانه سعی میکه در هر فرصتی از ترس و وحشت شالق

فردا خواب راحتی خواهم کرد. فردا، « اش شده بود. جایی پناه ببرد که روزي در هیئت انسانی پناهندههمان
کار آورد که دیروز هم همیند به یاد نخواهدپله، ماتیلد فراموش خواهد کرد. فردا ماتیلوقتی که بشاشم به راه

). 207همان:»(است. که همین حاالست. همین حاال.ام. هر بار فکر خواهد کرد که این نخستین بار را کرده
ماند در طبقه اي، تک و تنها میرسد درحالی که راوي بیچاره آن به شکل سگ سیاه گندهداستان به پایان می

با دوازده اتاق تقریباً خالی، که ساکنانش روزي پناهندگانی بودند که االن معلوم نیست اي پلهششم توي راه
گردند.دره، باز به دنبال سرپناهی سرگردان میکجاي این دنیا، این جهنم

هانوایی شبانه ارکستر چوبپست مدرنیسم  و رمان هم-7
است؛ ود، به معناي پشت سر گذاشتن مدرنیتهشاش استنباط میگونه که از واژهپست مدرنیسم، همان«

پسامدرنیسم «) به دیگر سخن، 204و203: 1392نیاز،بی»(است.اي که خود با نفی سنت شکل گرفتهیعنی دوره
ها ندارد، بل، خیلی هاي آن نیست، حتی راه حلی هم بر این بحرانبه معناي گسست تام از مدرنیسم و بحران

هاي هنري، راهی تازه در گستره«) پسامدرنیسم 476: 1370، 2احمدي، ج»(است.هساده، بیانگر این بحران
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است، و شکلی از بازخوانی متن و تمایزهاي متن و اي حاشیه بر مدرنیسمگشاید گونهفلسفی و فرهنگی نمی
هنرمند پسامدرنیست اما از همان آغاز، در ) «477همان:»(هاي فردي و اجتماعی و خارج از متن.واقعیت

همنوایی «) جالب این است که راوي در 477همان:»(داند.حاشیه قرار دارد، اثر را مهمتر از نیت خویش می
تر شک یک اثر پست مدرنیستی است، بدون این که بر این امر واقف باشد کتابش را با ارزشکه بی» شبانه...

اش ضایع نشود اما است تا زندگیداند. تا جائی که گاهی تصمیم به بازنویسی آن داشتهاش میاز زندگی
اش را به نفع کتابش ضایع کند.گیرد که دست به آن نزند و زندگیسرانجام تصمیم می

هاي مهم پسامدرنیسم است که در همنوایی شبانه کامال عدم قطعیت یا تعیین ناپذیري از ویژگی«
)162: 1389هووش،»(چیز مطلق نیست.مشهود است. در دنیاي این رمان، هیچ

گسیختگی در دنیاي هاي زمانی، به عالوه ساختار بریده بریده و اپیزودیک رمان، نشانگر از همشکست
هاي پست مدرن، در داستان«هاي اصلی ادبیات پسامدرنیستی است. است که از ویژگیهمنوایی شبانه

گنجاند و به اختار متن خود میهاي دیگر (حال و گذشته) را در سها یا رخدادهاي متننویسنده، شخصیت
اي انتقال پیدا ها و رخدادها از یک دنیاي تخیلی به دنیاي تازهکند تا شخصیتاین ترتیب امکانی خلق می

است و بیشتر خصلت بازي دارد تا گوشانه و انتقاديکنند. این انتقال، به دلیل ماهیت آن کنایی، طنزآمیز، بازي
)207: 1392ز،نیابی»(خصوصیت ادبیات مدرن.

آید قطعه قطعه شدگی هایی که اساس ادبیات پست مدرنیستی نیز به شمار مییکی از تکنیک«
Fragmentationکند و است. هر قطعه به طرف قطعه بعدي که عملکرد دیگري در زمان است حرکت می

ی نداریم اما ممکن است تکرار کند، در نتیجه ما استمرار عادي روایمکان نیز قطعه قبلی را کامالً نفی می
زادهاي یکدیگرند نه عین هم؛ و هاي دوقلوي همدیگر هستند آنها همداشته باشیم در این امر، تکرارها، انگاره

است که به رغم وجود تکرار، هر صفحه به اندازه کل کتاب لذت اگر عمل نوشتن قوي باشد، طبیعی
نمود پیدا کرده است. با این » همنوایی شبانه...«در جاي جاي گونه که)؛ یعنی درست همان212همان:»(دهدمی

بریم گاه در که هر لحظه انتظار پرت شدن به گذشته، آینده و حال را داریم اما از دنبال کردن راوي لذت می
سالگی راوي 14دهیم، گاه به دنیاي قبر هستیم و همراه او به سواالت نکیر و منکر، دو فرشته مرگ، پاسخ می

گردیم به حال، درحالی که تمام این مدت بینیم و بعد برمیشویم، گاهی چند سال اخیر راوي را میرت میپ
است باز شود.ایم تا دري که همین چند دقیقه پیش زدهخانه راوي منتظر ایستادهرا دم در صاحب

رش را ندارد مثل پی بردن به سگ افتد که خواننده انگار انتظااتفاقاتی می» همنوایی شبانه...«در داستان 
شد. یا مثل دانستن این قضیه هم سگی که راوي در طول داستان از مواجه با آن دچار ترس میبودن راوي، آن

هاي درون همان کتاب که، کتابی را که داریم می خوانیم در حال خوانده شدن در دست یکی از شخصیت
شود. حوادث در ها همزمان با خوانش ما نوشته مییتاست! یا اصالً این داستان توسط یکی از شخص

را » همنوایی شبانه...«است که هاییچیزي شبیه به هذیان و رؤیاست و این یکی دیگر از ویژگی» همنوایی..«
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ام. دستی مرموز، به طرزي ماهرانه، اول دور و ناگهان احساس کردم در تله افتاده« کند. پست مدرن معرفی می
ی کرده بود تا فریادرسی نباشد، بعد در کمین نشسته بود تا، وقتش که رسید، چاقو را در پشتم برم را خال

شوند که بیشتر به هذیان هایی قرار داده میرویدادهاي واقعی و غیرواقعی در صحنه). «116قاسمی:»(فروکند.
شند و ممکن است حتی باهاي شخصیت میها، بیانگر آرزوها و دهشتو رؤیا شباهت دارند این نوع صحنه

، همانند هر »هانوایی شبانه ارکستر چوبهم«). داستان 221:1392نیاز،بی»(خط سیر داستانی را تعیین کند
شود و عدم قطعیت در آن را به وضوح دیده مدرن دیگري به سرانجام و پایانی نامتعارف ختم میداستان پست

شود.می
هاشبانه ارکستر چوبنواییهاي پست مدرنیسم در هم: شخصیت8

سیال، «هاي یک داستان پست مدرن قائل شد مواردي چون توان براي شخصیتهایی که میویژگی«
اند و وجودشان در برگیرنده افکار، اعمال و گفتار واقعی و هاي تخیلیلغزنده، غیرقابل اعتماد و با هویت

). اکثر این 216همان:»(سستن از همه چیز استوار است که گاهی درصدد گغیرواقعی، رویاگونه، کابوس
شود. به ویژه یافت می» همنوایی شبانه...«هاي رمان ها به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در شخصیتویژگی

مدرنیستی از او به نمایش گذاشته توان به جرأت گفت یک شخصیت کامالً پستدر شخصیت راوي که می
هاي قبلی نیز اشاره شد، داراي چندین بیماري روانی گونه که در بحثاست. او به اعتراف خود، همانشده

شود و کند. راوي دچار بحران هویت میاست که او را به فردي غیر قابل اعتماد و مملو از تخیالت مبدل می
و سازد است یا آن جهانی؟! نویسنده از او یک شخصیت پست مدرنیستی تمام عیار میداند آیا این جهانینمی

ثبات و ها، بیها، خصوصاً راوياین شخصیت«کند. بودن می» ايچند پاره«و » من پریشی«سرانجام او را دچار 
نیز » همنوایی...«). در 217همان:»(غیرقابل اعتمادند و اساساً درگیر بحران هویت انسانی و فراانسانی هستند

تگویی پیوسته و سیال با دیگرانی حقیقی و هاي پست مدرن، شخصیت یا همان راوي با گفچون سایر داستان
پردازد و به واسطه برخورداري از استقالل الزم، روایت را به یک داستان چند یا فرضی، به معرفی خود می

اند یا به صورت اند، به حاشیه رانده شدهخفه شده«کند تا صداهایی را که در بطن داستان، صدایی نزدیک می
)منعکس کند.218:همان»(اندزمزمه درآمده

نظر نویسنده رمان در رابطه با پست مدرنیسم - 9
نظرش را درباره داستان پست مدرن و اینکه آیا » همنوایی شبانه...«نویسنده » رضا قاسمی«

کنند:شود یا نه اینگونه بیان میهم جزو آثار پست مدرن تلقی می» همنوایی...«
شود. تمام این راهپیمایی عظیم و پر فراز و نشیب شته میحدود چهار قرن است که رمان نو

ایم؟ ما اگر نویسان را اگر بخواهیم خالصه کنیم در مدرن و پست مدرن، به راستی چه چیزي را بیان کردهرمان
همان محدوده اواخر قرن نوزده و بیست را بخواهیم در نظر بگیریم به راستی چه وجه اشتراکی هست میان 

شود؟ هایی که در قرن نوزده نوشته میسندگانی مثل جویس، ویرجینیا وولف و پروست با رمانکارهاي نوی
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هایی که بعضی از منتقدان براي رمان پست مدرن در نظر می گیرند حضور نویسنده در مثالً یکی از مولفه
رن پیش نوشته هم که چهار ق» دون کیشوت«کند وقتی که ما در رمان است خوب این چه چیزي را تعیین می

را که از قضا » واقعیت«ترین دغدغه پست مدرنیسم یعنی بینیم؟ ما اگر مهماست حضور نویسنده را میشده
نویسان هم بوده در نظر بگیریم، باز به جایی نخواهیم رسید چرا که به یک معنا تاریخمان دغدغه دائمی رمان

اي از واقعیت.تعریف تازهنویسان براي جستجويچیزي نیست مگر تاریخ دغدغه رمان
کند که از قراردادن خود در چارچوب، نفرت دارد و در تمام درادامه خاطر نشان می» رضا قاسمی«

هاي ادبی و هنري و هنگام نوشتن فقط به نداي است نه به نظریهعمر نه به ایدئولوژي شیفتگی نشان داده
است.دادهدورنی خود گوش می

، یک رمان پست »هانوایی شبانه ارکستر چوبهم«ها به یقین می توان گفت رمان این حرفاما با تمام 
اي که مخاطب را در طول روایت بدون هیچ نسبتی با واقعیت، در حدس و مدرنیستی تمام عیار است با قصه

واهد بازتاب خاست و نمیدارد. طوري که باید بپذیرد داستان پیش رویش به طور مطلق خیالیگمان نگه می
ها باشد، با پایانی توأم با عدم قطعیت. واقعیت
»همنوایی شبانه...«تحلیل رؤیاهاي - 10

است بلکه نه تنها به طور پراکنده و در کلیت خود حامل رؤیاهایی ساخته ذهن راوي » همنوایی...«رمان 
رؤیاها هرچند پیچیده و «است. هاي راوي اختصاص یافتهدر هر فصل از رمان، یک بخش کامل به رویاپردازي

باشند که پس نامفهوم باشند و به هر صورت که تظاهر کنند همیشه متضمن و محتوي حقیقت و واقعیتی می
کاویها و به کاربستن شیوه پیوستگی تصورات یا تداعی معانی به علت اصلیشان وقوف از ژرف

ایی عبارت است از یک تمایل واپس زده شده که به هر رؤی« گوید ). فروید می102تاریخ:فروید، بی»(یابیممی
هنگام خواب یا به صورت اصلی خود تجسم پیدا نموده یا به یاري مکانیسم تبدیل به صورت دگرگونی ظاهر 

شود. بیماري که در آرزوي صحت و سالمت است در خواب خود را تندرست و سالم می
شدن که در دنیایی از ترس و وحشت کشته» شبانه...همنوایی «). درست همانند راوي 104همان:»(یابدمی

شود. یا شبیه هایشان مواجه میبیند و در رؤیاهایش با نکیر و منکر و بازجوییاست و خود را گناهکار می
؛ این جمالت »اقدام باید گردد«، »اعدام باید گردد«هاي روي هره پنجرة راوي به ساختن لفظ یا صداي قمري

شان ساخته شده است که روزي به زور از روییي در ناخودآگاه راوي در مورد همسایه روبهابر پایه خاطره
آم نغمه آمآمآ...م،آمها شده بود که با ریتم آمنوبت قمري«برند. کشند و میاش بیرون میخانه و زندگی

زدند: اعدام باید .. فریاد میشومشان را آن قدر تکرار کرده بودند که سرانجام، به یاد آورده بودم روزي را که.
). 135قاسمی:»(اش بیرون کشیدند تا...نشست از زیرزمین خانهرویمان میگردد! مردي را که روبه

هاي روانیارتباط رمان با بیماري- 11
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هاي روانی، منشأش کشاکش و مبارزه عناصر واپس زده، براي راه یافتن به خودآگاه بروزبیماري«
هستند و بالنتیجه باعث از دست رفتن تعادل برخی اوقات این برخوردها شدید) «48تاریخ:، بیفروید»(است.

شور زندگی یا اروس موجد دوستی، عشق و محبت، تولید ) «49همان:»(شوند.روحی و وحدت شخصیت می
نسل و صیانت ذات است، اما تاناتوس یا غریزه مرگ موجب مرگ و نیستی، کین و عداوت و انهدام

انگیختگی این دو انگیزش است. هرکدام است. هر پدیده و حرکت روانی مولود مصاف و در همنسل
اي کوشند تا بر دیگري فایق آیند. روان، صحنه صلح و جنگ این دو شور است، اینکه اعمال آدمی آمیختهمی

ن دو غریزه کامالً در و راوي آن ای» همنوایی شبانه...«). در مورد 74همان:»(از قهر و کین و محبت است
هاي روانی خاص در راوي از همان اوان برند و در نتیجه باعث بروز بیماريشرایطی ناهمسان به سرمی

سالگی او باشد رسد در چهاردهکند. اولین شروع به نظر میاش ادامه پیدا مینوجوانی شده و تا پایان زندگی
اش ناپدید شود و سایهي طوالنی شوکی بر او وارد میزمانی که با نرسیدن نامه معشوقش بعد از انتظار

این «سازد. می» خود ویرانگر«است یا سایه او است! و این یکی بودن از او یک داند که او سایهشود و نمیمی
همان بالیی است که در آن روز تابستانی سال هزار و سیصد و چهل و هفت بر سرم فرودآمد. همان وقتی که 

ستاده بودم تا سمیلو بیاید و نامه محبوبم را بیاورد. فقط چند لحظه طول کشید. همان چند مثل همیشه ای
خالی رسید ساله بودم. فقط. وقتی سمیلو دستکوبد. چهاردهاي که تیغ آفتاب درست بر فرق سر میلحظه

درخشید اش و همان درخشش خیسی که مثل گرداب در نی نی چشمانش میمقابلم، همان دهان کلید شده
ام در من ماند و اي دهشتناك کند... به چشم خویش دیدم که سایهکافی بود تا تمام وجودم را دستخوش زلزله

هاي ) عرصه روانی آدمی، پهنه و صحنه کشاکش21-20: 1387قاسمی،»(مرا از زیر ناخن پاها بیرون انداخت.
شخصیت و وضع روانی هر فردي، بستگی به است. کیفیت متعادل یا نامتعادل بودن دو غریزه مرگ و زندگی

چگونگی این مبارزه دارد؛ بدین مفهوم که اگر نیروهاي دو غریزه مرگ و زندگی همسان و متعادل باشند. 
گذرد.) درست برخالف آنچه در همنوایی می87گذرد.(همان: زندگی آرام می

: خودویرانگري11- 1
) دوست راوي برنارد با توجه به اعمال و 21همان:»(نامیمب» خود ویرانگر«تو حق داري برنارد که «

زند که گویی هایش پشت پا میها و فرصتاو چنان به تمامی بخت«است. رفتارش، او را خودویرانگر نامیده
کشد. این موتیف باعث ایجاد تعلیق و هم موجب با خود دشمن است و در نهایت نیز نقشه قتل خود را می

)38: 1389حسن لی، »(است.اري برشتی در داستان شدهگذنوعی از فاصله
زدن به ماجراي سایه و آینه براي کند اما آن را با نقبراوي با این که داشتن این بیماري را قبول می

دهد. اش است. پس او نیست که خود را آزار میاست که خودش نیست و سایهکند او مدعیخود توجیه می
اي که مرا بیرون زنم. سایهام میزنم لگدهایی است که دارم به سایهئم به بخت خویش میها که دااین لگد«

)21: 1387قاسمی»(است.هاست غاصبانه به جاي من نشستهکرده و سال
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: سایه 11- 2
خورده و اي است که زمان حال و آینده و گذشته براي او به هم گرهسایه» همنوایی..«راوي در «

است و کدام مربوط به آینده چنان که راوي خود را مبتال به بیماري کدام واقعه مربوط به زمان حالداند نمی
اي بودم که من سایه) «45:1383صادقی،»(پردازدبه روایت می» همنوایی..«داند. سایه در هاي زمانی میوقفه
).80: 1387قاسمی،»(توانست قایم به ذات باشدنمی

هاي زمانی: وقفه11- 3
است که هاي زمانیاست و شاید علت اصلی آن همان بیماري وقفهدچار آشفتگی» همنوایی..«زمان در 

شود دایم برآن تاکید می» همنوایی...«است که در کتاب زمان عامل مهمی«راوي خود به آن اعتراف می کند. 
یک فرانسوا اشمیت کتاب مرا گفتند ارمی). «46: 1383صادقی،»(آیندها از حالت خطی بیرون میزمان

گفتند رعنا خودش را انداخته زیر است. در حالی که همین امروز پیش او بودم. میاست دق مرگ شدهخوانده
).83: 1387قاسمی،»(قطار در حالی که ساعتی پیش از آنکه به این روز بیافتم با من تلفنی صحبت کرده بود

: آینه11- 4
بینم که تا ابدیت اي محوي را میابل آینه، فقط سطح نقرهایستم مقهر بار که می«

است به تصویر و نقش حاصل از کالبد تشکیل حیث خیالی منوط به دسترسی آدمی ) «43همان:»(است.تهی
خواند(مولی، آینه میگیرد که لکان آن را مرحله خود. شناسایی این تصویر کلی طی فرایندي صورت می

مرحله آینه به کشف تصویر خود نائل می گردد ... ابتدا کودك با حرکات، اطوار و کودك در). «149: 1386
دهد که چگونه ناگهان به تشخیص تصویر خود در آینه نائل گیرد نشان میحالت هایی که به خود می

است پس با شعف و شادي به پایکوبی پرداخته در احساسی سرشار از پیروزي غرق آمده
این احساس تسلط و پیروزي که حاکی از این است که کودك به طور خیالی بر عامل « )151همان:»(شود.می

بینانه یعنی پارانویاك بزرگاصلی تهدید کننده وجود خویش یعنی پراکندگی کالبد خود فائق آمده حالتی خود
) که 153ن:هما»(شود.دهد . لذا از این پس من نفسانی واجد خصوصیتی نزدیک به پارانویا میبه او می

تواند واجد تظاهراتی بیمارناك چون توهمات پارانویاك شود که مبادا مورد آزار و اذیت یا تحت تعقیب می
وارد پروفت، دست داده بود.به ویژه دربرابر شخصیت تازه» همنوایی..«قرار گیرد. همان حالتی که به راوي 

است. شاید با توجه به بحث باال این در آینه ندیدهسالگی خود را از چهارده» همنوایی شبانه...«راوي 
است به از دست دادن احساس شعفی که در سالگی شروع کردهنکته به دست بیاید که این راوي از چهارده

دهد این جان را نشان میاولین دیدارش با خود در آینه کسب کرده بود و شاید دلیل این که آینه فقط اشیاء بی
اش، به طور احساس نیز هستند تا اینکه در روزي نزدیک به پایان زندگیجان بالطبع بییباشد که اشیاء ب

است. او دیگر پس از مرگ نیازي به شادي و شعف ندارد و شدهبیند اما دیرناگهانی خود را در آینه می
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است کور ه نگاهینگاه آین«انگیز و پیر قبول کند. است به یک تصویر غمخواهد خودي را که تبدیل شدهنمی
). پس با این حساب نگاه آینه براي راوي 184همان:»(کندکه در پناه آن عالم تصاویر براي ما حضور پیدا می

نگاه کور، در هر لحظه قادر است از پرده بیرون «اوست که کور است. کور نیست بلکه نگاه» همنوایی شبانه...«
ترین تغییر از این رو کوچک) «184همان:»(خواندغریبی میآمده موجب پدیداري گردد که فروید آن را آشنا

تواند موجب کنار رفتن پرده شود و مرگ را روي صحنه بیاورد در در نظام و ساخت تصویر فرد در آینه می
اینجاست که فرد ناگهان در تصویر خویش که این چنین براي او مأنوس و آشناست موجودي غریبه و 

) عیناً همان 184همان:»(کند.را در حالتی از بهت و حیرت توأم با خوف غرق مییابد که اوانگیز میهول
آید، او را دچار وحشت کرده و از پذیرفتن تصویر داخل آینه به عنوان می» همنوایی...«بالیی که سر راوي 

ی، حیرت است. سرم را باال آوردم و در آینه دستشویروي مناحساس کردم کسی روبه«زند. خود سر باز می
شناختمش. موهاي سرش یک روي من بود... به هم خیره شدیم. نمیزده، چشمم به پیرمردي افتاد که روبه

ام فقط اشیاء اش به گودي نشسته بود...اگر تئوري اشیاء درست بود و آینههاي خستهدست سفید بود و چشم
ترین تغییر ). صحبت از کوچک189: 1387قاسمی،»(داد، پس هیچ جاي خوشحالی نبودجان را نشان میبی

شود.اش با آینه متوجه میاست چه رسد به تغییري چند ده ساله، که راوي همنوایی در مواجه ناگهانی
»هانوایی شبانه ارکستر چوبهم«مسئله تناسخ در - 12

ی از است که هند و یونانهاي اسالمی شناخته شده تناسخ از طریق منابع متعددي در سرزمین«
هایی از اعتقاد به تناسخ از دیرباز هاي مختلف هندي از جمله آیین بودا، صورتاند. در آیینشان بودهمهمترین

شود. روح راوي پس از مرگ در جسم گابیک، است. در داستان همنوایی نیز ردپاي تناسخ دیده میرایج بوده
تا به مجازات و کیفرش دوباره به دنیا استشود، متجلی شدهسگی که در جاي جاي رمان حضورش حس می

را روایت » همنوایی شبانه..«است و رمان شویم که او گویی االن بازگشتهبازگردد. ما در پایان کتاب متوجه می
آوردند. اشخاصی خواستند طلسم کنند به قالب او درش میسگ موجودي بود که اگر کسی را می«کند. می

) 27همان:»(کرد.اري گناه، پس از مرگ، روحشان به عقوبت در بدن سگ حلول میهم بودند، البته، که از بسی
عقیده به انتقال روح مجرد یا جزئی مادي از یک فرد به جسم دیگر در تاریخ بشر سابقه دیرینه دارد و «

غ کرد. توان سراحضور آن را از اساطیر تا حکایات عامیانه و از کتب دینی تا ادبیات و شعر و علوم نظري می
هاي توان از زمینههاي متفاوتی دارد، میجدا از اینکه اعتقاد به تناسخ در میان اقوام گوناگون، علل و انگیزه
ها بدون داشتن علم ها درك شباهت نسلروانی این اعتقاد براي تبیین قدمت آن بهره برد. از جمله این زمینه

همچنین میل به جاودانگی و غلبه بر مرگ نزد کسانی شود،وراثت است که در میان اقوام بدوي مشاهده می
هایی که در پی جبران مرگ دانند. این امر را به خصوص در فرقهکه هویت انسان را در حضور دنیوي می

توان به نیاز به دیدن پاداش و کیفر کنیم، از دالیل دیگر اعتقاد به تناسخ میرهبر خود هستند مشاهده می
» ها و شرور و مصائب زندگی انسان و حیوان اشاره کردهاي نوع زندگی انسانجیه تفاوتاعمال در دنیا و تو



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6142

موجودات در جهانی غیر از جهان فعلی ). «transmigration /reincarnationالمعارف دین، ذیل(دایره
اند اما تهاند. موجودات مطیع به دارالنعیم و موجودات عاصی به دوزخ رفاند و همه مکلف بودهآفریده شده

تر بودن گناهان یا اند و برحسب افزوناند و نه مطیع تمام به دنیا منتقل شدهموجوداتی که نه عاصی تمام
و » همنوایی شبانه...«). به مانند 275-274: 1358بغدادي،»(اندطاعاتشان به بدنی متناسب حال خود تعلق یافته

گ است. این سگ دربرگیرنده چندین روح انسانی قبل سگ و راوي که حتماً در حال تزکیه شدن در کالبد س
شود و دوباره به همان راوي پس از مرگ براي مجازات سگ می» همنوایی...«در «است. از او هم بوده

رود شود و به آسمان میگردد. در نظریه تناسخ، روحی که از گناه پاك باشد سبک میساختمان شیطانی بازمی
گردد تا از گناه پاك شود. رمان به دفعاتی که یک قالب و یک شکل به زمین باز میو روح گناهکار هر بار در

یک بار هم گفته ). «47:ص1383صادقی،»(شود.گردد تکرار میراوي گناهکار براي مجازات به زمین بازمی
بار هم است. یکاست این بوبی است، این ولف است. و بار دیگر گفته بود: گابیک مرده بود: گابیک مرده

است که محکوم ). و حاال گابیک، یدااهللا29: 1387قاسمی،»(استاست این روکی گفته بود: گابیک مرده 
است و این بار است به ماندن در دنیایی که جز عذاب و ترس و دلهره و بدبختی چیزي براي او نداشتهشده

تنها بدون این که کسی بداند، آن سگ اوست.
گیري:: نتیجه13

ها، بر خالف گفته خیلی از منتقدین، پیچیده و غیرقابل فهم نیست؛ فقط همنوایی شبانه ارکستر چوب
اش پیش رفت. باید او را روانکاوي کرد، پاي باید ذره ذره کلیت و هستی آن را کشف کرد و پا به پاي راوي

آن همه بیماري روانی که هایش نشست تا این که به دلنشینی روایتش واقف شد و دانست که بانفسحدیث
گویی روي آورد. است که وي گاه به هذیاناست و دوري از وطن و هویتش، طبیعیگریبان راوي را چسبیده

توان گفت که ما با یک رمان به تمام معنا منسجم و هماهنگ از نظر با توجه به بخش ساختاري مقاله می
فضاي آن، همه در خدمت یکدیگرند و زیر نظر دقیق ساخت مواجه هستیم؛ رمانی که لحن، زبان، دیدگاه و

برند تا به پایانی که شایسته است هدایت شوند. پایانی که شاید راوي، یک روایت پست مدرنیستی را پیش می
هرگز نهایتی نداشته باشد.

:منابع- 14
): دستور زبان داستان، چاپ اول، فردا، اصفهان.1371اخوت، احمد (
): ساختار و تاویل متن، چاپ اول، مرکز، تهران.1370احمدي، بابک (

): الفرق بین الفرق، محمدجواد مشکور، چاپ سوم، اشراقی.1358بغدادي، ابومنصور عبدالقاهر (
): درآمدي بر داستان نویسی و روایت شناسی، چاپ سوم، افراز، تهران.1392بی نیاز، فتح اهللا (
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.2ه از آینگی، هنر معماري هفت، شماره ): هراس آین1383پور احمد، کیومرث (
هاي نویسندگان ایران و جهان )، محمد حنیف، چاپ ): زیر و بم داستان (تجربه1391حداد، حسن (

اول، عصر داستان، تهران.
گري در رمان ): بررسی کارکرد راوي و شیوه روایت1389لی، کاووس و جوشکی طاهره (حسن

.12ادب پژوهی، شمارهها، نوایی شبانه ارکستر چوبهم
و بوف کور، 5خانه شماره ها با سالخنوایی شبانه ارکستر چوبزمانی هم): هم1383صادقی، لیال (

.150-149ماهنامه فرهنگی و هنري کلک، شماره 
فروید، زیگموند (بی تاریخ ): روانکاوي براي همه، هاشم رضی، کاوه، تهران.

ها، چاپ هشتم، نیلوفر، تهران.ارکستر چوبنوایی شبانه): هم1378قاسمی، رضا (
نامه نویسی، محمد گذرآبادي، چاپ ): داستان ساختار سبک و اصول فیلم1385کی، رابرت (مک

دوم، هرمس، تهران.
لکان، چاپ سوم، نی، تهران.–کاوي فروید ): مبانی روان1386مولی، کرامت (

نوایی شبانه اهی به پسامدرنیسم در رمان هماي خارج از مدار: نگ): سیاره1389هوروش، مونا (
.58ها، پژوهش ادبیات معاصر جهان، شمارهارکستر چوب

transmigration /reincarnationدایره المعارف دین، ذیل: 

»:مد و مه«گفتگو با رضا قاسمی در سایت 
http://www.madomeh.com/1389/12/22/goftego-ba-gasem
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ایت از بوستان سعدي تحلیل ساختاري دو حک
بر اساس الگوهاي تودوروف و برمون

1دکتر پرستو کریمی
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زبان و ادبیات فارسیکارشناس ارشد 
چکیده

نگاه ساختاري به آثار ادبی به سبب بررسی عناصر درون متنی و کشـف الگـوي پیونـد آنهـا، زمینـه هـاي       
دریافت شایسته تر از ماهیت ادبیات را فراهم می آورد و با ارائه ي شگردهاي خلق آثار برتر ادبی می تواند به 

گروهی از منتقـدان سـاختارگرا بـه فرمهـاي روایـی و بررسـی       گسترش الگوهاي پردازش اثر ادبی کمک کند. 
بـا ابـداع نظـام    » کلود برمـون «و » تزوتان تودوروف«عناصر داستان و قوانین ترکیب آنها پرداخته اند. از جمله 

هاي مبتنی بر نمایش شکل واره اي براي روایت، هر یک طرحی، بر پایـه ي چگـونگی روابـط بـین کوچـک      
د می کنند. در پژوهش حاضر طرح دو حکایت از بوستان سعدي به عنوان یکی از اجـزاء  ترین واحدها پیشنها

تشکیل دهنده ي آنها، بر اساس الگوهاي این ساختارگرایان، بررسی و تحلیل شده است. هدف ایـن پـژوهش   
هـاي  شناساندن هر چه بهتر نظریات تودوروف و برمون و بررسی میزان انطباق حکایاتی از بوستان با پژوهش

آنان و تحلیل ساختاري آن حکایات بر پایه آن نظریات است. روش تحقیـق کتابخانـه اي و تحلیلـی اسـت و     
نشان می دهد که ساختار روایی حکایات بوستان با نظریات ساختارگرایان مورد بحث منطبق است.

نظریه ادبی، ساختار روایت، بوستان سعدي.ها:کلیدواژه
مقدمه

تارگرایان مقاالت گوناگونی چون روایت شناسی مقامات حمیدي بر اساس نظریه درباره نظریات ساخ
تودوروف، بررسی ساختاري رمان کلیدر بر اساس نظریه برمون، تحلیل ساختاري طرح داستان ورقه و گلشاه 

.به عیوقی، بررسی ساختاري داستان رفتن کیکاووس به مازندران، کلیاتی درباره روایت شناسی ساختارگرا و...
چاپ رسیده است اما درباره حکایات بوستان تا آنجا که نگارندگان اطالع دارند، تحقیقی که دربردارنده جامع 
نظریات این ساختارگرایان باشد و طرح حکایات را با چند نظریه بررسی کند تا کنون صورت نگرفته است. 

1 . Parastou_karimi@yahoo.com
2 . Amir-fathi@hotmail.com



6145 هامجموعه مقاله

ده اهمیت بوستان از جنبه اي باشد که نظریات مورد بحث، می تواند نشان دهنمنطبق بودن طرح حکایات با
کمتر مورد توجه بوده است و راهگشاي پژوهش هاي بیشتر در زمینه حکایات بوستان از این دیدگاه باشد.

، یکی از واحدها یا 1)، بیان رشته اي از حوادث بر اساس اصل علیت است و پی رفتPlotپیرنگ (
نگ و حوادث در این حکایات ساده و در عین حال عمیق و اجزایی است که متن روایی را شکل می دهد. پیر

تأثیر گذار است و متناسب با شخصیت حکایات طراحی شده است. در این حکایات ابتدا وضعیت متعادل 
برقرار است و کنش شخصیت ها باعث بر هم خوردن این تعادل می شود. پس از پشت سر گذاشتن حوادث، 

رد و سرنوشت شخصیت (در صورت پیروزي یا شکست) مشخص می وضعیت پایدار تازه اي شکل می گی
شود.

روایت شناسی و ساختارگرایی
امروزه کمتر نقدي را می توان یافت که از کارکردهاي ساختاري بی بهره باشد. پیشرفت هاي نقد ادبی 

گردید "و سوسورفردینان د"معاصر، منجر به ایجاد مکتب ساختار گرایی با الهام از نظریات زبان شناسانه ي 
و بعد از آن پسا ساختارگرایان با تکیه بر ساخت شکنی، در جریان انتقادهایی به ساختار گرایان، به مبانی 
اندیشه و روش کار خودشان شکل دادند. تحلیل ساختاري بویژه بر آثار روایی یکی از دستاوردهاي نقد ادبی 

)، زبان Tzvetan Todorovط تزوتان تودوروف (نخستین بار توس» 1روایت شناسی«معاصر است. اصطالح 
شناس و روایت شناس بلغاري مقیم فرانسه به کار برده شد و در واقع باید او را مبدع این اصطالح دانست.

در 1983در سال (Gerard Genette)او این اصطالح را در کتاب بوطیقاي خود پیشنهاد کرد و ژرارژنت 
آن را به عنوان مطالعه و مراعات ساختارهاي روایت داستانی تعریف » استانیسخن تازه ي روایت د«مقاله ي 

). مکاریک در کتاب راهنماي نظریه ي ادبی معاصر روایت شناسی را 1159: 1384کرد (ر.ك. سید حسینی، 
روایت شناسی، مجموعه اي از احکام کلی درباره ي ژانرهاي روایی، نظام حاکم بر«این گونه تعریف می کند: 

). ساختارگرایی نظریه اي است که به شناخت، مطالعه و 25: 1384(مکاریک، » روایت و ساختار پیرنگ است
بررسی پدیده ها بر اساس قواعد و الگوهایی که ساختار بنیادي آنها را به وجود آورده اند، می پردازد. این 

مجموعه هایی متشکل از عناصر شیوه، رشته هاي علمی گوناگون و پدیده هاي موجود در آنها را هم چون
ویژگی این روش در آن است که پژوهشگران، پدیده هاي مختلف علم خود را به «به هم پیوسته می داند. 

طور مستقل و جداگانه از یکدیگر مورد مطالعه قرار نمی دهند، بلکه همواره می کوشند هر پدیده را در 
). در واقع 267: 1378(باالیی؛ کویی پرس، » ت، بررسی کنندارتباط با مجموعه پدیده هایی که جزئی از آنهاس

ساختار گرایان همواره در پی یافتن ساختارهایی منسجم در سطح جهانی براي انواع مختلف روایت هستند 
به نحوي که قابلیت اعمال بر روي گونه هاي متفاوت روایی را داشته باشند.

بیان متنی دانست که قصه اي را بیان می کند و قصه گویی شاید بتوان روایت را ساده ترین و عام ترین 
کلیه ي متون ادبی که «دارد. اسکولز و کالگ در کتاب ماهیت روایت، روایت را این گونه تعریف می کنند: 
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: 1371(اخوت،» داراي دو خصوصیت وجود قصه و حضور قصه گو است را می توان یک متن روایی دانست
گوناگون، مکتب ساختار گرایی بیشترین توجه خود را به روایت معطوف کرده و به ). در میان مکاتب ادبی36

پژوهش هاي گسترده اي دست زده است. اولین بار شکل گرایان روس، دو بخش روایت را از یکدیگر 
ه متمایز کردند و هر روایت را متشکل از دو سطح دانستند: داستان و پیرنگ. بنابر عقیده ي آنان داستان، رشت

اي از رخدادها است که بر اساس توالی زمانی به هم می پیوندند و پیرنگ بازآیی هنري رخدادها در متن 
). تحقیقات و بررسی هاي این دسته از 15: 1371؛ اخوت، 201: 1384روایی است (ر.ك. مکاریک، 

ی بر عهده پژوهشگران در زمینه ي روایت، نقش بسزایی در شکل گیري و تکامل نظریه ي روایت شناس
داشته است. دسته ي دیگر از نظریاتی که ساختار گرایان درباره ي روایت ارائه داده اند، تا حدودي با قواعد 

دستور زبانی ارتباط دارد.
از پاره اي قیاس هاي زبانی مقدماتی آغاز می شود و نحوه ي «در واقع این نظریه ي روایتی ساختار گرا 

). هدف روایت شناسی ساختارگرا یافتن الگوهاي 105: 1372(سلدن، » مدل اساسی قوانین روایتی است
جهانی مشمول و فرا گیر، براي بررسی انواع مختلف روایت از حیث ساختار است و با تالش پژوهشگران 
برجسته اي چون والدیمیر پراپ، گریماس، ژرارژنت، تزوتان تودوروف، کلود برمون و ... تا حدودي به این 

فته است.مهم دست یا
روایت شناسان و دیدگاه هاي آنان

طرح یکی از اساسی ترین عناصر روایت و مهم ترین جزئی است که در تحلیل هاي ساختارگرایان در 
زمینه انواع متون روایی به آن پرداخته می شود. داستان توالی زمانی حوادث و طرح نقل حوادث با تکیه بر 

). با این پیش فرض طرح اساس و پایه ي 118: 1384.ك. فورستر، موجبیت و روابط علت و معلول است (ر
روایت را به وجود می آورد، چرا که سببیت زمانی و روابط علت و معلول میان وقایع هم چون ریسمانی 

).274: 1383؛ داد، 14: 1387ناپیدا وقایع داستان را به هم پیوند می زند (ر.ك. مستور، 
وزه ي ساختارگرایی با بررسی انواع مختلف روایت، طرحی فراگیر ارائه نخستین روایت شناسی که در ح

بود. مهمترین اثر او در این زمینه ریخت شناسی قصه هاي پریان است. Vladimir Propp)داد، والدیمیر پراپ (
تحقیقات و پژوهش هاي پراپ درباره ي قصه هاي عامیانه روس یکی از مهمترین پژوهش هاي 

درباره ي داستان است که الگوي کار بسیاري از ساختارگرایان از جمله تودوروف و برمون ساختارگرایانه 
قرار گرفت. والدیمیر پراپ سی و یک نقش ویژه و هفت حوزه ي عملیات براي نقش هاي قصه در نظر 

).162: 1368گرفت (ر.ك. پراپ، 
زبان در هیئتی روایتی بازگو تزوتان تودوروف، روایت شناس بلغاري معتقد است کلیه ي قواعد نحوي

می داند و پس از تأیید واحد کمینه (قضیه)، دو (Proposition)می شوند. وي واحد کمینه ي روایت را قضیه 
. بنا بر اعتقاد وي گروهی (Text)و متن(Secquence) 2سطح عالی تر آراء خود را نیز توصیف می کند: سلسله
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رند و سلسله ي پایه اي از پنج قضیه تشکیل می شود که ناظر بر توصیف از قضایا، سلسله را به وجود می آو
: 1372وضعیت معینی است که در هم ریخته و دوباره به شکل تغییر یافته، سامان گرفته است (ر.ك. سلدن، 

). لذا این پنج قضیه را می توان به شرح زیر مشخص کرد:110-111
. موقعیت متعادلی تشریح می شود.1«
رویی موقعیت متعادل را بر هم می زند.. نی2
. موقعیت نامتعادلی به وجود می آید.3
. نیرویی بر خالف نیروي گزاره دوم موقعیت متعادل را بر قرار می کند.4
).91:1382(تودوروف، » . موقعیت متعادل تازه اي ایجاد می شود5

هد گزاره ها دو نوع هستند:تودوروف کوچک ترین واحد روایی را گزاره می نامد و توضیح می د
الف) گزاره هاي وصفی که از ترکیب شخصیت و وصف شکل می گیرند.

).1368: 1387ب) گزاره هاي فعلی که از ترکیب شخصیت و کنش ایجاد می شوند (ر.ك. تایس، 
پس از این تودوروف نتیجه می گیرد در هر روایت دو نوع اپیزود هست: یکی اپیزود وضعیت که موقعیت 

تعادل اولیه و موقعیت متعادل تازه ي را تشریح می کند که در انتهاي روایت ایجاد می شود و دیگر اپیزود م
بنابراین در یک روایت دو نوع اپیزود وجود دارد: اپیزودهایی که «گذار که حالت متعادل را بر هم می زند. 

» حالت به حالتی دیگر استحالتی را توصیف می کند و اپیزودها یی که توصیف کننده گذار از یک
).91: 1382(تودوروف، 

همچنین تودوروف معتقد است هنگامی که روایتی شامل چندین پی رفت باشد، این پی رفت ها می تواند 
به سه شکل در روایت ترکیب شود:

. درونه گیري: در این روش به جاي یکی از پنج قضیه ي سلسله اصلی، یک سلسله ي کامل دیگر قرار 1
گیرد؛ به عبارت دیگر یک سلسله کامل فرعی در دل پی رفت اصلی قرار می گیرد. رابطه اي که میان این می

پی رفت ها وجود دارد، می تواند رابطه ي توصیف استداللی یا جدلی، رابطه تقابل و یا تأخیرانداز باشد.
طور متوالی از پس یک زنجیره سازي: در زنجیره سازي، سلسله ها مانند حلقه هاي یک زنجیر به-2

دیگر قرار می گیرند. یک سلسله به طور کامل ذکر می شود و سپس سلسله دیگر می آید.
تناوب: طبق این روش، قضایاي چندین سلسله در هم تنیده می شود؛ گاه گزاره یا قضیه اي از سلسله -3

).94-93: 1382یا پی رفت اول می آید و گاه گزاره اي از سلسله ي دیگر (ر.ك. تودوروف،
، زبان شناس و روایت شناس ساختارگراي فرانسوي، صاحب دو مقاله ي (Claud Bremond)کلود برمون

و نیز کتاب منطق قصه از دیگر پژوهش گران ساختارگرایی » منطق ممکن هاي داستانی«و » پیام داستانی«
یر و ثابتی در این زمینه دست یافت است که در پی یافتن منطقی جهانی براي داستان، به الگوهاي فراگ

). او در نخستین جستارهایش پیرامون کارکردهایی که پراپ از حکایات پریان 67: 1371(ر.ك.اخوت، 
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استخراج کرده بود (سی و یک نقش ویژه و هفت حوزه ي عملیاتی براي نقش هاي قصه) متذکر شد که 
از نظر معنایی بر یکدیگر داللت می کنند. بنابراین تالش برخی از کارکردها با یکدیگر ارتباط منطقی دارند و 

کرد ماهیت این پیوندها را میان عناصر اولیه داستان بیابد. برمون با حذف کارکردهاي میانجی که نظم 
ساختاري محور اصلی را بر هم زده بودند، به ساختاري مبتنی بر ارتباط معنادار گزاره هاي کارکرد دست 

شکل واره ي این گزاره ها توانست رابطه ي زیر مجموعه هاي منطقی را در کل یک یافت و با نمایش 
روایت روشن کند. بدین ترتیب براساس گفته ي خودش، او از یکی از بدترین گرفتاري هاي فرمالیسم که 

).138: 1383عدم قابلیت نوع شناسی و تمایزگذاري بین فرم ها بود، رها شد (ر.ك. اسکولز، 
هاد کرد به جاي آن که کارکرد در معناي مورد نظر پراپی را به عنوان کوچک ترین واحد برمون پیشن

روایت در نظر بگیریم، توالی منطقی چند کارکرد را به عنوان واحد اساسی مد نظر قرار دهیم. او این توالی 
از موقعیت تعادل نامید. برمون هر پی رفت را ناشی از حرکت sequence)» (پی رفت«منطقی چند کارکرد را 

).141_138به 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
) حادثه یا دگرگونی رخ می دهد،2
رد، پدید می آید.) وضعیتی که محصول تحقق یا عدم تحقق آن امکان دا3

در طرح هر داستان، پی رفت ها و به عبارت دیگر، روایت هاي فرعی وجود دارند. هر پی رفت، داستان 
). بر 66: 1371؛ اخوت، 166: 1380کوچکی است و هر داستان پی رفت کلی یا اصلی است (ر.ك. احمدي، 

متعادل آغاز می شود، اما این وضعیت اساس این نظریه، هر داستان و نیز هر پی رفت با وضعیت پایدار و 
آغازین که در خود امکان دگرگونی و تحولی را دارد، ناگهان با بروز حادثه اي همه چیز را دگرگون می کند. 
پس از گذر از این رویداد، وضعیتی جدید که محصول آن حادثه است به وجود می آید و دوباره حالت پایدار 

یر حالت درست مطابق با تعریفی است که تزوتان تودوروف در مورد پی و متعادل شکل می گیرد. این تغی
رفت ذکر کرده است.

همچنین برمون معتقد است توالی قصه سه نوع است:
توالی پیوندي.-3توالی انضمامی -2توالی زنجیره اي -1
ت به کنش هایی توالی زنجیره اي: توالی میثاق یا آزمون است که قهرمان براي انجام میثاق خود دس-1

می زند که هر یک از این کنش ها با واکنش هایی روبه روست و این کنش ها و واکنش ها زنجیره وار ادامه 
).70-66: 1371می یابند تا قهرمان میثاقش را انجام دهد (یا شکست بخورد) (ر.ك. اخوت، 
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ور توالی هاي دیگر باشد به آن اگر تبلور یک توالی نیاز به کمک و حض«توالی انضمامی (یا محاطی): -2
). قهرمان براي به انجام رساندن هدف خود نیاز به کمک نیروهاي یاري دهنده 69(همان: » انضمام می گویند

دارد و در هر مرحله از مأموریت خود باید از این نیروها یاري بگیرد.
والی پیوندي به دست می آید. این توالی پیوندي: اگر به توالی انضمامی دیدگاه رقیب را اضافه کنیم، ت-3

توالی کنش قهرمان را در پیوند با قهرمان دیگر ارزیابی می کند. از دید قهرمان بهبود وضعیت تلقی می شود و 
).69از نظر نیروي خبیث، بدتر شدن وضعیت یا انحطاط است (همان: 

که انجام دهنده ي کار است)، عامل (.1برمون شخصیت هاي داستان را به دو دسته تقسیم بندي می کند: 
.)Todorov, 1981: 49(معمول (که کار بر روي آن انجام می شود) .2

حکایت سفر هندوستان و ضاللت بت پرستانخالصه 
صورت او را آنگونه ،سعدي حکایت می کند که بتی از عاج در سومنات دیدم که مانند منات، تمثالگر

نتوان کرد. از هر مرز و بوم براي مشاهده و زیارت آن جسم بی جان زیبا برآورده بود که بهتر از آن تصور
قافله ها راه می پیمودند و شاهان چین و چگل انجام حاجت خود را از آن بت می خواستند و از هر دیار 
گویندگان سفر گزیده و پیش او که نیروي نطق نداشت به عجز و زاري سر بر زمین می سودند. من در حل 

متحیر و سرگشته شدم و با مغی که همساز و دوست من ،چرا زنده اي، بی جانی را نماز می بردآن عقده که
بود و از من به خوبی یاد می کرد به مهربانی گفتم: اي دانشمند، من از شیوه ي مردم این ناحیه که شیدا و 

گفتم. این بت نه ساعد توانا فریفته ي این پیکره ي بی نیرو و دست و پا فرو بسته در زندان گمراهی اند، درش
و نه پاي راه پیما دارد و اگر او را بیندازي بر پاي نتواند خاست. امید دستگیري و پایمردي از اجسام بی روح 

مرا خصم و مخالف پنداشت و ،داشتن نادرست و خالف راي صواب است. چون آن دوست سخن مرا شنید
مغان و سران دیر را آگاه کرد و گبران پازند خوان از غضب، گویی شعله ي آتش شد و در من افروخت.

مانند سگ از بهر آن بت استخوانی بر من حمله بردند و چون آن راه کج را صراط مستقیم می پنداشتند، 
طریق صواب یکتاپرستی در نظرشان بی راه می نمود. آنگاه در تدبیر کار سرگردان شدم و جز رفق و مالطفت 

راهی نیافتم.
ن بزرگ را به آهنگ رسا و منطقی شیوا ستودم و گفتم: اي سرور مفسران اوستا و زند، من هم سپس برهم

سیماي این بت را نیک می نگرم زیرا زیبا چهره و خوش قد و باالست. تو که دستور این ملک و رایزن 
ست تا نخستین پادشاه این بومی و از راز نهان نیک آگاهی مرا بگو که در این صورت بدیع چه معنی نهفته ا

کسی که پیش او نماز برد من باشم. پیر بت پرستان چهره اش از شادي بشکفت و از گفتار من خوشش آمد و 
گفت: قول تو درست و پرسشت بجا و کارت در پذیرفتن آیین به تحقیق پسندیده است. من خود مانند تو 

جز این بت که ،ز هستی خود آگاه نبودندبسیار سفر کردم و از دیاري به دیاري رفتم و بت هایی یافتم که ا
هر بامداد از این جایگاه به درگاه ایزد یکتا دست دعا برمی دارد و اگر مایلی امشب در همین جا باش که فردا 
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این سر نهان بر تو عیان شود. به دستور برهمن شبانگاه در آن جایگاه مقیم شدم. شبی که مانند روز رستاخیز 
یرامون من بی وضو در نماز بودند. سراسر شب دربند اندوه روانکاه اسیر ماندم. دستی به دیرپاي بود و مغان پ

ناامیدي بر دل گذاشته و دست دیگر به انتظار خالص به دعا برداشته بودم که ناگهان تبیره زن غریو کوس 
شه از دره و بیابان برآورد و از جایگاه بر همنان بانگ خروس به گوش رسید و روز پدید آمد. مغان فاسد اندی

و برزن پیدا شدند و زنان و مردان از شهر برآمدند و از انبوه مردم در آن بتخانه جاي سوزن انداختن نماند. 
من از اندوه، بیمار و مست خواب بودم که ناگهان آن پیکره دست برافراشت و به یکبارگی از بت پرستان 

دم تهی شد برهمن خنده کنان در من نگریست و گفت: بانگ شادي برخاست. آنگاه که بتکده از انبوه مر
دریافتم که اینک تو را مشکل در کار نیست زیرا حقیقت آشکار گشت و باطل از میان برخاست. چون دانستم 
که نادانی او استوار است دیگر نتوانستم که از حق سخنی بر زبان آورم. بدین موجب چندگاهی به نیرنگ 

سخن خود نادم شدم. از گریستنم قلب سخت آن بدآیینان به نرمی گرائید. چون اشک ریختم و گفتم من از 
ش خواهان پیش آن پیکره ي عاج رفتم و زفرمانبران سوي من شتافتند و به احترام دست مرا گرفتند. من پو

گشتم کافر انه دست بت بی مقدار را بوسیدم و با خود گفتم نفرین بر بت و پرستنده ي آن باد. چند روز مقلد
و سخنان زند را نیکو دریافتم و چون دانستم که در آن بتکده معتمد و محرم اسرار شده ام از شادمانی گویی 
در جهان نمی گنجیدم. شبی در دیر را استوار بستم و به این سو و آن سو شتافتم و چون از فرود و فراز تخت 

ست را که نشسته و سر طنابی بدست داشت، پرده اي زرنگار دیدم و در پشت آن مطرانیی آتش پر،نگریستم
مشاهده کردم آنگاه بیدرنگ آن راز مشکل به سهولت بر من آشکار شد و دانستم آنگاه که ریسمان را باال می 
کشد آن بت دست به دعا برمی دارد. برهمن از من خجل شد و دوید و من بر قفاي او دویدم و باژگونه او را 

مرگ من ،که اگر جان ببرد به هالك من کوشد و براي آنکه سر او را فاش نکنمدر چاهی افکندم زیرا دانستم
خواهد. آن پلید را به ضرب سنگ یکباره به دیار نیستی فرستادم تا سخن نتواند بگوید. چون دانستم که 

ن خطه آشوب و غوغایی برپا خاستم آن ناحیه را ترك کردم و شتابان فرار اختیار کردم و به هند رفتم و از آ
به راه یمن و حجاز روان گشتم.

این حکایت طبق الگوي تودوروف از دو سلسله تشکیل شده است.
سلسله اول:

. سعدي در سومنات بتی زیبا و جواهر نشان می بیند که از هر ناحیه کاروان ها براي زیارت آن صورت 1
استند و گویندگان از هر مکان سفر بی روان راه می پیمودند و شاهان انجام حاجت خود را از آن بت می خو

تضرع می کردند.،می گزیدند و پیش آن بی زبان
. سعدي از حل آن ماجرا که چرا زنده اي، بی جانی را می پرستد متحیر می شود و به مغی که دوست و 2

هستند همخانه ي اوست به نرمی می گوید که از شیوه ي مردم این ناحیه که فریفته ي این پیکره ي بی نیرو 
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در شگفت است. این بت نه ساعد توانا و نه پاي راه پیما دارد و اگر او را بیندازند از جایش برنخیزد. امید 
دستگیري از اجسام بی روح خالف راي صوابست.

. چون آن دوست سخن سعدي را می شنود او را مخالف می پندارد و خشمگین می شود. مغان و پیران 3
ران همچون سگ به خاطر آن بت به او حمله می کنند و سعدي در تدبیر کار دیر را خبر می کند و گب

سرگردان می شود.
. سعدي جز مدارا راهی نمی بیند و برهمن بزرگ را می ستاید و می گوید که او نیز نقش این بت را 4

هان آگاه است نیک می نگرد و ظاهر آن در نظرش خوب می نماید. برهمن که رایزن پادشاه این بوم و از راز ن
که در این صورت بدیع چه معنی نهفته است تا نخستین کسی باشد که پیش آن نماز برد. برهمن به او بگوید

الش درست است و او خود سفرهاي بسیاري کرده و بت هاي ؤشادمان می شود و به سعدي می گوید که س
هر بامداد دست به درگاه ایزد یکتا برمی جز این بت که ،زیادي یافته است که از هستی خود بی خبر بوده اند

دارد. اگر دوست دارد امشب آن جا باشد تا فردا راز این بر او فاش شود. سعدي شب را به سختی در همان 
جایگاه می گذراند و در بند اندوه می ماند تا اینکه ناگهان دهل زن کوس می نوازد و روز برمی دمد و مغان 

ر در آن بتخانه جمع می شوند. در این هنگام ناگهان آن پیکره دست برمی افرازد و به دیر می آیند و مردم بسیا
به یکبارگی از بت پرستان بانگ شادي برمی خیزد. سپس چون بتکده از انبوه مردم تهی می شود برهمن 

خندان در سعدي می نگرد و می گوید که اینک حقیقت براي او آشکار شد.
ی برهمن استوار است سخنی از حق بر زبان نمی آورد و به نیرنگ اشک می . سعدي که در می یابد نادان5

ریزد و می گوید که از سخن خود پشیمان شده است و پوزش خواهان نزد آن بت می رود و دست آن را می 
بوسد و موقعیت بار دیگر متعادل می شود.

سلسله دوم:
درمی یابد و چون می بیند که در آن بتکده . سعدي چند روز مقلد کافر می شود و سخنان زند را نیکو1

بسیار شادمان می شود.،محرم اسرار شده است
. شبی در دیر را محکم می بندد و به این سو و آن سو می شتابد و چون از فراز و فرود تخت می نگرد، 2

اهده می کند پرده اي زرنگار می بیند و در پشت آن مطرانیی آتش پرست را که سر طنابی در دست دارد، مش
و بی درنگ راز آن حال براي او فاش می شود که چون ریسمان را باال می کشد آن بت دست به دعا برمی 

دارد.
. برهمن از سعدي شرمسار می شود و فرار می کند. سعدي در پی او می تازد و او را در چاهی می 3

سعدي آن خبیث را یکباره به ضرب سنگ افکند زیرا درمی یابد که اگر زنده بماند او را هالك خواهد کرد.
به دیار نیستی می فرستد تا سخنی نگوید.

. غایب.4
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. سعدي چون در می یابد که آشوب و غوغایی برپا ساخته است آن ناحیه را ترك می کند و فرار می 5
کند و به هند می رود و از آن خطه به یمن و حجاز رهسپار می شود.

گزاره هاي روایی
صفی: سعدي نرمخو، تدبیرگر، خردمند است.گزاره ي و

گزاره ي فعلی: سعدي به دوست مغ خود می گوید که متحیر است از کار مردم این ناحیه که فریفته ي 
این پیکره ي ناتوان هستند و در گمراهی به سر می برند. همچنین برهمن را که در پس پرده زرین نهان شده 

می برد، در چاه می افکند و می کشد.بود و با ریسمان دست هاي بت را باال
اپیزودهاي روایی

اپیزودهاي روایی سلسله اول:
: سعدي در سومنات بتی مرصع می بیند که از هر مرز و بوم براي مشاهده ي آن قافله ها 1اپیزود وضعیت 

زاري می راه می پیمودند و شاهان چین و چگل حاجت خود را از آن می خواستند و زبان آوران در پیش آن
کردند.

: سعدي چون در آن گرفتاري راهی جز مالطفت نمی یابد برهمن بزرگ را می ستاید و 2اپیزود وضعیت 
از زیبایی بت می گوید. سپس از برهمن می خواهد که معنی نهفته در آن پیکره را براي او آشکار کند تا از 

گوید که این بت هر صبحگاه دست به درگاه نخستین پرستندگانش باشد. برهمن شادمان می شود و به او می 
حق برمی دارد و امشب را در آنجا بماند تا فردا راز این کار براي او آشکار شود. سعدي آن شب را در آن جا 
می گذراند و چون صبح می شود مغان به دیر می آیند و مردم گرد می آیند. در این هنگام ناگهان آن بت 

و بانگ شادي از همه بلند می شود. سپس چون بتکده خالی می شود برهمن به دستهاي خود را باال می برد 
سعدي می گوید که دیگر مشکلی ندارد و حقیقت براي او آشکار شد. سعدي هم که می بیند اندیشه ي تباه 
در ضمیر برهمن جایگزین است سخن نمی گوید و به نیرنگ گریه می کند و می گوید که از گفتار خود نادم 

و پیش آن بت می رود و دستش را می بوسد. بدین گونه بار دیگر موقعیت متعادل می شود.است 
اپیزود گذار: سعدي چون می بیند که زنده اي، جمادي را می پرستد، متحیر می شود و به مغی که 
دوستش است با مهربانی می گوید که از کار مردم این ناحیه که شیداي این صورت ناتوان و در زندان 

در شگفت است. این بت دیدگانش از بیجاده است و امید یاري از نابینایان و اجسام بی روح ،مراهی هستندگ
نادرست است. چون آن دوست سخنان سعدي را می شنود او را خصم می پندارد و غضبناك می شود. آنگاه 

دبیر کار خود سرگردان می مغان دیر را باخبر می کند و گبران مانند سگ به او حمله می کنند و سعدي در ت
شود.
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اپیزودهاي روایی سلسله دوم:
: سعدي چند روز به تقلید کافر می شود و سخنان زند را درمی یابد و چون در دیر امین 1اپیزود وضعیت 

می شود، بسیار شادمان می شود.
آن ، اخته است: پس از اینکه سعدي درمی یابد که با کشتن آن مطرانی آشوبی برپا س2اپیزود وضعیت 

وضعیت بار دیگر متعادل می شود.وناحیه را ترك می کند و به هند و سپس یمن و حجاز می رود
اپیزود گذرا: شبی سعدي در دیر را می بندد و به جستجو می پردازد و پرده اي زرنگار را می بیند که در 

از افراشته شدن دستان بت پی می پشت آن مطرانیی در حالی که طنابی در دست دارد، نشسته است. او به ر
برد. در این هنگام برهمن از سعدي شرمسار می شود و فرار می کند. سعدي نیز در پی او می دود و او را در 

چاهی می اندازد و به ضرب سنگ می کشد تا سخنی نگوید و موجب مرگ او شود.
پی یکدیگر قرار گرفته اند.این حکایت از دو سلسله تشکیل شده است که به صورت زنجیره سازي در

این حکایت طبق الگوي برمون از دو پی رفت تشکیل شده است.
پی رفت اول:

) سعدي در سومنات بتی از عاج می بیند که از هر ناحیه کاروان ها براي زیارت آن صورت بی 1پایه 
هر دیار گویندگان سفر روح، روان بودند و رایان چین و چگل انجام حاجت خود را از آن می خواستند و از 

گزیده و پیش آن به عجز سر بر زمین می سودند.
) سعدي از کشف آن ماجرا که چرا زنده اي، بی جانی را می پرستد متحیر می شود و به مغی که 2پایه 

همخانه و دوستش است می گوید که از شیوه مردم این بقعه که مدهوش این پیکر ناتوانند و در چاه گمراهی 
متعجب است. این بت نه ساعد توانا و نه پاي راه پیما دارد و اگر انداخته شود نمی تواند برخیزد. هستند، 

بنابراین امید دستگیري از اجسام بی روح داشتن نادرست است. چون دوست، سخن سعدي را می شنود او را 
او حمله می برند و دشمن می پندارد و خشمگین می شود و مغان را آگاه می کند. گبران پازند خوان بر

سعدي در تدبیر کار سرگردان می شود.
جز رفق راهی نمی یابد و برهمن بزرگ را می ستاید و می گوید که این بت سعدي) در آن هنگام3پایه 

زیبا چهره وخوش قد و باالست و برهمن که رایزن پادشاه این سرزمین است براي او بگوید که در این 
که سخنش هفته است. پیر بت پرستان شادمان می شود و به سعدي می گویدصورت بدیع چه معنی اي ن

درست است. او خود بت هاي زیادي دیده که از هستی خود آگاه نبوده اند ولی این بت هر بامداد دست به 
درگاه ایزد باال می برد و امشب در آن جا باشد تا این راز فردا براي او آشکار شود. سعدي به ناچار شب را 

تبیره زن کوس می کوبد و مغان و مردم شهر به دیر می آیند. ،در آنجا می گذراند و چون خورشید می دمد
در این هنگام ناگهان آن پیکره دست برمی افرازد و بانگ شادي از بت پرستان برمی خیزد. سپس چون بتکده 

ي او آشکار شد. سعدي خالی می شود برهمن به سعدي می گوید که اینک مشکل او حل شد و حقیتق برا
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سخنی از حق نمی گوید و به سالوس گریه می کند و می گوید که از سخن خود پشیمان است سپس نزد آن 
بت می رود و دست آن را می بوسد.

پی رفت دوم:
) سعدي چند روزي مقلدانه کافر می شود و مقاالت زند را نیکو درمی یابد و چون می بنید که در 1پایه 

تمد و امین شده است، بسیار شادمان می شود.آن بتکده مع
) شبی در بتکده را محکم می بندد و به هر سو می شتابد و چون از فرود و فراز تخت می نگرد 2پایه 

پرده اي زرین می بیند که در پشت آن مطرانیی آتش پرست در حالی که سر طنابی را در دست دارد، نشسته 
آن بت دست به دعا برمی ،می شود که چون او ریسمان را باال می کشداست. بیدرنگ آن راز براي او آشکار

دارد. برهمن شرمسار می شود و فرار می کند. سعدي در پی او می دود و باژگونه او را در چاهی می افکند و 
او را می کشد زیرا می داند که اگر زنده بماند به هالك او خواهد کوشید تا سر را فاش نکند.

س چون در می یابد که غوغایی به پا کرده است آن ناحیه را ترك می کند و به هند می رود و ) سپ3پایه 
از آن خطه به راه یمن و حجاز روان می شود.

این حکایت از دو پی رفت تشکیل شده است. در ابتدا وضعیت متعادل است و سعدي بتی را می بیند که 
. این رویداد (حادثۀ محرك) و علت اولیه و جت می جویندمردم و پادشاهان در پیش آن تضرع می کنند و حا

سپس چون از این کار متحیر می شود و به دوست )؛119:: 1387اصلی حوادث بعدي است (ر.ك. مک کی،
مغ خود می گوید که از شیوه ي مردم این ناحیه که مدهوش پیکري بی روح هستند که هیچ توانایی اي 

ري از آن ناصواب است و دوست با شنیدن این سخنان خشمگین می شود و متحیر است و امید یاریگ،ندارد
سپس چون سعدي ؛وضعیت درهم می ریزد،مغان و پیران دیر را باخبر می کند و گبران بر او حمله می برند

راه مدارا در پیش می گیرد و برهمن بزرگ را می ستاید و از او می خواهد که معنی نهفته در آن پیکره را 
او آشکار کند، برهمن شادمان می شود و از او می خواهد که شب در آن جا بماند تا فردا راز براي او براي

آشکار شود که آن بت هر صبح دست به درگاه حق برمی دارد. سعدي روز بعد آن حرکت را می بیند و به 
عادل می شود. سرانجام پس نیرنگ گریه می کند و از گفتار خود ابراز پشیمانی می کند و وضعیت بار دیگر مت

مطرانیی را می ،از مدتی سعدي امین دیر می شود تا اینکه شبی در دیر را می بندد و چون جستجو می کند
یابد که با ریسمان دستان بت را باال می کشید. مطرانی با دیدن او فرار می کند اما سعدي او را می گیرد و در 

اید و وضعیت نامتعادل می شود. سپس چون در می یابد که آشوبی به چاه می اندازد تا در صدد کشتن او برنی
پا کرده است از آن ناحیه می گریزد و به هند می رود. حادثه در این حکایت از نوع بیرونی و درونی است. 
این حکایت به این نکته اشاره دارد که راه یافتن به راه راست و انجام کار نیک به مدد خداوند است. این 

شود و این راوي در درون روایت قرار دارد و وقایع و حوادثی را یت توسط راوي اول شخص روایت میحکا
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: 1385صادقی،؛ میر69: 1388یونسی،. گوید (ر.كگذرد، به خواننده باز میکه بر روح و روانش اثر می
391.(

توالی هاي حکایت
تی او از اینکه چرا مردم جسم بی جانی را که توالی زنجیره اي: در این حکایت کنش سعدي و ابراز شگف

می پرستند واکنش دوست مغ او را در پی دارد که خشمگین می شود و گبران و مغان را ،هیچ قدرتی ندارد
آگاه می کند و آنان بر او حمله می برند. در نهایت کنش ها به صورت زنجیره وار ادامه می یابد و سعدي با 

از آن ناحیه می گریزد.یو کشتن مطرانفهمیدن راز
سالوس ورزي اوست.،توالی انضمامی (محاطی): در این توالی نیروي یاري دهنده ي سعدي

توالی پیوندي: در این حکایت کنش سعدي چیزي متضاد با خواست دوست اوست که او را دشمن می 
پندارد. حرکت این توالی به سوي بدتر شدن وضعیت است.

شخصیت ها
رفت اول سعدي در نزد دوست خود از اظهار عجز و نیاز مردم نسبت به بتی بی روح و عامل: در پی 

ناتوان ابراز تحیر می کند و این رفتار را ناصواب می داند. همچنین در پی رفت دوم مطرانیی را که دستان بت 
را با ریسمان باال می برد، در چاه می افکند و می کشد.

سعدي با این حالت او مواجه می شود و در پی رفت دوم مطرانی با معمول: در پی رفت اول دوست مغ 
و ابهام و پیچیدگی اي در آنان وجود نداردساده و مطلق هستندهاشخصیتاین حادثه رو به رو می شود.

).88: 1384(ر.ك. فورستر، 
حکایت عیسی (ع) وعابد و ناپارساخالصه 

ن از دست داده و دوران عمر را به نادانی و گمراهی سپري در زمان مسیح (ع) کسی نقد حیات را به رایگا
کرده بود. او زشتکاري بی پروا و گستاخ و نامه ي اعمالش از رقم گناه سراسر سیاه بود و به پلیدي سرشت، 
اهریمن از او شرمسار بود. روزگار را به خسران و زیانکاري تباه ساخته و در مهلت زندگی دلی را از خود 

بود. سرش از عقل خالی و پر از تکبر بود و از لقمه هاي حرام شکمش برآمده بود. از تیره درونی شاد نداشته
و بزهکاري دودمان خود را به بد نامی آلوده بود. نه چون راه شناسان در طریق مستقیم گامی برداشته بود و نه 

ش آتش افروخته و یک جو گوشی چون نیکمردان پندپذیر داشت. شهوت و آرزوهاي نفسانی در خرمن طاعت
نیکنامی نیندوخته بود. عیسی (ع) روزي از هامون گذشت و به خلوت سراي زاهدي عبور کرد. آن عابد 
گوشه گیر از باال خانه فرود آمد و در پاي عیسی (ع) افتاد و سر بر زمین خدمت نهاد. مرد عصیان پیشه ي 

این دو روشن دل، خیره گشته بود و به حسرت و بدبخت، از دور در ایشان نظر می کرد و در فروغ تجلی 
دریغ در آنان می نگریست. او آهسته می ژکید و پوزش بزهکاري خود می خواست و از شب هاي در بی 
خبري به روز آورده شرمسار مانده بود. سرشک اندوه می افشاند و چون ابر بهار می گریست و با خود می 
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تم. سرمایه ي عمر عزیز را تلف کردم و ذخیره از حسنات بدست گفت: دردا که زندگی در بی خبري گذاش
نیاوردم. نافرمانی چون من زنده مباد که همانندان مرا هالك از حیات بهتر است. اي آفریدگار گیتی از گناه من 
درگذر که اگر با من باشد و به روز رستاخیز دست از من برندارد، همنشینی سخت بد و نکوهیده است. از 

و عاصی سالخورده سر خجلت به گریبان و اشک دریغ بر چهره روان، آه و زاري کنان می گفت: اي این س
چاره ساز بیچارگان، آمرزش خطاها و دستگیري روز جزا را از درگاه تو می طلبم و از آن طرف عابد با سري 

ما چه می پوید و از پر از باد غرور بر آن نابکار، چهره در هم کشیده می گفت: این تیره روزگار در پی
آشنایی ما چه می جوید. این از خدا بیگانه چه عمل صالح دارد و چه نیکویی از سرشت ناپاکش به ظهور 
آمده است که اندیشه ي هم نشینی با من و عیسی (ع) را در ضمیر می پرورد. از دیدار روي زشتش آزرده 

حشر که خلق در حسابگاه قیامت فرآهم آیند، مرا خاطرم و ترسم که آتش او در من گیرد. پروردگارا به روز 
با او محشور مساز. عابد در این سخن بود که از بارگاه خداوندي به عیسی (ع) الهام رسید که اگر این عالمی 
عامل است و آن تقصیر کاري نادان، دعاي هر دو را مستجاب کردم زیرا آن تیره بخت، به سوز درون بر 

ز سود و فریاد خواست و هرکه روي نیاز به درگاه من آورد او را از جوار رحمت آستان جالل من سر به عج
خود نرانم؛ از این رو بر کارهاي ناپسندش بخشایش آوردم و اگر آن عبادت پیشه را به روز رستاخیز از 

درگاه مصاحبت او ننگ آید، بگو از او عار ندارد زیرا آن دو با هم در یک محل نباشند و آن فاسق را که به
احدیت راه توبه پیش گرفت، به بهشت برین برند و این عابد را که به عبادت خود مغرور شد و ندانست که 

در مقام بی نیازي یزدان اظهار عجز از خودبینی بهتر است در دوزخ جاي دهند.
این حکایت طبق الگوي تودوروف از یک سلسله تشکیل شده است. 

سلسله اول:
) شخصی زندگانی خود را به رایگان از دست داده و عمر به ضاللت و گمراهی  . در عهد عیسی (ع1

سپري کرده است.
. روزي عیسی (ع) از دشت می گذرد و از خلوت سراي عابدي عبور می کند. آن عابد از باال خانه به 2

زیر می آید و در پاي عیسی (ع) می افتد و سر بر زمین طاعت می نهد. 
اهکاري بخت برگشته، از دور در آنان نگاه می کند و همچون پروانه در فروغ تجلی . در این هنگام گن3

آنان خیره می گردد و به حسرت در آنان می نگرد و پوزش گناهان خود را می خواهد. او به سبب تلف 
ن کردن عمر اشک می افشاند و از خداوند می خواهد که گناهانش را ببخشد. از آن طرف عابد مغرورانه بر آ

فاسق چهره درهم می کشد که چرا در پی هم نشینی با او و حضرت عیسی (ع) است؛ سپس از خداوند می 
خواهد که در روز حشر او را با آن فاسق محشور نسازد.

. در این هنگام از بارگاه الهی به حضرت عیسی (ع) وحی می رسد که اگر این عابد، عالم و آن فاسق، 4
ستجاب کرد زیرا آن تیره بخت، بر درگاه عظمت الهی سر به عجز سود و فریاد جاهل است دعاي هر دو را م
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خواست و خداوند گناهانش را بخشید و اگر آن عابد در روز قیامت از مصاحبت با او ننگ دارد به او بگوید 
این که عار ندارد زیرا در یک محل نخواهند بود، که آن فاسق را که راه توبه جست به بهشت خواهند برد و

عابد را که به طاعت خود مغرور شد و درنیافت که در بارگاه الهی اظهار عجز از خودبینی بهتر است، به 
دوزخ خواهند برد. 

. پس از وحی الهی و استجابت دعاي فاسق و عابد، موقعیت بار دیگر متعادل می شود.5
گزاره هاي روایی

ند است. گزاره ي وصفی: عابدي مغرور، عالم، خودبین وخودپس
گزاره ي فعلی: عابد با دیدن آن گناهکار خشمگین می شود که چرا در پی او و حضرت عیسی (ع) است 

و از خداوند می خواهد که در روز رستاخیز او را با آن فاسق محشور نکند.
اپیزودهاي روایی
: شخصی گمراه و آلوده دامن در زمان حضرت عیسی (ع) وجود دارد.1اپیزود وضعیت 

: پس از اینکه از خداوند به حضرت عیسی (ع) الهام می رسد که دعاي عابد و فاسق را 2یزود وضعیت اپ
مستجاب کرد، وضعیت بار دیگر متعادل می شود.

اپیزود گذار: روزي حضرت عیسی (ع) از دشت می گذرد و از خلوت خانه ي عابدي عبور می کند. عابد 
در این هنگام گناهکار در آنان خیره می شود و عمر خود را به از غرفه به زیر می آید و خدمت می کند. 

غفلت سپري شده می داند. سپس اشک اندوه می ریزد و از خداوند طلب بخشایش می کند. از آن سو عابد با 
دیدن آن گناهکار ناراحت می شود و از خداوند می خواهد که در روز رستاخیز او را با آن گناهکار محشور 

نکند. 
حکایت طبق الگوي برمون از یک پی رفت تشکیل شده است.این 

پی رفت اول:
) در روزگار حضرت عیسی (ع) شخصی نقد حیات را بیهوده از دست داده و عمر را به ضاللت 1پایه 

سپري کرده است. او در مدت زندگی دلی را شادمان نکرده است همچنین مغرور و حرام خوار است. نامه ي 
ده از گناه است و مردم از او نفرت دارند.اعمالش یکسره آکن

) روزي حضرت عیسی (ع) از مقصوره ي عابدي می گذرد. عابد از غرفه پایین می آید و خدمت 2پایه 
می کند. در این هنگام گناهکار از دور در آنان نگاه می کند و حسرت می خورد و با سوز درون طلب 

عابد بر آن فاسق خشمگین می شود که چرا در پی آنان می آمرزش می کند و اشک می ریزد. از جانب دیگر
پوید و در ضمیر، اندیشه ي هم نشینی با او و حضرت عیسی (ع) را می پرورد. آنگاه از خداوند می خواهد 

که در روز رستاخیز حشر او را با آن فاسق قرار ندهد.
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رسد که دعاي فاسق و جاهل را ) در این هنگام از جانب خداوند به حضرت عیسی (ع) وحی می 3پایه 
مستجاب کرد زیرا فاسق به زاري بر درگاه حق نالید و از آنجا که هر کس به درگاه حق بیاید او را از آستان 
کرمش نمی راند، گناهانش را عفو کرد و اگر عابد از مصاحبت آن فاسق عار دارد بگوید که ننگ نداشته باشد 

انی از گناه به بهشت می برند و عابد را که به طاعت خود تکیه کرد، که فاسق را به سبب سوز درون و پشیم
به دوزخ می برند.

این حکایت از یک پی رفت تشکیل شده است. در ابتدا وضعیت متعادل است و شخصی گناهکار وجود 
د دارد که روزگار را به غفلت گذرانده است. این وضعیت زمانی که او حضرت عیسی (ع) و عابدي را می بین

و در می یابد که عمر را بیهوده تلف کرده است و از خداوند طلب آمرزش می کند و از آن سو عابد با دیدن 
در هم می ،او خشمگین می شود و از خداوند می خواهد که در روز قیامت او را با آن گناهکار محشور نکند

وضعیت بار دیگر متعادل می ،ابت کردریزد. سپس چون خداوند به پیامبر الهام می کند که دعاي هر دو را اج
شود.

حادثه در این حکایت از نوع درونی است و کبر و منیت را نفی می کند. این حکایت توسط راوي سوم 
شخص (داناي کل) روایت می شود. دیدگاه راوي نسبت به داستان، بیرونی است و شیوه ي شخصیت 

پردازي به صورت مستقیم است.
توالی هاي حکایت

لی زنجیره اي: در این حکایت عابد به سبب تکبر از خداوند می خواهد که او را با آن فاسق محشور توا
نگرداند؛ این کنش اجابت دعاي او را در پی دارد که به خاطر غرور، خداوند جایگاه او را دوزخ قرار می دهد 

و جایگاه آن گناهکار را به سبب توبه، در بهشت قرار می دهد.
می (محاطی): این توالی در این حکایت وجود ندارد. توالی انضما

توالی پیوندي: در این حکایت کنش عابد چیزي متضاد با خواست خداوند است که او را به سبب منیتش 
به دوزخ می فرستد. حرکت این توالی به سوي بهبودي وضعیت است.

شخصیت ها
گیرد و از خداوند می خواهد که در روز عامل: عابدي مغرور با دیدن گناهکاري فاسق بر او خشم می

قیامت او را با آن فاسق محشور نکند.
با غرور او مواجه می شود.آستان الهیمعمول: 
نتیجه گیري

ساختار طرح این دو حکایت، بر اساس زمان گاهنامه اي تنظیم شده است؛ یعنی حوادث بر اساس روابط 
امتداد زمان به وقوع می پیوندند.علت و معلول و زمان خطی یکی پس از دیگري در
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با تجزیه و تحلیل عناصر ساختار روایی به این نتیجه می توان رسید که هر دو حکایت روایی اند. روند 
داستانی در این دو حکایت، حرکت از آرامش اولیه به اوج و سپس بازگشت به آرامش است. بنابراین در 

طرح این دو حکایت چنین وضعیتی داریم:
عادل اولیه (مقدمه)             به هم خوردن تعادل و وضعیت ناپایدار (میانه)              تعادل مجدد ت

(پایان؛ وضعیت پایدار تازه اي که شکل می گیرد و محصول حوادث پیشین است).
اند. این حکایات پیرنگیهاي کالسیک داراي چنین ساختارياکثر حکایات بوستان و به خصوص داستان

کنند که منطقی است. حوادث یکی پس از دیگري به وجود بسته دارند و از روابط علت و معلولی تبعیت می
اي نیز هستند.رسند. پس این حکایات داراي توالی زنجیرهاي قطعی و حتمی میآیند و به نتیجهمی

ه هاي گوناگون در صحنه ي آغازین این دو حکایت، وضعیت متعادل اولیه حاکم است که آبستن حادث
است و در این قسمت روایت، شخصیت توصیف می شود. اما ناگهان با بروز حادثه اي این آرامش دستخوش 
تغییر می شود و وضعیت نامتعادل بر روایت حاکم می شود. ذکر این حادثه ها میانه ي روایت را تشکیل می 

د داستانی حکایات به وضعیت دهد و کنش و واکنش هاي شخصیت ها را شامل می شود. حرکت و رون
متعادل سامان یافته اي تغییر شکل می دهد و سرنوشت شخصیتها در آن مشخص می شود. البته شخصیت ها 
در وضعیت متعادل ثانویه، از نظر روحی تغییر یافته اند؛ زیرا آنها حادثه اي را پشت سر گذاشته اند و این 

داشته است. در پایان می توان گفت ساختار روایی این حکایات حادثه ها نتایج مطلوب و نامطلوبی براي آنها
با نظریه هاي تودوروف و برمون منطبق است و آنان موفق به ارائه ي الگویی فراگیر براي انواع مختلف 

روایت شده اند؛ چرا که بسیاري از روایات از چنین الگویی برخوردار است.
پی نوشت

یونانی Gnarusالتین و Narraraیا Narreانگلیسی است، ریشه ي آن Narrative. روایت معادل واژه ي 1
هند و اروپایی است؛ از این رو روایت به معنی Gnaبه معنی دانش و شناخت است که خود آن از ریشه ي 

).176: 1386یافتن دانش است (ر.ك. احمدي،
ترجمه کرده است."تپی رف"و بابک احمدي "سلسله") را عباس مخبر Sequence. اصطالح (2

کتابنامه
). ساختار و تأویل متن. چاپ هشتم. تهران: مرکز.1380. احمدي، بابک. (1
). دستور زبان داستان. چاپ اول. اصفهان: فردا.1371. اخوت، احمد. (2
). درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات. ترجمه ي فرزانه طاهري، تهران: آگه.1383. اسکولز، رابرت. (3
). سرچشمه هاي داستان کوتاه. ترجمه ي احمد کریمی 1378باالیی، کویی پرس؛ کریستف، میشل. (. 4

حکاك، چاپ اول. تهران: پاپیروس.
). ریخت شناسی قصه هاي پریان. ترجمه ي فریدون بدره اي، تهران: مرکز.1368. پراپ، والدیمیر. (5
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مه ي محمد نبوي، چاپ دوم. تهران: آگه.). بوطیقاي ساختار گرا. ترج1382. تودوروف، تزوتان. (6
). نظریه هاي نقد ادبی معاصر. ترجمه مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی. تهران: 1387.تایس، لیس. (7

نگاه امروز.
). فرهنگ اصطالحات ادبی. چاپ دوم. جلد اول. تهران: آگاه.1383. داد، سیما.(8
بی معاصر. ترجمه ي عباس مخبر، تهران: طرح نو.). راهنماي نظریه ي اد1372. سلدن، رامان. (9

). مکتب هاي ادبی. چاپ چهارم. جلد دوم. تهران: نگاه.1384. سید حسینی، رضا.  (10
). بوستان سعدي. تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی. چاپ 1384. سعدي، مصلح بن عبداهللا. (11

هشتم. تهران: خوارزمی.
). بوستان سعدي. نگارش استاد محمد علی ناصح. به کوشش دکتر 1381. سعدي، مصلح بن عبداهللا. (12

خلیل خطیب رهبر، چاپ ششم، تهران: مروي.
). جنبه هاي رمان. ترجمه ي ابراهیم یونسی، چاپ پنجم. تهران: نگاه.1384. فورستر، ادوارد مورگان. (13
ز.). مبانی داستان کوتاه. چاپ دوم. تهران: مرک1387. مستور، مصطفی. (14
). دانش نامه ي نظریه ادبی معاصر. ترجمه ي مهران مهاجر و محمد نبوي، 1384. مکاریک، ایرناریما. (15

تهران: آگه.
). داستان. ترجمه ي محمد گذر آبادي، تهران: هرمس.1383. مک کی، رابرت. (16
). عناصر داستان. چاپ چهارم. تهران: سخن.1385. میر صادقی، جمال. (17
). ادبیات داستانی. چاپ چهارم. تهران: سخن.1386. (___، ___. 18
.نگاه: نویسی. چاپ دهم. تهرانهنر داستان.)1388(ابراهیم.. یونسی،19

20. Todorov, tzvetan (1981), Introduction to poetics, Tra: Richard Howard, Minnesota univ, press:
Minneapolis
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موالنا یعقوب چرخی رساله جمالیه یا حورائیۀ
(شرح رباعی شیخ ابوسیعد ابی الخیر)

1نادر کریمیان سردشتی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
چکیده

رسالۀ جمالیه یا حورائیه یکی از آثار مسلّم موالنا یعقوب چرخی است که در شرح رباعی به شیخ ابو 
نگاشته شده است. چرخی خود گوید که » حورا به نظارة نگارم صف زد . . . «ق):440-357سعید ابو الخیر (

این رساله را به خواهش درویشی صادق و دوستی موافق واینکه دراین رباعی اشارت به  صفت جمال وجالل 
یز بر نیز نامیده شده است . پیش از چرخی سه نفر ن» جمالیه«حق تعالی کرده شده، نگاشته است. رساله به نام 

ق)، شاه قاسم 834-731هللا ولی (ق)، شاه نعمت809-749اند: شمس مغربی (رباعی ابو سعید شرح نوشته
ق). این رساله هر چند کوتاه است ولی دیدگاه یک عارف نقشبندي را دراین باب به خوبی 837-757انوار (

صفت جمال وجالل حق دارد آن منعکس کرده است. چرخی دراین رساله با تأویل این رباعی که اشارت به 
داند و بر همین اساس آن را بر اساس آیات سوره فاتحه الکتاب و اي به معنی سورة فاتحه میرا اشاره

کند. در این مقاله ضمن معرفی چرخی، به معرفی رساله حورائیه و سایر احادیث نبوي تفسیر و تأویل می
هاي همنام آن پرداخته شده است. رساله

رساله حورائیه، موالنا یعقوب چرخی، تفسیر سوره فاتحه، ادبیات عرفانی، متون زبان فارسی. ها:هکلیدواژ
] مقدمه 1[

موالنا "یعقوب فرزند عثمان فرزند محمود فرزند محمد فرزند محمود غزنوي چرخی سررزي معروف به 
م نیست ولی بنا به تصریح از عرفا و پیشوایان طریقت نقشبندیه که تاریخ تولد وي معلو"یعقوب چرخی

هـ . ق در بخارا خوابی دیده که داستان آن را نقل می نماید که نشان می 782خودش در تفسیر قرآن به سال 
دهد عمرش براي طلب علم و سفر به بخارا حداقل بیست سال بوده و در نتیجه می توان تخمین زد حدود 

). چرخی نسبت از روستاي چرخ می 77ق: 1331، ق متولد شده باشد (چرخی، تفسیر770-760سال هاي 
1336برد که مسقط الرأس وي بوده و این روستا امروزه در والیت لوگر افغانستان واقع شده است (جامی، 

) نسبت او را سررزي نیز گفته اند که از روستاي نزدیک چرخ است 116: 1ش: ج1356؛ کاشفی، 398ش: 
ش: 1352وده و خود نیز در رساله نائیه بدان اشاره دارد (چرخی، نائیه ، و مسکن آباء و اجداد چرخی آنجا ب

) . پدر چرخی، موالنا عثمان چرخی از علماء و عرفاء، مردي پارسا و اهل سلوك بودندکه در زهدش 139
از ). چرخی در آثار خود از پدرش چند جا یاد کرده و 97ش: 1352روایاتی نیز منقول است. (چرخی، نائیه ، 

1. Nk_sardashti@yahoo.com
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). مزار موالنا عثمان 332، 240، 212، 115ق : 1331وي یک رباعی و دعایی نقل می کند (چرخی، تفسیر، 
چرخیدر مسجدي با همین نام در شهر استروشن (=اوراتپه) تاجیکستان واقع است.(کریمیان سردشتی، 

) 146ش: 1381
ز آنجا براي تحصیالت به چرخی، علوم مقدماتی را در زادگاه خود (چرخ) از پدرش فراگرفت و ا

ش، 1356شهرهاي هرات و بخارا راه افتاد. وي نخست در جامع شهر هرات به تحصیل پرداخت (کاشفی، 
) در بخارا نزد 148ق: 1331ق از هرات به بخارا رفت. (چرخی، تفسیر، 782) و سپس در سال 120-119: 1ج

) چرخی در بخارا باالخره مرید 116، 1ش: ج1356اکابر و علماي آن جا اجازة فتوي دادن گرفت. (کاشفی، 
ق) پیشواي طریقت نوبنیاد نقشبندیه شد. (چرخی، انسیه، 791رسمی خواجه بهاءالدین نقشبند (متوفی 

). مدتی در خدمت خواجه نقشبند بود و مشغول سیر و 118-116، 1ش: ج1356؛ کاشفی؛ 12ش؛ 1362
؛ 119: 1ش، ج1356ت خواجگان را دریافت کرد. (کاشفی، سلوك، تا اینکه اجازه ارشاد و تعلیم اصول طریق

).38-12ش: ص 1362چرخی، انسیه، 
چرخی آثار و تـألیفات فراوانی از خود به جاي نهاد که همۀ آن ها به زبان فارسی نگاشته شده اند. 

م و نهم بنابراین می توان چرخی را یکی از مروجان زبان و ادبیات فارسی در دورة تیموریان (قرن هشت
) رسالۀ ابدالیه ، 2)رسالۀ نائیه (نی نامه) ، 1هجري) به شمار آورد. آثار وي عالوه بر تفسیر قرآن عبارتند از: 

) 8)مخارج الحروف ، 7) طریقه ختم احزاب ،6) رسالۀحورائیه ، 5) شرح اسماءالحسنی، 4) رسالۀ انسیه ، 3
)رساله دربارة اسباب و عالمات قیامت، 10) و حساب، )رساله در علم فرایض(ارث9اسامی المشایخ الکرام، 

) مجموعه السیر در سلوك. هرچند در انتساب برخی از این آثار به چرخی 12) رساله عرفان و تصوف، 11
بوده است. از موالنا چرخی "کثیرالتألیف"چند و چون است اما نشانگر این است که چرخی در زمان خود 

عرفانی و تذکره ها منقول -اي عرفانی (عارفانه ها) در کتب و متون تاریخیبرخی کلمات و سخنان و وصای
ّل نیشابوري ، است که بیانگر دیدگاه ها و آراي عرفانی و نفوذ شخصیت معنوي اوست. (ر.ك. میر عبداالو

، ص 1ش :ج1356؛ کاشفی، 399-398ش: 1336؛ جامی، 567،669-566، 264، 192-191ش، ص1380
رخی شاگردان فراوان در طریقت نقشبندي تربیت نمود که از جمله می توان از خلیفه و ). چ116-121

صفر سال 5جانشین وي خواجه عبیداهللا احرار یاد کرد.موالنا چرخی پس از عمري دراز و پربار در روز شنبه 
؛ 567-566: 1ق ، ج1312میالدي) وفات یافت (غالم سرور الهوري، 1447آوریل 22ق (مصادف با 851

). کاشفی گزارش کرده که مزار ایشان در هلفتو از 99ش، چاپ دوم، ص1352چرخی، پیشگفتار نائیه ، 
آورده است. » تذکرة مشایخ نقشبندیه« روستاهاي حصار واقع است و همین روایت را نوربخش توکلی در

ر دوشنبه (پایتخت کیلومتري شه5)، اکنون آرامگاه وي در 142؛ توکّلی، ص116: 1ش، ج1356(کاشفی، 
در میان مردم اشتهار دارد یکی از مقدس ترین و برترین زیارتگاه هاي آن "حضرت موالنا"تاجیکستان) که به

کشور محسوب می شود.



6163 هامجموعه مقاله

] اهمیت موضوع و تحقیق:2[
اي ویژه در حوزه عرفان نظري از ارزش و اهمیت ویژههاي عرفانی بهبر کسی پوشیده نیست که رساله

میالدي) به بعد تأثیرات 9ها با توجه به محور موضوعی از قرن سوم هجري (قرن ند. این رسالهبرخوردار
هاي عرفانی داشته است که یکی از مهمترین و ارزشمندترین آثاري گیري مبانی فکري سلسلهفراوانی در شکل

ین شده رساله میالدي) در زمینه عرفان نظري تألیف و تدو16-15که در قرن نهم هجري قمري (قرن 
شود. میحورائیه تألیف موالنا یعقوب چرخی است که از مواریث گرانبهاي ادبیات عرفانی نقشبندیه محسوب

باشد. شناخت این رساله در تاریخ مباحث عرفان نظري بسیار ارزشمند و قابل توجه می
] اهداف:3[

ترین ی این تحوالت یکی از عمدهدر سیر تحوالت تاریخ عرفان نظري شناسایی و شناساندن منابع اصل
هااهداف این نوع پژوهش

هاي مرسوم در چگونگی بیان طرح و توان به شیوهباشد. با بررسی و شناسایی این میراث گرانبها میمی
اي از تاریخ عرفان و ها در برههنظریات عرفانی عارفان دست پیدا کرد. هدف دیگر تبیین این نوع رساله

جري) بوده که غالباً مشاهیر نقشبندیه در این خصوص نقش چشمگیري در تدوین و تصوف (قرن نهم ه
اند.ها در عرفان نظري داشتهتألیف رساله

] فرضیه یا سؤال تحقیق:4[
هاي فارسی مربوط به فرضیه و سؤال اصلی این است که ایرانیان در گسترش و تدوین و تألیف رساله

ر سهیم بوده و در پیشبرد علوم عرفانی و عرفان اسالمی تا چه اندازه عرفان نظري و مبانی فکري عرفا چقد
اي بوده و پس از خواجه عبداهللا انصاري (به اند و آثار علمی آنان در یک برهه از زمان به چه مرتبهنقش داشته

ان و هاي عرفانی)، دانشمندان عارف مسلک تا چه حدودي با زبعنوان پیشکسوت و تقدم زبانی تدوین رساله
ها اساس پژوهش را تشکیل داده و این جستار به اند. این پرسشادبیات فارسی به این دانش اهتمام داشته

دنبال پاسخی مناسب و علمی و شناساندن یکی از این مواریث ارزشمند است.
] روش تحقیق:5[

مواد و منابع از اي و میدانی انجام گرفته است. در حوزه گردآوريروش تحقیق به دو صورت کتابخانه
- هاي ایران و کشورهاي تاجیکستان و افغانستان و پاکستان استفاده شده است و نگارنده براي جمعکتابخانه

اي بهره برده است. هاي خطی پاکستان از منابع کتابخانهآوري عالوه بر نسخه
] پیشینه تحقیق:6[

اي میالدي آن را در مجموعه1977به سال درباره رساله حورائیه براي نخستین بار محمد نذیر رانجها
نامه این اثر علمی است که تاکنون انجام گرفته چاپ و منتشر کرد و این مقاله در نوع خود نخستین شناخت

است. 
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] شرح و گزارش موضوع:7[
) شناخت نامه حورائیه چرخی:1

و پنجم هجري)، تنها این رباعی در میان رباعیات منسوب به ابوسعید ابوالخیر (عارف نامدار قرن چهارم
هاي فراوانی برانگیخته است:که به حورائیه شهرت پیدا کرده جلب توجه بسیاري از عرفا را نموده و بحث

رضوان ز تعجب کف خود بر کف زدنگـــارم صف زدحـــورا به نظـــارة
ابـــدال ز بیم، چنگ در مصحف زدیک خـال سـیه بر آن رخـان مطـرف زد

مستقل نوشته شده است و این رباعی همان رباعی حورائیه است که بر رباعی فوق بیش از دوازده رسالۀ
در اسرار التوحید گزارش آن بدینگونه آمده است:

رنجی پدید آمد، چنانکه صاحب فراش گشت. - که مقري شیخ ما بود -اند که استاد بوصالح راآورده«
بخواند و بفرمود که دوات و قلم بیاورد. شیخ -ادیب فرزندان شیخ بودکه-شیخ ما خواجه ابوبکر مودب را

ما فرمود که بنویس، بیت:
رضوان ز تعجب کف خود بر کف زدنگـــارم صـف زدحـــورا بـه نظـــارة

ابـــدال ز بیم، چنگ در مصحف زدیک خال سیه بـر آن رخـان مـطـرف زد
دیک استاد بوصالح بردند و بروي بستند، در حال اثر صحت پدید آمد. به نز«خواجه بوبکر مودب بنوشت: 

اهللا اسرار التوحید، تصحیح ذبیحمحمد بن منور،(»و هم در آن روز بیرون آمد و آن عارضه از او زایل گشت.
).288-287ش: 1361صفا، 

صف زد... ق): حورا به نظارة نگارم 440-357در شرح رباعی منسوب به ابوسعید ابوالخیر (
خواهش درویشی صادق و دوستی موافق و اینکه در این رباعی «گوید که این رساله را به چرخی خودمی

) رساله به نام 24(رانجها، ابدالیه،  » اشارت به صفت جمال و جالل حق تعالی کرده شده، نگاشته است.
کتابخانه گنج بخش نیز آمده است. 4484نیز نامیده شده است. و نام جمالیه در نسخه خطی شماره » جمالیه«

اهللا ق)؛ شاه نعمت749-809اند: شیرین مغربی (پیش از چرخی سه نفر نیز بر رباعی ابوسعید شرح نگاشته
، 1136-1133، بخش اول، ص 2ق). (منزوي، فهرست، ج 757-837ق)، شاه قاسم انوار (731-834ولی (

).275-274شفیعی کدکنی، مقدمه: 
هـ.ق) فصلنامه 1405ش/ 1364رانجها این رساله را بار اول در مجلّه دانش (در بهار) (سال محمد نذیر 

) همراه با شرح اسماءاهللا الحسنی منتشر کرده است.39-34: ص 1آباد (شماره رایزنی فرهنگی ایران در اسالم
هاي خطی حورائیه یا جمالیه چرخی)  نسخه2

ون چند نسخه خطی شناخته شده و موجود است:از رسالۀ حورائیه یا جمالیه تاکن
آباد)، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ذیلِ مجموعه شماره کتابخانه گنج بخش (اسالم)1
-154هجري قمري نگاشته شده است. (ص1100رساله به خط نستعلیق پخته، پیرامون 14شامل -4484
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است. (منزوي، احمد، فهرست کتابخانه گنج نامیده شده» جمالیهرسالۀ«) در کلفون به خامۀ نویسنده 161
).1626: 3ش: ج1359بخش، 

تاریخ آن ثبت نشده است. در مجموعه جاي دارد، سپس -کتابخانه جناب نذرصابري (در اطک))2
ش، 1355ها، کتابخانهگزارش شده است. (تسبیحی،» جاللیه و جمالیه«خواجه عبیداهللا احرار به نام » حورائیه«

).115: 1ج
اي از رساله جاللیه و جمالیه چرخی در کند: نسخهتسبیحی در یکی دیگر از آثار خودش گزارش می

موجود 7به شماره » مجموعه رسائل عرفانی«پور) در کتابخانه نذر صابري (کتابدار دانشکده دولتی کیمبل
ده قاعده و رسالۀ درویشی -2بداالحد، اسرار الفقر، تالیف شیخ ع-1ها به ترتیب عبارتند از: است. سایر رساله

ارشادالمریدین از شیخ حسین خوارزمی مرید حاجی -5العارفین، منهاج-4واردات، -3از سیدعلی همدانی، 
جاللیه و جمالیه از موالنا -7االلباب از ابوسعید الکالیش البغدادي، رسالۀ لباب-6خواجه محمد صدیق، 
ش، 1355ق/ 1397ه و جاللیه از شیخ عبداهللا بن محمود الشامی. (تسبیحی، جمالی-8یعقوب چرخی غزنوي، 

).115: ص1ج
بخش، هجري قمري. (فهرست گنج12ي از سده8/83به شماره -» جنگ«بخش در یک کتابخانه گنج)3

).831: 10ش، جلد 1386؛ منزوي، 2518: 5ج
فهرست آرشیو ملی پاکستان 189رساله حورائیه در صفحه –کتابخانه آرشیو ملّی پاکستان )4

معرفی شده است.
رساله حورائیه در فهرست نسخ خطی دانشگاه پنجاب در صفحه به شماره –کتابخانه دانشگاه پنجاب )5
معرفی شده است.1015
که جمال الحسن جغتائی آن را به خط نستعلیق –کتابخانه هاشمی در نوشهر گوجرانواله شیخوپوره )6

؛ 1423: 3بخش، ج هاي خطی کتابخانه گنجرده است. (منزوي، فهرست نسخهق کتابت ک1293پخته در 
)1423: 3ایران و پاکستان، ج هاي خطیمنزوي، فهرست مشتري نسخه

) ترجمه و چاپ رساله حورائیه چرخی3
این رساله براي نخستین بار همراه دو رساله دیگر چرخی توسط محمد نذیر رانجها به زبان اردو ترجمه 

) از سوي میان 62-52(ص » سره العزیزسه رساله از حضرت موالنا یعقوب چرخی قدس«با عنوان شده و
)137ش: 1384میالدي چاپ و منتشر شده است. (رانجها، 1977اخالق احمد آکادمی، الهور به سال 

گی ایران نامه رایزنی فرهنرساله حورائیه موالنا یعقوب چرخی را براي نخستین بار در مجله دانش (فصل
ق) 1405خورشیدي (1364آباد) بررسی و مشاهده کردم که به اهتمام محمدنذیر رانجها، به سال در اسالم

بخش که با عنوان جمالیه کتابخانه گنج4484چاپ و منتشر شده بود. این رساله براساس نسخه خطی شماره 
ح شده است، نسخه عکسی از این هجري قمري کتابت شده، بازنگري و بازنویسی و تصحی1100و در سال 
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باشد و البته نسخه چاپی دوم آن مجدداً توسط محمدنذیر رانجها نسخه در اختیار نگارنده (نادر کریمیان) می
میالدي) توسط خانقاه سراجیه نقشبندیه مجددیه منتشر 2009ق (1420همراه با ترجمه اردویی آن به سال 

ثبت شده است.» جمالیه«بخش تابخانه گنج). نام رساله در نسخه ک186-181شد. (ص 
) آغاز و انجام رساله حورائیه:4

بسم اهللا الرحمن الرحیم. حمد بیحد و ثناي فوق العدمر واجب الوجودي را که «آغاز رساله چنین است: 
الرجی گوید بندة راجی للعفوقلوب انبیاء و اولیاء را مظاهر صفات جاللیه و جمالیه گردانید... و بعد، می

یعقوب بن عثمان الغزنوي ثم الچرخی بصرَه اهللاُ تعالی بعیوب نفسه که درویشی صادق و دوستی موافق 
التماس کرد که بیان کرده شود معنی رباعی که منسوب بحضرت قطب االقطاب قدوة اولی االلباب مرشد 

ه کاشف االسرار االلوهیانیفات الربالخالیق الی الحقایق مظهر الص س اهللاُ تعالی سرّهه ابی سعید بن ابی الخیر قد
ق: 1430(چرخی، حورائیه، » العزیز، التماس او را قبول کرده شد و این چند سطر نوشته شد بر سبیل ایجاز

اي از آغاز رساله حورائیه بود که چرخی به سبب تألیف و انگیزه نگارش رساله اشارت کرده ) این پاره181
است.

همچنین باد، یعنی آنچه خواستیم بده و برآن ثابت قدم دار، تا برسیم «... نیز اینگونه است: انجام رساله 
بچنان تربیت و رحمت در قیامت و توفیق عبادت و استقامت و وجدان هدایت و استقامت بر آن و حذر 

ت، ما را کردن از غضب و ضاللت و خذالن، جز از حضرت صمدیت تو میسر نشود، زیرا که همه از تو اس
هواجس نفسانیه و وساوس شیطانیه را دور گردان که » ال اله اال اهللاُ«مطلوب ما بده بواطن ما، و از برکت ذکر 

الفَضْلِ و مطلوب همۀ عارفان اینست. حکیم سنایی عزنوي فرماید... تَمت الرّسالَۀُ الجمالیۀ بعون اهللا تعالی ذي
) چرخی سه بیت از دیوان حکیم سنایی را شاهد آورده و به شرح 186ق: 1403(چرخی، حورائیه، » العظَمۀِ

دهد. و در اصل باید گفت که شرح رباعی شرح تفسیر سوره رباعی ابی سعید توسط موالنا چرخی پایان می
باشد.فاتحه (حمد) از منظر عرفانی می

گیري:] نتیجه8[
زه عرفان نظري است که به تفسیر سوره حمد از هاي مهم در حورساله حوارئیه یا جمالیه یکی از رساله

منظر عرفانی براساس شرح رباعی منسوب به ابی سعید ابوالخیر پرداخته است. این شرح در کنار چندین 
شرح دیگر که بر رباعی نگاشته شده به جز شرح شمس مغربی و شاه نعمت اهللا ولی و شاه قاسم انوار، جزو 

هاي چرخی را از شود و نکته دیگر دیدگاهابوسعید ابی الخیر محسوب میهاي رباعی مشهور ترین شرحکهن
کند، ضمن اینکه مشایخ بعدي نقشبندیه به تأسی و پیروي چشم انداز مشایخ نقشبندیه به خوبی بیان می

اند از جمله شاگرد چرخی، خواجه عبیداهللا احرار.چرخی بر این رباعی شرح نوشته

کتابنامه (منابع و مأخذ)
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: آسیاي مرکزي)، به 1، دانشنامه ادب فارسی (ج»یعقوب چرخی«ش): 1375] آتشین جان، بابک، (1[
سرپرستی حسن انوشه، نشر دانشنامه، تهران.

هاي اسالمی، آستان قدس رضوي، ش): دیار آشنا. بنیاد پژوهش1378] احمدیان شالچی، نسرین، (2[
مشهد  (چاپ اول).

فارسی بر مبناي تألیف استوري، ترجمۀ یو.ا.برگل، مترجمان فارسی: ش): ادبیات 1362] استوري (3[
سیروس ایزدي و کریم کشاورز، تحریر احمد منزوي؛ مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، -پوریحیی آریان

تهران.
.820-819. (ذیل چرخی)، ص 4، ایرانیکا، ج»یعقوب چرخی«] الگار، حامد: 4[
هفت اقلیم (جلد اول). با تصحیح و تعلیقات جواد فاضل، کتابفروشی علی ] امین احمد رازي (بی تا):5[

تهران.اکبر علمی و کتابفروشی ادبیه، 
ش): طبقات الصوفیۀ، به کوشش محمد سرور موالئی، چاپ تهران.1362] انصاري، خواجه عبداهللا (6[
جموعه رسائل نقشبندیه). چاپ هـ.ق): مجموعه ستّه ضروریه(م1312] بدایونی، موالنا اعجاز احمد(7[

سنگی، دهلی، هندوستان.
م): رساله قُدسیه، با مقدمه و تحشیه و تصحیح و 1975ق/1395ش/1345خواجه محمد (] پارسا،8[

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، راولپندي.تعلیقات ملک محمد اقبال؛
ش)، قدسیه( کلمات بهاءالدین نقشبند)، به 1354] پارسا، خواجه محمدبن محمد بارساي بخارائی، (9[

کوشش احمد طاهري عراقی؛ طهوري، تهران.
بخش، مرکز هاي خطی کتابخانۀ گنجش): فهرست الفبایی نسخه1349] تسبیحی، محمد حسین، (10[

آباد. تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و اس.تی.پرنترز، اسالم
االنس من حضرت القدس؛ به تصحیح مهدي توحیدي پور، ش): نفحات 1336] جامی، عبدالرحمان (11[

محمودي، تهران.
پور، چاپ تهران.ش): نفحات االنس، به کوشش مهدي توحیدي1337] جامی، عبدالرحمن(12[
ق): تفسیر چرخی. ناشر: حاجی عبدالقادر و پسران. تاجران کتب، ارگ 1331] چرخی، موالنا یعقوب (13[

بازار قندهار (افغانستان).
ق): تفسیر چرخی.  مطبقه اسالمیه نسیم پریس، الهور (پاکستان).1331] چرخی، موالنا یعقوب (14[
لیال حمامی، -ش): تفسیر یعقوب چرخی. به اهتمام حسنعلی محمدي1387] چرخی، یعقوب(15[

نیا؛ نشر فرتاب، تهران. (جلد اول)ویرایش عربی، بتول علی
(نی نامه) چرخی. با حواشی و مقدمه خلیل اهللا خلیلی، بی نا، ش): نائیه 1336] چرخی، یعقوب (16[
کابل.
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ش): نی نامه، به کوشش خلیل اهللا خلیلی، کابل (چاپ دوم)1352] چرخی، یعقوب (17[
ها، مرکز ش): اُنسیه؛ تصحیح و ترجمه [به اردو] و مقدمه محمد نذیر رانج1362] چرخی، یعقوب (18[

ان و دیره اسماعیل خان، مکتبه دائرة ادبیات، اسالم آباد.تحقیقات فارسی ایران و پاکست
ق): تفسیر یعقوب چرخی، به اهتمام ولی محمد قندهاري، الهور.1331] چرخی، یعقوب (19[
ق): تفسیر یعقوب چرخی. انتشارات حاجی عبدالغفار و پسران تاجران کتب 1331] چرخی، یعقوب (20[

الهور.اسالمیه سیستم پریس،ارگ بازار قندهار افغانستان و مطبعه 
ق): رسالۀ ابدالیه؛ تصحیح و تعلیق و پیشگفتار از محمد 1398م/1978ش/1357] چرخی، یعقوب، (21[

نذیر رانجها، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسالم آباد.
مؤلف، یهو)؛ ناشر-: محمود6ش): مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی (ج1344] خانبابا، مشار (22[

تهران.
تهران.ش): فهرست کتابهاي چاپی فارسی (دو مجلد). بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1337] خانبابامشار (23[
ق): نی نامه یعنی رسالۀ نائیه مولینا چرخی و نائیه مولینا جامی، با مقدمه و 1377] خلیلی، خلیل اهللا، (24[

تحشیه و تعلیق خلیل اهللا خلیلی؛ چاپ کابل.
در انسیکلو پیدیاي سویتی تاجیک ». یعقوب چرخی«م): 1988اجه اف، احمد خواجه محمد، (] خو25[

[دایرةالمعارف شوروي تاجیک]، جلد هشتم، چاپ دوشنبه، تاجیکستان.
(ضمیمه اسرار التوحید). به » رسالۀ حورائیۀ خواجه احرار«ش):  1357] خواجه عبیداهللا احرار(26[

ن.، تهراتصحیح احمد بهمنیار، ص
تبریز.ش): فرهنگ سخنوران. شرکت سهامی چاپ کتاب آذربایجان،1340] خیام پور، عبدالرسول (27[
م): سفینۀ االولیاء، چاپ لکهنو.1872] داراشکوه، محمد، (28[
دانش (فصلنامه رایزنی فرهنگی ». دو اثر غیر چاپی یعقوب چرخی«ش): 1364] رانجها، محمد نذیر (29[

ق، اسالم آباد.1405ش/1364، بهار 1، شماره 1دوره ایران در پاکستان)،
ها)، به کوشش جواد نوربخش؛ چاپ تهران.ش): رسائل(رساله1355] شاه نعمت اهللا ولی، نورالدین(30[
ق): خزینۀ االصفیاء (جلد اول). ناشر مطبعه منشی نولکشور، 1332مفتی  (] غالم سرور الهوري،31[

کانپور.
شناسی ابوریحان بیرونی هاي خطی فارسی انستیتوي شرقش): فهرست نسخه1378] قاسملو، فرید(32[

فرهنگستان علوم ازبکستان(جلد سوم). مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، تهران.
ش): رشحات عین الحیات؛ به کوشش علی اصغر معینیان، چاپ 1356] کاشفی، فخرالدین علی (33[

تهران.
ش): تذکره عرفاي کردستان؛ انتشارات نگاه سبز، تهران.1381ردشتی، نادر (] کریمیان س34[
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ش: تاجیکستان. مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، (چاپ 1374] منتظمی، رویا: 35[
اول).
ش): احوال و سخنان خواجه عبیداهللا احرار [مشتمل بر ملفوظات، 1380] میرعبداالول نیشابوري (36[
ت، خوارق عادات احرار] به تصحیح و با مقدمه و تعلیقات عارف نوشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.رقعا
مجله آریانا، نشریه انجمن تاریخ افغانستان، ». مولینا یعقوب چرخی«ش: 1322] محمد ابراهیم خلیل: 37[

. (چاپ کابل).14-11: 2شماره سال دوم،
لتوحید؛ به اهتمام و تصحیح ذبیح اهللا صفا، چاپ تهران.ش): اسرار ا1361] محمدبن منور (38[
ها، بخش اول)، مرکز دائرة ، منظومه7ش): فهرستواره کتابهاي فارسی(ج1386] منزوي، احمد، (39[

المعارف بزرگ اسالمی، تهران.
یوسفی هروي)؛ زیرنظر -ش): اثر آفرینان (جلد ششم: ناتل خانلري1384محمدرضا (] نصیري،40[

رضا نصیري؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران.محمد
ش): تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی. انتشارات کتابفروشی فروغی، 1344] نفیسی، سعید (41[

تهران (دو مجلد).
محمد م): تذکرة مشایخ نقشبندیه. (به زبان اردو) همراه با تکمله از 1976] نوربخش توکلّی، علّامه (42[

الهور.ناشر نوري بک دپو، صادق قصوري،

حورائیه یا جمالیه-1تصویر شماره 
بخش)صفحه آغاز رساله حورائیه (نسخه کتابخانه گنج
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حورائیه یا جمالیه-2تصویر شماره 
بخش)صفحه انجام رساله حورائیه (نسخه کتابخانه گنج



6171 هامجموعه مقاله

شاهنامهراب در روانشناسی شخصیت سه
1فاطمه کالهچیان

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاه
لیال پناهی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاه

چکیده                
تمند هاي ژرفا بخشیدن به داستان و تقویت تأثیر آن بر مخاطب، پردازش درست و قویکی از راه

نگري شاعران گرایی و کلّیشناس است که در عصر برونسرایی داستانشخصیت است. فردوسی سخن
اي نو و سازد و به تشکیل رابطهخراسان، خود و خواننده را با جزئیات روحی قهرمانانش همراه و درگیر می

شاهنامه، صلی هاي اشود. این شگرد، به هر یک از شخصیتژرف میان شخصیت و مخاطب موفّق می
بخشد که شناختن زوایاي کننده و قابل بررسی میهاي روانی و اخالقی متنوع، تعییناي از ویژگیمجموعه

کند. بر این اساس و با توجه به تر داستان کمک میپیدا و پنهان آنها از خالل رویدادها، به درك بهتر و کامل
هاي مهم و شخصیت سهراب به عنوان یکی از شخصیتهمین اهمیت، این پژوهش به تحلیل روانشناسانۀ

گرفتن از پردازد. فردوسی با استفاده از هر دو شیوة مستقیم و غیرمستقیم؛ یعنی با بهرهمیشاهنامهقابل بررسی
وگو، اظهار نظر شخصی، معرّفی توسط خود شخصیت و یا از طریق دیگر قهرمانان مرتبط با توصیف، گفت

هاي رسیدن به شناساند. کردار و رفتار شخصیت نیز از دیگر راهرا به خواننده میداستان، هر شخصیت
جانبۀ اصلیِ نسبتاً پویا و تا ، با یک شخصیت همهشاهنامههاي اوست. سهراب در روایت اپیزودیک ویژگی

نک، سهراب شود. از نظر روانشناسی و بر مبناي نظریۀ آیزحدودي خاکستري و نمادین به خواننده معرّفی می
- هاي رواندر ساختار شخصیتیش. بعضی از ویژگی» نهاد« گراي ناپایدار صفراوي مزاج است؛ با تأثیر برون

توان هم تأثیر هایی است که میبینیم. سهراب شاهنامه جزو شخصیترنجور خویان را نیز در شخصیت او می
وراثت را بوضوح در او دید؛ هم تأثیر محیط را. 

فردوسی، سهراب.شاهنامۀپردازي، نقد روانشناسانه، نظریۀ آیزنک، ادبیات داستانی، شخصیتها:کلیدواژه
مقدمه 

ترین اثر حماسی ادبیات فارسی است. سرشار بودن این منظومۀ ارجمند از شاهنامۀ فردوسی، برجسته
هاي ه مجال کشفدهد تا همواردقایق و ظرایف و نکات آشکار و پنهان، به پژوهشگران هوشمند فرصت می

هاي تازه از انبوه لطایف آن را داشته باشند. از سوي دیگر، دانش روانشناسی جزو علومی است که از گذشته
النّفس ). چهرة مدرن این علم در اواخر قرن نوزدهم و با ظهور دور مورد توجه بوده است ( با عنوان علم

ۀ آثار ادبی اهمیت پیدا کرد. بررسی ادبیات روایی از این فروید ظاهر شد. از آن زمان بود که نقد روانشناسان
هاي مهم و مطرح آنها هاي پنهان شخصیتی صاحبان آثار و هم چنین شخصیتتواند به کشف الیهمنظر، می

1. F_kolahchian@yahoo.com(نویسنده مسئول)
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ایم؛ یعنی نقد روانشناسانۀ بینجامد. در این پژوهش، با تحلیل شخصیت سهراب، در این راستا حرکت کرده
دهد. این شخصیت، یکی از کاراکترهاي هایی که شاهنامه در اختیار ما قرار میاساس ویژگیاو، برشخصیت

اش به ایران، طلبانهشاخص بخش پهلوانی شاهنامه است که به عنوان پسر رستم و با ایفاي نقش در حملۀ جاه
دهد.یي خود قرار مبخش مهمی از ماجراهاي شاهنامه را تحت تأثیر گفتار، کردار و اندیشه

هاي هاي اخالقی و روحی سهراب، الزم بود شخصیت او را با توجه به تمام شاخصهبراي معرّفی ویژگی
ظاهري و باطنی انعکاس یافته در شاهنامه بررسی کنیم و پس از اشراف بر این جنبه و استخراج شواهد 

دانند، شاهنامه یک آگاه میمتناسب و گزیده، به سراغ بررسی داستانی برویم. همان طور که خوانندگان 
پردازي فردوسی که منظومۀ داستانی اپیزودیک است. به همین دلیل، براي یافتن شگردهاي شخصیت

رسانند، شخصیت سهراب را از جهت ارتباطی که با هاي روانی مدد میپژوهشگر را در شناسایی ویژگی
نظریۀ تحلیل « مرحلۀ پایانی نیز، با انتخابپردازي و عناصر مربوط به آن دارد، بررسی کردیم. در داستان

که خود جامع بسیاري از نظریات روانشناسی شخصیت است و با تأکید بر دو عامل وراثت و » عاملی آیزنک
به تحلیل روانشناسانۀ -که نظریۀ متناسب با این پژوهش تشخیص داده شد-محیط در شکل گیري شخصیت

پرداختیم. شاهنامه از آثاري است که بر مسألۀ وراثت و محیط در سهراب و آوردن شواهد منتخب شخصیت
پردازد؛ ها تأکید دارد و بارها از زبان قهرمانان و خود فردوسی، به طرح این نظر میتشکیل شخصیت انسان

کند.معرّفی می» گوهر « هاي پنهان شخصیت هر فرد را، با عنوان مثالً الیه
-یلی روانشناسانه، بر مبناي شواهد رفتاري و گفتاري متنی حماسیتوان تحلحاصل این پژوهش را می

هاي روانشناسی وابسته به جامعۀ آماري، مصاحبه، پرسشنامه و ... متفاوت داستانی دانست که مسلّماً با تحلیل
- اي نام گیرد که در یک سوي خود متن ادبیرشتهتواند پژوهشی میاناست. آنچه پس از این خواهد آمد، می

داستانی را دارد و در سوي دیگر، روانشناسی شخصیت را. 
پیشینۀ پژوهش

هاي بخش پهلوانی آن؛ از جمله سهراب، آثار بسیاري نوشته شده است؛ مانند در زمینۀ شاهنامهو شخصیت
م غال.رستم و سهراب : شرح ، نقد و تحلیل داستان ( از دیدگاه اساطیري، داستانی، زیبا شناختی و واژگانی )

ایمانی، علی. ( .هاي پرآب چشم: رستم و سهراب، رستم و اسفندیارداستان).1379( .محمد طاهري مبارکه
- پردازد. و همچنین مقالهدر این کتاب نویسنده به شرح و تحلیل ابیات داستان رستم و سهراب می). 1388
». رستم و سهراب/ هیلدبراند و هادوبراند بررسی تطبیقی نبرد پدر و پسر در دو افسانۀ ژرمنی و ایرانی:« هاي 

سام/ سهراب و زال/ رستم: « ). مطالعات ادبیات تطبیقی. 1390سید مسعود سالمی و پرستو پنجه شاهی. ( 
). شعر پژوهی. این مقاله با تأکید بر عقدة ادیپ که یکی از 1391مصطفی صدیقی. ( ». نبرد پدر و پسر 

است، رویارویی رستم و سهراب را در حقیقت نبرد سام( سهراب) با زال( هاي مهم زیگموند فرویدنظریه
حسین محمد صالحی دارانی. ( ». بازشناخت در رستم و سهراب و تراژدي ادیپ شهریار« داند. رستم ) می
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ان ). ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی. این مقاله ارائۀ الگوهاي تازه، به تقسیم بندي بازشناخت در داست1388
هاي دراماتیک داستان رستم و سهراب شاهنامه بر واکاوي جنبه« پردازد. رستم و سهراب و تراژدي ادیپ می

محمد رضا نصر اصفهانی و دیگران. پژوهش زبان و ادبیات فارسی. ». شناسی ارسطوپایۀ درام
ته باشد یافت نشد. اما پژوهشی که تحلیلی روانشناسانه و ناظر به جزئیات دربارة شخصیت سهراب داش

دهیم؛ باشد که حاصل آن گامی راهگشا این مقاله را به روانشناسی این شخصیت مهم شاهنامه اختصاص می
هاي کلیدي آثار بزرگ ادب فارسی.باشد در شناساندن زوایایی قابل تأمل از وجوه باطنی شخصیت

پردازي در ادبیات داستانی       شخصیت و شخصیت
داستانی است تو در تو که در آن ) «773: 1373(سرّامی، » یک داستان بلندباالي تراژیک است. شاهنامه،« 

) و در عین حال اثري است که حالت 59همان: » ( وروند است. هاي گوناگون خویش در آیندانسان در چهره
-(یا گفتمان) نقل میهایی) است که در فرایند روایت روایت، شامل مجموعه حوادثی (داستان«روایی دارد. 

) هر اثر 257: 1380کادن، »( گردند. شوند و در طی آنها حوادث به ترتیب خاصی انتخاب و تنظیم می
ها یکی از عناصر گیرند. شخصیتداستانی شامل اجزایی است که به عنوان عناصر آن مورد بررسی قرار می

آید. براي شخصیت تعاریف تان به وجود میهاست که داسمهم در داستان هستند. با حضور و کنش شخصیت
کنیم: ترین آنها اشاره میمتعددي ذکر شده است که به برخی ازمهم

شخصیت شبه شخصی است تقلید شده  از اجتماع که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت و تشخّص « 
که کیفیت روانی و نمایشی، شخصیت فردي است -در اثر روایتی) « 133: 1379بخشیده است. (فرزاد، 

ها ) شخصیت84: 1376میرصادقی، »( کند، وجود داشته باشد. گوید و میاخالقی او در عمل او و آنچه می
هاي گوییها و تکها، دیالوگکشند. با کنشبار اصلی داستان را به دوش می« اند. آنهاکنندهعناصري تعیین

ترین وجوه ها از مهمرود. انگیزة شخصیتپیش میشوند و هم روایتآنهاست که هم خودشان ساخته می
ترین عامل طرح داستان، کنندة تم داستان و مهمترین عنصر منتقلهاست. مهمهاي آشکار و پنهان داستانالیه

) 70: 1378نیاز، (بی» شخصیت داستانی است. 
-هاي ثابت حضور میویژگیشود و از آغاز تا پایان با هاي سنّتی کمتر دگرگون میشخصیت در داستان

یابد هاي سنّتی ایستاست؛ یعنی هیچ گاه در گذر ایام دگرگونی نمیقهرمان داستان) « 106: 1379یابد. ( فرزاد،
هاي یکباره و حادي است که شخص را چه بسا از سنخی به سنخ و اگر هم یافت، معموالً ازنوع دگرگونی

دهد و حد وسط و معتدلی همچون آنچه در واقعیت حیات هست، متقابل و از قطبی به قطب دیگر انتقال می
) 52: 1383حمیدیان، »( کمتر ممکن است تحقّق یابد. 

شود تري معرّفی میجانبه است؛ یعنی با جزئیات بیشتر و شرح مفصلاز منظري دیگر، گاه شخصیت همه
ت. شخصیت نمادین کسی است که هاي متمایزتري نسبت به دیگران دارد. گاهی هم نمادین اسو ویژگی

کند؛ به چیزي بیشتر از خواننده را به مفاهیمی بیشتر از آنچه در اعمال و گفتار ظاهري او هست راهنمایی می
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بینیم. ( ) گاهی تقسیم شخصیت را به دو دستۀ اصلی و فرعی می107و 110: 1376خودش. (میرصادقی،
) 67: 1377ن را مطابق نظر ارسطو، به خوب یا بد. ( عبدالهیان، بندي آ)  و گاهی نیز گروه23: 1373سرّامی، 

پردازي در داستان عبارتند از:هاي شخصیتترین روشمهم
» ( وگوي شخصیت یا تفکّر و از طریق سمبل یا ایماژ. وصف یا گزارش، از طریق کنش، از طریق گفت« 

پردازي به دو شیوة اساسی قابل شخصیت«توان گفت: ) در بیانی دیگر هم می75-77: 1380هاوتورن،
- هاي خودش را دربارة یک شخصیت ویا دیدگاهروش شرح مستقیم که در آن نویسنده دیدگاه-1اجراست: 

در شیوة -2دهد. هاي خود شخصیت را دربارة خودش شرح میهاي دیگران را دربارة او و یا دیدگاه
-وگو و رفتارش میشود و ما او را از طریق گفته میغیرمستقیم نیز شخصیت داستان در حین عمل پرورد

)243-245: 1382رحمانی خیاوي،» ( شناسیم. 
نقدروانشناسانه

اند. نقّادان بر مبادي و اصول روانشناسی اتّکا کرده« هاي نقد است که در آن نقد روانشناسانه یکی از شیوه
یا نویسنده را ادراك و بیان کنند. قدرت تألیف و کوشند جریان باطنی و احوال درونی شاعراین دسته می

استعداد ترکیب ذوق و قریحۀ او را بسنجند؛ نیروي عواطف و تخیالت اورا تعیین کنند و از این راه تأثیري را 
) 80: 1378کوب، (زرین» ها دارند مطالعه کنند. که محیط و جامعه و سنن و مواریث در تکوین این جریان

» ناسی در نقد، ظاهراً بعد از جنگ جهانی اول، به دنبال مکتب روانکاوي فروید رخ نموده است. نظریۀ روانش«
) 79: 1379( فرزاد، 

داند و نهاد را را تشکیل دهندة ساختار شخصیت افراد می"فرامن"و "من"، "نهاد"فروید سه عنصر
من، نخستین عامل و نیروي ) « 220: 1378آورد. (شمیسا، خاستگاه نیروهاي روانی ( لیبیدو ) به حساب می

) فرامن نیز آن بخش از شخصیت است که به 136: 1385امامی، » ( نظم دهندة نهاد و نگهبان فرد است. 
) 57: 1389دهد. ( شولتز، ها بها میارزش

پیش از پرداختن به بحث روانشناسی شخصیت، الزم است ابتدا تعریفی از شخصیت از منظر دانش 
انشناسی داشته باشیم. باید گفت، در این باره تعریفی واحد که تمام جزئیات آن مورد قبول همۀ علماي رو

روانشناسی باشد وجود ندارد و با وجود اشتراکات، هر نظریه با نظریات دیگر، تمایزاتی کم و بیش دارد؛ مثالً 
افراد است که الگوهاي ثابت رفتاري هاي فرد یا شخصیت، بیانگر آن دسته از ویژگی«خوانیم: در جایی می

-شخصیت، سازمان پویایی از سیستم«بینیم، ) در جایی دیگر هم می7: 1372(پروین، » دهد. آنها را نشان می
) 14: 1378راس، » ( کند. تنی فرد است که رفتارها و افکار خاص او را تعیین می-هاي روان 
اي گوناگونی دربارة شخصیت انسان دارند. هانس آیزنک هپردازان روانشناسی شخصیت، دیدگاهنظریه

Hans Eysenck) ) (1997-1916 :گرایی: پس از گرایی و درونبرون-1م .) براي شخصیت ابعادي قائل است
ها، آیزنک متوجه دو بعد شخصیتی در انسان شد که از دوران فالسفۀ یونان باستان، به بررسی در شخصیت
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گرایی را به دو دستۀ پایدار و ناپایدار گرایی و درونشخصیت معرّفی شده بودند. او برونعنوان عناصر بنیادي 
پذیر، قرار، پرخاشگر، تحریکگراي ناپایدار این گونه است: زودرنج، بیکند. از نظر او برونتقسیم می

آمیز، اهل د: مردمشوگراي پایدار نیز به این شکل معرّفی میتغییرگرا، تکانشی، خوشبین و فعال. برون
گراي ناپایدار چنین تصویري دارد: خیال و رهبر. درونگیر، سرزنده، بیدهنده، سهلمعاشرت، پرحرف، پاسخ

گراي پایدار این گونه سروصدا و درونگریز و بیانعطاف، هشیار، بدبین، خودگرا، مردمدمدمی، مضطرب، کم
خو( کسی که در شرایط مختلف واکنش یکسان بات، همساناست: نافعال، محتاط، فکور، راحت، خوددار، باث

هاي توصیفی شخصیت حاصل آثار متقابل محیط و از خود نشان می دهد ) و آرام. بر اساس نظر آیزنک، جنبه
) او معتقداست این چهار ویژگی اخالقی با چهار 144و 145: 1379فطرت آدمی بر یکدیگرند. (کریمی، 

سال قبل توسط بقراط معرّفی شده بودند، مطابقت 2400ی و سوداوي که حدود مزاج صفراوي، دموي، بلغم
دارد.
رنجورخو را مضطرب، افسرده، تنیده، غیرمنطقی و دمدمی رنجورخویی: آیزنک افراد روانروان-2

ل رنجورخویی عمدتاً ارثی و حاصل عوامکند. آنها با عزّت نفس پایین، مستعد گناه هستند. روانتوصیف می
خویی: آیزنک، افراد داراي این صفت را پرخاشگر، ضد پریشروان-3ژنیتکی است؛ نه یادگیري و تجربه. 

داند. هاي دیگران میاعتنا به نیازها و احساسرحم، متخاصم، بیاجتماعی، مصمم، سرد و خودمحور، بی
کوشد است. در این بخش او میهاي توصیفی، آیزنک به جنبۀ علّی شخصیت نیز معتقد عالوه بر این جنبه

ها را بررسی کند و در این راه از هاي شخصیتبه کمک تحلیل عوامل ارثی و محیطی، علل زیر بنایی اختالف
گیرد. آیزنک زیستی، قوانین توارث و علوم پایۀ دیگر کمک میشناسی، شیمیهاي فیزیولوژي، عصبیافته

) به نظر او سهم 141شوند، با محیط در تعاملند. (همان: میهاي سرشتی که به ارث برده معتقد است جنبه
عوامل زیستی و ارثی در خصوصیات شخصیتی، دو سوم عوامل محیطی است و البتّه عقیده دارد آنچه از 

: 1380شود، آمادگی براي کاري یا رفتاري در موقعیت خاص است. ( گروسی فرشی، طریق توارث تعیین می
26(

هاي برجستۀ بخش پهلوانی شاهنامه را بر کاووس، یکی از چهربرآنیم که شخصیتدر این پژوهش ما
هاي شخصیتی جالینوس، کار آیزنک ترکیبی برگرفته از سنخ«اساس نظریۀ آیزنک مورد تحلیل قرار دهیم؛ زیرا 

Carl)، آراء یونگ((Ivan Pavlofمکتب رفتارگرایی، کارهاي پاولف Jung) کرچمر ،(Ernest Kerchmer ،(
» ( شناسی براي توجیه و تبیین شخصیت آدمی است. هاي آماري و کاربرد قوانین فیزیولوژي و زیستتحلیل

)145: 1357سیاسی، 
سهراب در شاهنامه

) suxrap) از دو پارة سهر + اب ساخته شده است. سهراب در پهلوي، سخراپ ( Sohr-abسهراب، ( « 
توان دانست. اش سرخ است، مین نام را سرخْرو یا کسی که آب و رنگ چهرهتوانسته است بود. معناي ایمی
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) سهراب، پسر رستم و تهمینه است. تهمینه دختر پادشاه سمنگان است که 568: 2، ج 1389کزّازي، » ( 
گوید: او در معرّفی خود به رستم می.آرزوي ازدواج با رستم را داشته است

نم      بزشک  هزبر  و   پلنگان   منم یکی  دخت   شاه  سمنگان   م
) 62/ بیت122/ ص2(شاهنامه، ج 

گوید:شود؛ آن هنگام که تهمینه با سهراب از نژاد پدریش میگونه معرّفی میرستم نیز این
می و   از نیرمی... تو پور  گو  پیلتن    رستمی     ز دستان  سا

جهان آفرین  تا جهان آفرید     سواري چو رستم نیامد پدید 
)107و 125/109و 2/126( 

گیرد:ي سرخ و شادابی که هنگام تولّد دارد این نام را میسهراب، به دلیل چهره
هره شاداب کرد          ورا   نام  تهمینه  سهراب  کرد چو خندان شد و چ

 )2 /125 /98 (
این کودك، با سایر کودکان هم سنّ خود متفاوت است؛ زیرا:

رستم   زال  بود چو یک ماهه شد همچو یک سال بود       برش   چون   بر  
چو  سه ساله  شد  ساز مردان  گرفت       به پنجم دل  تیر و  چوگان گرفت 
چو ده ساله  شد زان زمین کس نبود       که    یارست  با  او    نبرد   آزمود 

) 99ـ 101/ 125/ 2( 
او از هر حیث شبیه پدر و نیاکان خود است:

تو گفتی گو  پیلتن  رستم  است        وگر سام شیر است و گر نیرم است 
 )2 /125 /97(

دید تهمینه و شناختن پدر، شتابان و شود. پس از تهبا رسیدن به سنّ نوجوانی، سهراب جویاي نام پدر می
- بدترین راه را براي عملی کردن آرمان خود برمی« کند نظمی تازه بر جهان حاکم کند. او بی رایزنی، عزم می

)؛ با این 155: 1388ایمانی، » ( آورد. گزیند. با لشکریان افراسیاب و با سرداران او به خاك ایران هجوم می
سر تخت « را به رستم بسپارد و سپس همراه با او به توران زمین برود و » کاله تاج و تخت و« رؤیا که 
- اي جز رویارویی و دفاع باقی نمیآید؛ مهاجمی که چارهرا بگیرد. او مانند یک مهاجم به ایران می» افراسیاب

دهد و چنان که ار مینبرد او نیز تنها رستم است؛ امري که پدر و پسر را خواه ناخواه مقابل هم قرگذارد. هم
کشاند. گاه مرگ میدانند، سهراب را به فاجعهخوانندگان می

داند. نکتۀ درخور توجه، نظر سهراب دربارة مرگ خویش است. او نه رستم؛ که روزگار را عامل فاجعه می
- اننده، پختهگیري، سهراب را در نظر خوپذیرند. این موضعهاي ماجرا هم میاین باور را در نهایت، شخصیت

تواند رستم را از گناه فرزندکشی مبرّا کند:دهد. عالوه بر این، فردوسی نیز میتر و صبورتر جلوه می
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بدو گفت کین  بر من از  من  رسید     زمان  را  به دست  تو دادم  کلید 
تو زین بی گناهی که این  کوژپشت     مرا   برکشید و   بزودي    بکشت 

) 856و857/ 185و186/ 2( 
گناهی رستم در این ماجرا و تبرئۀ او از آگاهانه کشتن سهراب، با نوشدارو خواستن از کاووس تأکید بر بی

شود. فردوسی با طرح این مطالبه، خشم و نفرت مخاطب را از رستم به سوي کاووس بیشتر تقویت می
)87: 1375سازد. ( طاهري مبارکه، جه میمتو

پردازي بررسی شخصیت سهراب از منظر داستان
هاي کمابیش مستقل شاهنامه یک مجموعۀ اپیزودیک است؛ یعنی گروهی از داستان« چنان که گذشت، 

اختاري واحد و که برحول محوري ویژه با یکدیگر اشتراك دارند و این ساختار در برابر رمان قرار دارد که س
هاي شاهنامه، مانند ماجراي سهراب، تراژدي یا ) بعضی از داستان142: 1383حمیدیان، » ( یکپارچه دارد . 

هاي ها، شکنجهتراژدي نوعی نوشته یا نمایش است که موضوعی غم انگیز دارد و غالباً بدبختی« اند. غمنامه
تراژدي تقلید عملی جدي است و ) «1060: 1، ج 1379معین،» ( دهد. جسمی و روحی و خیانت را نشان می

)454: 1380(کادن، » انگیزند.رویدادهایی را بیان می کند که ترس و شفقت می
هایی اخالقی است که به سهراب به عنوان یکی از قهرمانان این داستان تراژیک، داراي ویژگی

ارزیابی کند. او در این ماجرا، با یک شخصیت تقریباً دهد تا شخصیت او را بررسی و مخاطب اجازه می
کند و این به دلیل قدرت فراوان اوست. شود. حس برتري طلبی در وجود او جلب توجه میایستا ظاهر می

طلب، ادب، ستیزه جو، عجول، مبارزهطلب، گستاخ و بیخواننده از همان ابتدا، سهراب را با شخصیتی جاه
شناسد که نابخردانه، تصمیم به براندازي تاج و تخت نهاد میدل و نیکدر عین حال سادهخودخواه، مغرور و 

ها تا زمانی که رستم او را بر گیرد؛ بدون اینکه جوانب این اندیشۀ خام را بسنجد. این ویژگیکاووس می
این حماسه، اندکی شوند. البتّه سهراب نیز، مانند بسیاري از قهرمانانزند، در شخصیتش دیده میزمین می

دهد. به عنوان مثال، وجود پر از خشم و تر شدن سوق میسوي مقبولپویایی و دگرگونی دارد که او را به
شود : جو میماجراجوي او، در معرکۀ نبرد با رستم، مهربان، شرمگین و مصالحه

بمان تا کسی دیگر آید به رزم      تو  با من   بساز و   بیاراي بزم 
ن همی بر تو مهر آورد           همی آب شرمم به چهر آورد دل م

) 797و798/ 180/ 2( 
ي مرگ نیز دوست داشتنی است و سزاوار ترحم.در آستانه

را، دربارة تولّد، کودکی جانبه است؛ زیرا از ابتداي این ماجاز سوي دیگر، سهراب یک شخصیت نسبتاً همه
هاي او با تفصیل بیشتري نسبت به دیگر رود و کارها و ویژگیها میهایی دیگر از شخصیت او سخنو بخش
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شود؛ هر چند مرگ زود هنگامش، مجال پروردگی کامل هاي این داستان ـ به جز رستم ـ  بیان میشخصیت
گیرد.شخصیتش را می

هایی چون رستم، کاووس، داستان است. در این ماجرا، شخصیتهاي اصلیسهراب، یکی از شخصیت
هاي داستان دربارة رفتار و افراسیاب و ... حضور دارند؛ اما سهراب، شخصیت اول است و بسیاري از بخش

گفتار اوست. 
ان دو توان از قهرمانان کامالً مثبت یا منفی به شمار آورد. شخصیت او در میدر این ماجرا، سهراب را نمی

آید؛ مثالً، وقتی به قطب متضاد خیر و شر در نوسان است. گاهی از او یک شخصیت مثبت به نمایش درمی
رسد، آنچه در مجموع از شود. اما به نظر میدهد و گاهی هم منفی ظاهر میهجیر و گردآفرید امان می

سنگینی کفّۀ مثبت ترازوي شخصیت بندد، بیشتر به جزئیات گفتار و کردار سهراب در ذهن خواننده نقش می
دارد. این حس کند و او را دوست میانجامد. در نهایت، مخاطب نسبت به سهراب احساس محبت میاو می

گوید. پایان نازك نسبت به رستم میکند که در پایان غمنامه، از خشم خوانندگان دلرا فردوسی نیز درك می
احساسی دخیل است. گیري چنین زندگی سهراب، حتماً در شکل

بازتابی از افسانۀ کهن آفرینش است. تندیسه و نمادي « از سوي دیگر، سهراب شخصیتی نمادین دارد. او 
؛ از آفرینش آمیخته؛ چه آنکه نیمی از او ایرانی است و نیمی دیگر تورانی. رستم و تهمینه با "گومیچشن"از

خویش "ویچارشن"روي فرجام او نابودي است. او با مرگ به اند؛ از این اند و پیوند گرفتهاو درهم آمیخته
)7و 9: 1388کزّازي، » ( گیرند.گسلند و جدایی میرسد. دو آمیزة ناساز با مرگ از هم میمی

نویس ماهر، از انواع شگردهاي شخصیت پردازي سود فردوسی، در مقام داناي کل و مانند یک داستان
هاي ستقیم و هم غیرمستقیم. در این ماجرا هم، او روانشناسانه به بیان ویژگیهاي مبرد؛ هم از شیوهمی

- پردازد؛ اما به دلیل حضور کوتاه مدت سهراب در شاهنامه، شخصیت او به خوبی دیگر شخصیتسهراب می
شود. فردوسی بسرعت به پیوند رستم و تهمینه، تولّدهاي مرتبط با این داستان براي مخاطب نموده نمی

گوید؛ بدون اینکه پیش کند و سپس، از تصمیم او براي حمله به ایران میسهراب و نوجوانی او اشاره می
-اي قانع کننده براي آن گسترده باشد. به این ترتیب، تسلسل علّی و معلولی در این بخش ضعیف میزمینه

هاي سهراب را به کمک واناییهاي ظاهري و تتواند ویژگیشود. اما با همین توضیحات اندك، فردوسی می
اي که مخاطب تصویري روشن از قد و قامت و توانمندي او توصیف، براي خواننده ملموس سازد؛ به گونه

نویسد: اي که گَژدهم به کاووس میها، وصف سهرابند در نامهکند. این بیتمجسم می
دوپیکرست به  باال  ز   سرو    سهی    برترست    چو خورشید تابان به 

برش چون  بر ِ پیل ، با      فرّ و برز     ندیدیم هرگز چنان دست و گرز 
چو شمشیر هندي به چنگ  آیدش     ز   دریا و از    کوه  ننگ   آیدش  
چو   آواز  او  رعد   غرّنده    نیست     چو  چنگال او  تیغ  برّنده نیست 
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) 259ـ 262/ 138/ 2( 
گوید: فردوسی خود  در وصف سهراب می

تو گفتی ز جنگش سرشت آسمان        نیاساید    از    تاختن     یک     زمان 
 )2 /174 /711(

که پیداست، این توصیف نیز متوجه قدرت و هیبت ظاهري سهراب است.همان گونه
شود؛ تشبیهی که او را به هنگام هاي سهراب میدر جایی دیگر نیز، یک تشبیه دستمایۀ بیان ویژگی

تاختن و هجوم، به یک گرگ مانند کرده است:
ي تیز تگ را   سپرد به ایران سپه رفت سهراب گرد       عنان باره

میان سپاه اندرآمد  چو   گرگ       پراگنده گشت آن سپاه  بزرگ 
)694و695/ 173/ 2( 

بریم؛ از سوي دیگر، از طریق رفتار، گفتار و اندیشۀ سهراب نیز به خصوصیات اخالقی او پی می
) و نیز 102ـ 105/ 125/ 2کند: ( به دلیل ناشناس بودن پدر، با تهمینه تندي میبه عنوان نمونه، آن جا که 

لوح ها، سهراب را فردي عجول، نادان و سادهدر جریان رفتار او با هجیر، گردآفرید و رستم. در این بخش
اجراي خود آن کند. سهراب در مگیرد و به انجام تصمیم خود اقدام میبینیم که بدون اندیشه تصمیم میمی

شود در دست تورانیان و ایرانیان. گردآفرید با سخنان شیرین خود، او را تجربه است که ابزاري میقدر بی
-لوحیش، در برابر رستم مغلوب میتجربگی و سادهگوید وسرانجام به دلیل بیفریبد؛ هجیر به او دروغ میمی

کند راب را نیز اضافه کرد و البتّه این نکته را که گمان مینهادي سهها، باید مهربانی و نیکشود. به این دلیل
رزمش همان رستم است.هم

روانشناسی شخصیت سهراب
دلی و خردي، سادهتجربگی و کمزدگی، گستاخی، بیهایی نظیر هیجانسهراب در شاهنامه، با ویژگی

-ویی و جسارت، آزمندي و جاهجویی، حزن و ناامیدي، مخاطره جزودباوري، خشم و تندي، مهربانی، کینه
شود.طلبی و خوشبینی معرّفی می

زدگی هیجان
؛ مثالً هاي عاطفی وجود خود چیره باشدتواند بر فراز و نشیبزده است که نمیسهراب نوجوانی هیجان

ی نو در گیرد حکومتآید و تصمیم میپرسد، کودکانه به هیجان میآن گاه که نژاد خود را از مادرش تهمینه می
ریزي کند:جهان پی

کران کنون  من     ز   ترکان   جنگاوران          فرازآورم   لشکري    بی
برانگیزم    از    گاه    کاووس   را            ز ایران  ببرّم  پی   طوس را 
به رستم دهم تاج و  تخت و   کاله           نشانمش بر گاه کاووس  شاه 
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جوي          ابا شاه روي اندرآرم  به روي ران   شوم  جنگاز ایران به تو
بگیرم   سر      تخت       افراسیاب          سر نیزه   بگذارم   از  آفتاب 
چو  رستم  پدر باشد  و من    پسر           نباید  به  گیتی  کسی تاجور 

119ـ 124/ 126و2/127( 
گستاخی 

ي گوهر و جا که با آشفتگی دربارهبینیم؛ آنادب میسهراب را در برخورد با مادر، گستاخ و بی
پرسد:پدر می

که من چون ز همشیرگان برترم؟     همی بآسمان اندر آید سرم؟  
ام پدر؟ ز تخم کیم،  وز  کدامین   گهر؟     چه گویم چو پرسند ن

گر این پرسش از من بماند نهان     نمانم  ترا  زنده   اندر جهان 
)103ـ 105/ 125/ 2( 

خردي تجربگی و کمبی
خرد است و این صفت از سنّ و سال او دور نیست. گردآفرید با یک تجربه و کمسهراب، پهلوانی بی

تدبیري سهراب داند؛ زیرا متوجه کودکی و بیبیه تمثیلی، زور و توانایی سهراب را وسیلۀ نابودي او میتش
کند: شده است و آگاه به اینکه او بیشتر از اینکه بیندیشد، از سر احساس عمل می

تو را   بهتر   آید  که  فرمان  کنی       رخ  لشکرت   سوي  توران  کنی    
من به بازوي خویش       خورد گاو نادان ز پهلوي  خویش نباشی بس ای

)  247و248/ 136و137/ 2( 
شود رستم را بر زمین بزند و در هاي اوست. هنگامی که او موفّق میرفتار سهراب نیز مؤید همین خصلت

بیند خورد. فردوسی در این جا او را مانند شکارگري میسخنان رستم را میآستانۀ پیروزي قرار گیرد، فریب
که فراموش کرده است هم نبردش چه مایه توانمند است: 

همی کرد نخچیر و   یادش نبود     از آن کس که با او نبرد آزمود 
 )2 /183/826 (

دلی و زودباوريساده
- اش ناکام میبینیم. او بارها در مسیر رسیدن به خواستهلوح میدر این داستان، ما سهراب را فردي ساده

وجو کرد. سهراب کمر به نابودي ایران ماند. شاید علّت این ناکامی را بتوان در انتخاب هدف اشتباه جست
ن او را بفریبند تا کامروا نشود. دشمن نیز فریبی دیگر در سر دارد. آید که ایرانیابسته است؛ پس الزم می

خواهد به یاري این پهلوان نوخاسته، رستم را از سر راه خود بردارد. در این داستان، سهراب افراسیاب می
خورد؛ از افراسیاب، گردآفرید، هجیر، هومان و سرانجام رستم.چند بار فریب می
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تندي و خشم 
شود؛ به آید؛ همان طور که بسرعت هیجان زده می، قدرت کنترل تکانه ندارد و فوراً به خشم میسهراب

دعوت » تندي« گوید و تهمینه او را به آرامش و چیرگی بر عنوان نمونه، آن جا که گستاخانه با مادر سخن می
کند: می

بدو گفت مادر که بشنو سخن     بدین شادمان باش و تندي مکن 
 )2 /125 /106(

هاي سپاه ها و خیمهکند؛ وقتی که سهراب دربارة درفشاین خشم طوفانی، در جایی دیگر هم جلوه می
رسد:هایش از هجیر، به نتیجه نمیایران، با پرسش

ي     تیزتگت  از  بر    بارهز تندي به جوش آمدش خون به  رگ         نشس
خروشید   و بگرفت   نیزه   به   دست         به آوردگه  رفت چون پیل  مست 

سراي         به  نیزه   درآورد   باال    ز   جاي وزان  جا  دمان   شد   به   پرده
)605ـ 607/ 167/ 2( 

مهربانی و دلسوزي  
ي سهراب در این داستان، مهربانی است؛ مثالً آن جا که به هجیر امان هاي بارز و برجستهیکی از ویژگی

دهد:می
ز زین برگرفتش به    کردار   باد        نیامد   همی زو   به دل  برْش یاد 

است از تن   بریدن سرش خوز اسپ اندرآمد نشست از   برش        همی
بپیچیدو برگشت بر دست راست        غمی شد، ز سهراب زنهار خواست 
رها کرد ازو چنگ و   زنهار  داد         چو  خشنود  شد  پند  بسیار  داد 

) 170ـ 173/ 131و132/ 2( 
خورد:دانسته و آگاهانه، در نبرد تن به تن، از رستم فریب میجا که گویاو بخصوص آن

دل من همی بر تو مهر آورد            همی آب شرمم به چهر آورد 
 )2 /180 /798(
د، هنگامی است که زخم خورده بر توان دیاز دیگر مواردي که رحم و شفقت را در وجود سهراب می

کند که قصد حمله به تورانیان را دارند؛ پس با تمام وجوش ایرانیان احساس میزمین افتاده است و از جنب
گوید: هایش، بزرگوارانه و مردانه به رستم میکودکی

که اکنون که روز من   اندرگذشت        همه  کار ترکان  دگرگونه   گشت 
ی  بدان  کن  که  شاه        سوي  جنگ  ترکان  نراند   سپاه همه  مهربان
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جوي        سوي   مرز   ایران   نهادند  روي که  ایشان  ز بهر  مرا   جنگ
بسی   روز   را  داده   بودم    نوید        بسی  کرده بودم  ز  هر   در امید    

ن جز به نیکی در  ایشان  نگاه نباید  که  بینند  رنجی    به    راه         مک
)895ـ 899/ 188و 189/ 2( 

در وجودش » مهر و شرم « گوید، به این نبرد گمنامش میسهراب، آن زمان نیز که با هومان دربارة هم
ین غلظت نیست و برخاسته از کششی است که در دلش کند؛ احساسی که البتّه در برابر همگان به ااشاره می

نسبت به رستم دارد:
ز پاي و رکیبش همی مهر من      بجنبد به شرم آورد چهر من 

هاي   مادر  بیابم   همی      به دل نیز  لختی  بتابم  همی نشان
)783و784/ 180/ 2( 

جویی کینه
آورد، جوست. هنگامی که رستم بدون قصد قبلی زندرزم را از پاي درمیها، سهراب فردي کینهبا تمام این

دهد و خورد که انتقام او را از ایرانیان بگیرد و در حالی که شخص کاووس را دشنام میسهراب سوگند می
تازد: کند، به سوي سپاه ایران میتهدید می

ست کارت به دشت  نبرد؟ فت  کاي  شاه پر داروبرد      چگونهچنین گ
اي    نام   کاووس کی       که با جنگ  نه پاي  داري نه پی چرا   کرده

بدین  نیزه   جان  تو   بریان کنم        ستاره   همه   بر  تو  گریان کنم 
ندرزمیکی سخت سوگند خوردم به بزم        بدان شب کجا کشته شد ز

دار       کنم زنده کاووس  کی  را   به دار کز    ایران  نمانم  یکی    نیزه
) 614ـ 618/ 168/ 2( 

اندوه و ناامیدي 
که نازکدلی او را بیش در چند جاي داستان، به اندوه سهراب و ناامیدي او از یافتن رستم اشاره شده است

اش گذارد، دربارهکند و گمان او را نامحقّق مینمایاند. وقتی رستم نام خود را از سهراب پنهان میاز پیش می
خوانیم:می

از اومید سهراب شد ناامید    براو تیره شد روي روز سپید 
 )2 /171 /658 (

کند و سهراب هیچ نشانی از رستم در میان هم چنین، هنگامی که هجیر نام رستم را از سهراب پنهان می
بینیم:  یابد، میپهلوانان و بزرگان ایرانی نمی

غمی گشت سهراب را دل بدان        که جایی ز رستم نیامد نشان
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 )2 /161 /534  (
جویی و جسارت مخاطره

ترین نمونه، تصمیم یکباره براي جویی و جسارت اوست. واضحهاي سهراب، مخاطرهاز دیگر ویژگی
اي.هیچ واهمهتاختن به ایران است؛ با وجود جوانی و بی

طلبیآزمندي و جاه
هست. او هنگامی که از ریشه و تبار فخر طلب، یکی از آزمندترین پهلوانان شاهنامه نیزسهراب جاه

اندیشد و براي به محابا، شتابان و بی رایزنی به تصاحب ایران و توران میگردد، بیبرانگیز خویش آگاه می
) 119ـ 124/ 126و 127/ 2نهد: ( بازگشت میچنگ آوردن پادشاهی خانوادگی، پاي در راه سفري بی

خوشبینی  
شود تصور کند، است. همین خوشبینی است که در کنار دیگر دالیل، باعث میسهراب فردي خوشبین

تواند جهانی آرمانی را بنیان نهد که رستم پادشاه یگانۀ آن باشد.می
فعال بودن

هاي داستان هایی که ذکر آنها گذشت، فعال است. او در تمام صحنهسهراب براي رسیدن به تمام خواسته
ترین انگیز او براي حمله به ایران، بزرگزم حضور دارد. در کل، اندیشۀ ناصواب و شگفتخویش؛ در رزم و ب

گاه این ویژگی شخصیتی است.   جلوه
توان بر مبناي نظریۀ تحلیل عاملی آیزنک، سهراب را داراي یک شخصیت با توجه به این خصایص، می

ترل تکانه، داراي ناپایداري شخصیت. ناپایداري گرا دانست و به دلیل نداشتن ثبات هیجانی و عدم کنبرون
رنجورخویی است که به نظر آیزنک ارثی است و زمینۀ شخصیت و نداشتن ثبات هیجانی، نشان دهندة روان

( گفتنی است، رستم  نیز گاه در شرایط حساس، قدرت تحمل اوضاع و چیرگی بر خویش را ژنتیکی دارد.
زند؛ مانند خشم بر کاووس و کشتن سودابه به انتقام مرگ سیاوش. )الی میندارد و دست به رفتارهایی انفع

هاي شخصیتی غلبه دارد؛ یعنی همان بخشی که به نظر آیزنک، درشخصیت سهراب، نهاد بر دیگر بخش
هاي جوست و بیشتر به خواهشگرایان چیره است. نهاد، بخشی از شخصیت است که لذّتبر شخصیت برون

هاي اخالقی و تکانشی بودن و عدم ثبات هیجانی، کند. به طور کلّی، با توجه به ویژگیمیجسمانی توجه 
دهد، هایی که از خود نشان میبینیم. عدم ثبات هیجانی او، در خشم و تنديگراي ناپایدار میسهراب را برون

ه درست بیندیشد، تصمیم هاي بدون تدبر و تأمل. او بدون اینکشود و تکانشی بودنش در تصمیممنعکس می
گردد که کودکانه اي میجویانهگیرد به ایران بتازد. جان سهراب نو رسیده، قربانی همین تصمیم خام جاهمی

بیند.آسانش می
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گیرد که مانند آنها زودرنج، ها قرار میاز نظر مزاج و بر طبق نظر بقراط، سهراب در گروه صفراوي مزاج
ها که بر مبناي نظریۀ آیزنک، پذیر، تغییرگرا، تکانشی، خوشبین و فعالند؛ همانقرار، پرخاشگر، تحریکبی

گرایان ناپایدار را دارند. خلق و خوي برون
داند و تأثیر وراثت را گیري شخصیت مؤثّر میاز جنبۀ علّی شخصیت، آیزنک وراثت ومحیط را در شکل

شود. تهمینه چنان است که جهان پهلوان رانی زاده میآورد. سهراب، از مادري توبیشتر از محیط به حساب می
گیرد او را به همسري درآورد. فردوسی در شاهنامه و ایران، پس از دیدن او و شنیدن درخواستش، تصمیم می

گوید:توصیف تهمینه می
روانش خرد بود وتن جان پاك     تو گفتی که بهره ندارد ز خاك 

 )2 /122 /58(
رسد. سهراب پسر رستم ، نوة زال و نبیرة سام است: از سوي خانوادة پدري نیز، تبار او به نریمان می

سرا که را آمد این پیش، کآمد مرا؟       بکشتم جوانی  به  پیران
ي نامدار از   تخمهي    جهاندار     سام سوار       سوي مادر نبیره

)953و954/ 193/ 2(
تهمینه اما، از نژاد تورانی است؛ نژادي که نزد ایرانیان همیشه نکوهیده، اهریمنی و سیاه بوده است؛ در 

صل آمیختگی نژاد اهورایی و برابر نژاد ایرانی که اهورایی و سراسر روشنی و پاکی است. سهراب، حا
هایی هاي منفی شخصیت سهراب پرداخت؛ جنبهاهریمنی است. از این منظر، می توان به تبیین و توجیه جنبه

کشی و ... .جویی، ایرانیطلبی، کینهچون جنگ
یابد؛ محیطی که از سوي دیگر، سهراب درمحیط نیمه اهریمنی توران؛ یعنی شهر سمنگان  پرورش می

بیش از عامل وراثت، بر شخصیت او تأثیرگذار بوده است. گویا سهراب از کودکی آموخته است که شاید
ایرانیان دشمن او و سرزمینش هستند. از کودکی کینۀ کاووس را در دل داشته است؛ بنابراین، به محض اینکه 

اي براي لشکرکشی نیز بهانهشود ( شاید یافتن رستم و دیدن اویابد و از تبار و ریشۀ خود آگاه میفرصت می
تازد. لشکرکشی سهراب به به ایران باشد؛ زیرا دیدار پدر نیازي به لشکرکشی و جنگ ندارد )، به ایران می

زمین است. او براي توان چنین توجیه کرد: سهراب، به طور کامل تحت تأثیر فرهنگ و آداب تورانایران را می
تواند بسیاري از گیرد. این گونه است که او میر تورانیان در پیش مییافتن پدر نیز رسمی نامعقول و درخو

بایدها و نبایدها را نادیده گرفته، چونان یک مهاجم به ایران بتازد و هیچ گمان نکند که به وطن و هموطنانش 
که هایی استتوان گفت، با توجه به نظریۀ آیزنک، سهراب شاهنامه جزو شخصیتتاخته است. در خاتمه می

توان هم تأثیر وراثت را بوضوح در او دید و هم تأثیر محیط را. می
نتیجه گیري

هاي این پژوهش عبارتند از:ترین یافتهمهم
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جانبه، اصلی، نمادین و در رفت و آمد میان دو . از نظر داستانی، سهراب شخصیتی تقریباً ایستا، همه1
قطب متضاد خیر و شر دارد.

گیرد و هم از شگردهاي خت شخصیت سهراب، هم از شیوة مستقیم بهره می. فردوسی در پردا2
غیرمستقیم. البتّه کاربرد شیوة مستقیم نمودي بارزتر دارد.

دل و زودباور، زودخشم و خرد، سادهتجربه و کمزده، گستاخ، بی. سهراب در شاهنامه، شخصیتی هیجان3
طلب و جو و جسور، آزمند، جاهگین و ناامید، مخاطرهجو، غمپذیر، مهربان و دلسوز، کینهتند، تحریک

خوشبین دارد.
هاي اخالقی و روحی سهراب بر طبق نظریۀ آیزنک، هاي انجام شده در ویژگی. با توجه به بررسی4

چنین گراي ناپایدار دارد که تأثیر و غلبۀ نهاد در ساختار شخصیتی او بارز است. همسهراب شخصیتی برون
شود. رنجورخویان  دیده میهاي روانبعضی از ویژگیدر سهراب،

.  ساختار شخصیتی سهراب و عملکرد او در شاهنامه، به صورتی بارز تحت تأثیر دو عامل وراثت و 5
محیط است.

کتابنامه
جلد. تهران: مرکز دائره 4). شاهنامه. به کوشش جالل خالقی مطلق. 1389. ابوالقاسم فردوسی. ( 1

زرگ اسالمی، چ سوم.المعارف ب
هاي نقد ادبی. تهران: جامی، چ سوم.). مبانی و روش1385. امامی، نصرا... . ( 2
چ ، تهران: زوار.هاي پرآب چشم: رستم و سهراب، رستم و اسفندیار). داستان1388ایمانی، علی. ( . 3
اول.

-اي موجز به آسیبشناسی؛ با اشارهروایتنویسی  و ). درآمدي بر داستان1378نیاز، فتح ا... . ( . بی4

شناسی رمان و داستان کوتاه. تهران: افراز، چ اول.
). روانشناسی شخصیت؛ نظریه و تحقیق. ترجمۀ محمد جعفر جوادي و 1372. پروین، ا. الرنس. ( 5

پروین کدیور. تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، چ اول.
آمدي بر اندیشه و هنر فردوسی. تهران: ناهید، چ دوم.). در1383. حمیدیان، سعید. ( 6
ها و فرایندها ). ترجمۀ سیاوش جمالفر. تهران: ). روانشناسی شخصیت ( نظریه1378. راس، ا. آلن. ( 7

دوران، چ سوم.
). سیري در دنیاي داستان و داستان نویسان. تهران: هما رز، چ اول. 1382. رحمانی خیاوي، صمد. (8
). آشنایی با نقد ادبی. تهران: سخن، چ پنجم.1378کوب ،عبدالحسین .(رین. ز9

). از رنگ گل تا رنج خار. تهران: علمی و فرهنگی، چ دوم.1373. سرّامی، قدمعلی. ( 10
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). روانشناسی شخصیت. تهران: چاپخانۀ سپهر، وابسته به انتشارات امیر 1357. سیاسی، علی اکبر. ( 11
م.کبیر، چ چهار

). نقد ادبی. تهران: فردوس، چ اول.1378. شمیسا، سیروس. (12
). تاریخ روانشناسی نوین. ترجمۀ علی اکبر سیف و دیگران. 1389. شولتز، دوان پی و الن شولتز. ( 13

تهران: دوران، چ اول.
( از دیدگاه ). رستم و سهراب : شرح ، نقد و تحلیل داستان 1379طاهري مبارکه، غالم محمد. ( . 14

چ اول.،تهران: سمت.اساطیري، داستانی، زیبا شناختی و واژگانی )
، ش 15کیهان فرهنگی و هنري، سال ».  پردازي در داستان شخصیت). « 1377. عبدالهیان، حمید. ( 15

.65-69، صص 149
). دربارة نقد ادبی. تهران: قطره، چ سوم.1379. فرزاد، عبدالحسین. ( 16
ي کاظم فیروزمند. تهران: شادگان، چ ). فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد. ترجمه1380دن، اي. جی. ( . کا17

اول.
). روانشناسی شخصیت. تهران: مؤسسۀ نشر و ویرایش، چ ششم.1379. کریمی، یوسف. (18
).  نامۀ باستان. ج دوم. تهران: سمت، چ پنجم.1389. کزّازي، میرجالل الدین. ( 19
م. تهران: نشر مرکز، چ سو.اي دیگر). از گونه1388. ( ــــــــــــــــــــــ. 20
). رویکردهاي نوین در ارزیابی شخصیت ( کاربرد تحلیل عاملی در 1380. گروسی فرشی، میر تقی. (21

مطالعات شخصیت ). تهران: جامع پژوه و دانیال، چ اول.
ی. ج اول. تهران: امیرکبیر، چ پانزدهم.). فرهنگ فارس1379. معین ، محمد. ( 22
). عناصر داستان. تهران: سخن، چ سوم.  1376. میرصادقی، جمال. ( 23
). پیش درآمدي بر شناخت رمان. ترجمۀ شاپور بهیان. اصفهان: نقش 1380. هاوتورن، جرمی. ( 24

خورشید، چ اول.
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تیادر بوف کور هديانارشتهیو بینامتنیبهايساختار
1لیلی کمالوند

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور شوشتر
داریوش باقري نژاد

چکیده
گذشته از پیوندهاي عمیق میان زبانِ ملل، هر زبان در طول تاریخ تحوالت خود را ثبت و ضبط می کند. 

آید. بوف این امور موجب می شوند روابط بینامتنی و بینا رشته اي در میان عرصه هاي مختلف نگارش پیش
کور نوشته صادق هدایت، در میان ملل غیر ایرانی، معروف ترین اثر داستانیِ فارسی است. بوف کور به 
ادبیات جهان تعلق یافته است و در عین حال نباید غافل بود که در زمانِ نگاشته شدن، از ادبیات جهان تغذیه 

رشته هاي نظري و متون ادبیِ دیگر قرار داد و نموده است. بوف کور را از جهات بسیار می توان در مقابل 
روابط معنایی آن با این متون و رشته ها را به چالش کشید. از آنجایی که در این سال ها تحقیقات بسیار کمی 
در این مورد انجام شده و بیشترِ این تحقیقات فاقد جنبه ي علمی بوده، اشتباهات فاحش داشته اند (مانند 

ماجراي «هدایت از ویرجینیا وولف و یا دزدي او از داستان واشنگتن اروینگ به نام ادعاي کپی برداري
که با مطالعه اصلِ متونِ ایشان به کذب بودن این ادعا پی می بریم)، مقاله حاضر مسیري » دانشجوي آلمانی

مختصر، لزومِ پی بینارشته اي و بینامتنی را براي این پژوهش ها پیشنهاد می کند و با ارائه ي نمونه هاي 
ریزي نگرشِ بینارشته اي به متون ادبی را مطرح می کند.

بوف کور، صادق هدایت، بینامتنی، بینارشته اي، ساختارگراییها:کلیدواژه
مقدمه:

از زمان ایجاد جنبش ساختارگرایی در عرصه ي نقد ادبی، شناخت نقادانه اثر ادبی منوط به شناخت حوزه 
هیچ گفته ادبی، هیچ اثر ادبی، اگر «شده است. واضحانِ این جنبش به تصریح می گویند : هاي متکثرِ دانایی 

). اما 33: 1379(اسکولز» درکی از نظام ادبی که اثر در آن می گنجد نداشته باشیم، معنایی نخواهد داشت...
شدند. به عنوان بحث هاي حاشیه ايِ جنبش ساختارگرایی الزام هاي تازه اي براي خوانش متن را یادآور 

) در اثر هنري. ادبیات حوزه اي زبانی است و ساختار زبان از Intertextualityمثال الزامِ بررسی بینامتنیت(
زیرمجموعه هاي بهم پیوسته ي دستورشناختی ایجاد شده که گذر زمان، پس از دخل و تصرف هاي فراوان 

تاریخی، آنچه پیوستگیِ ساختمند زبان را یادآوري شکل کنونی آن را براي ملل باقی گذاشته. در این سیرانِ
می کند مشابهات میان متون (به ویژه متون ادبی) است. این بسان گفتگویی میان متون بر روي خط زمان 
است. نظریه اي که نخستین بار میخائیل باختین مطرح کرد و پس از او ژولیا کریستووا به شرح و بسط آن 

1 . Leyla.kamalvand@yahoo.com
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هر اثر ادبی مکالمه اي است با آثار دیگر... این علم مناسبت نزدیکی «عنوان کرد همت گماشت و به روشنی 
).103: 1378(احمدي» با روش خواندن متون به یاري متون دیگر و کشف روش بینامتنی دارد

) از جمله تحقیقاتی هستند که در بنیان تئوریک خود از حوزه Interdisciplinaryتحقیقات بینارشته اي(
ف اندیشه سود می جویند و علوم را داراي ارتباطاتی می دانند که هر رشته را از بهره گیري از هاي مختل

دستاوردهاي رشته ي علمی دیگر ناگزیر می کند. در حوزه ي علوم انسانی که با تجربه هاي ذهنی سر و کار 
دارند و از همین رویکرد دارد، رشته هایی چون ادبیات، هنر، سیاست، جامعه شناسی و ... پیوندهاي فراوان 

است که مکتب هاي اندیشه معاصر دچار نقضِ مکاتبِ پیش از خود و در نتیجه دگرگونی هاي اساسی می 
شوند. به عنوان مثال بررسی هاي مردم شناسانه ي اشتراوس موجبات جریانِ نقد ساختارگرایانه در ادبیات را 

و صرفا می توانیم به نمونه هاي غیر فارسی آثار بینارشته فراهم آورد. چنین مطالعاتی در ایران شکل نگرفته
(مطالعاتی بینارشته اي در » Interdisciplinary Environmental Studies«اي مراجعه کنیم. به عنوان مثال کتابِ 

باب محیط زیست)که از نمونه هاي خاص و کتبِ برجسته بینارشته اي در غرب است. هدف این کتاب 
و یا )Öberg2011 :8» (مطالعات زیست محیطی با استفاده از توانش هاي ادبیات است«ده گفته چنانکه نگارن

(کاربرد هاي ریاضیات گسسته در Advances in Interdisciplinary AppliedDiscrete Mathematicsکتاب 
ستیزازمتفاوت يدر رشته هاهاي ریاضیات کاربرد«پیشرفت هاي بینارشته اي) که می گوید قصد دارد 

) را بررسی کند.Kaul 2011: 8» (یمیو شکیزیف،یاجتماععلوماقتصاد،،یروانشناستایشناس
) یاد شده قرابتی اساسی با هم دارند Termاز آغازینه ي مختصري که عنوان شد پیداست که دو اصطالح (

زي وجود دارد. و آن اینکه: میان همه صناعت هاي عقالنی بشریت ارتباط و توانِ همآمی
)Flaneur»(پرسه زن«از آنجاییکه در پیشامتنِِ بوف کور یک دانش جامع االطراف ودرونِ متنِ آن یک راويِ

گشوده اي به معناهاي متکثر خواهد بودي وجود دارد بدیهی است پسامتن آن چنین عرصه
ی خود را در فرانسه صادق هدایت از نخستین دانشجویان اعزامی به خارج بود و سهم مهمی از زندگ

سپري کرد که مهد جریان هاي ادبی اروپا بود (همانقدر که آلمان مهد جریان هاي فلسفی این قاره بود). در 
نتیجه هدایت با حضور در موزه ها، سینماها، سالن هاي تئاتر، کافه ها و مجامع هنري توانست به شناخت 

در آثار او و بیش از همه در بوف کور، منعکس شده جامعی از هنر روزگار خود دست یابد و همین شناخت،
است.
شناسی خود می تواند عنوان مجموعه تحقیقاتی در بابِ بررسی هاي بینارشته اي باشد. به »بوف کور«

عنوان مثال تحقیقات مستقل و تخصصی اي در حوزه تاریخ، جامعه شناسی، روان شناسی و ... می توانند با 
ق تازه اي از شرایط دهه بیست شمسی در ایران به دست آورند. باري تحقیقِ حاضر تدقیق در این اثر حقای

سعی دارد نمونه هایی از جهش هاي بینارشته اي و بینامتنیِ بوف کور در ادبیات، روان شناسی و فلسفه را 
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رویدیسم و نمونه وار ارائه دهد.  با توجه به این دیدگاه، بوف کور، منطبق با نظریات نقد مدرنیسمی، ف
نیهیلیسم است.

روان شناسی فرویدیسم:-1
همان عقایدي ست که فروید در باب رنجوريِ روانِ آدمی »بوف کور«مهمترین ویژگی هاي روانی در

منتشر کرد. اصطالحات کلیدي روانشناسی فروید همه تشخیص هاي درستی در باب بیماري هاي روانیِ 
نمی خواستم او را لمس «گوید: میهمان ابتدا درمورد معشوقه اش که ازي هستند. راوي ا» بوف کور«راويِ 

کند بی شک میتشبیه » جنایت«) و صفحه بعد عاشق شدن به آن دختر اثیري را به 16:1351(هدایت » کنم
اودیپ است. اینها تنش هاي خود و فراخود اویند که عناصر ِ درگیر روان آدمی در روان ي درگیر عقده

تند.شناسیِ فروید هس
کند در بساط او میرا توصیف -که نماد ترس درونی اوست-وقتی راوي، پیرمردخنزرپنزري کنار خیابان

یک «اشیاء کامالً حساس به ناخوادگاه (براساس تئوري تعبیر نمادهاي رویاهاي فروید) گذاشته شده : 
ر زنگ زده، یک آب دوات دستغاله، دوتا نعل، چندجور مهره رنگین، یک گزلیک، یک تله موش، یک گازانب

(هدایت » لعابی... که رویش را دستمال چرك انداختهي کن، یک شانه دندان شکسته،یک بیلچه و یک کوزه
) و این همان کوزه اي است که هنگام دفن زن اثیري از قبر او کشف شده. یعنی کوزه همان زن 52:1351

گرفته میان او و راوي حایل شده. هیچ روان نام» دستمال چرك«اثیري است که اکنون عواملی که مجازاً 
) اشیا در رویاهاي به زعمِ او : جنسیِ انسان را مورد Symbolicشناسی به اندازه فروید ویژگی هاي نمادین (

این موضوع را با گزارش دقیق معاینه اش بر » تعبیر رویا«تحقیق و مطالعه قرار نداده و البته فروید در کتاب 
همه ي نوع بشر بسط داده است.روي بیمارانش به

تمدن و ماللت «تپش هاي مرگ در زندگیِ انسان ها از موضوعات مورد عالقه ي فروید بوده و در کتاب 
هرگاه خلق و خوي آدمی به روا ن«بیش از همیشه به این موضوع پرداخته. فروید معتقد است » هاي آن
پهلو بودن به سوگواري و ماتم رنگ و بویی وسواسی معطوف باشد، تخاصم ناشی از این دونژندي

تا خود را در هیأت مالمت نفس متجلی کند تا در نتیجه این امر فردداردمیبخشد و آن را وابیمارگونه می
گمان کند که خود خواستار چنین یعنیسوگوار خود را براي از دست رفتن ابژه محبوبش مقصر بداند،

دهد نشان میماآید، بهسردگی وسواسی که در پیِ مرگ عزیزي پیش میخسرانی بوده است. این حالت اف
پهلویی خورد، تخاصم ناشی از دوکه حتی وقتی از در خود فرو رفتنِ پسروانه لیبیدو هیچ اثري به چشم نمی

اري می چه نتایجی میتواند به بار آورد. در ماخولیا، آن موقعیتها و فرصتهایی که موجب بروز این بیمتنهاییبه
). تمامی 6: 1382(فروید» صریح و روشن خسران ناشی از مرگ گسترش می یابندموردشوند، عمدتاً وراي

بخش اول بوف کور سوگواري راوي در از دست دادن دختر کنار برکه ، و تمامی بخش دوم آن سوگواري 
راوي بخاطر مصایب جانکاهش در زندگی روزمره و همنشینی اش با رجاله هاست.
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اصالً مادر او مادر من هم «شویم که راوي و زن اش به شکلی خواهر و برادر هستند. میر ادامه متوجه د
گوید و این عشق را در می) و در ادامه از عشق خود به مادر او یعنی مادرِ خویش 53:1351(هدایت» بود

نا با محارم است که در کند و این همان ناهنجاريِ زمی(مادرش) متجلی » بوگام داسی«توصیف خود از رقص 
کودکی (بطنی وشیر خواره گی) ریشه دارد که از مفاهیم بنیادین در اندیشه فروید است. پس راوي مستقیما 

عمه ام را به جاي مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم، به قدري او را دوست داشتم که «می گوید: 
) و در آخر نیز 53(همان: » بود به زنی گرفتمدخترش، همین خواهر شیري خودم را بعدها چون شبیه او

شویم زن راوي پیراهنی دوخت هند به تن دارد (هند جایی است که مادر راوي آنجا زندگی میمتوجه 
کند). داللت هاي فرویدي بوف کور بسیار زیادند و آنچه گفته شد قطره اي از دریاست.می

نده بوده بلکه به راوي نیز منتقل شده که در حالت تک در بوف کور، مساله ي زبان نه تنها دغدغه ي نویس
کرد، بیشتر او را سرزنده میدهد: لکّاته... این کلمه مرا بیشتر به او حریص میگویی هاي درونی، آنها را بروز 

فقط براي مردمان معمولی، براي رجاله ها رجاله باتشدید. «) یا: 105(همان: » دادمیو پر حرارت به من جلوه 
).50(همان:» جستم...میلغت را همین

توان میرا با دیالوگ هاي آثار جویس و ویرجینیا وولف و امثالهم » بوف کور«این اتفاق در زبان راوي
کردم. این کلمه مثل میل میکلمۀ فلج را زیر لب زمزمه «نویسد: » میخواهرها«مقایسه کرد. جویس در داستانِ 

).253:1375(گلشیري» علیمات دینی طنین عجیبی درگوشم داشتاقلیدس یابیع مقام درتي بسیطه درهندسه
است، به این معنا که بوف کور نوشتار یک گفتار طوالنی ست و تپش » زبانی طبیعی«زبان راوي بوف کور 
آنرا، نه، شراب آنرا قطره ي وعصاره«...کند: میدهد. مثالً فراموشی انسان را منتقل میهاي کالم گفتار را نشان 

سخن از دست ي شوند، رشتهمی)، کلمات بسیار تکرار 47:1351(هدایت» گلوي خشک سایه ام...قطره در
بیش ازین ممکن نیست... تحمل ناپذیراست... ناگهان ساکت شدم. بعد «شود: میرود وکالم راوي آشفته می

» مقمکردم: من احمیگفتم: بیش از این... بعد اضافه میبا خودم شمرده و بلند با لحن تمسخر آمیز 
» احساس آرامش ناگهان تولید شد«آید: می). تناقضات کالمی در نتیجه  ضعف بیان پیش 100(همان:
) و کلمات مطابق دستور کنار هم قرار نگرفته اند. حشویات بسیار وگاه کمبودها یی به چشم 23(همان:

).17(همان:» خواستم یا عشق هیچکس رامیدرین دنیاي پست یا عشق او را «خورد: می
این امر را عمدي از جانب ذهنِ بشرِ » فراموش کردن اسامی خاص«فروید در مقاله ي معروف خود به نام 

شرایط الزم براى فراموش «خطا کننده می بیند و آن را واکنشِ ذهن او به حقایق پیرامون معرفی می کند: 
توان به این شرح خالصه کرد: شدن یک نام را، در حالتى که فراموشى نام با تحریف حافظه همراه باشد، مى

زمانى پیش از آن صورت گرفته باشد، ) فرایند سرکوب که کوتاه2) گرایشى معین در جهت فراموشى نام، 1
فروید »() امکان برقرارى نوعى تداعى بیرونى بین نام موردنظر و عاملى که پیش از آن سرکوب شده است3

1386 :94(
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شد این خصیصه از میدن اصول دستور فارسی خطا محسوب اگردر متون پیش از بوف کور برهم ز
نمی تواند صحیح صحبت » بوف کور« است چرا که شخصیتی در مقام  و موقعیت راويِ » بوف کور«محاسنِ 

کند. طبیعی نویسی(درمقابل ادبی نویسی) با هدایت در داستان فارسی پدید آمد.
نیهیلیسمِ فردریش نیچه:-2

نگاه کلّی راوي بوف کور به معناهاي اعظم (خدا، هستی، حقیقت و...) رد خود را نظّریات نیچه، هم در
رفتم جلو آینه «شوند. مانند این جمالت بوف کور: میدهند و هم در بعضی از جمالت او عیناً تکرار مینشان 

» شده بودمولی از شدت ترس دستهایم را جلو صورتم گرفتم دیدم شبیه من است، اصالً پیرمرد خنزر پنزري
چون در آینه نگریستم فریادي «نیچه است: » چنین گفت زرتشت«) که شبیه این جمالت 114(پیشین:

گویدکه موید می) نیچه چیزي را 93:1377(نیچه » کشیدم... خود را نه بلکه شکلک ونیشخند ابلیس را دیدم
است. درد پرستی که از در پس زدن پرده هاي دروغین از روي حقیقت راستینِ جهان »بوف کور«تالش

ویژگی هاي فلسفه و روان شناسیِ بوف کور است در اندیشه ي نیچه جایگاهی واال دارد. نیچه می گوید: 
» حکمت درد کمتر از حکمت لذت نیست. درد نیز مانند لذت یی از نیروهاي بنیادین بقاي نوع است...«

شک از بنیادهاي فلسفی بوف کور است. نیچه می ) مد نظر نیچه بی Nihilism). پوچ گرایی (280: 1377(نیچه
تمام ارزش هایی که هم اکنون بشر عالیترین نیازمندي هاي خود را در آن خالصه می کند همانا «گوید: 

).29: 2535(نیچه» ارزش هاي منحط است...
بت ها را در بوف کور با نوعی اسطوره گشایی روبروئیم. نیچه فیلسوفی بود که به اسطوره ها حمله کرد.

را به سخره گرفت. اسطوره –بخصوص تابوهاي دین مسیحیت و اخالقیات مسیحی –شکست و تابوها 
انسان مدرن «گوید: میطلبد آنچنان که پل ریکور به پیروي از نیچه میگشایی در معنی اي که زندگی مدرن 

یرد. اسطوره همراه ماخواهد تواند آن را در شکل ظاهري اش بپذمیتواند از اسطوره خالص شود و نه مینه 
). برخورد هدایت با اسطوره در 101: 1377(ریکور» با آن برخوردي انتقادي داشته باشیم«بود اما باید همیشه 

بوف کور به بیمارنمایی و عنینه نماییِ اسطوره ها در نزد نیچه شباهت تام دارد.
آید میاش سر فراز و سالم بیرون هنگامی که سیاوش پسر کیکاوس از میان شعله هاي آتش آزمایش 

خوانیم: می
)                                           36:1384چنان آمد اسپ و قباي سوار            که گفتی سمن  داشت اندرکنار      (فردوسی 

ازاتاق با موهاي سفید« آید: میو هنگامیکه پدر یا عموي راوي از اتاق آزمایش و امتحان مارناگ بیرون 
). جدایی هدایت 56:1351(هدایت» شود... درنتیجۀ این آزمایش اختالل فکري برایش پیداشده...میخارج 

ازسنت اسطورگانیِ کالسیک در بوف کور، بازگشت ناپذیراست. همه اسطوره هاي کالسیک پرحرف هستند 
اما شخصیت هاي اسطوره اي هدایت و باید آینه معارف اعتقاديِ مولفانشان باشند. رستم، ایلیاد، ادیسه و... 
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حرف نمی زنند. اسطوره ي راوي نیز احتماال شکست خورده ترین قهرمان (ضد قهرمان) ادبیات معاصر 
فارسی است. 

تکنیک هدایت در پرداخت شخصیت ها از انتخاب اسم براي آن ها آغاز شده؛ البته دراین جا واژه انتخاب 
هاي بوف کور خود بر خود اسم نهاده اند به این دلیل که اسامی چندان مناسب نمی نماید چون شخصیت 

بسیار کمرنگ شده پیش »نویسنده«آنها صفت آنهاست.یعنی اسم آنها محمول صفت آنهاست و عنصر واسطه 
مشروطه ي ازهدایت در ادبیات داستانی به قصد طنز و مضحکه در آثار دهخدا و جمالزاده و چند نویسنده

منظورداراستفاده شده بود اما هدایت شیوه اي را بنیاد نهادکه بعد ازو توسط بهرام صادقی خواه دیگر اسامی 
به کمال رسید. دربوف کور هیچ شخصیتی واقعاً اسم ندارد و این چالشی هستی شناختی در بدو شناخت آنها 

شوند. کافکا میعرضه » فاعل ناموجود«به وجود آورده. بحث بر سر وجود آنهاست چرا که آنها به شکل 
در قصر و kمعطوف به عدم (فنا) را با خالصه کردن اسم شخصیت در یک حرف (ي نقصان هویت واراده

نهد تا بلکه در جهانی دیگر واجد هویت شود میدهد و جویس اسمی تمثیلی بر شخصیت میمحاکمه) نشان 
م در ادبیات کالسیک نیز هنرمنددرجوانی) به نحوي این نهادن صفت به جاي اسي (همچون ددالوس درچهره

این »مثنوي مولوي« وجود دارد . به خصوص در داستانهاي عارفانه وصوفیانه و یکی از موارد در دفتر پنجم 
گونه بیان شده          

صوفیی بدرید جبه درحرج                پیشش آمـد بعـد بدریـن فـرج 
)726:1380شد فاش آن مرد نجی (مولوي کـرد نام آن دریـده فرجـی                این لقب

خشک و زننده چندش انگیزي کرد. موبتن آدم راست ي خنده«خوانیم: میهنگامی که در بوف کور 
دانیم که توصیف خنده هاي زشت براي بسیاري از شخصیت هاي داستانی به ) می59:1351(هدایت » شد.می

زد میوقتی لبخند «یمز جویس جالب است: ي ج»خواهرها«کار گرفته شده اما این توصیف در داستان
گرفت و این عادتی بود میشد و زبانش روي لب پایین قرار میدندانهاي درشت وزرد شده اش نمایان 

آیا براي همیشه مرا « ) یا شخصیت قصاب در بوف کور: 259:1375(گلشیري » کردمیکه...مرا ناراحت 
تري در من پیدا شده بود... نمی دانم چرا یاد مرد محروم کرده بودند؟ براي همین بود که حس ترسناك

(هدایت » اطاقم افتاده بودم که... حالت و وضع او همیشه جلوي چشمم بودي قصاب روبروي دریچه
عالوه برتماشائیان عده اي مأمور مراقبت دائمی «کافکا: » قهرمان گرسنگی«) و بدیل آن در داستان 105:1351

رسیدند و وظیفه مینتخاب کرده بود و جملگی قصاب بودند، این عده کافی به نظر او بودند. جتماع آنها را
).30:1354(کافکا » شان مراقبت شبانه روز بود...

یک –ولب شکري داشت «...گوید: مییکی از ویژگی هاي عموي راوي، لب شکري بودن اوست. راوي 
کسی است که براي لحظه اي توانسته ). راوي13:1351(هدایت » شباهت دور ومضحک با من داشت...

در رادیو 1977زیبایی اثیري را ببیند و عجبا که کلود لوي استراوس قصه اي رادر یکی از متونی که دردسامبر 
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دارد. » بوف کور«سابق الذّکر ي کند که رابطه اي شگفت با جمهمیکرد بازگو میسی بی سی کانادا قرائت 
افتد و به همین میکند که دراثر یک حادثه چشمش به تن یک دختر میاستراوس داستان خرگوشی را بازگو

شود ودر میان علّت هاي میزند که لبش شکافته میخاطر دختر با چوب دستی اش به صورت او ضربه اي 
به همین دلیل است که حیوانات خانواده خرگوش، بینی و لب باالئی شان شکافته به نظر «وجودي اساطیر 

با پدر او دو قلو بوده و آنقدر به هم شبیه بوده » بوف کور«). این عموي راوي 42:1376(استراوس» رسدمی
استراوس که بر ي ) به مقاله54:1351هدایت » ( تشخیص آنها از یکدیگر کار آسانی نبوده است«اند که 

بینی ختم نشود به دیگر سخن، دختر بدن حیوان را می شکافد. اگر این شکافتن به «...دهد: میگردیم ادامه می
کند که میواز سراسر بدن خرگوش گذشته و به دم او برسد درحقیقت دختر یک فرد را تبدیل به دو فرد 

).. 43:1376(استراوس » کامالً شبیه هم و همانند هستند زیرا هر دو آنها قسمتی از یک کل بودند...
ه اند. نبودن تاریخ در بوف کور به از منظرِ زمانِ تاریخی، همه ي عناصر در بوف کور مجرّد و پیچید

کند. این حذف تاریخ است که به تمام کثرات در بوف کور میشکلی دیالکتیک همچون بودن رؤیا عمل 
دهد.میامکان توسع 

زبان شناسی و ادبیات-3
ماسه « زنند. مانند: میهست که گاه تنه به بیان داستانهاي پست مدرن » بوف کور«موارد خاصی در بیان 

» رم ونمناك... مثل گوشت سفت تن دختري بود که در آب افتاده باشد و لباسش را عوض کرده باشندگ
) که بسیار به تشبیه هاي عجیب وغریب پست مدرن هایی چون ریچارد براتیگن شباهت دارد: 72(پیشین:

) 133:1384(براتیگن». سوختندمیآوازهاشون مثل فانوسایی بودکه باروغن «
به طریق تک »بوف کور«در تکنیک روایت آن نهفته است. راوي اول شخص»بوف کور«رپیشگویی مهم ت

تبدیل » روایت در روایت«راوي در قسمتی از متن به ي» روایت فی النفسه«کند اما میگویی درونی روایت 
تک گویی درونی نیست بلکه سیستم روایت راوي اش این است. » بوف کور«شده، شیوه هدایت در نوشتن 

سخه پلی کپی چاپ بمبئی که به دستخط هدایت است قسمتی ازمتن در گیومه قرارداده شده. هدایت در ن
ي کتابی درباره«؛ »بوف کور«کند تا میاستفاده » فاصله گذاريي «درتفکیک مرزهاي گفتارو نوشتار ازشیوه

س، ناباکف و کالوینو از باشد و این پیش بینیِ نیمه دوم قرن بیستم است؛ یعنی زمانی که بورخ» داستان نوشتن
این تکنیک استفاده کرده اند. این شیوه روایت نوعی ستیزه با روایت دروغگوي ادبیات کالسیک است. در 

تاثیر «کند و از این مجرا خداگونه به پرداخت جهان میروایت کالسیک نویسنده خودرا پشت سر راوي پنهان 
» تاثیر تراژیک«) یا Catharsis» (پاالیش«ثیر را در معناي پردازد حال آنکه داستان مدرن تامیاش »گذرانده

ارسطویی به کارنمی گیرد.
مکان همچون جایی براي زندگی شخصیت ها مطرح نیست. اوال ًمکان ها واجد نام هایی » بوف کور«در

ی روایت اند. تاویل مند (نه معناپذیر) هستند، ثانیاً این اسامی زمینه اي توصیفی متناسب با حوادث آخرالزمان
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رود و با میبیند به سراغ دریچه میاثیري را از دریچه باالي رف ي فرداي روزي که معشوقه» بوف کور«راوي 
مکان همچون زمان درحرکت است. مکان از زمان جدا » بوف کور«بیند دریچه اي وجود ندارد. درمیتعجب 

نسبیت انیشتین و سپس فیزیک کوانتوم با است که به تاثیر از» مکان زمان مند«نیست و به نحوي پیشگویی 
اضافه کردن بعد زمان به مکان راهی نو پیش روي انسان قررداده است. 

شونده یا به ) هاي تکرارpatternممکن نیست مگر باکنار هم قرردادن الگو (» بوف کور«دستیابی به شکل 
).از 118:1380(حسینی » کرار معنادار کلماتت): «Pattern of wordsگیریم (میعبارتی که از صالح حسینی وام 

رادر ساختاري شخصی قرارداد. ساختار شخصی را عقاید خوانند در موعد » بوف کور« توانمیاین منظر 
کند و به تصوري (وتصویري) ذهنی از طول و عرض روایت یعنی میتاویل (و نه معنا) کردن متن پی ریزي 

همچون پلّکانی تصور شود که از جهان زبرین ما را » بوف کور«یابد. ممکن است فرممیتکنیک تاویل دست 
برد. ممکن است  این شکل، دایره فرض شود و... اندکی باید از درون متن فاصله گرفت و میبه جهان زیرین 

کشد، میمرد قصاب دست چرب خود را به ریش حنا بسته اش «قطعات را کنار هم چید. مثالً این جمالت: 
آنها را با ي کند،دنبهمیکند، بعد دو تا از آنها را انتخاب میندها را با نگاه خریداري ورانداز گوسفي اول الشه

مرد قصاب «) در مقایسه با: 52:1351(هدایت » آویزدمیبرد و به چنگک دکانش میکند، بعد میدستش وزن 
به زحمت برد و به دست چربش را به سبیلش کشید، نگاه خریداري به گوسفند انداخت و دو تا از آنها را

) تفاوت هاي زبانی میان این دو 88(پیشین :» کردمیروي ران گوسفندها رانوازش –چنگک دکانش آویخت
عالرغم میل خود همه چیز را » بوف کور«کند. راوي » میبوف کور«جمله کمک بسیاري در فهم فرم روایت 

ویرجینا وولف نیز » خانم دالووي«است. درداستانی سرشار از بن مایه هاي مکرّر » بوف کور«کند، میتکرار
شود. میصداي ساعت ها مدام تکرار 

ارجاع شناسی زبان، شخصیت و زمان و مکان در بوف کور خود بحث مفصلی ست. فاکنر، جویس،  
ویرجینا وولف و نویسندگان مدرن دیگر همیشه متونی سرشار از ابهامات معنایی خلق کرده اند که قسمتی از 

شود و بوف کور نیز در کنار این میات به کلیات زبان شناسی، الهیات، علم اساطیر و... رجوع داده این ابهام
آثار واجد چنین خصلت هایی ست. 

کلماتی چون لکّاته، اثیري، خنزر پنزري، مارناگ، بوگام داسی، راغه و گزلیک اصالً به کلماتی بوف کوري 
بوگام همان کلمه بیگم «گوید: میمدار بوف کور ست. رضا براهنی تبدیل شده اند و این به علت زبان تاؤیل 

است که به معناي بانو و زن راهبر است و مؤنث بیگ... داس به معناي خدمتکار مرد است که مؤنث آن 
) والتون دانیل در مکان 28:1383(براهنی» شود داسی. در یک اسم دوبار زن. دوکلمه مذکر که مونث شدهمی

راجع به مکان هاي آن (نهر سورن، میدان محمدیه و شهرري) با رجوع »بوف کور«خود از شناسی ارزشمند 
ابودلف و یاقوت به رودخانه اي اشاره «نویسد مییاقوت حموي » معجم البلدان«ابودلف و » الثانیه··الرساله«به 

بن زید را کشت و به دارند به نام سورین که در آن شمشیري شستشو شد که شهیدي از آل بویه به نام یحیی 
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نوشیدند و نه به آن میاعتقاد عامه این واقعه به قدري نحس و بدیمن بوده که اهالی ري دیگر نه از آن آب 
عباسی و حاکم ري... در دوره خالفت اش این شهر را ي شدند... از آنجا که محمد المهدي خلیفهمینزدیک 

تغییر یافت... یافتن گلدان قدیمی توسط » محمدیه«شهر به توسعه و آبادانی بخشید، به افتخار اقداماتش نام 
(دانیل » آن نعش کش هم قابل قبول است زیرا ري یکی از مراکز پیشرفته سرامیک در قرون وسطی  بود

) مارتاسیمیچیوا در تاؤیل نام کتاب معتقد است بوف کور استعاره هدایت براي نویسنده نوگراست 57:1382
). 8:1368(سیمیچپوا ». تعاره سنّتی براي شاعر کالسیک یعنی بلبل ساخته شده استکه با معکوس سازي اس

ذکر این نکته ضروري است که هدایت به علت تسلطش به زبان پهلوي به ویژگیهاي تاریخی زبان فارسی هم 
ر می خیزد.به دهنش مزه نمی کند با زبان و با تاریخ زبان به جدل ب» هوز وارشن ادبی«نظر دارد و در حالیکه 

نتیجه گیري:
مطالعات بینامتنی بررسی هاي گسترده و جهان شمولی هستند که با توجه به وسعت نظريِ آنها، تسلط 
کامل به مباحث آنها و نظریه هاي بینارشته اي امري  ناممکن است. نویسندگان ، منتقدان و دانشمندان می 

ت فرا رشته اي بروند و با یافتن وجوه مشترك و توانند با توجه به رشته ي تخصصی خود به سوي مطالعا
حتا متضاد، ساختارهاي بنیادینِ مشترکی که دانش بشري را اداره می کنند را یافته به چالش بکشند.

بوف کور هدایت به عنوان مطرح ترین داستان فارسی در میان ملل جهان، کتابی بینامتنی و در عرصه ي 
ویسنگان مقاله حاضر کوشیده اند با بررسی زمینه هاي روان شناسیِ فرویدي، نظري، اثري بینارشته اي است. ن

نیهیلیسمِ نیچه و بینامتنیت زبانی و ادبی، سهم اندکی از این روابط درون متنی و تنیده در رشته هاي مختلف 
ور بر علوم انسانی را توضیح دهد. از لحاظ روان شناختی هدایت وام دار فروید است و جاي جايِ بوف ک

این ادعا صحه می گذارد. در فلسفه بیش از هر فیلسوفی به نیچه، فیلسوف نیهیلیست آلمانی نظر دارد و از 
لحاظ ادبی و زبان شناسی ضمن شناخت ویژگی هاي زبانِ فارسی از دیرباز تا کنون (هدایت، قسمت هایی از 

زبان و ادبیات کشورهاي فرانسه و انگلستان متون پهلويِ بجا مانده را به فارسی جدید ترجمه کرده است ) به 
نوشته ي مصطفی فرزانه بخوبی بر این نکته مهر » آشنایی با صادق هدایت«نیز تسلط داشته است که کتابِ 

تایید می زند. باري مطالعاتی که نویسندگانِ مقاله حاضر در این وجیزه به هم پیوسته اند نمونه وار و الگویی 
احث مفصل بینارشته اي است. ابتدایی براي آغاز مب
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روایت شناسی داستان هاي کوتاه نجیب محفوظ
) "روز قتل رئیس جمهور"و "خواب"(مطالعه مورد پژوهانه: مجموعه 

احمد کمالی زاده
کارشناس ارشد ادبیات فارسی

1غر حبیبیعلی اص

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل
امیر بهارلو
کارشناس ارشد ادبیات فارسی

چکیده
ترین ژانرهاي ادبی از ظرفیتی خاص در بازنمایی تصاویر و داستان کوتاه به عنوان یکی از اصلی

ردار است. در عرصه احساسات درونی نویسنده و همچنین ترسیم محیط اجتماعی و فرهنگی پیرامون او برخو
م) را 1988ادب عربی و حتی ادبیات جهان بدون شک، باید نجیب محفوظ(برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 

از بزرگان حوزة داستان نویسی انگاشت. در این بین یکی از دالیل شهرت وي داستان هاي کوتاه اوست. از 
تحلیلی و با هدف واکاوي ابعاد روایی داستان -یبا تکیه بر روش توصیفدر این پژوهش گاننگارندرو، این

روز قتل رئیس «و » خواب«داستان کوتاه از مجموعه هاي 22شناسی روایت به هاي کوتاه نجیب محفوظ، 
، و انجام داستان، طرح و پیرنگ، زاویه دید، شخصیت پردازي، لحن، مضامیننهاي آغازیدر ساحت» جمهور

این پژوهش بیانگر آن است که اوج هنرنمایی نجیب محفوظ در در عرصۀ نتیجه .اند... پرداختهصحنه و
داستان کوتاه، در شخصیت پردازي، پیرنگ منسجم و مبتنی بر روابط علّی و معلول و همچنین تنوع چشمگیر 

موضوعات داستانی است.
عناصر داستان.داستان کوتاه، ،شناسیروایتنجیب محفوظ، ها:کلیدواژه
مقدمه
اند و مجموعۀ منسجم و هماهنگ ن، همۀ عناصر و اجزا به شکلی با عناصر و اجزاي دیگر مرتبطدر زبا

نامیده "نظام"یا "سیستم"را می سازند، به طوري که فردینان دو سوسور این مجموعۀ منسجم و یکپارچه را
ز مهم ترین نظریه یکی ا).185: 1377می نامند(علوي مقدم،"ساختار"است و زبان شناسان عمدتا آن را

عمدة نظریات خود را است. اووالدیمر پراپ نظریه پرداز روسیپردازان در عرصه شکل شناسی روایت،
منتشر )(fairy talesدرکتاب ریخت شناسی قصه هاي پریانمیالدي 1938دربارة روایت و ساختار در سال

تاري در داستان و روایت گردید. . انتشار این کتاب، سر آغاز بسیاري از بررسی هاي ساخه استکرد

1 . amin_habiby@yahoo.com
dr.aliasghar.habibi@gmail.com
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در تعریف روایت و تعیین دامنه روایت شناسی، همچون دیگر مفاهیم حوزه علوم انسانی و ادبیات، 
اتفاق نظر واحدي وجود ندارد و به جهت نسبی بودن قضیه، تعاریف گوناگونی از روایت ارائه شده است. 

در پاسخ این سوال که روایت چیست؟ "اي روایتهنظریه"نویسندة کتاب"واالس مارتین"آنگونه که 
پرداختم. فهم هاي اخیر روایت نمیدانستم هرگز به بحث از نظریهاگر پاسخ این پرسش را می«گوید: می

روایت به طور خاص یک ). می توان گفت که144:1391مارتین،»(روایت طرحی است معطوف به آینده
.گیردزمانـی در آن شکل میة از رخـدادهـا در زنجیراي داستان است؛ داستـانی کـه مجموعـه

روایت، «معتقد است: "مایکل توالن".رخدادهاازروایتیاست؛روایتداستانی،بر این اساس هر
بازگویی اموري است که به لحاظ زمانی و مکانی از ما فاصله دارند. گوینده حاضر و ظاهراً به مخاطب و 

یمتون ادبدركبرايبا این حال انسان.)1383:16(توالن، »ا غایب و دورنده نزدیک است اما رخدادهقص
یاريادبیمتونفهمدرراماروایتکارکردهايشیوهشناخت« است ونیازمندآنشناختوروایتبه

). بطور کلی می توان گفت که روایت، بیان سلسه اي منظم و داراي روابط علی 92:1382وبستر،(»کندمی
هایی در قالب زمان و مکان است که یا حاصل برداشت نویسنده از ولی هدفمند از حوادث و رویدادمعل

حوادث و واقعیات زندگی است  و یا ساخته تخیالت خود او.
یکی از نویسندگان توانمند معاصر عربی، نجیب محفوظ نویسنده مصري است که به جهت ارزش واالي 

میالدي موفق به اخذ جایزه نوبل ادبیات از آکادمی 1998نهایش در سال هنري و محتوایی داستان ها و رما
تحلیلی، نگارندگان ساختمایه هاو مؤلفه هاي -نوبل سوئد شد. در این جستار، با تکیه بر روش توصیفی

این نویسنده را مورد واکاوي "روز قتل رئیس جمهور"و "خواب"داستان کوتاه از دو مجموعه 22روایی 
ایی قرار می دهند. شایان ذکر است که با هدف جلوگیري از افزایش حجم مقاله و همچنین ضیق و نقد رو

کالم، از آوردن متن عربی شاهد مثال ها خودداري شده و ترجمه آن ها در متن وارد شده است.
پیشینۀ تحقیق

است. از آن در زمینه نویسندگی و نقد داستان هاي نجیب محفوظ تاکنون پژوهش هاي صورت پذیرفته 
) در این مقاله 1386نوشته مظفر اکبري مفاخر("عنصر پیرنگ در رمان الثالثیۀ نجیب محفوظ"نمونه: 

گره افکنی، تعلیق، نقطه اوج و پایان بندي) را در داستان هاي -نویسنده ساختار پیرنگ و عناصر آن(مقدمه
"دبی داستان سه گانه نجیب محفوظتحلیل مکتب ا"سه گانه(الثالثیۀ) نجیب محفوظ بررسی نموده است. 

) در این مقاله، رمان مذکور از منظر مکتب واقع گرایی واکاوي شده و مسائلی 1388اثر فرامرز میرزایی(
همچون: برخورد فرهنگ غرب و شرق، پدر ساالري، دین تقلیدي و سنتی، فقر، استبداد خانوادگی و دیگر 

اثر "اللص و الکالب؛ دراسۀ فی الشکل و المضمون"است. چالش هاي اجتماعی از دیده نقد گذرانده شده
) که نویسنده، رمان مذکور را از نظرگاه مضمونی و روایت شناسی بررسی نموده 1389علی گنجیان خناري(

) در این 1391نوشته جواد اصغري("تحلیلی بر درونمایه هاي داستان هاي مجموعه حکایات حارتنا"است. 
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وانشناختی، دینی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی داستان هاي مذکور نقد و بررسی شده مقاله درونمایه هاي ر
تألیف فاطمه جمشیدي و "نقدي بر رمان اللص و الکالب اثر نجیب محفوظ از منظر توصیف"است. در 

) نقش توصیف و شیوه هاي مختلف روایی آن در انتقال عواطف و حاالت درونی 1391وصال میمندي(
روز "و "خواب"ان مورد بررسی قرار گرفته است. اما تاکنون داستان هاي دو مجموعه شخصیت هاي رم

از منظر روایت شناسی مورد بررسی قرار نگرفته است، از این رو جستار پیش رو، "قتل رئیس جمهور
پژوهشی نو و جدید در بررسی داستان هاي نجیب محفوظ تلقی می گردد.

زندگی و نویسندگی نجیب محفوظ
در بیت قاضی محلۀ الجمالیۀ مصر به دنیا 1912یب محفوظ عبد العزیز ابراهیم احمد الباشا، در سال نج

نی دکتر نجیب محفوظ که ناظر به دنیا آمدن او عآمد و نام خود را از مشهورترین پزشک زایمان مصري ی
او کوچکترین پسر درگذشت.بیمارستانپس از یک عمل جراحی در 2006اوت30. وي در بود گرفت

محفوظ در خانواده اي از طبقۀ ).9: 1980اي متشکل از سه پسر وچهار خواهر بود(الغیظانی،خانواده 
یرامون پش را متوسط رشد کرد. پدر و مادرش هر دو کارمند بودند در رشته فلسفه درس خواند و رساله ا

موفق به دریافت 1988لیسانس شد و در سال 1936نوشت. در سال » مفهوم زیبایی در فلسفه اسالمی«
طی هفتاد و .فوق لیسانس را نیمه تمام رها کرد و یکسره به نوشتن پرداختةجایزة ادبی نوبل شد. او دور

قاله و شماري فیلمنامه  نوشته است.هفت سال عمر، حدود پنجاه رمان و مجموعۀ داستان کوتاه و دهها م
هاي پلیسی که حافظ نجیب محفوظ آنها را به وي مطالعات خود را درعرصه داستان با خواندن رمان

طه حسین، سالمی موسی، توفیق ی،ها آثار منفلوطآغاز کرد. در کنار این رمان،شیوه آزاد ترجمه می کرد
به داستان کوتاه روي آورد و 1928العه می کرد و در سال حکیم و دیگر بزرگان عرصۀ ادبیات را نیز مط

آثار باهاي ادبی معاصر ،کم مطالعات خویش را در حوزة ادبیات معاصر، ادبیات رئالیسم، ماجراجوییکم
تر می بخشید. نخستین مجموعۀ داستانی ه بیشکافکا، گوته ، همینگوي، تولستوي، داستا یوسکی و ...  گستر

)77: 1369و الغیطانی، 7: 1387(محفوظ،منتشر شد1938به سال » همس الجنون« نامنجیب محفوظ با
روشی که حتی در آن زمان، .داستانهاي کوتاه  نجیب محفوظ متأثر از آثار مصطفی منفلوطی بود

برخالف بسیاري از معاصران خود که همچنان داستان منثور را به عنوان یک قالب ادبی، به چشم  حقارت 
گریستند. محفوظ داستانهاي خود را وسیله اي براي تنویر افکار و اصالح و بهبود جامعه می دانست. می ن

آن احساس تعهد اخالقی و دلبستگی به اندیشه ها و انگیزه هاي دیگران که در داستانهاي اولیه او دیده می 
و عدم پیشرفت آن را با کندي جریان قصه نویسی مصر نیز هست.او شود، وجه امتیاز همۀ آثار متأخر

توجه به تمدن بزرگ مصر معلول عواملی چون بهره گیري از ترجمه هاي تخلیصی غرب و اتکاء به 
الگوهاي کهن و قراردادي معرفی کرد؛ اما نجیب محفوظ راهی سخت را برگزید و چهار چوب داستانی از 

آزمودن شکل هاي گوناگون هنري و تقل نکرد بلکه وي کوشید تا بانپیش ساخته اي را از ادبیات غرب م



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6200

را کشف یمکتب هاي فکري در عرصۀ واقعیت سرزمین مصر، شیوة زیبا شناختی درست
. بدین ترتیب، ما همواره تکامل ادبیات نوین مصر و بلکه )77: 1369و الغیطانی، 12: 1369(محفوظ،نماید

عرب را در داستان این هنرمند بزرگ می بینیم.
که در آنها استرنگین کمانی از واقعیت هاي اجتماعیظتانهاي نجیب محفوداساز لحاظ فکري 

تا جامعه را در قالب هتصویري زنده و کامل از ارزش ها و گرایش هاي طبقۀ مصري ارائه داده و کوشید
وند آن را با حرکت اجتماعی و تأثیر ناشی از آن را نشان دهد.و پییک خانواده به تصویر بکشد 

دوره اصلی تقسیم بندي نمود:4ی توان سیر داستان نویسی نجیب محفوظ را به بطور کلی م
چند نجیب محفوظ . دراین مرحله،درازا کشیدبه 1938تا 1930از سال دوره تاریخی: این مرحله-1

) رمان رادوبیس 1936-1935رمان عبث االقدار(. از جمله این آثار:  وردآبه رشته تحریر درداستان تاریخی 
.)109، بیتا:یاغی () 1938-1937) رمان کفاح طیبه (1936-1937(

بود که نویسنده در آثار این دوره 1950تا 1938دوره واقع گرایی اجتماعی: این مرحله از سال -2
بیشتر به انعکاس مشکالت اجتماعی و اقتصادي مردم مصر و مسائلی همچون فقر، جهل، خرافات، فساد، 

ه مربروط به طبقه پایین دست و فقیر جامعه می شود، پرداخته است. از جمله آثار ظلم و بطور کلی هرآنچ
زقاق «) رمان 1941-1940»(خان الخلیلی«) رمان 1939-1938»(القاهره الجدیدة «رمان این دوره: 

)115همان،) ( 1958-1946» (بین القصرین«رمان1944-1943»(بدایۀ نهایۀ) «1942-1941»(المدق
)1962اللص والکالب()1965الشحاذ(دگرایی و گرایشات فلسفی: داستان هاي این دوره: دوره نما-3

.)1964الطریق()1963(دنیا اهللا)1962السمان والخریف(
) 1969)تحت المظلۀ(1965بیت سیء السمعۀ(مجموعه هايدوره داستان کوتاه نویسی: از جمله آنها: -4

) الموت فوق هضبۀ 1973) الجریمۀ(1971حکایۀ بالنهایۀ()1971) شهر العسل(1970خمارة القط االسود(
) ( ویکی پدیا عربی: 1985) یوم قتل الزعیم(1982) النوم(1979) الشیطان یعظ(1979الهرم(

http://ar.wikipedia.org/wiki/ :و ویکی پدیا فارسیhttp://fa.wikipedia.org/wiki.(
روایت شناسی داستان هاي کوتاه نجیب محفوظ

)نام مجموعه ها1
مجموعۀ داستانهاي نجیب محفوظ در یک مجموعه ترجمه و منتشر نگردیده و به صورت چند 

ستانهاي کوتاه دو مجموعۀ کوتاه قسمتی از داستانهاي کوتاه نجیب محفوظ به فارسی ترجمه گردیده که دا
در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.»  روز قتل رئیس جمهور«و » خواب«مجموعۀ 

)نام داستانها2
عنوان داستان برچسبی است که نویسنده به یاري آن داستان خود را از سایر داستانها متمایز می کند؛ و «

).96: 1369یونسی،»(متکی باشد این تنها چیزي است که در جلب نظر خواننده می توان بدان
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داستان کوتاه مورد بررسی، همانطور که مضامین از تنوع چشمگیري برخوردارند، نام داستانها هم 22در 
متنوع و با مضمون داستان متناسب است؛ چنانکه نام داستان یا شغل یکی از شخصیتهاي اصلی داستان است 

که حوادث اصلی داستان در آن رخ می دهند مانند قهوه مکانی استمانند لوکوموتیوران و سمساري یا
خانۀ خالی، قهوه خانۀ ریش پاشا، میکدة گربه سیاه، زیر سرپناه و اتاق شمارة دوازده و یا زمانی است که 

مانند رؤیاي نیمه شب، روز سرشار ویا موتیف اصلی داستان به عنوان نام ، حوادث در آنها رخ می دهند
نند متهم، دیدار، خاکستر و ...انتخاب شده است ما

)آغاز داستان3
هاي مخلّ وتوصیف هاي غیر ضروري نیست، چگونگی از آنجا که در داستان کوتاه مجالی براي اطناب

ه اگر شروع داستان براي چآغاز شدن داستان به عنوان یک عنصر مهم شکل شناسی مطرح است؛ چنان
واندن داستان را به خود نخواهد داد. بنابراین برانگیختن مخاطب جذّاب و گیرا نباشد، خواننده زحمت خ

خوانندگان و ایجاد کشش و رغبت در آنان براي پیگیري مطالعۀ داستان باید دغدغۀ اصلی داستان نویس 
چند بند اول داستان باید چنان نیرویی داشته باشد که بتواند خواننده را از افکار و «به طوري که،باشد

).1369:102یونسی،»(کند و به میان افکار و احساسات داستان بکشدخیاالت عادي جدا
آغاز این داستانها جالب توجه، زیبا و آنگونه کهنجیب محفوظ از عهدة این کار به خوبی بر آمده است، 

هیجان انگیزند. در این داستانها صحنۀ آغازین با معرفی قهرمان داستان، توصیف شرایطی که در آن 
ی داستان22داستان شوند و یا گفتگو بین شخصیتها شروع می شود. از دداستان بتوانند وارشخصیت هاي 

، داستانهاي چهرة دیگر، قهوه خانۀ خالی، رؤیاي نیمه شب، خاکستر و پایان اندکه مورد پژوهش قرار گرفته
واژة نامفهوم، با نام شخصیت هاي اصلی و اغلب قهرمان شروع می شوند. داستانهاي میکدة گربه سیاه، 

واز مست، زیر سر پناه، خواب، تاریکی،اتاق شمارة دوازده، مردي که دوباره حافظه اش را از آسمساري، 
دست داد، دیدار، متهم، رنگین کمان، رودررو، لوکوموتیوران وقهوه خانۀ ریش پاشا با توصیف اوضاع و 

و داستانهاي بهشت کودکان و روز هاي داستان وارد صحنه شوند، شروع می شوند. شرایطی که شخصیت
هم با گفتگو بین شخصیتها آغاز می شوند.سرشار
) طرح یا پیرنگ4
طرح عبارت است از نقشه، نظم، الگو و نمایی از حوادث. به عبارت دیگر، حوادث و شخصیت ها «

قیب عبه دنبال تطوري در اثر شکل می گیرند که باعث کنجکاوي خواننده یا بیننده شوند. خواننده و بیننده 
دستوري است: چرا نحوادث است و می خواهد علت وقوع آنها را بداند. از نظر زمانی طرح داراي سه زما

). طرح 36: 1371اخوت،»(آن حادثه اتفاق افتاد؟ چرا این ماجرا اتفاق افتاد؟ و بعدا چگونه خواهد شد؟
ت و معلولی میان اجزاي سازه اي داستان همان چهار چوب و قالب اولیۀ اثر است، که به بررسی روابط عل

و حذف یکی از آنها باعث نقص می پردازد، به طوري که نکات کلیدي و اساسی داستان را شامل می شود
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داستان خوب آن است که آغاز وانجامش، نه به دلخواه شاعر، بلکه مطابق با « در داستان می شود، بنابراین
طرح، همان علت و معلول هایی هستند که شخصیتها را به انجام ین رواز ا)77: 1377ارسطو، »(قواعد باشد

انگیزند تا به خلق حادثه ها منجر شوند.کنش و واکنش بر می
یا پیرنگ در داستانهاي کوتاه نجیب محفوظ طرحی منسجم و منظم و بر اساس منطق کلی حاکم حطر

و به نقطه اي می رسد که در حال حرکت استبر داستان است، به گونه اي که از آرامش به سوي بحران 
ی توان رسم کرد:بحران به اوج خود می رسد. این توالی حرکتی را به گونۀ زیر م

بدین نحو قابل اجرا است:» روز قتل رئیس جمهور«از مجموعۀ» متهم«براي نمونه طرح و پیرنگ داستان 
کند.گیرد و فرار میسوار را زیر میاحتیاطی، موتور صحنۀ آغازین: رانندة تانکر بر اثر بی

شتابد، اما کشاورزان با سنگ و گره افکنی: علی موسی براي کمک به مجروح به سوي موتور سوار می
کنند.کنند و او را متهم به مجروح کردن موتور سوار میچوب به او حمله می

افکند، علی موسی ا به زندان میکند و علی موسی رنقطۀ اوج: افسر پلیس اتهام کشاورزان را تأیید می
داند.تنها راه نجات خود را در زنده ماندن مجروح می

میرد و داد و ستد داشتن کشاورزان با مجروح دلیل هاي شدید میگره گشایی: مجروح بر اثر جراحت
شود. اتهام و همدستی افسر پلس با کشاورزان آشکار می

با هم تفاوتی چشمگیر دارند، به » خواب«و » س جمهورروز قتل ریی«طرح و پیرنگ در دو مجموعه 
ساده تر و براي عموم قابل تشخیص است، اما در » قتل رییس جمهور« طوري که طرح در مجموعۀ

کند و از اوضاع وشرایطی که مجموعۀ خواب که نویسنده در آن مواضع سیاسی و اجتماعی خود را بیان می
خواننده باید از خالل ساختمان محکم نمادین به تحلیل و تفسیر ،بر جامعه حاکم است، انتقاد می کند

گاه نباشد؛ این طرح منسجم ومنظم را که مبتنی بر آداستانها بپردازد و تا از فلسفه رمز پردازي نویسنده 
درك نخواهد کرد.راروابط علت و معلول است

زاویۀدید-) راوي5
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یت حوادث و ماجراها انتخاب می کند. انتخاب زاویۀ زاویۀ دید، دیدگاهی است که نویسنده براي روا
دید مناسب در داستان نویسی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا از یک طرف دیدگاه و رویکرد نویسنده را نسبت 
به موضوع اثر نشان می دهد و از جهتی دیگر، بر سایر عناصر داستان از جمله بر شخصیت پردازي، بر 

گذارد و وظیفۀ نظم و فت کالم و شیوة نگارش، صحنه پردازي و ... تأثیر میگسترش و تکوین پیرنگ، بر با
سامان دادن به داستان را بر عهده دارد.

زاویۀ دید ممکن است درونی باشد یا بیرونی. در زاویۀ دید درونی، گویندة داستان یکی از شخصیت « 
در دید اول شخص گفته می شود.هاي(شخصیت اصلی یا شخصیت فرعی) داستان است و داستان از زاویۀ 

زاویۀ دید بیرونی افکار و اعمال و ویژگی شخصیت ها از بیرون داستان تشریح می شود، یعنی فردي که در 
داستان هیچ گونه نقشی ندارد؛ در واقع نویسنده راوي داستان است و داستان از زاویۀ دید سوم شخص نقل 

زاویه هاي دید درونی و بیرونی مزایا و معایبی دارند، اما با ). هر کدام از386: 1376میر صادقی،»(می شود
در نظر گرفتن تمام جهات و جوانب کار شیوة روایت سوم شخص(داناي کل) بر اول شخص ترجیح دارد.

، به خوبی از مزایاي سوم شخص و توانمندينجیب محفوظ به عنوان یک داستان نویس و هنرمند
داستان کوتاه مورد بررسی قرار گرفته، فقط دو 22اهی داشته است. در گآترجیح آن بر شیوة اول شخص 

یس جمهور داراي زاویۀ ئاز مجموعه روز قتل ر» بهشت کودکان«از مجموعه خواب و » واژة نامفهوم«داستان
دید اول شخص هستند و بیست داستان دیگر داراي زاویۀ دید سوم شخص(داناي کل) است، که حسن 

دهد.روایت سوم شخص را نشان میةیومحفوظ به شعنایت
از شخصیت هاي داستان نزدیکی خواننده با واقعه وبا هدفبه عنوان راوي داناي کل،نجیب محفوظ

نیروها و استعداد خالقۀ مخاطب، عقاید ونظریات پویاییراه براي به کار انداختن وگشودن ویک طرف 
،نمی پردازد،آنچه در ذهن شخصیت هاي داستان می گذرددهد و به توضیحخود را در داستان دخالت نمی

امري که بلکه به مخاطب اجازه می دهد که خود به تفسیر و واکاوي بپردازد و نتیجۀ مورد نظر را بگیرد.
تأثیر به سزایی در حقیقت مانندي و واقعی جلوه دادن داستان ها دارد.

) شخصیت و شخصیت پردازي5
، که اغلب این تعریف ها بر عناصر ارائه شده استیف مختلفی از شخصیت در ادبیات داستانی تعار

اشخاص ساخته شده اي(مخلوقی) را که در داستان و نمایشنامه و... ظاهر می شوند، «مشترکی تکیه دارند.
- ). همچنین رضا براهنی شخصیت را این گونه تعریف می84: 1376میر صادقی،»(شخصیت می نامند

بینش نویسنده بدان فردیت بخشیده هخصی است تقلید شده از اجتماع کشخصیت، شبه ش«کند:
). 249: 1362براهنی،»(است

شخصیت پردازي نیز همان چیزي است که بر طبق آن به وجوه شخصیتی یک فرد می توان پی برد؛ 
و عملی که نویسنده به وسیلۀ آن اعمال و رفتار و درونیات شخصیت هایش را توصیف و نمایش می دهد
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شخصیت پردازي یعنی حاصل جمع تمام «چگونگی ابعاد شخصیتی آنان را براي مخاطبان روشن می کند.
خصایص قابل مشاهدة یک فرد انسانی، هر آنچه بتوان با دقت در زندگی شخصیت او فهمید، سن ومیزان 

مک »(اهوش، جنس، سبک حرف زدن و ادا و اطوار و ... و وضعیت روحی عصبی، ارزش ها و نگرش ه
شخصیت و شخصیت پردازي در داستان نویسی جدید از چنان اهمیتی بر خوردار است که ).69: 1385کی،

توانایی وارزش کار نویسندگان داستان تنها به میزان مهارت آنان در خلق شخصیت سنجیده می شود.
و در میان داستانی خود را از میان طبقۀ متوسط جامعه بر می گزیند هايیتصنجیب محفوظ شخ
لوله ،لبنیات فروش،اش از انواع حرفه و پیشه و طبقات اجتماعی جامعه مانند معلمشخصیت هاي داستانی

هاي گیژیوو در نشان دادن اکارگر و ... بهره گرفته است. ،راننده،سمسار،وزیر،کشاورز ،قاري،کش
زنده و پذیرفتنی جلوه می کنند. ها ملموس،درونی و برونی شخصیت ها چنان مهارتی دارد، که شخصیت

مجسم کردن و واقعی جلوه دادن شخصت در واقع توانایی و قدرت نجیب مجفوظ در داستانهاي کوتاه در
تا آنها مخاطب را کنجکاو می سازد"حقیقت مانندي"هاي اوست که طبیعی به نظر می آیند و جنبۀ

» خواب«این موضوع در داستان هاي مجموعۀها را با شور و هیجان خاصی دنبال کند. سرنوشت شخصیت
استفاده کرده است، ءمادین دارند و نجیب محفوظ در آنها از رمز و ایمانکه بیشتر شخصیت هاي آن جنبۀ 

بسار چشمگیرتر است و با این حال صدمه اي به واقعی جلوه دادن شخصیت ها و حقیقت مانندي آنها نزده 
ر شخصیت پردازي است.است و این اوج مهارت نجیب محفوظ  د

-داستان کوتاه ایفاي نقش می22هایی که به صورت انفرادي در این از نظرگاه آمار، تمام شخصیت

نفر در 52و » روز قتل رئیس جمهور«ها در مجموعه داستانهاي نفر از این شخصیت79نفرند که 131کنند
نفر در سنین 7نفر مردند که 94ن و نفر ز37شخصیت 131استفاده شده است. از این » خواب«مجموعۀ 

نفر پیر و سالخورده هستند که 13نفر در سنین جوانی و میان سالی قرار دارند و 111کودك و نوجوانی و 
هاي فردي یکی کنند. به غیر از این شخصیتبه عنوان افرادي دانا و با تجربه و قابل احترام ایفاي نقش می

هاي گروهی است که از اول تا پایان این داستانها، استفاده از شخصیتهاي منحصر به فرد در از ویژگی
کنند و این به دلیل تأثیر پذیري آثار هنري از سیاست و هاي ثابت ایفاي نقش میداستان به عنوان شخصیت

هوة جنبۀ نمادین و ابهام گرایی آنهاست. به عنوان نمونه کشاورزان( داستان متهم)، مأموران امنیتی(داستان ق
اي از مردم(داستان تاریکی) و مردمی که در میکده هستند(داستان میکدة گربه سیاه) نمونۀ ریش پاشا)، عده

هاي اصلی و گروهی هستند.این شخصیت
می هاي شخصیت پردازي در داستانهاي کوتاه نجیب محفوظ، به شرح زیر مورد بررسی قرار شیوه 

گیرد:
ف) شخصیت پردازي بر مبناي توصی1.5
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توصیف یکی از راههایی است که نویسندگان مختلف با استفاده از آن، اقدام به خلق و پرورش 
هر اندازه این توصیف جامع و کاملتر باشد، در بارور شدن و حقیقت .دنهاي اثر خود می کنشخصیت

، زیرا با وجود توصیفات دقیقمانندي شخصیت ها براي مخاطب مفیدتر و اثر بخش تر خواهد بود؛
کندشخصیت هاي حاضردر اثربا همۀ ابعاد به مخاطبان نشان داده می شوند ومخاطب این فرصت را پیدا می

که به دور از دخالت نویسنده، خود به قضاوت دربارة شخصیت ها بپردازدواز نتایج آن برخوردار شود.
رت گرفته است:شخصیت پردازي بر مبناي توصیف در داستانهاي کوتاه نجیب محفوظ در دو سطح صو

الف: توصیف قیافۀ ظاهري
خواننده داستان همواره تحت تأثیر توصیفات نویسنده ظاهري براي شخصیت هاي داستان در ذهن حود 
مجسم می کند که اگر این توصیفات دقیق و با شخصیت داستان مطابقت داشته باشد، خواننده می تواند 

ي قابل درك از آن در ذهن خود مجسم کند. توصیف و تصویرارتباطی نزدیک با شخصیت بر قرار کند
تواند به روشن شدن ماهیت وصورت و ...که میظاهر شامل توصیف جثه، نوع پوشش، آرایش مو
ها کوچکترین نکتۀ ظاهر شخصیت، مانند برش لباس«شخصیت کمکی درخور و شایسته کند. به طوري که

رد. بنا براین در نمایش شخصیت ها نقش مهمی بازي می و رنگ چهره و ...داده هاي فراوانی را در خود دا
).39: 1387اسلین،»(کند

توصیف قیافۀ ظاهري در داستانهاي کوتاه نجیب محفوظ رایج ترین نوع توصیف است که به صورت 
مفصل و ظریف به کار برده شده است.

نمونه: در داستان میکدة گربه سیاه در توصیف مرد غریبه آمده است:
ریبه با چهره اي عبوس وارد شد و با همان شکل باز گشت و به همان حالت نشست. به هیچ مرد غ« 

چشمانش نگاهی تیز و برنده، پرتو افکند. اما این نگاهی نهانی بود که در عالمی دور کس نظر نینداخت. از
فۀ ظاهري اش تیره و و نامعلوم پنهان بود و کسی را از آن همه آدم که در آن مکان جمع بودند، نمی دید. قیا

نیرومند و هول انگیز می نمود، و به یک کشتی گیر، مشت زن یا وزنه بردار شبیه بود. جامهاش با چهرة 
نگی داشت. بلوزي سیاه، شلواري خاکستري و کفش الستیکی قهوه اي. طاس چهار گوشی هاش هماسوخته

: 1377(محفوظ، »ۀ تاریک می درخشیدهمچون دیهیم بر کلۀ بزرگش قرار داشت که بتنهایی در آن بیغول
47.(

در این توصیف مفصل چهرة مرد، حالت نشستن و عکس العمل او در این حالت، رنگ لباس و شلوار و 
کفش  و جثۀ ظاهري و ...  جزء به جزء و مفصل آورده شده است که ما می توانیم از روي این توصیف 

لحاظ جثه تنومد و از لحاظ مالی فقیر است را دقیق  شخصیت مرد را که فردي خشن و عصبانی و از
حدس بزنیم.

ي با چاشنی ظنز همراه است:دتوصیف قیافۀ ظاهري در این داستانها در موار
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مدیر کل جدید، کوتاه قد و خپله، چهره اي پهن و کله اي طاس داشت و به کندي صحبت می «نمونه: 
).182: 1369محفوظ،»(کرد

با تفصیل کمتري در قیاس با مجموعۀ قتل رئیس جمهوروعۀ خوابتوصیف قیافه ظاهري در مجم
صورت گرفته و بیشتراز جنبۀ نمادین شخصیت هاست، که مخاطب باید به شخصیت هاي داستانی پی ببرد.

ب) توصیف درون شخصیت
توصیف بر خالف توصیف قیافۀ ظاهري، که در داستانهاي کوتاه نجیب محفوظ رواج چشمگیري دارد،

محفوظ براي اینکه عقاید و نظریات شخصی خود را در داستان ها رواج کمتري دارد. شخصیتدرون 
به خواننده اجازه بدهد که خود حاالت درونی و عواطف و احساسات قهرمان را حدس دخالت ندهد و

بزند، در داستانهایش کمتر به توصیف عواطف و احساسات درونی شخصیت ها پرداخته است و در مواردي 
م  که به توصیف درون پرداخته است بسیار مختصر است و به تفصیل توصیف قیافۀ ظاهري نیست.ه

در توصیف مدیر:12توصیف درونی شخصیت از داستان اتاق شمارة ه:نمون
مدیر به خشم آمد. ناگهان از جا در رفته بود. تمام روز در دلش ریخته و حاال بیرون زده بود. غضب در «

زده بود. در درونش طوفانی جریان داشت. مثل طوفان بیرون، وشاید با شدتی گوشت و خونش چنگ
).200: 1377محفوظ،»(بیشتر، دیوانه شد و پاك به سرش زده بود، وهر دم جنونش افزوده می شد

و همچنین:
چهره اش نمودار شد. وي با نگم کرد که این امر در سرخ شد-هر چه بیشتر–جوان دست و پایش را «

: 1369محفوظ،»(خود را به آب پرتاب می کند-همانند کسی که در نخستین آموزش شنا–و تحرّك شتاب 
200.(

چنانکه مالحظه می شود، این توصیفات درونی مختصر و در البالي توصیف قیافۀ ظاهري قرار دارد.
)شخصیت پردازي بر مبناي گفتگو5.2.1

است که همچون رفتار و کردار، بخشی از شخصیت گفتگو یا دیالوگ یکی از عناصر مهم داستان کوتاه 
گفتگو روح «اهمیت این موضوع به حدي است که در مورد آن گفته شده است که: .سازدافراد را نمایان می

ها طی فرایند ). شخصیت1369:22یونسی، »(داستان است و دست کاري روح دقت و ظرافت می خواهد
ها، حوادث و موضوعات مختلف آشکار می سازند و ابعاد را نسبت به دیگر شخصیتدگفتگو موضع خو

گفتگو بخش مهم براي « گوناگون شخصیتی خود را در گفتگوهاي متفاوت  منعکس می سازند. چنانکه
پرداخت و تجسم شخصیت است. توضیح روایی، شخصیت ها را توصیف می کند. گفتگو به شخصیت 

).41: 1385(نوبل، »جان می دهد. به او بعد و جوهر فردیت می دهد
شخصیت پردازي در داستان هاي کوتاه مورد بررسی، گفتگو است. در هاياصلی ترین ابزاریکی از 

واقع مهمترین عاملی که در این داستانها جلب توجه می کند، گفتگوهاي مکرر و پشت سر هم است. گفتگو 
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وقعیت اجتماعی و ویژگی هاي مبق با در این داستانها یکنواخت و به یک سیاق انجام نمی گیرد، بلکه مطا
شخصی افراد و سن وسال و موضوع مورد بحث و ... تغییر می کند، به نحوي که سیاق گفتگو کودك با 
میان سال و پیر وسیاق گفتگو مدیر با زیر دست و سیاق گفتگو کارگر با وزیر و ... کامال متفاوت و مطابق با 

تیپ هاي شخصیتی آنها می باشد.
استفاده » نادیا و پدر و مادر او«که در آن از سه شخصیت » بهشت کودکان«ان نمونه در داستانبه عنو

شده است، ما از روي سیاق گفتگوي آنها می توانیم به سن و سال و بعد شخصیتی آنها پی ببریم:
بابا..-«
بله ...-
من و نادیا همیشه با هم هستیم-
چه بهتر عزیزم، او دوست توست-
کالس، توي حیاط و موقع غذا خوردن با هم هستیم.توي-
جالب است. او دختر زیبا و مؤدبی است.-
اما درس تعلیمات دینی، من به یک اتاق می روم و او به اتاق دیگر می رود.-
پدر، مادر را دید که ضمن گلدوزي یک قطعه پارچه، لبخند می زند. او نیز لبخند زنان، گفت:-
علیمات دینی است.این فقط درس ت-

چرا بابا؟--
چون دین تو با دین او فرق دارد.-
چطوري بابا؟-
تو االن کوچکی، بعد خواهی فهمید.-
بابا من بزرگم-
عزیزم، تو کوچکی ...-
).132-131: 1369محفوظ، »(...نم؟اچرا مسلم-

از لحن زد.راد را حدس وان از سیاق گفتگو بخشی از شخصیت این افتمی،در این قطعه از دیالوگ
محفوظوبرده می شودحس کنجکاوي اش پی از سؤاالت کوتاه و مکرر او بهکودکانه به کودك بودن و

آورد و از سیاق گفتگوي جمالت سؤالی کوتاه و پشت سر هم می،دهدبراي اینکه فکر سطحی او را نشان
را به عنوان شخصیت مهربان و آرام مجسم و مادربرد.به یک شخصیت منطقی و میانسال پی می توانپدر 
کرد.
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، که شخصی پیر و دردمند و گرفتار دهدتشخیص دتواناز سیاق گفتگو میخوانندهیا در دیالوگ زیر 
و بر اثر گذشت زمان به خواري و ناتوانی افتاده است و اکنون ازاست که زمانی زیبا و خوشبخت بوده

نگران است.سرپناهی و بیآینده
دلیه...ع-
ها هم کسانی را دارند که بیادشان هستند.جز شما کسی را ندارم، حتی مرده-
خاله جان همیشه به یاد شما هستم اما کار و گرفتاري ...-
اند ...بثینه جان، مرا پاك فراموش کرده-
بثینه به سکوت پناه برد، عیون گفت:-
ست. اگر عدلیه مرا ترك کند از گرسنگی، در اي که در قید حیات امن خاله شان هستم، تنها خاله-

رختخواب خواهم مرد.
ات، خواهران خوشبختی بودیم. روزگار خوشی دردمندانه آهی کشید و گفت: من و مادر و خاله-

).146بود.(همان: 
نجیب محفوظ هم از دیالوگ(گفتگوي دو طرفه) و هم از مونولوگ(حدیث نفس) در داستانهایش بهره 

ونهنمه است.برد
-هاي بیشتر خودداري میاطالۀ کالم از آوردن نمونهخود داري ازهایی از دیالوگ در باال ذکر شد و براي 

علی موسی بعد از آنکه» متهم«در داستاندر زیر آورده می شود. شود. به عنوان نمونه یک مورد از مونولوگ 
پردازد:خود به به درد دل مین من ِ دروکنند؛ با تصادف او را متهم میۀدر صحنناجوانمردانه

ام به زندگی تو بسته است. شرایط اطراف، حتی زیرکی و هوشیاري بازپرس را به ریشخند عیاد، زندگی«
پروا و از خواهد گرفت. آیا بیگناه به زندان رفتنمم نیز امر مهمی نیست؟ بهتر است بارت را سبک کنی و بی

را میآکند و اکنون خنده ترا سرشار می سازد. گناهان روي بالهت بخندي. در گذشته اشکها وجودت
اي میان آنها نیست. چه اي از این بن بست رهایی یابی، اما هیچ گونه رابطهات را یاد آور تا لحظهگذشته

شود. چشمان این کشاورزان از درون عینک تیره ح میالکسی گفته است که هرج ومرج با هرج و مرج اص
ولی هیچ مسؤلیتی در این امر ندارم. شاید هم مشارکتی ،اندپیشین بر چشماشان نهادهنگرند که نسلهاي می

ها ام و در پشت این میلهام به اندیشیدن پرداختهدانم.براي نخستین بار در زندگیداشته باشم و خودم نمی
.)172همان: »(بیشتر فکر خواهم کرد.

) شخصیت پردازي بر مبناي کردار(اکسیون)5.2.2
زنند که متناسب با هر داستان، افراد براي رسیدن به اهداف خود دست به اعمال و رفتاري میدر

-عمل در کنار شخصیت و گره خورده با آن است. اینها یکدیگر را تکمیل می«شخصیت آنهاست، به عبارتی
ي چشمگیر است ). اهمیت انعکاس رفتار و کردار افراد در شخصیت آنها به حد70: 1380عبدالهیان، »(کنند
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کنند و آن را قابل تفکیک و جدا از شخصیتهاي ترین اصل داستان یاد میکه از عمل به عنوان محوري
به گفتۀ هنري جیمز شخصیت چیست جز تجلی رویداد و رویداد چیست جز ترسیم «دانند.داستانی نمی

ها را نمیدها و شخصیتشخصیت. در این نکته، پروپ، توماشفسکی و بارت با جیمز هم صدایند: کارکر
).84: 1387مارتین،»(توان از هم جدا کرد زیرا رابطۀ متقابل دارند و یکی مستلزم دیگري است

ها را محفوظ در داستانهاي کوتاه خود بدون هر نوع قضاوت و پیش داوري، تنها عملکرد شخصیت
ف شخصیت بپردازد. در دهد که خودش به ارزیابی وجوه مختلکند و به مخاطب فرصت میتوصیف می

کند و آن را در ها به صورت مستقیم خودداري میهاي خاص شخصیتواقع او به این شیوه از بیان ویژگی
دهد خود به تجزیه و تحلیل رفتارها بپردازد و نتیجۀ سازد و به مخاطب اجازه میرفتار آنها منعکس می

مورد نظر را بگیرد.
نمونه:

لباس قضاوت به تن داشت، چهار زانو بر تخت نشست و هیچکس ندید از در اثناي گفتگو، مردي که«
یا از حلقۀ رقص... کسی ندانست. دفتري را پیش رو باز کرد و متنی را » بدو«کجا آمد، از طرف یهودیان یا

زدند و سر و صدا کند. هیچکس کالمش را نفهمید، چون دست میخواند، انگار که حکمی را قرائت می
اش هدر نرفت و مثل امواج خروشان، تند و ناهماهنگ در بارید. اما سخنان نشنیدهباران میکردند ومی

).147: 1377محفوظ، »(خیابان منتشر شدند
در توصیفی که محفوظ از رفتار قاضی ارائه کرده است، شخصیت او به طور محسوسی نمایان است؛ 

واه است که با عقل و احساسات مردم مسکین هاي مغرور و خودخقاضی در این داستان نمادي از شخصیت
خوانند که کنند و متنی را میهاي مطنطن دفتري را پیش رو باز میکنند و با الفاظی بلیغ و سخنرانیبازي می

فهمند اما بر سرنوشت آنها  تأثیر گذار است.شان را نمیمردم عادي سخن
معه استفاده شده است، یک نوع ترس و هاي عادي که از طبقۀ متوسط جادر رفتار و کنش شخصیت

شود:دلهرة ناشی از وجود جاسوسان حکومتی دیده می
اش اي را سر داده بودند که مرد غریبه در آستانۀ در ظاهر شد... حضور غیر منتظرههمگی با هم ترانه«

ها و خندههمانند شوك الکتریک، جمع حاضران را لرزاند. آواز خوانی قطع شد، در چهره ها اخم نشست 
گذشت. اما این همه طولی نکشید. تأثیر آن ورود ها به وي خیره شد و گاه دزدانه از وي میمرد. نگاه

اي ساعات شبشان را ناگهانی و وحشت آفرین به زودي زایل شد. مشتریان میخانه، مایل نبودند که بیگانه
واگذارند... وي همچون دندانی فاسد و درد تباه کند و با اشاره از یکدیگر خواستند که او را به حال خودش 

).47همان: »(فرسودآور اعصابشان را می
به طور کلی یک نوع ترس و اضطراب و سر درگمی واحساس شکست و عجز در اعمال و رفتارهاي 

خورد که آن به این دلیل است که محفوظ به این وسیله هاي داستانی نجیب محفوظ به چشم میشخصیت
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هاي سیاسی و اقتصادي و هرج و مرج جامعه در دورة جنگ جهانی و شکست اعراب بسامانیخواسته که نا
اش انعکاس دهد .هاي داستانیاز اسرائیل  در شخصیت

(انواع شخصیت)هاه بندي شخصیتق)طب5.2
تقسیم "هاي پویاشخصیت"و"هاي ایستاشخصیت"توان در دو دستۀها را میاز لحاظ درونی، شخصیت

د.بندي کر
دك تغییري را بپذیرد. به عبارت دیگر، در نشخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است که تغییرنکند یا ا«

هاي دیگري از را با نام). شخصیت ایستا93: 1376میرصادقی،»(پایان داستان همان باشد که در آغاز بوده
توان همۀ وجود صیتی است که میشخصیت ساده یا ثابت، شخ«اند.جمله قراردادي، ثابت و ساده نیز نامیده

کاریده نیست و با جزئیات سروچاین شخصیت پی. او را در یک جمله وصف کرد و به خواننده شناساند
).190: 1374شمیسا، »(ندارد

شخصیتی است که یکریز و مداوم در داستان، دستخوش تغییر و تحول باشد و «شخصیت پویا،در مقابل
و جهانبینی او یا خصلت وخصوصیت شخصیتی او دگرگون جنبه اي ازشخصیت او، عقاید

).94: 1376میرصادقی،»(شود
هاي کوتاه، به سبب محدودیت حجم و گسترة رویدادها و صحنه ها، مجال و میدان از آجا که در داستان
هايپردازي در اختیار نویسنده است، بنابراین در داستان کوتاه استفاده از شخصیتکمتري براي شخصیت

ها می شوند و باعث صرفه جویی زمانی در پردازش شخصیتایستا و ساده که در یک نگاه شناخته می
گردند، از بسامد باالیی برخوردار است. 

هاي پویا هستیم وکمتر شاهد شخصیتبا توجه به دالیل ذکر شده، در داستان هاي کوتاه نجیب محفوظ 
در شخصیتی دگرگونی صورت پذیرد، دگرگونی اندکی است اگر ها ثابت و ایستا هستند وبیشتر شخصیت

ابتداي داستان شخصیتوتغیراتی پردامنه و اساسی نیستاي در پی دارد ومنطقی و قانع کنندهۀکه پشتوان
. چشمگیرترین شحصیت پویا در داستانهاي چندانی نکرده استبا شخصیت انتهاي داستان تغیرات اساسی 

از مجموعه روز قتل رئیس جمهور است به طوري » رؤیاي نیمه شب«در داستانمورد بررسی قرار گرفته 
در ابتداي داستان جوانی متواضع و پاکدل که وضع مالی خوبی ندارد:» عبده«که

در واقع جوانی بود زیر سی سال قصابی بود از اهالی مجاور؛ خوش سیما، پاکدل و با خلق و خویی «
).208: 1369حفوظ،م»(مالیم که وضع مادي خوبی نداشت

تبدیل شد:،نهادو در پایان داستان به شخصیتی مغرور و تجمل گرا که براي کسی وقعی نمی
جست ...عبده به زندگی هاي مالی محل شرکت میشد. وي در همۀ فعلیتترمیگردن عبده کلفت«

ساخت -کفش قرمز رنگآسوده و اشرافی روي آورد. کاله تجملی شاهانه بر سر نهاد و عبایی از موي بز و
رفت، بویمشک بر او پیشی هاي طال را آذین انگشتهایش کرد. هر جا که میپوشیده و انگشتر-خان الخلیلی
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-رفت و از چشمها پنهان میشدند تا اینکه میگرفت و مردم در در دو سوي خیابان به احترامش بلند میمی
).213همان: »(شد

ذکر راشتوانۀ قانع کننده غرور حاصل از ثروت و نفوذ بسیارنجیب محفوظ براي تغییر شخصیت پ
رسد.کرده است که منطقی و قانع کننده به نظر می

)نثر، زبان و لحن6
که بیانگر تجربیات شخصی، اجتماعی و روحیات و عواطف درونی استشیوة بیان هر شخصیت،لحن

التی که در یک متن ادبی، نظرش را براي ح«اند: لحن کردههاي مختلفی ازنظران تعریفاوست. صاحب
). 265: 1380ابرمز،»(کندکند. لحن سخن او احساسش را نسبت به مخاطبش بیان میشنونده بیان می

برد تا در داستانش حال و هواي خاصی پدید شگردهایی است که داستان نویس به کار می«همچنین لحن
مانتیک. عنصري که در شکل دادن به لحن نقش تعیین آورد، به مثل حال و هواي تراژیک یا کمیک یا ر

ده از طریق آهنگ و موسیقی کلمه در جمله، ن). نویس596: 1380ی،نایرا»(اي دارد زبان نوشتاري استکننده
لحن خاصی را به و ...هاضرب  المثل، تشبیهاتها،ساختمان جمله در کالم، استفاده از نمادها، استعاره

لحن یعنی اینکه نویسنده «کند.آن، مقصود مورد نظر خود را به خواننده منتقل میسیلۀبوورد و آوجود می
و با اختیار کردن لحن مناسب با فضا و موقعیت و شخصیت و حضور مستقیم خود را از نثر بیرون بکشاند

طلبد، میموضوع داستان، به نثر تصویري دست یابد. در این حالت لحن نویسنده، متناسب با آنچه داستان
اعتنا، طرفانه، سرد و مأیوسانه، بیاي، فروتنانه، عاشقانه، شجاعانه، بینزآمیز، کنایهطتواند موقّر و آرام، می

). تزوتان تودوروف، براي لحن به عنوان یکی 224: 1386فتاحی،»(محبت آمیز یا شوخ و صمیمانه و ... باشد
ترین دید، دیدي درونی«: دید درونی و بیرونی معتقد استهاي اساسی داستان توجه دارد و به دواز مقوله

). 66: 1382تودروف،»(هاي شخصیت را به ما بنمایداست که تمامی اندیشه
گزیند، به طوري که ما از لحن سخن نجیب محفوظ به اقتضاي مقام و موضوع لحن مناسب را برمی

در داستانهاي کوتاه مجموعۀ اوببریم. توانیم تا حدودي به جایگاه وموقعیت آنان پیها میشخصیت
-به زبانی نمادین به تصویر میاهاي سیاسی و فکري و اجتماعی و فقرو هرج ومرج رکه بیماري» خواب«

سرد و مأیوسانه دارد:،لحنی تراژیککشد،
دهند. صاحبکنند و با گله گذاري از اوضاع، همدلی نشان میهایشان را تعریف میمشتریان، لطیفه«

خواند و این بیغولۀ نمناك از شور و خوشی آکنده بود.ذوقی آواز می
پولی را فراموش کنیم.هاي قد و نیم قد و بیاي عیال و بچهست لحظهنیبد-
ها را فراموش کنیمگرما و مگس و دنیاي آن سوي میله-
).66: 1377از انس و مالطفت گربۀ سیاه لذت ببریم.(محفوظ،-
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دهد. ۀ ناخوشایندي میثتأسف است که خبر از حادهمراه با یأس وان اندوهگین و گاهی لحن کالم چن
دهد. عراب و اسرائیل را مورد بررسی قرار میادرگیري » خواب«از مجموعۀ» زیر سرپناه«محفوظ در داستان

ورد:آاز طریق لحن، زمینۀ بیان آن را فراهم می ،اما پیش از آنکه در مورد جنگ چیزي بگوید
ها به هم بر آمدند و تیره و متراکم شدند و نم نم باران، باریدن آغاز کرد و هوایی سرد و مرطوب و ابر«

بر شتاب عابران جز چند نفري که زیر سرپناه ایستگاه  گرد آمده بودند،نفس گیر، خیابان را در بر گرفت.
غالب شود. نمعمول بر خیابارفت که حالتمد، بیم آن میآهایشان افزودند و اگر مرد به صحنه نمیگام

ها و مردانی دوید. از خیابان کناري آمد. ودر آن طرف خیابانی دیگر، از دید پنهان شد.پسر بچهدیوانه وار می
).143: 1377محفوظ، »(زدند: دزد ... دزد را بگیریدچند، تعقیبش کردندو فریاد می

کند در ادامه داستان حادثۀ هولناك جنگ و هرج و و بعد از اینکه از طریق لحن، زمینۀ بیان را فراهم می
کشد:تراژیک به تصویر میمرج را با لحنی

هایی نیز بین بدو ویهودیان شعله جنگ در محیط  بدو و بعد در جایگاه یهودیان درگرفت و آتش جنگ«
معاشقه کردند. رقصیدند. وعدة زیادي پیرامون گور گرد آمدند و عریان، خواندند و میور شد و دیگران می

و دزد نشئه شد و تفنن و ابداع در رقص خویش به نمایش گذاشت و همه چیز شدت گرفت و به اوج خود 
).147(همان: » رسید. قتل و رقص و معاشقه و مرگ و رعد باران

و آشفته بازار زمان جنگ را با رفتارهاي شود، محفوظ سردرگمی و هرج و مرجچنان که مالحظه می
کشد: جنگ و رقص و آواز عجیب که با نوعی طنز گزنده و با لحنی تأسف بار به به تصویر میمتناقض و 

و ...خواندن و معاشقه پیرامون گور، عشق بازي روي جسد و رعد باران
کند که غیر ین هرج و مرج را نشان دهد، آن را بالحنی بیان میابراي اینکه شدت محفوظ دیگرسوياز 

رسد:نظر میباور و نامعقول به 
و آنهایی که زیر سر پناه ایستاده بودند، سرگشته شدند، اما با وجود این به نجوا پرداختند:«
اگر تصویري سینمایی نباشد، جنون است-
تردید، تصویر سینمایی است و پاسبان منتظر است که نقشش ر ایفا کندبی-
ها؟وتصادم اتومبیل-
(همان)کنیماي پیدا میر نهایت، پشت پنجرهاي است هنري، و کارگردان را دافه-

ها، در داستانهاي کوتاه نجیب محفوظ از تنوع و تشخصی چشمگیر درمجموع لحن گفتاري شخصیت
ها به موقعیت، سن، سطح فرهنگی و فکري و توانیم از لحن شخصیتبرخوردار است. به طوري که ما می

گرم و نوازش آمیز، لحن طنز آمیز، لحن مفاخره، لحن . انواع لحن خطابی، لحن بریماجتماعی آنها پی ب
پرده و جسورانه، لحن پرخاشگرانه، لحن آمرانه، لحن احساسات رقیق عاشقانه، لحن بیازبرخاسته

است.مشاهده قابلبرخاسته از ترس یا خجالت، لحن خواهش و تقاضا و ... در این داستانها
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این دهند و رخ می–هاي قاهرهواغلب در محله-اهاي مصربا آنکه حوادث داستانها در شهرها و روست
بسیار کماش هاي داستانیند؛ اما محفوظ در دیالوگ شخصیتگیرمیقراردر حوزه ادبیات اقلیمی داستانها 

دالیل جهانی از گیرد و این یکی از عربی فصیح بهره میدر بیشتر مواردکند واز لهجۀ مصري استفاده می
اي نجیب محفوظ است. البته این بدان معنا نیست، که محفوظ از زبان محاوره و عامیانه شدن داستانه

استفاده نکرده است، بلکه این جزء الینفک و جدایی ناپذیر ادبیات داستانی است و از طرف دیگر چون 
وره و اش را از میان طبقات متوسط برگزیده، طبیعی است از زبان محاهاي داستانیمحفوظ  شخصیتنجیب 

. از آن نمونه:هایش بیشترین استفاده را کندعامیانه در گفتگوي شخصیت
).183: 1369بر شد(محفوظ، اندوهی ژرف وجودش را فرا گرفت.آنگاه از خنده روده-
اند که دمرو به خواب رفته است.(همان: ها اغلب او را دیدهزند وشب... و با خوشکامی لبخند می-
204.(
).212انۀ عبده شکر آب شد.(همان: میان تو و خ-
).219عالوه بر آن از نزدیکان مدیر عامل است و طبیعی است که او را آنتن مدیریت بدانیم.(همان: -
).83: 1377کرد.(محفوظ،رفت و بهار را تنفس میمرد سالنه سالنه می-
).84براي جلوگیري از وارفتگی باید پیاده روي کنم(همان: -
).99زند(همان: جانب چپ قوه خانهبازار کانتو دید که به چپق پک میملعون را در -

خورد، استفاده از زبان ادبی و شاعرانه هایی که در نثر داستانی نجیب محفوظ به چشم میاز دیگر ویژگی
ها، جمالت کوتاه و بریده و استفاده از سه نقطه به جاي سخنان از جمله انواع  تشبیهات بدیع،  ضرب المثل

:بینی براي کوتاه کردن جمله استقابل پیش
تشبیه

).66: 1377هایشان به زفیر افعی شباهت دارد(محفوظ، صداي پاها به خش خش مار و نفس-
).97تازیانه در ظلمت مثل آتش بر سرش بارید(همان: -
خت پدید ردماند که در پوست د، شکافی را مییگشاپیرمرد مفنگی، وقتی دهانش را مثال به تبسم می-

).153آمده باشد(همان: 
نمود از گفتگوي تند و تیزشان کنار نهاده شده بود(محفوظ، زن زیبا روي که چون کبوتري آرام می-
1369 :256.(
).257هر کس در الك خود فرو رفت، سکوتی زیبا بسان یک رؤیا(همان: -

ضرب المثل
).210در دیزي باز است، حیاي گربه کجا رفته است(همان: -
).256رسد(همان: رسد، اما آدم به آدم میکوه به کوه نمی-
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).273اي زیر نیم کاسه باشد(همان: نکند کاسه-
خورد و نه در مجموع نثر محفوظ، نثري زنده و جذاب است که نه کهنگی و لغات مهجور به چشم می

گیرد.صیح بهره میهاي مصري استفاده شده است، بلکه او در داستانهایش از عربی فاز لهجه
) مضامین7
شود و اي که در خالل اثر کشیده میدرون مایه فکر اصلی و مسلط در هر اثري است، خط یا رشته«

).174: 1376میرصادقی، »(هاي داستان را به هم پیوند می دهدوضعیت و موقعیت
لعاب دادن و نجیب محفوظ زندگی ساده و جرئیات واقعیت روزمره طبقۀ متوسط را بدون رنگ و 

هایش از کانال رخدادهاي تاریخی و فلسفه بافی به بهترین نحو بیان کرده است؛ بدین شکل که او در داستان
ها و دیالوگ و آکسیون و روحیات و ذهنیات آنها، دیدگاه خود را دربارة هر هاي سیاسی شخصیتگرایش

له سیاست، عشق، مرگ، جهان، تصادف، آنچه که ذهن بشر را در زندگی روزمره به خود جلب کرده از جم
دهد یا اي را نشان میبی آنکه حس کنیم جهت فکري و ادراکی ویژه،کندهنر و به طور کلی هستی بیان می

کند.ایدئولوژي خاصی را تبلیغ می
موضوعاتی که ذهن بشر را از ازل تا ابد به خود مشغول کرده است در خالل داستانهاي اغلببا آنکه 

ترین موضوعات محوريو مسائل اجتماعیسیاست،خورد؛ اما عشقنجیب محفوظ به چشم میکوتاه 
داستانهاي کوتاه مورد بررسی قرار گرفته است.

ترین نیروهاي طبیعت انسان است و به همین دلیل در اکثر داستانهاي عشق یکی از بزرگترین و اساسی«
بلکه به ،کند چنین احساسی در داستان باشدخواننده طلب میکند ... آنهم نه به این علت که کوتاه نفوذ می

قرار نگیرد با یهاي آن در معرض قویترین احساسات انساناین سبب که داستانی که هیچیک از شخصیت
).171: 1369یونسی، »(واقعیت زندگی ساگار نیست

و عاشقی دارد و تقریبا اي به عشقبه همین علت است که محفوظ در داستانهاي کوتاه خود توجه ویژه
در تمام این داستانها عشق و ماجراي عاشقی وجود دارد. اما در تمام این داستانها موضوع عشق به صورت 

عشق موضوع اصلی و » رؤیاي نیمه شب و خاکستر«یکنواخت کاربرد ندارد؛ در بعضی از داستانها مانند
به عنوان یک موضوع » لوکوموتیوران و پایان«ومحوري ترین موضوع است و در بعضی از داستانها مانند

هاي فکري و اجتماعی و موضع سیاسی و بیماري» خواب«فرعی مطرح است. با آنکه محفوظ در مجموعۀ 
هاي مسلط بر داستانها است. البته عشقی که مد نظر کند، باز عشق هم یکی از موتیفاقتصادي را بیان می

عشقی است با وقار و عفت زیبنده و در چهارچوب ،کندرح میمحفوظ است و آن را در داستانهایش مط
مباالتی برکنار است و همچنین عشقی فراگیر است که عشق همسر به همسر، عشق و عرف و از فساد و بی

شود.محبت والدین به فرزند، خواهر به برادر، دوست به دوست و ... را شامل می
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اي ندانیم، اما او بدون شک هنرمندي سیاسی و ري حرفهاز سوي دیگر، اگر نجیب محفوظ را سیاستمدا
موضع و گرایش ، طبیعی است که او در آثار خود و بویژه در داستانهاي کوتاهشیفتۀ ملت خویش است و

هاي نظام مردمی جمال کند. او شکست اعراب از اسرائیل، لغزشسیاسی خود را دربارة مسائل مختلف بیان 
اعتمادي و هاي ناشی از سیاستهاي درهاي باز و هرج و مرج و بیسی، تیره بختیعبدالناصر ونبود دموکرا

ها از طریق رمز و هاي سیاسی شخصیترا از رهگذر گرایشدومسر درگمی مردم مصر در جنگ جهانی 
کند و از هنر داستان نویسی به عنوان ابزاري انتقادي براي دولتمردان که شکست و عجز را ایماء بیان می

و به همین علت است که سیاست از کنداي ملت مصر و همچنین اعراب تحمیل کردند، استفاده میبر
موضوعات اساسی و انکار ناپذیر داستانهاي محفوظ است.

) صحنه(زمان و مکان)8
نیز گفته شده است، به معنی زمان و مکان وقوع داستان یا "قرارگاه"و "موقعیت"، "زمینه"صحنه که«

: 1371داد، »(یابداست. صحنه، موقعیت مکانی و زمانی است که عمل داستانی در آن تحقق مینمایش نامه
329.(

هاي داستانی محفوظ در مکان اي در داستانهاي کوتاه نجیب محفوظ دارد. شخصیتمکان جایگاه ویژه
ها و شهرپردازند به طوري که  حوادث داستانها در مشخص و ثابتی به کنش و واکنش با واقعیت می

هاي مصر هاي مد نظر شخصیتی که از سرزمیندهند و در داستانرخ می-و اغلب قاهره-روستاهاي مصر
هاي ثابت و مشخص گام به خارج نهد، مشاهده نشده است.از دالیلی که محفوظ در داستانهایش از مکان

ست که او تحت تأثیر کند، این است که محفوظ خود اعتراف کرده امصر و اغلب قاهره استفاده می
تولستوي و شیفتۀ ملت خویش است و از سوي دیگر محفوظ دو بار و آنهم براي مدت کوتاهی قاهره را 

هاي شناخته شدةقاهره هایش باال ببرد از مکانترك نکرد و براي آنکه جنبۀ حقیقت مانندي را در داستان
هاي مورد عالقۀ قهوه خانه و میکده از مکانهاي خاصی مانند خانه، محله،کند. کاربرد مکاناستفاده می

شود.هاي سبکی او محسوب میمحفوظ است که از تشخص
هاي کوتاه محفوظ، زمان مشخصی است. او حوادث پنجاه و شصت سال اخیر زمان نیز در داستان

صر و سرزمین مصر از جمله وضعیت این سرزمین را در جنگ جهانی دوم، دورة نظام مردمی جمال عبدالنا
کشد چنانکه از او به عنوان روایتگر تاریخ نوین مصر یاد شکست اعراب از اسرائیل و ... را به تصویر می

کنند.می
با اینکه زمان و مکان در داستانهاي کوتاه محفوظ، درظاهر زمان و مکان ثابت و مشخصی است. اما در 

ظ زمان و مکان اهمیت خاصی دارد و فراتر واقع براي درك مسائل فلسفی نهفته در داستانهاي کوتاه محفو
از این مکان و زمان ظاهر است. زیرا این زمان و مکان مشخص و ثابت مانند مظروفی است که گسترة 

اش بی نصیب نمی سازد.اش هیچ زمان و مکانی را از تشعشع پیوستهفراگیري
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) پایان بندي9
همۀ این ، به طوري کهختی را به کار برده استاهاي یکنوداستان پایان بندي22نجیب محفوظ در این 

برد که خواننده را هایی را در داستان به کار میداستانها پایانی باز و رو به گسترش دارند؛ البته محفوظ قرینه
بلکه به مخاطب این اجازه ،دهددر پایان نتیجۀ قطعی و متقنی ارائه نمی، ولیسازنداز سردر گمی خارج می

.که خود به بحث و بررسی ماجرا بپردازد و نتیجه مورد نظر را بگیرددهد را می
نتیجه گیري

مجموع نتایج حاصل از این پژوهش به شرح ذیل است:
هاي غیر ضروري خودداري هاي مخلّ و توصیف)نجیب محفوظ در آغاز داستانهاي کوتاه از اطناب1

هاي داستانی بتوانند وارد شرایطی که شخصیتکند و صحنۀ آعازین با معرفی قهرمان داستان، توصیف می
و اغلب جذاب و زیباست.شودها آغاز مییا گفتگو بین شخصیتداستان شوند و

پیرنگ در داستانهاي کوتاه نجیب محفوظ داري طرحی منسجم و منظم است و بر اساس )طرح یا2
گشایی برسد، نقطۀ اوج و گرهمش به سوي بحران در حال حرکت تا بهامنطق کلی حاکم بر داستان از آر

است.و با تکیه بر زمان خطی و تقویمی این حرکت مبتنی بر روابط علت و معلول
اویۀ دید درونی(اول ز)در داستانهاي مورد بررسی قرار گرفته، زاویۀ دید بیرونی(سوم شخص) بر 3

ید درونی(اول) شخص است داستان تنها دو داستان داراي زاویۀ د22شخص) ترجیح دارد؛ چنانکه از این 
و بیست داستان دیگر  داراي زاویۀ دید بیرونی(سوم شخص) است.

اش هاي داستانیاو با چنان مهارتی شخصیت)اوج مهارت نجیب محفوظ در شخصیت پردازي اوست.4
ي هاکنند. او از شیوهرا از میان طبقۀ متوسط جامعه برگزیده است که ملموس، زنده و پذیرفتنی جلوه می

شخصیت پردازي، شخصیت پردازي بر مبناي توصیف و اغلب توصیف قیافۀ ظاهري وشخصیت پردازي بر 
هاي ثابت و هاي داستانی محفوظ اغلب از نوع شخصیتبرده است. شخصیترابهرهبیشترینمبناي گفتگو

، غالباپویاهايشخصیتاست، وانگهی همان اندكهاي پویا کمتر  شاهد شخصیتخوانندهایستا هستند و 
شوند.دچار تغییر و تحول میاي منطقی و قانع کننده با پشتوانه

از لحن خوانندهگزیند؛ به طوریکه ) محفوظ به اقتضاي مقام و موضوع لحن مناسب را بر می5
. دبرها تا حد زیادي به جایگاه، موقعیت، سن، سطح فرهنگی و فکري و اجتماعی و ... آنها پی میشخصیت
هاي سیاسی و فکري و اجتماعی و فقر و هرج و مرج را به که بیماري» خواب«در مجموعۀ داستانمحفوظ 

کشد، لحنی تراژیک و سرد و مأیوسانه دارد.تصویر می
در داستانهاي ،کندموضوعاتی که ذهن بشر را در زندگی روزمره به خود جلب میاغلب) با آنکه 6

داستانهاي کوتاه موضوعاتتریناما عشق و سیاست محوريکوتاه نجیب محفوظ می توان مشاهده کرد،
مورد بررسی قرار گرفته است.



6217 هامجموعه مقاله

که به طوري.مشخصی است)زمان و مکان در داستانهاي کوتاه مورد بررسی، زمان و مکان ثابت و7
و از افتند و در خانه و محله اتفاق می-و اغلب قاهره-تمام حوادث داستانی در شهرها و روستاهاي مصر

کشد.مصر را به تصویر میسرزمینلحاظ زمانی محفوظ حوادث پنجاه و شصت سال اخیر
هایی براي )تمام این داستانها پایانی باز و رو به گسترش دارند، البته محفوظ در طول داستانها قرینه8

دقت و ژرف نگري دهد که خواننده آنها را باید باخارج کردن خواننده از سردرگمی در اختیار او قرار می
دریابد.
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بررسی مفهوم حقوق بشر(حقوق کودك) 
در آثار پروین اعتصامی و فریدون مشیري

منشکمالیاحد 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
کامران پاشایی فخري
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

زادهپروانه عادل
دانشیار دانشـگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

چکیده
حقوق کودك بخشی از موضوعات مهم حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدي از سوي افراد جامعه 

یان شعراي معاصر پروین اعتصامی و فریدون مشیري به موضوع کودکان و احترام به حقوق آنها دارد. از م
اهمیت بسیار داده و این موضوع در اشعارشان به وضوح مشهود است. این مقاله به بررسی آثار این شعرا با 

حقوق کودکان پرداخته است.
حقوق کودك، پروین اعتصامی، فریدون مشیريها:کلیدواژه

مقدمه
حقوق بشر، توسعه اقتصادي و اجتماعی مالزم یکدیگرند. فقر و محرومیت، افزایش بی رویه جمعیت، و «

صدمه زدن به محیط زیست و به خطر انداختن سالمت و امنیت همان قدر براي بشریت مضر است که قید و 
یر علیه گرسنگی، بیماري، اجبار و خشونت و نادانی و تعصب. حمایت واقعی حقوق بشر مستلزم مبارزه پی گ

نادانی، مشکل جمعیت و آلودگی محیط زیست است و این امور هرگز به سامان نخواهد رسید مگر آنکه 
برنامه ریزي اقتصادي و اجتماعی صحیح توسط دولت ها مورد توجه قرار گیرد و سازمان ها و موسسات بین 

آزادي هاي »(این آرزوها از تالش و کوشش نباید ایستاد.المللی از اهتمام در این باره دریغ نورزند و تا تحقق 
)1375،4عمومی حقوق بشر؛

شک یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی، دوران کودکی است. دورانی که در آن بی«
گیرد. در این زمان میان، کودکان در گذراندن دوران کودکی، فقط به ریزي شده و شکل میشخصیت فرد پایه

ه و مراقبت جسمانی نیاز ندارند، بلکه این توجه باید همه ابعاد وجودي آنان را در بر گیرد. این ابعاد، توج
(حقوق کودك در »  گیرد.از دوران کودکی شکل میعوامل تعیین کننده و اساسی یک انسان هستند که

)1: 1390ایران،
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از لحاظ جسمی و اقتصادي و... است. انسان براي زندگی خویش نیازمند امنیت چه از لحاظ روحی و چه
شان هاي نخست زندگیکودکان نیز که پایه و اساس رشد جسمی و عقلی و اجتماعی، آنان در همان سال

اي دارند. هاي ویژهها و مراقبتگیرد نیاز به حمایتشکل می
جا که خانواده اولین تردید نگهداري و تربیت هر کودك براي جامعه داراي آثار فراوانی است و از آنبی«

گشاید، لذا یکی از مهمترین ابعاد حمایت از اطفال، برخورداري نهاد اجتماعی است که کودك در آن چشم می
اي مشروع و شایسته است تا با رعایت حقوق کودك در چهارچوب قانونی آن، کودك آنان از داشتن خانواده

)21(همان: » در مسیري مطلوب رشد نماید.
اند، که اگر در همان زمان کودکی از آنها پشتیبانی و حمایت نشود، جوداتی حساس و شکنندهکودکان مو

شوند که جبران ناپذیرند. پس باید حقوق هاي جدي میها و آسیبدر مسیر پرپیچ و خم زندگی دچار لغزش
ق بشر و کودکان را شناخت را شناخت و براي احقاق آن تالش کرد. بر این اساس اعالمیه جهانی حقو

اند. در میان شاعران ایران نیز دو تن از شعراي معاصر، کنوانسیون حقوق کودك به این موضوع مهم پرداخته
پروین اعتصامی و فریدون مشیري به زیبایی به این حقوق اشاراتی دارند.

به اي نسبترغم اینکه طعم شیرین مادر شدن را نچشیده است، ولی دید مادرانهپروین اعتصامی علی
خود از زبان کودکان ايکودکان دارد و این موضوع به وفور در اشعارش نمایان است. پروین در اشعار مناظره

اي را تحت تاثیر قرار داده و به تفکر وادار کند که در خواننده یا شنوندهفقیر و یتیم موضوعاتی را بیان می
-شود اشاره میمواقع نادیده گرفته شده و پایمال میکند. پروین با زبان شعر به حقوق کودکان که در اکثرمی

کند.
کند و از بانیان ظلم و ستم دیده ابراز همدردي میفریدون مشیري نیز در اشعارش با کودکان یتیم و ستم

دهند و حقوق آنها از جمله حق حیات و حق داشتن سرپناه گناه را مورد ظلم و شکنجه قرار میکه کودکان بی
هاي کند. فریدون معتقد است که کودکان انسانکنند، اعالم تنفر و انزجار میدر را پایمال میو پدر و ما

معصومی هستند که نباید با آنها به خشونت رفتار کرد.
این مقاله بر آن است تا به بررسی مباحث حقوق بشر و حقوق کودکان در اشعار دو شاعر وطنی، پروین 

د و سعی دارد تا با نگاهی دقیق به این موضوع نشان دهد که، شاعران ما از اعتصامی و فریدون مشیري بپرداز
ي موضوعات حقوقی آگاهی داشته و این حقوق را با زبان شعر و قابل فهم و با قلم تواناي خود به رشته

اند.تحریر در آورده
حقوق کودك:

داند که انسان دار خارجی میحقوق جمع حق است و عالمه طباطبایی حق را عبارت از یک امر واقعیت«
)15: 1384حقوق کودك،»(کند.ي عمل از آن پیروي میدر هر مرحله عقیده آن را باور داشته و در مرحله
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است سانانتوان به دو بخش تقسیم کرد: حقوق او از آن جهت کهحقوق کودك را در یک نگاه کلی، می
اعم از حقوق فردي، استحقوق کودك از آن جهت که انسان .و حقوق او از آن جهت که کودك است

ترین و باشد مثالً در برخورداري از حق حیات که مهماجتماعی و اقتصادي، با حقوق بزرگساالن یکسان می
جنینندارند. حتیفرقیترین حق هر انسان است، و نیز حق سالمت جسمانی، کودك و بزرگسال اساسی

به ، تدریجالبته به صورت ناقص برخوردار است و به ،حقوقو ، از حرمت به وجود آمدنانسان به محض 
شود. تر میموازات رشد او حقوق او بیش

گیري نظام  حقوق با پیدایش و شکلاست . ها در حوزه حقوق خانواده ترین بحثحقوق کودك از مهم«
طور هبجامعهاز اقشار عضیتوجه به بحقوق بشر، از همان ابتدا ي جهانیعالمیهبشر و تدوین و تصویب ا

توجهها نیز مورد هاي آننیز مطرح بوده و لزوم تدوین اسنادي خاص در حمایت از حقوق و آزادي، خاص
ها محروم از حقوق و آزاديبسیاريازتاریخطولدرهموارهکهپذیریبآساقشاراینازبوده است. یکی

ها صورت نپذیرفته، کودکان هستند. اند و توجهی به وضعیت آنو به شدت مورد ظلم و ستم قرار گرفتهبوده 
ها و به رسمیت شناختن هاي آندر حمایت از حقوق و آزاديیخاصقوانینتصویب به خاطر همین مساله 

گرفت. تدوین گیري قرار میآمد که باید به طور جدي مورد پیمیبسیار الزم و ضروري به نظرشان حقو
»         هاي اساسی در این راستا تلقی نمود.توان یکی از گامو تصویب آن را میکنوانسیون حقوق کودك 

)209: 1384هاي آموزشی حقوق بشر، (اولین گام
قوق کودكنسخه ي ساده شده کنوانسیون ح

ها یا اعتنایی به آنهدف کنوانسیون حقوق کودك تعیین استانداردهایی براي دفاع از کودکان در مقابل بی«
رو هستند هاي متفاوت در کشورهاي مختلف با آن روبهها است که هر روز به میزاناستفاده از آنسوء

ترین نکته مورد ن کشورها حفظ شوند مهمهاي فرهنگی و سیاسی و مادي میاکنوانسیون دقت دارد که واقعیت
توان به سه بخش اند به طور عمده مینظر بیشترین منافع کودك است. حقوقی را که در کنوانسیون تعیین شده

گسترده تقسیم نمود:
مقدمات: حق مالکیت، دریافت یا دسترسی نسبت به چیزها یا خدمات بخصوص (مثل یک نام و یک 

استراحت و بازي و نگهداري معلولین و ایتام)ملیت، بهداشت، آموزش، 
حمایت: حق محفوظ بودن از کارها و اعمال خطرناك (مثالً جدایی والدین، درگیري در امور جنگ، سوء 

استفاده جسمی و فکري)هاي اقتصادي یا جنسی و سوءاستفاده
و (دختر یا پسر) تأثیر مشارکت: هر کودك این حق را دارد که نظرش در مورد تصمیماتی که در زندگی ا

-یابد، باید کودك فرصتهاي کودك که به تدریج افزایش میخواهد گذاشت شنیده شود متناسب با توانایی

هاي جامعه جهت آمادگی براي زندگی یک انسان بالغ داشته اي هم براي مشارکت در فعالیتهاي فزاینده
ذهب و زبان)باشد. (به عنوان مثال: آزادي بیان و عقیده، فرهنگ، م
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ي این کنوانسیون به نوعی، پنجاه و چهار ماده کنوانسیون حقوق کودك منعکس شده، هم چنین در مقدمه
به معاهدات اصلی سازمان ملل که در آن به طور مستقیم حقوق کودك مورد توجه قرار گرفته، اشاره شده 

هاي امن و ، اهمیت وجود حریماست، مثل اهمیت خانواده و رشد یکنواخت و متعادل کودك در خانواده
-شود، و اهمیت آداب و رسوم و ارزشها، که شامل حمایت قانونی مناسب قبل و بعد از تولد نیز میمراقبت

)211(همان: » هاي فرهنگی هر ملیت در رشد کودك.
حقوق کودك از منظر پروین اعتصامی

کند و از کودکان یتیم و مادرانه دفاع میپروین اعتصامی به جهت زن بودن، از حقوق کودکان، دلسوزانه و
گوید. هاي آنان سخن میپناه دلجویی کرده و از آمال و آرزوبی

ي جهانی حقوق بشر و پروین اعتصامی، مفاد بیست و پنج تا بیست و هفت اعالمیه» طفل یتیم«در شعر 
اکثر موارد کنوانسیون حقوق کودك نمود دارند:

نیسترفتنمرا پاي خانههک:یستاي شکست وگرکودکی کوزه

ي آب ازوست، از من نیستکوزه؟چه کنم، اوستاد اگر پرسد
ج

کار ایام، جز شکستن نیستین شکسته شدن، دلم بشکستاز

)135: 1390( دیوان پروین اعتصامی،
ي حقوق بشر به کودکان بنابر نیازهاي آنان انجام گرفته است. نیازهایی که باید تعمیم دادن مفاد اعالمیه

براي کودکان برآورده شوند تا آنها از دوران کودکی شاد و غنی لذت برده و بتوانند به بزرگسالی قدرتمند، 
اندیش و مسئول مبدل شوند.مستقل و نیک

ب کنــــــــد چه کنـــم گر طل
تاوان؟

گر نکوهش کند که کوزه چه شد

خجلت و شرم، کم ز مردن نیست
سخنیم از براي گفتن نیست

حیف، دل را شکاف و روزن نیستدیدمکاشکی دود آه می

)136(همان:
ها سزاوار برخورداري از حقوق یکسان و تک انساني جهانی حقوق بشر آمده است که تکدر اعالمیه

هاست. حق برخورداري از مقام انسانی به این معناست که هر اساسی هستند که جزو الینفک وجود آن
شخص به خاطر انسان بودن خود شایسته احترام است.
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دل من هم دل است، آهن نیستماچیزها دیده و نخواسته

چشم طفل یتیم، روشن نیستام هرگزروي مادر ندیده

فرصتی بهر گریه کردن نیستکنند و مراکودکان گریه می

)136(همان:
هاي زندگی را فرا گرفته و ودکی یکی از مهمترین دوران زندگی انسان است که بسیاري از مهارتدوران ک

هایی که خداوند در وجود او براي تربیت و گیرد، نقش مادر به دلیل تواناییهویت و شخصیتش شکل می
ی که از این پرورش کودك به ودیعه نهاده است در این مهم بسیار موثر است و چه سخت است شرایط کودک

نعمت محروم است:

هیچ دامن نیسته که سر من بدامن مادران خوش است، چه شد

گفت با من، که مادر من نیستکه را مادرخواندم از شوق، هر

)136(همان:
ام کودکان حق دارند که نیازهاي اساسی آنها برآورده شود، که نه تنها شامل نیازهاي الزم براي بقا و تم

شود، که به آنها امکان دهد تا حد توانایی خود به امنیت است، بلکه شامل حفظ عزت و غرور کودکان هم می
ي از جامعه عمل نمایند.رشد جسمی و ذهنی رسیده و با توجه به سن و میزان رشد خود به عنوان عضو

که با من، زمانه دشمن نیستگردوست بهر من نگذاشتاز چه، یک

کاز چه معنیت، دیبه بر تن نیستروي بتافت،دیشب از من، خجسته

من که دیبا نداشتم همه عمر
ج

شنیدن نیستندیدن، اي دوست، چو

)136(همان:
نیازهاي کودکان باید با توجه به کل وجود کودك، به طور خاص و همراه با رشد و بالندگی او برطرف 

شود.
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هیچ مخزن نیسته خونین، بقدعهاي دلمعقده؟لعل من چیست

ري به گردن نیستگوهماگربناگوشماشک من، گوهرِ

نان خشک از براي خوردن نیستکودکان را کلیج هست و مرا

)136(همان:
زند را برکسی اطالق گیرد نقش فرزندي است. هرگاه نام فرهایی که در خانواده شکل مییکی از نقش«
آوریم.   کنیم و سایر روابط او را در نظر نمیکنیم، به او به عنوان شخصی داراي رابطه با پدر و مادر نگاه میمی

-اش برآورده شود و هم نیازهاي روحی و عاطفینظام آفرینش به کودك حق داده است، هم نیازهاي جسمی

شناسی است که کودکان با بزرگساالن نه ز این اصل مهم رواناش. نیاز کودکان به قوانین خاص خود ناشی ا
حقوق کودك در »(هاي خود را دارند.تنها از نظر کمی، بلکه از نظر کیفی نیز متفاوتند و نیازها و خواسته

) کودکان از هر نژاد و فرهنگ و مقام اجتماعی باید از تمامی حقوق برخوردار باشند تا 11: 1387اسالم،
اي شدن کودکان نشود،امکانات و حقوق باعث عقدهنداشتن این

چنین جامه، جاي ارزن نیستاینام را به نیم جو نخرندجامه

که نشانی و نامی از تن نیستگه دهند پیرهنمترسم آن

)136(همان:
اي در وجود کودك نشود.اي شدن هم سبب بروز مشکالت تازهواین عقده

جا که هیچ مسکن نیستگفتم: آن؟کودکی گفت: مسکن تو کجاست

چه کنم، نخ کم است و سوزن نیستي خویشدانم زدن به جامهرقعه

)136(همان:
آیند، سواد بار   میي تحصیل دهند و بیتوانند ادامهکودکان بسیاري هستند که به خاطر فقر و نداري نمی

رساند.ي خودمان ضرر میسوادي به جامعهکه در نهایت این بی
وغن نیستر،چه کنم، در چراغهایم نخوانده ماند تمامدرس
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)137(همان:
- پولی آنها آسیب روحی زیادي به آنها وارد میي ما به خاطر ظاهر و بیطرد کردن کودکان فقیر در جامعه

کند که پروین به این نکته هم اشاره کرده است:

هیچ جا، بهر من نشیمن نیستهمه گویند پیش ما منشین

ادکن نیستِزّکه مرا جامه، خَاند از آنبر پالسم نشانده

)137(همان:
هاي کودکان است. هر کسی اختالف در استعدادها و رغبتاختالف عمیقی بین افراد وجود دارد و این«

مند است. والدین نباید این عالیق را نادیده بر اساس استعداد ذاتی و تمایالت فطري به چیزي و کاري عالقه
ها هاي عقالنی و عاطفی آنبگیرند و توقعات و انتظارات خود را از کودك با توجه به شناختی که از جنبه

) 39: 1387(حقوق کودك در اسالم،» دل و متناسب سازند.دارند متعا
هاي نیازهاي کودکانی که محتاج به توجه و رسیدگی ویژه بوده و از آن جمله کودکانی که دچار     ناتوانی

توجهی و نامهربانی افراد جامعه قرار گیرد.که مورد بیجسمی و ذهنی هستند باید برآورده شود، نه این

در تو فرسوده، فهم این فن نیست:ش رفتم و گفتفرنزد استاد

الکن نیستکه ترا جز زبانِهمگنانم قفا زنند همی

)137(همان:
- داشتن براي استفاده از تفریحات و  سرگرمییکی دیگر از مشکالت و کمبودهاي کودکان فقیر امکان ن

اند.هاي سایر کودکان است که اکثرا از آنها محروم بوده
بهر پژمردگان، شکفتن نیستمن نرفتم بباغ با طفالن

)137(همان:
شود که والدینشان به دلیل فوت و جدایی در کنارشان نباشند که مشکالت کودکان وقتی دوچندان میتمام

کند.مشکالت روحی و جسمی آنها را چند برابر می

گلشن نیسته که او نیست، گل بچونگل اگر بود، مادر من بود
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گر گل و یاسمین و سوسن نیستگل من، خارهاي پاي من است

)137(همان:
ي کودکان است، دولت باید براي آموزش و پرورش کودکان تالش کند و امکانات آموزش حق همه
آموزان از تحقیر دانشهاي الزم سعی در جلوگیريي کودکان فراهم سازد و با آموزشآموزشی را براي همه

خصوص معلمان را نماید، زیرا که معلمان نقش خیلی زیادي در آموزش و پرورش کودکان توسط همه به
دارند.

کودن نیست،که چو تو، هیچ طفلسرهاوستادم نهاد لوح ب

بخت با خواندن و نوشتن نیستمن که هر خط نوشتم و خواندم

ن نیستلمی و جرم کَطّنقص حي فلکمپشت سر اوفتاده

)137(همان:
مهمترین حق هر کودك، حق بقاست که به معناي برطرف نمودن نیازهاي او به غذا، سرپناه، امنیت، و 

کان نیازمند محافظت در مقابل صدمات و آزارهاي جسمی و روحی هستند،     مراقبت از سالمتی اوست. کود
آورد:برعکس کودکی که پروین در شعرش می

ن نیستدیگرش سنگ در فالخَبر من زد،چرخ، هر سنگ داشت

که دلی از جفاش ایمن نیست!ي زمانه خرابچه کنم، خانه

)137(همان:
ي دو کنوانسیون حقوق کودك آمده است تمام کودکان باید از حقوق مساوي برخوردار باشند و در ماده«
اي که او را توجهی به فرزندان را در محیط خانواده یا خانوادهي نوزده همین کنوانسیون بیچنین در مادههم

)212: 1384هاي آموزشی حقوق بشر، (اولین گام» کند.تحت مراقبت دارند بیان می
والدین هنگام ازدواج مجدد باید شرایط روحی فرزندانشان را مدنظر قرار دهند، زیرا که این ازدواج 

جبران هم کند که در بعضی موارد حتی قابلي خیلی شدیدي به روح حساس فرزندانشان وارد میضربه
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شوند و با توجه به هاي ناتنی با شرایط متفاوتی از زندگی مواجه مینخواهد بود، کودکان با ورود به خانواده
یابد.دانند حس خشم و حسادت در آنها افزایش میاینکه شرایط زندگیشان را غیرمنصفانه می

ج سازند و براي حمایت از حقوق کودك والدین براي آنکه بتوانند فرزندانشان را از این حالت خار
خود و اینکه در آینده با مشکالت زیادي روبرو نشوند، باید با اختصاص دادن زمان طوالنی براي فرزند خود 

احساس تنهایی را از او بزدایند و امنیت خاطر و اعتماد بیشتري برایش ایجاد کنند.
بخت به انواع و اقسام دم در جاي جاي شعر تیرهسنج و دردآشناي مري نکتهپروین اعتصامی این شاعره

کند و انسان ناخودآگاه خود را جاي کودك این آید اشاره میمشکالتی که براي فرزندان ناتنی به وجود می
کند:گذارد و با او همدردي میداستان می

بی مادر کرد،که مرا حادثهرد، شکایت سر کرددختري خُ

دیگر کردصحبت از رسم و رهستدیگري آمد و در خانه نش

)61: 1390( پروین اعتصامی،
اش:کند به تصاحب اموال خود و مادرش توسط مادرخوانندهاین بیت اشاره می

ردر کمادر من در بيجامهسرخ مرا دور فکنديموزه

خود گلوبند ز سیم و زر کردمن بفروختزرِیاره و طوقِ

انگشت خود انگشتر کرده او بسوخت انگشت من از آتش و آب

)61(همان:
اي الهی است که محبت، مالیمت، مراقبت، رشد و تعالی او دیهکودك در فرهنگ ملی و دینی ما ه«

که بر خالف این تلقی فرهنگی، کودك در خانواده و جامعه از سوي ي خانواده و جامعه است. اما اینوظیفه
(حقوق »یک مسئله و مشکل اجتماعی است. گیرد، نشان ازوالدین و سایرین مورد آزار و اذیت قرار می

)11: 1384کودك،
که تبعیض و تفاوتی ترین وظایف والدین رعایت عدالت و مساوات بین کودکان است. اینیکی از مهم«

بین آنان قائل نباشند و هیچ فرزندي را بر دیگري ترجیح ندهند. پیامبر اکرم فرمودند: بین فرزندان خود در 
نیکی و لطف و محبت به شما به گونه که دوست دارید آنان نیز دردادن هدیه به عدالت رفتار کنید همان

)33: 1387(حقوق کودك در اسالم،» عدالت رفتار کنند.
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کند:در مقایسه با فرزندان خود به او تحمیل میکند به تحقیرهایی که مادرخواندهاین مثال اشاره می
ر کردشعنام من، کودن و بی مدختر خویش به مکتب بسپرد

شتر کردروز و شب در دل من نرده گرفتسخن گفتن من خُهب

)61: 1390(پروین اعتصامی،
گذارد:هایی که او بین فرزندانش و او میکند به انواع تبعیضاشاره می

ها با پسر و دختر کردخندهاشک خونین مرا، چون دید

)62و:                                                                                                (همان:
دو صد خنجر کرداش کارِبوسهنزد من دختر خود را بوسید

)62(همان:
-شود بیهایی که به فرزندش میاش از ظلمتوجهی پدرش که تحت تأثیر مادرخواندهکند به کماشاره می

خبر است:
ضطر کردیش مرا میعیب جوعیب من گفت همی نزد پدر

هر گواهی که در این محضر کردهمت بودناراستی و تُ،همه

)62(همان:و:                      
کوي اندر کرده دست بگرفت و بتا نبیند پدرم روي مرا

)62و:                                                                                               (همان:
هر چه او گفت ز من، باور کردمن آگاه نشدپدر از درد 

)62(همان:
ي فردي و اجتماعی بحثی ظریف و حساس است که مستقیماً با اخالق و تربیت بحث عدالت در حوزه«

ي مسائل خانوادگی و فردي مطرح است و تربیت و عدالت بیش از هر چیز در حوزهکندارتباط پیدا می
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خواهی را باید ي روشنی از عدالت را برابر جامعه قرار دهد، پس عدالتتواند آیندهفرزندان بر مدار عدل می
)9: 1389عدالت در خانواده،»(از خانواده شروع کنید.

بام و در کرديوارهآروزم جاروب و رفویم بگماشته شب ب

)62: 1390(پروین اعتصامی،
هاي درونی هر بالیی بر سرش آمده و در آخر کار هم کودك از سر ناچاري و ناراحتی یا شاید هم عقده

کند:ها میند و از نبود مادر خود گلهدارا تقصیر زمانه و بخت بد خود می
تر کردکه به افتاده، نظر، کمدیرین این بودچرخ را عادت

مادرم مدهرمِرد و مرا در یشتی بی لنگر کردچو یکی ک

)62ان:و:                                                                                                (هم
خاکستر کرد،ز یکی صاعقهید مراآسمان، خرمن ام

که چو خونابه درین ساغر کردبختچه حکایت کنم از ساقیِ

)62(همان:
شوند، ي پدر و مادر طرد میبینیم سخن از کودکانی است که به وسیلهمیها همگونه که در افسانههمان«

کودکانی که براي زنده ماندن، ناچارند گلیم خود را به هر ترتیب از آب بیرون بکشند، کودکانی که ولگردند 
)20: 1385ها باور دارم،زیرا به بچه»(کنند آدمی را پیدا کنند و از او یاري بخواهند.وتالش می

بال و پر کرده مرغ، پرواز بمادرم بال و پرم بود و شکست

اخضر کردلکهر چه کرد، این فَمن، سیه روز نبودم ز ازل

)62: 1390(پروین اعتصامی،
-چیز است و درك کردن این درد و رنج، چیز دیگري است. یکیکبرند،ها رنج میکه بچهدانستن این«

-(زیرا به بچه» ها را باال انداخت و گفت: به من ربطی ندارد.توان شانهبار که درد و رنج، درك شود دیگر نمی
)184: 1385ها باور دارم،
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چه که در برابر هرآني دوم خود اشاره نموده که باید کودك را ي حقوق کودك در مادههمچنین اعالمیه«
)34: 1387(حقوق کودك در اسالم،» شود، صیانت نمود.عدالتی نسبت به او میسبب ایجاد تبعیض و بی

کشان و به طور دیدگان و شریک درد غم زحمتکشیدگان و رنجپروین اعتصامی مدافع حقوق رنج
ي قلب ها قصیدهین دلسوزيي دیگري از ابختان است. نمونهخالصه سخنگوي پرشور و پابرجاي تیره

ي کودك و فقر و از بین رفتن کرامت کودکان فقیر و افراد مجروح این شاعر است که باز هم به مسئله
ي دوم کنوانسیون حقوق کودك دارد.اشاره به ماده» قلب مجروح«پردازد، در ضمن مستمند جامعه می

من کس نظر نداشتهکز کودکان کوي، ب:دي، کودکی بدامن مادر گریست زار

کم از نیشتر نداشتآن تیر طعنه، زخمِگناه راندطفلی، مرا ز پهلوي خود بی

صحبت من، از چه میل ه اطفال را ب
نیست

؟و پدر نداشتاکودك مگر نبود، کسی ک

)146(همان : 
هاي شک تحصیل علم در جهت شکوفایی و توسعه فردي و اجتماعی، همواره از ارزشمندترین جنبهبی«

ي وحی شده زندگی بشري محسوب گردیده است. در عظمت و ضرورت آموختن همین بس که اولین کلمه
حصیل علم و کسب مهارت، حق بود. ت"بخوان"به معناي "اقرا"-محمد(ص)-به حضرت ختمی مرتبت

باشد. اما با توجه به حساسیت دوران طفولیت و اثرات خاص مسلم هر فرد اعم از کودك و بزرگسال می
نماید. لذا نحوه آموزش در این دوران خطیر، چگونگی آموزش وي نیز به صورتی برجسته جلب توجه می

بایستی در مراکز مناسب و در شان وي گفته شده است که آموزش از حقوق مسلم هر کودك بوده و می
(حقوق کودك در » صورت پذیرد تا در نهایت با پرورش مناسب، به عنوان فردي شایسته بار آید. 

توجهی معلم به تالش کودك فقیر:) این مثال اشاره دارد به بی48: 1390ایران،
داشتمانا که رنج و سعی فقیران، ثمر ندرسم نگه نکرده امروز، اوستاد ب

)146: 1390(پروین اعتصامی،
پذیر بوده و هاي طبیعی و اجتماعی بیش از سایر اقشار جامعه آسیبکودکان به واسطه محدودیت«

اند، که عضو خانوادهند. کودکان ضمن آنکها را تهدید میخطرهاي مختلف جسمی، روحی و تربیتی آن
ها مداخله کنند و به اعضاي جامعه نیز هستند. الزم است نهادهاي عمومی جامعه نیز در بخشی از زندگی آن
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توان به انواع جاي سخن پروین می) در جاي12: 1384(حقوق کودك، » ها بپردازند.حمایت از  آن
گیرند، رسید:توجهی افراد جامعه قرار مید و مورد بیکمبودهایی که کودکان فقیر جامعه دارن

بر نداشته لقان بخُيجامهآن شاه شد که بازي، ز کودکانيمیانهدیروز، در 

)146: 1390و:                                                                                  (پروین اعتصامی،
سر نداشته پا و کالهی به اي بو موزهاکو باران کسی نبودل جز من، میان این گ

)146و:                                                                                                      (همان:
ین بیشتر نداشتای ازیین شمع، روشنااوما هیزمی نسوختطبخِهرگز درون م

)146(همان:
کودك را باید پوشاند و لباسی براي او تهیه کرد که در ضمن حفظ زیبایی و سالمت بدن، موجبات «

»                 و بهداشت او تأمین شود.ارضاي سلیقه و رشد او فراهم آید. در لباس اصل بر این است که سالمت جسم
)  67: 1384(حقوق کودك،

؟دینار و درهمی، پدر من مگر نداشتکنندهاي پیرهنم خنده میبر وصله

)146: 1390(پروین اعتصامی،
ي خود باخبر باشیم، موضوعی است که و اینکه همیشه باید از حال همسایهنگه داشتن حرمت همسایه

بسیار در دین ما به آن اشاره شده است و پرویم نیز در اینجا به زبان کنایه سعی در یادآوري این مطلب براي 
ما است:

داشتـکس جز من و تو، قوت ز خون جگر نخورنده و مرغ میهمسایگان ما برّ

)146(همان:
پدر،        ي بیپروین در چندجاي دیگر موضوع همسایه را متذکر شده، از آن جمله در دوجا از قصیده

تا شاید یادمان باشد که ما انسانها وظایفی در قبال همنوعان خود داریم:
هست،ین کوي، سه داروگراوندرییپدرم مرد ز بی دارو

)146و:                                                                                             (همان:
خانه ببستتا مرا دید، درِپی نان رفتم،سوي همسایه
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دستروزي نگرفتندش ،لیکهمه دیدند که افتاده ز پاي

)151(همان:
هاي افراد جامعه توجهیهاي کودك کودك یتیم و فقیري را از بیپروین اعتصامی، درددل» پدربی«در شعر 
کند:د، بیان میباشگونه افراد کا از معضالت جامعه مینسبت به این

ستمرد و از رنج تهیدستی رُام بهر پدر نیست که اوگریه

ستسدام بر هر طرف انداخت گُبختمِیزان کنم گریه که اندر

هیچ ماهیش نیفتاد به شستاین دریا دیدشصت سال آفت

)151(همان:
گشاید تا و در پایان این داستان هم باز پروین از زبان کودك زبان به شکوه و گالیه از زمانه و اهلش می

نوعش بیدار کند:شاید وجدان خواننده را براي کمک به هم
دلِا، هم کفشهم قبا داشت ثریام شکستمن بود که ای

پستخواستم از گیتیِمن چه میل چرا کرد، مگرخاینهمه ب

دیوپرستآه از این آدمیِسیم و زر بود، خدائی گر بود
)151(همان : 

رو اش، احتیاج به حمایت و مراقبت دارد. از اینهاي جسمی و روحیکودك به دلیل ناتوانی و نیازمندي«
واده و جامعه از امنیت کامل برخوردار باشد که عدم امنیت به سالمت روحی و جسمانی او صدمه باید در خان

ي حقوق کودك بیان شده، کودك باید از مزایاي امنیت اجتماعی ي بیست و ششم اعالمیهخواهد زد. در ماده
دار شود.     کودك ي اجتماعی برخوربرخوردار باشد: در کودك حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه

باید احساس ترس و نگرانی نداشته باشد چرا که احساس ترس و ناامنی در کودك، جرأت و جسارت و 
کند. از بین رفتن امنیت کودك و به سختی گیرد و احساسات و عواطف او را سرکوب میخالقیت را از او می

ي آن اضطراب و نگرانی و تشویش از جملهآورد که و خطر افتادن او مخاطراتی براي زندگی کودك پدید می
)50: 1387(حقوق کودك در اسالم،» فکري است.
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-نما قرار میرود و مورد شماتت گروهی انسانشعر تهیدست هم داستان دخترکی است که به مهمانی می
گشاید:گیرد و زبان به شکوه و شکایت می

در صف دخترکی چند، خزیدمهمانی رفته رد، بخُدختري

سوي کشیدیکه وین یکی جامه بگره،آن یک افکند بر ابروي

ن، به پیراهن تنگش خندیدآوزانوش نمودي وصلهاین یکی، 

)183: 1390و شکایت کودك:                                                                  (پروین اعتصامی،
اي دید، رمیدآفت زدهکه هرخیره از من نرمیدید  شما

من چه دارم ز نوا و ز نویدبه نوید و به نوا طفل خوش است

که در بست، نهان کرد کلیدآنرویم در شادي نگشوده کس ب

)184(همان:
- صیده، باز شاعر به مهرمادري که یکی از اولین حقوق طبیعی هر انسانی است اشاره میدر جایی از این ق

کند:
!گنجیدکاش این درد به دل میداددختر میه مادري بوسه ب

که ز رویم بوسیداشک بود آنمادر دیدمي بوسهمن کجا 

دیدروشن آن دیده که رویش میم آن طفل که بودش مادرخرّ

زاغ گیتی، گهرم را دزدیدگوهر من بود ز دهر،ممادر

(همان: 
185(

حقوق کودك از منظر فریدون مشیري
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هاي عمومی و جهانی است که براي رفع نیازمنديهاي نهادي نظران معتقدند خانواده از نظامصاحب
تر تر و خوديي نهادهاي اجتماعی، طبیعیحیاتی و عاطفی انسان و بقاي جامعه ضرورت تام دارد و از همه

هاي تربیتی فرد در خانه نهاده توان گفت که پایهاست. تأثیر خانه و خانواده در کودك نامحدود است و می
)16: 1387ر اسالم،شده است. (حقوق کودك د

فریدون مشیري نیز در چند بیت از اشعار خود به ظلم و ستمی که  به کودکان در زمان جنگ که در 
خواهد تا از این کارهاي پست پردازد و از حاکمان ظلم و جور میشود میها ختم مینهایت به آوارگی آن

گناه رحم کنند:دست بردارند و به کودکان بی
گ فرزندان مادر مرده استاین بانبشنوید

...کز ستم هاي شما هرگوشه زاري می کنند
)1391:689(بازتاب نفس صبحدمان،

بس کنید! 
بس کنید!
.دلواپس کنیديهافکر مادر

.هاي نازك نورس کنیدرحم بر این غنچه
)690ید! (همان :بس کن

5میلیون کودك در سنین 250حدود بر اساس برآورد و تخمین سازمان حمایت از کودکان(یونیسف) در«
- گیرد. آنان باید کار کنند تا بتوانند زندگی خود و خانوادهسالگی در سراسر جهان مورد استثمار قرار می14تا 

شان را خود بسازند.شان را براي یک روز دیگر تأمین کنند و آینده
-ك را براي مصون ماندن از بهرهي حقوق کودك آمده است: دولت عضو، حق کوداعالمیه32ي در ماده

رسد یا در آموزش کودك ایجاد اختالل کشی اقتصادي و اجرایی و اجراي هر کاري که خطرناك به نظر می
)123: 1384(حقوق کودك،» شناسد.کند، به رسمیت می

به نعش کودك دهقان میان شالیزار 
!به زندگی، که فرومرده جاودانه در او

هاي گریه کنیم بیا، به حال بشر، هاي
تواند زیست که با برادر خود هم نمی

!چنین خجسته وجودي کجا تواند ماند؟
چنین گسسته عنانی کجا تواند رفت ؟

)519: 1391(بازتاب نفس صبحدمان،
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همواره تاریخ گواه بر این واقعیت تلخ بوده است که استثمار افراد اعم از کودك و بزرگسال جهت «
که کودکان به جهت ي گوناگون در جوامع بشري صورت گرفته است. اما با توجه به ایناجبار به کارها

باشند، لذا وضع وضعیت حساس جسمی و روحی، در شرایط خاصی قرار داشته و نیازمند حمایت می
)69: 1390حقوق کودك در ایران،»(مقرراتی در این زمینه از امور ضروري تلقی شده است.

استنتاج
که این کودکان چه دختر و چه پسر، مادران و حقوق کودکان بسیار مهم و الزامی است. چرااحترام به 

مطلوب در توجهی شود در نهایت تأثیري ناپدران فرداي جامعه هستند و اگر از کودکی به حقوقشان بی
ها به وجود خواهد آمد.بزرگسالی آن

هاي مثبت (بیان عقیده و رورشی و آزاديکودکی که از طرف خانواده و از جهات مختلف آموزشی و پ
گیرد داراي شخصیت واالیی است که مسلماً در جامعه نیز مورد توجه مذهب) و ... مورد حمایت قرار می

افراد جامعه قرار خواهد گرفت. 
کودکانی که به حقوق آنها احترام گذاشته شود و از آنها حمایت شده باشند، در بزرگسالی براي حقوق 

ارزش قائل خواهند بود.دیگران
کودکان نیازمند حفاظت در مقابل صدمات و آزارهاي جسمی و روحی هستند.

کتابنامه
دیوان پروین اعتصامی، تبریز، احرار.1390علی (آذر طلعت، امیر .(

هاي آموزش حقوق بشر، مترجمان چراغی، خلیل، باقرزاده، ). اولین گام1384استارتینگ، مانوئل (
ی، سعید، تهران، شورا.ژاله، قریش

.). عدالت در خانواده، تهران، نورا1389باقري، فردین (

.کتاب). حقوق کودك در اسالم، تهران، پارس1387بلوردي، طیبه (

.اله، تهران، نشر ثالثي گلکار، سیفها باور دارم، ترجمه). زیرا به بچه1385روفو، آندره (

) هاي عمومی و حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران.ي). آزاد1375طباطبایی موتمنی، منوچهر
 ) حقوق کودك، تهران، سامان دانش.1384عطایی، زهرا .(
 ) حقوق کودك در ایران، تهران، جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم1390فروزان، فرناز .(.

) بازتاب نفس صبحدمان، تهران، چشمه.1391مشیري، فریدون .(
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ی در شعر سلمان هراتیهاي واژگانفضاسازي
1علی اکبر کمالی نهاد

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراك
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر اراك

آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی کشور-رییس اتحادیه ي انجمن هاي علمی 
چکیده

و حال و د اسالمی در ایران، شعر فارسی را با تحوالت جدیدي رو به رو کرد پیروزي انقالب شکوهمن
شاعران این دوره بنا بر موضوعات و حوادثی اي را در شعر شاعران انقالبی به وجود آورده است.هواي تازه

ف این هدبرند. پردازند، شعر خود را در سبک و فضایی خاص و متناسب با موضوع به پیش میکه به آنها می
هاي متعهد ها در فضاسازي و ایجاد سبک شعر سلمان هراتی، از جریان سازان و چهرهمقاله بررسی نقش واژه

اي که ترین عوامل طراوت و پویایی شعر او، فضاهاي متنوع آن است؛ به گونهاز مهمیکی شعر معاصر است. 
ه، تنوع فضا مانع یکنواختی اشعار شده در برخی دفترهاي خود که به یک موضوع مانند اشعار آیینی پرداخت

ي او را در ادبیات امروز ایران و ساخت تکامل زبانی و ساختاري سلمان در شعر، توانمندي بالقوهاست. 
بر این اساس نقش واژگان را در سیر فضاهاي شعري در دهد.فضاهاي هنري و شاعرانه نشان می

گیري این فضاها شده اند، مشخص هایی را که باعث شکلؤلفههاي او را مورد بررسی قرار داده و ممجموعه
کارگیري واژه ها از بهوایم. وي در این حوزه از کارکردهاي گوناگون واژه مثل: تلفیق ژانرهاي مختلفنموده
هاي معنایی ها، ایجاد تناسبهاي جنگ، ایجاد تقابلهاي مختلف دینی، فضاهاي جامعه شناختی و صحنهحوزه
ی،  موسیقی تکرارها و ... توانسته فضاهاي منسجم و متنوعی را با سبکی خاص، به اقتضاي موضوع بر و لفظ

شعر خویش بگستراند و در نهایت این فضاسازي موجب تجسم عینی تجربه و افزایش نیرو در القاي عاطفه و 
معنا در مخاطب شده است.

قالب.سلمان هراتی، فضاسازي، واژگان، شعر انها:کلیدواژه
:مقدمه

فضاسازي از شگردها و مهارت هاي شاعر در آماده سازي و جلب توجه مخاطب به شعر خویش است 
هوایی را (آرام، شوم، «و فضا محیطی است که کلیت شعر در آن جاي می گیرد. در تعریف آن آمده است: 

به »( گویند. ند، فضا و رنگ میکشاق و غیره...) که خواننده به محض ورود به دنیاي اثر ادبی استنشاق می
کند که جریان ة شعر است و حال و هوایی ایجاد میدهندعوامل شکل) فضا از 532: 1388نقل از میرصادقی، 
از علم هواشناسی به وام گرفته شده «کند. فضا یا اتمسفر برد و مخاطب را درگیر شعر میشعر را به پیش می

شود. در ادبیات، فضا و رنگ با حالت تأثیر اثر ادبی یا هنري مربوط میاست و در اصطالح ادبیات و هنر به 

1 .Alikamali_1386@yahoo.com
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شود و عالوه بر اي سر و کار دارند که از صحنه، توصیف و گفت و گو تشکیل میمسلّط با هر مجموعه
) در 361: 1380داد، »(گیرد.جزئیات جسمانی و روانی آن مجموعه، تأثیر مفروض بر خواننده را هم در بر می

هاي فضاسازي، تأثیر بر مخاطب است و شعر براي تأثیر گذاري و انتقال عاطفه یا ترین نقشیکی از مهمقع، وا
به خواننده کمک کند تا «هنرمند باید هاي دیگر به فضاسازي نیاز دارد.اندیشه به مخاطب بیش از نوشته

با کمک )  98: 1387نوبل، »(ست. درگیر داستان شود و خلق فضا یا حال و هواي مناسب یک راه انجام آن ا
اي را تجربه سازد که همراه با شاعر پدیدهکند و او را در عالمی وارد میفضاسازي شعر در خواننده نفوذ می

کند.
هاي زیادي داشته اند؛ به گونه اي که مثالً با هاي شعر فارسی فضاهاي شعري دگرگونیدر برخی از دوره

تر و نوي و آسمانی وارد شعر شد و با ظهور موالنا و حافظ این فضا پررنگظهور سنایی، حال و هوایی مع
شد. این وارد حرم ستر و عفاف و ملکوت گشت؛ فضاهایی که تا پیش از آنها در شعر فارسی کمتر دیده می

نکته در دوران مشروطه و شعر معاصر با توجه به تحوالت تازه اي که در اجتماع و زندگی مردم به وجود 
هاي اخیر وقوع انقالب اسالمی و حوادث بعد از آن به خصوص جنگ د، بسیار چشمگیرتر است. در دههآم

تحمیلی تأثیر عمیقی بر شاعران انقالبی نهاد که این تأثیرات در فضاي شعر آنها نیز جلوه یافت؛ مضامین 
این تحول سترگ بودند. در هایی ازجدیدي مثل انقالب، دفاع مقدس، پایداري، انتظار، شهادت و ... نشانه

رنگی به آلود شعر ایران همراه با بوي خوش تعهد و یکي مهاین میان شکوفایی استعدادهاي جوان در پهنه
آوردهاي شعر انقالب و دفاع مقدس بود. اهداف واالي نظام جمهوري اسالمی، از دیگر دست

سابقه نگ در پیشینۀ ادب فارسی تقریباً بیشعر ج«نویسد: کاظمی در مورد پیشینۀ شعر دفاع مقدس می
تر بگوییم دفاعی، با یک هدف معنوي و اسالمی روشن، با است. ... این اولین باري بود که جنگی یا درست

گرفت که اندکی پیش از آن تقریباً همۀ مردم رهبري یک پیشواي دینی و در سایۀ یک نظام مردمی شکل می
هاي انقالبی این شاعران و نوع نگاه آنها به ) گرایش25: 1390کاظمی، . »(این کشور بدان رأي داده بودند

محیط پیرامون و مسائل مختلف از منظر انقالبی و اسالمی بودن، فضاهایی به وجود آورد که تا پیش از آن در 
–شعر فارسی معادل آنها کمتر حس شده بود و بررسی این فضاهاي شعري و عوامل مؤثّر بر ساخت آنها 

موضوعی است ضروري که مورد توجه این مقاله است.-خصوصاً واژگان 
ي تحقیق:پیشینه

هایی که در زمینۀ فضاسازي و عوامل سازندة فضا انجام گرفته، در حیطۀ داستان است و عمده پژوهش
هاي مختلف کنند. مقاالتی نیز این عنصر را در داستانفضاسازي را به عنوان یکی از عناصر داستان معرفی می

از ناهید چگینی؛ اما » لحن و فضاسازي در رمان زیبا، نوشتۀ محمد حجازي«اند؛ از آن جمله مقالۀ بررسی کرده
در زمینۀ شعر هاي سازندة آنها پژوهش مستقلی دیده نشد. در حوزة شعر و ساخت فضاهاي شعري و مؤلفه

فته و در زندگی و تحلیل آثار سلمان هراتی دفاع مقدس و انقالب اسالمی نیز تحقیقات فراوانی انجام گر



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6238

منتشر شده اند؛ اما از » هاي جنگلنسیمی از ترانه«یا مقاالتی مانند » بیدارتر از صبح«هایی همچون نیزکتاب
منظر موضوع خاص این مقاله، یعنی بررسی تأثیر واژگان در ساخت فضاهاي شاعرانه سلمان هراتی، تحقیقی 

به نظر نگارنده نرسید. 
یکی از استعدادهاي جوان و پویا در عرصه ي شعر انقالب که در تالقی جنگل و دریا و در قلب 

یاد سلمان قنبر هراتی بود که در آغاز با حرکت از ها و شالیزارهاي مازندران بارور شده بود، زندهنارنجستان
هایش گسترش برابر دیدگاههاي جدیدي در خویش تا اجتماع و در آخر با رجعتی به خویشتن، فضاها و افق

ریزي روحی و ریاضت دایمی او بود. روح ناآرام او، ي عرقهاي تازه در شعر، نتیجهیافت. آشکار شدن افق
ي اشعارش، تکثیر عشق نمایان بود. او کرد و در آینههایش تداعی میحضور عرفان را در فراخی اندیشه

است.ي شصت اي از تغییر و تحول در شعر دههنمونه
ساخت فضاهاي شاعرانه- 1

گیریم؛ فضاهایی غمگین، در مواجهه با هر شعر و با خواندن اشعار مختلف، در فضاهاي مختلفی قرار می
هایی که این فضاها را اي، رمانتیک، وهمی، مذهبی و ... . بدون توجه به مؤلفهبار، شاد، اسطورهآلود، اندوهیأس

شناسیم؛ اما باید دید شاعر در سرودن شعر به چه ال و هواي شعر را میکنند، ما ناخودآگاه حایجاد می
اند؟ فضا ها را به کار گرفته که چنین فضاهایی در ذهن ما ایجاد شدهچیزهایی توجه کرده و کدام مؤلفه

اي از آید. مجموعهعنصري مستقل مثل تصویر، وزن و قافیه و ... نیست؛ بلکه از مجموع عناصر به وجود می
عناصر سازندة شعر مانند: موسیقی، تصاویر، زبان و واژگان آن، لحن، توصیف، اندیشه و ... در ساخت فضا 
نقش دارند. در این راستا به دلیل محدودیت حجم، قصد داریم در حوزه ي زبان شعر، نقش واژگان را در 

دهیم:فضاسازي شعر سلمان هراتی مورد بررسی قرار 
تی:زبان شعر سلمان هرا- 2

گفتار وسیله اي است که انسانِ پیچیده خود را در آن به هستی عرضه می واستدر انسانگفتارراززبان اب
و گفتار در عین حال که اولین واژگان ابزار ابراز موجودیت هستندواژگان از خود اصالتی ندارند،دارد،

اي از بیرون به بازکردن دریچهگاه به زبان،نآید.ترین اصل آن نیز به شمار میمهمتجلیات ابراز وجود است،
اي که  هنرمند ادیب آن را با تالش و کوشش رو به روان انسان ؛ دریچهیک هستیِ عمیق و پیچیده است

گشوده است. 
تالش زبان،تحول،ي مراحلکه در همهد دهتحول زبان شعر در جهان نشان میکوتاه به سیرنگاهی

بیانشود و هر زبانی در که در هیچ قالبی معنا نمی»انسان«اي به نامز کردن گرهبراي باه استکنکاشی بود
و بدون تردید تحلیل و بررسی سبک زبان هر شاعر در شناخت و پی بردن به ناتوان استحتی قسمتی از او

ي او بسیار مفید خواهد بود. درون و اندیشه
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هاي شعر سلمان است. زبان شعر ي کالم، از ویژگیبه طور کلّی زبانِ یکدست، ایجاز و لحن صمیمانه
ي امروزي بسیار ساده است.هراتی زبان شعر انقالب است. ارتباط با شعر سلمان براي خواننده

شناسی زبانی نیز، کنند و در سبکشناسان زبان را در سه سطح آوایی، واژگانی و نحوي بررسی میزبان
ي حاضر در این حوزه قصد دارد بخش واژگان دهند؛ مقالهبررسی قرار میمتن ادبی را در این سه سطح مورد 
شعر سلمان هراتی را تحلیل نماید:

واژگان و فضاي شعر- 3
نشینی و قرارگرفتن در عینی کردن و بروز اندیشه و عاطفه هستند. همهواژگان در شعر ابزار و مواد اولی

آورد. عوامل زیادي دهد و شعر را به وجود میجنبش و تکاپو میهنرمندانۀ واژگان در کنار یکدیگر، به سخن
شخصیت فردي شاعر بویژه « نها برون زبانی هستند؛ مانند: آدر گزینش واژگان شعر نقش دارند که برخی از 

حاالت روحی وي، مخاطبان شعر، سنت و میراث ادبی، گذشتۀ تاریخی، محیط شاعر و اوضاع سیاسی و 
عوامل ساختاري « ) و برخی عوامل درون زبانی هستند؛ مانند: 32: 1380پورنامداریان، »( اجتماعی زمان.

هایی که هر واژه ها با یکدیگر و تداعیسازي واژهنشینی و همواژه، شگردهاي بالغی، موسیقی، اصول هم
) 157: 1386عمرانپور، »( ممکن است سبب آنها شود. 
دهد که در دایرة شعر به جنب و جوش هاي مختلفی قرار میکند و در صفشاعر واژگان را رام می

تر تر و منسجمدستها و گفتگوهاي دیالکتیکی بین واژگان بیشتر باشد، فضایی یکپردازند. هر چه ارتباطمی
سازد و گیرد. هر واژه در عین تنوع در زیر ساخت و معنا، پیوندهایی چندالیه با واژگان دیگر میشکل می
آورد.آشکار است که تغییر معنا، محتوا، زمان، اندیشه، عاطفه و... ختمند و منسجم به وجود میشعري سا

ي هاي بالقوهشوند و شاعر از ظرفیتموجب تغییر واژگان و همراه با آن موجب دگرگونی فضاي شعر می
برد.نشینی براي این تغییرات بهره میها در محور جانشینی و همواژه

ي ، تجاوز رژیم بعث عراق به ایران و وقوع دفاع مقدس، موجب ایجاد تغییراتی در دایرهانقالب اسالمی
ها و به میدان کشانیدن نیروهاي ملّی و مردمی و جنگ با دگرگونی ارزش«واژگانی شاعران این دوره شدند. 

د و راه ورود اي به روي شعر و ادب فارسی گشوي مردم،  قلمرو تازهتحریک عواطف میهنی و دینی قاطبه
) 204: 1388یاحقی، »(موضوعات و مضامین تازه و حتی واژگانی جدید را به روي زبان و ادبیات باز کرد. 

مضامین و مسائل و ابعاد مختلف در حوزة ادبیات انقالب اسالمی مستلزم به کارگیري واژگانی متناسب با آنها 
د و شعر در آن حرکت کند و رشد و نمو یابد؛ حتی و ساخت فضایی است که بتواند معنا را در خود بپروران

تر بنگریم، مسائل مختلفی مانند شهادت، ایثار، دفاع، جانبازي، تقویت اگر به موضوع جنگ، با نگاهی دقیق
گیرد که هر کدام از این مضامین ، حماسه سرایی، مرثیه خوانی و ... را در بر میي جهاد و مبارزهروحیه

تعالی و پرورده شدن نیاز دارند. سلمان هراتی نیز به اقتضاي مضامین، مفاهیم، ذهنیات، فضاهاي خاصی براي 
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عواطف و تعهدگرایی خود از قدرت القایی واژگان بهره برده و به نیروي واژگان در ساخت فضاي شعرش 
توجه زیادي نشان داده است.

او گاهدر اشعار ات انقالبی است. وجه مشترك بیشتر اشعار هراتی محتواگرایی و تعهد شاعر به موضوع
ش د، در قالب شعرند و برخی از کلمات که به تنهایی معنایی ندارن، بار استعاري به خود می گیرواژگان

:را القا می کند»راه راست «مفهوم »بام«يمفهومی غنی را القا می کنند. به عنوان مثال در اینجا کلمه
هذیان »والیت«یکی از کمبود /  بر دولبه بام/  در دو طرف من/  وددو چشم حس/  اینجا بر این بام

که در /  و مرا حکایت مردي به یاد آمد/  سواران را چه شد؟/  و آن دیگري می گوید:/  می گوید
)54: 1390. (هراتی، دنبال جنگل می گشت/  ازدحام درخت

کند که رنگ امروزي دارند و در زبان مردم رایج نی استفاده میاو در به کارگیري واژگان، بیشتر از واژگا
اند که هیچ کدام براي بقیه غریب نیستند. او در اشعار خود اي در کنار هم چیده شدهاند. کلمات او به گونه

با ترین لغات را دارد و به منظور تأثیرگذاري بر مخاطب گیري از عامیانهاثبات کرد که استعداد و قدرت بهره
خواهد با واژگان ثقیل و دور از ذهن بازي کند و بخواهد از آن طریق آالیش، نمیاستفاده از زبان ساده و بی

فخرفروشی کند.
سلمان، چون دوران کودکی خود را در دامان طبیعت سپري کرده است و جانش با مهربانی و صفاي آن 

شرات و ... را بسیار در شعرش به کار برده است. عجین شده است، واژگان مربوط به نام درختان، پرندگان، ح
اي شده طبیعت که وجود سلمان را پر از احساس کرده و او را به دنیاي پر رمز و راز ادبیات سوق داده، بهانه

است که وي شور و شیفتگی خود را با واژگان مربوط به طبیعت در جام شعر بریزد و از آن لبریز گردد:
اي کَرچِل  /  و هاي ریشههاي بزرگ کُرزِل /  و شاخهانی برخاسته است /  با تاكجنگل از خواب زمست

)39: 1364خواند. (هراتی، ما را با آسمانی سبز /  به دوستی می
)41کنند. (همان: ها  /  در هر بهار /  به یاد تو خون گریه میزان پس بلوط

باغ، مرغابی، کومه و ... در سرتاسر اشعار سلمان، واژگانی چون جنگل، دریا، درخت، شب، آفتاب، بهار، 
اند.هاي سبز زیستن را به شعر او ارزانی داشتهنفس

کاربرد این عناصر و واژگان، شعر سلمان را تا حدي معمولی و متعارف جلوه داده است؛ اما در برخی 
عنوي و روحانی و هاي مدهد که در پی دركآثارش ذوق نوجویی تا حدي هویداست و این نشان می

ي فراحسی شعر سلمان را تقویت کرده فراحسی از طبیعت است. کاربرد واژگان نو و دور از انتظار نیز زمینه
است:

ي شب / تکیه داشتند /  هاي ایستادهوار /  دشنه بر کف و دشنام بر لب /  به نیزههاي هیز /  دجالبا چشم
جان شب /  خوفی عظیم گذر داشت /  خوف زوال خواب /  بیم مردان هول /  مردان وحشت و بیم /  در

))18: 1376افکند. (هراتی، افول دیو /  هر چند گاه /  ترس تولد آفتاب /  رعشه بر اندام خواب می
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ها از قواعد قراردادي، هاي غیرمتعارفی دارد. این انگارهآفرینش یک شعر در نگاه سلمان نیاز به انگاره
ي دور پرواز سلمان باید همپاي نوشتن و فنون ادبی اوج کنند. در افق اندیشهي پیروي نمیزبانی و دستور

گرفت:
اند /  درخت یک مفهوم است ها در آن  /  به جاي آن که بنشینند، ایستادهجهان، قرآن مصور است /  و آیه

هاي عاشق بیا /  تا جهان چشم/  دریا یک مفهوم است /  جنگل و خاك و ابر /  خورشید و ماه و گیاه /  با
)11را تالوت کنیم. (همان: 

اند از: تماشا کرد، عبارت» تالوت کنیم«توان با توجه به جمالت، جانشین هاي متعارفی را که مینگاره
ه و سابقبراي جهان بی» تالوت کنیم«ي غیرمتعارف کنیم، ببینیم، مشاهده کنیم، دوست بداریم و ... ؛ اما انگاره

دهد که تالوت ها و واژگان، نشان مینشینی و عمودي مصراعنوین است. نظم کلمات و توجه به محور هم
هاي آن را آیاتی هاي عاشق همان اندازه زیباست که جهان را قرآن مصور دانستن و پدیدهکردن جهان با چشم
ایستاده تلقی کردن.

سابقه، دا، شاعر شیلیایی، سروده است، براي آفرینش بیکه آن را براي پابلو نرو» هدیه«سلمان در شعر 
هاي غیرمتعارف، جمالت، آن دهد تا عالوه بر انگارهنحو کلمات و جمالت را طوري مورد استفاده قرار می

ي ي جغرافیایی بین ایران و شیلی، ادامهبرجستگی الزم دستوري را نیز بیافرینند. در شعر زیر نمایش منطقه
کردن دیکتاتورها یا یک شاخه گل محمدي، نشانگر تفکّر باز و بینش سیاسی ـ اجتماعی چشم، مسموم 

سلمان است:
کند /  بین درخت و دریا  /  رفت و جغرافیاي ما /  بین درخت و دریا  /  از اتفاقات سرخ استقبال می

دگان سواحل کارائیب /  شناسم /  درشگفتم / چگونه پرنآمد پرندگان تماشایی است /  چندان که تو را می
هاي تو را /  در آن ضیافت آبی /  ادامه ندادند /  افسوس که نیستی /  اگر نه /  یک شاخه گل محمدي چشم

)43دادم /  تا با عطر آن /  تمام دیکتاتورها را مسموم کنی. (همان: به تو می
هاي واژگانی:تقابل-1–3

انسانیتفکراتومذهبدین،طبیعت،نظامومحسوساتوواقعیمعالدربلکهادبیات،درتنهانهتقابل 
وکفربرابردردیننیکی،مقابلدربديروز،مقابلدرشب. وردآمیوجودبهنظامنوعیوداردوجودنیز

دیگريازبرتررا یکیمی کنند وگذاريپایهگذاريارزشنظامنوعیکهقرار دارند دستاینازمواردي
ندارند.می پ

توان ها، عناصر متقابلی را در شعر وارد ساخت که میانقالب و نکوهش عناصر و مفاهیم متضاد با آرمان
آنها را از خصوصیات سبکی شعر انقالب دانست. سلمان هراتی نیز که از شاعران متعهد دوران انقالب است، 

خویش گنجانده است. هراتی براي رسیدن مجموعه ي گسترده اي از عناصر متقابل را در بافتی ادبی در شعر
به شعر و دوري از شعار، این مفاهیم متقابل را از معناي اولیه ي خود تعالی داده و در ساختاري نمادین و 
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تصویري و یا روایی بیان کرده است. از این طریق هم به تعهد خود پایبند بوده و هم خیال انگیزي شعر را 
رعایت کرده است. 

شدهمنعکسشعردرشاعرشخصی یارایج جامعه هاي اندیشهاساسبرتقابلادبیات،ازايهدورهردر
وها بديوها خوبینبرديعرصه،شاهنامهدر سبک خراسانی در اثري مثل کلینگاهیکدر. است
خرت،آودنیاجسم،وروحصورتبهها تقابلاینعراقیسبکدر. ستجلوه گر اآنهامختلفهاي جلوه
این،در شعرتازهمضامینورودبامشروطهدوراندر. استشدهنمایان... وخلوصوریاکاريعشق،وعقل
شیوه همینبهودنشومیدیده... واستبدادوآزاديکارگر،ودارسرمایهرعیت،وپادشاهصورتبهها تقابل

برشاعرانبرخیياندیشهوزبانکهحديتاوجود دارندها تقابلازمختلفیهاي جلوهنیزمعاصرشعردر
گرایی مانند هراتی در دفاع از در دوران انقالب نیز شاعران متعهد و مفهوم.استگرفتهشکلتقابليپایه

گیرد، به پا خاسته اند. در هاي انقالب و مبارزه با هر آنچه در برابر این نظام ارزشی و دینی قرار میارزش
شوند و شاعر از منظر دینی و اي از مفاهیم ارزشی انقالب اسالمی دیده میگستردهشعر او مجموعه ي
پردازد و این زمینه نگرد و به ارزش گذاري باورها و آداب و رسوم و حوادث جهانی میانقالبی به جهان می

شینی عناصر در اصطالحات، واژگان و ساختار شعرش جلوه می نمایند و گاه در بافتی پارادوکسی و با هم ن
روند. این تقابل ها بین شخصیت هاي شعري، ایران و جهان، نمادهاي به کار گرفته شده، متقابل به پیش می

فضاي حاکم بر شعر و ... برقرار شده اند.
گاه تقابل بر محور انسان هایی است که جایگاه ارزشی متقابلی از نظر دین، اجتماع، اندیشه و... با هم 

را مقابل ابن ملجم ملعون، شهید رجایی را در برابر شخصیت شیطان گونه ي منافقان و ... دارند؛ علی (ع) 
قرار می دهد و واژگان، تخیل، اندیشه و فضاي حاکم بر شعر تحت تأثیر این موارد قرار می گیرند.

دنیا، به وطن دوستی و عشق به وطن قطعا زیباست و هراتی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در تقابل با 
اند و در مجامع بیند آمریکا و غرب با عراق همدست شدهدفاع از کشور خویش می پردازد. او وقتی می
بیند و مظلومیت و ساده گیرند، آنها را در تقابل با ایران میرسمی خود جایگاهی براي ایران در نظر نمی

دهد:زیستی ایران را در برابر زرق و برق غرب این گونه نشان می
من فرزند مظلوم توام /  نه پاپیون می زنم /  و نه پیپ می کشم /  مثل تو ساده /  که هیچ کنفرانس رسمی 

)17: 1380او را نمی پذیرد. (هراتی، 
نگاهش تنها به مظلومیت ایران نیست؛ بلکه انسانیت و تعهدگرایی، او را بر آن داشته که غافل از مظلومان 

هایی که مانند ایران مظلوم واقع فلسطین، افغانستان، لبنان و همه ي کشورها و ملتکه به چنانجهان نباشد؛ آن
دهد:ها، زیر ساخت بسیاري از اشعار سلمان را تشکیل میکند. تقابل میان این نوع ملتشده اند، اشاره می

ند/ و سعی دهکفتربازان سیاست پیشه / کفترهاي کاغذي را /  چندي است /  در آسمان دنیا پرواز می«
یابد /  و فلسطین مستأصل باید/ به آوارگی قناعت دارند / دنیا باور کند /  زخم ایران با پماد زیتون التیام می
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کند /  و جراحت افغانستان را باید/ با دستمال سرخ بست /  وگرنه چشم ابرگرازها/ بر شاسی انفجار خیره 
)92-93ی کرد... . (همان: مانده است /  باید به زور سرنیزه /  با صلح آشت

یکی از استفاده هایی که هراتی از این فضاهاي متقابل دارد، در پیوند با جبهه و جنگ است. شاعر نگاهی 
عرفانی و فرا زمینی به جنگ دارد؛ اما آن گونه که نه زمین را فراموش کند و نه آنکه کامالً در خاك باقی بماند 

کند. وي فضاي نشیند و زمین را مرور میارد. او در برابر آسمان میو هدف جنگ را هدفی  زمینی محسوب د
طبیعی، پرطراوت و نشاط انگیز جبهه را در برابر فضاي مصنوعی، دودگرفته و تاریک و یأس آور و مرگ 

دهد و واژگان شعرش را متناسب با این فضا به خدمت می گیرد:آلود شهر قرار می
خواهم برف را، باران را، بهاران را بفهمم /  شتاب کن آقاي عادت!... /  من میبیا به جبهه، به کوه برویم /  

نگاه کن هواي دود گرفته ي شهر /  تنفس راحت را از ما گرفته است /  دلم براي فضاي ناپیداي مه لک زده 
)87-86است /  مه، مهربانی مبهمی است /  تا خود را تنها تصور کنیم... . (همان: 

فیق واژگان از ژانرهاي مختلفتل-2–3
از خصوصیات شعر انقالب اسالمی تلفیق ژانرهاي مختلف با یکدیگر است که معموالً تلفیق حماسه و 
عرفان را شاهد هستیم. این زمینه گاه در تلفیق دیگر ژانرها نیز دیده می شود. در شعر هراتی گاه دو زمینه مثل 

اند. هراتی در این فضاهاي غنا، حماسه و تعلیم و ... با هم تلفیق شدهحماسه و غنا، حماسه و عرفان، تعلیم و
حماسی و ... واژگانی پرصالبت و خروشنده و پرطنین و پرتنش و اضطراب را در کنار -تلفیقی عرفانی

دهد: واژگان لطیف تر غنایی و عرفانی قرار می
ی کرده اند /  که دست هاي تو سبز است  /  بگذار گریه کنم /  نه براي تو  /  که عشق و عقل در تو آشت

و آسمان تو آبی  /  و پسران تو  /  مردان نیایش و شمشیرند  /  و مادران صبوري داري  /  و پدرانی به 
غایت جرأتمند  /  و جنگل هایی در نهایت سبزي و ایستادگی  /  و دریاهایی  /  با جبروت عشق 

)16: 1390هماهنگ(هراتی، 
در کنار واژگان و » مرد شمشیر، پدران جرأتمند، ایستادگی و جبروت«ژگان و تعبیراتی مثل: که درآن وا
اند. قرارگرفته...» گریه، عشق، صبوري، نیایش، دریا و «ترکیباتی مانند: 

گاه نیز با توجه به بن مایه هاي ذهنی او در مورد شجاعت و جبهه هاي نبرد، همراه با معلمی و ایثار،  
شجاعت و دلیري در کنار درس و مدرسه و مفاهیم مربوط به آن می آیند و واژگان و اصطالحات، واژه هاي

علم و عمل را در کنار هم تصویر می کنند:
و جبهه مدرسه است  /  کالس ما آنجاست  /  شتاب کن برویم  /  که دیر خواهد شد  /  تفنگ را بردار  

)351خواهد شد( همان: /  امام می آید  /  و امتحان نهایی شروع 
روحیه ي مقاومت و شجاعت در وجود پرمهر و دلسوز این معلم، فضاهاي واژگانی متفاوتی با دیگر 

شاعران آفریده است:
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با من بجز حماسه نگو  /  از من بجز تفنگ نخواه  /  زیرا معلمم  /  فرمانده ي من است  /  سنگر، کالس 
تخته سیاه ما  /  قلب سیاه »  /  پیروز می شویم«ه بی درنگ نوشتیم:  /  ماست  /    ما با گچ فشنگ  /  هموار

)365دشمن اسالم است. (همان: 
تناسب هاي لفظی و معنایی- 3–3

شود واژگانی از یک حوزه در کنار یکدیگر قرار بگیرند و فضایی تناسب و مراعات النظیر موجب می
حاکم شود. در مجموعۀ اشعار هراتی شاعر شبکۀ واژگان خود محسوس با توجه به حوزة آن واژگان بر شعر 

کند و این موضوع را از عناصر باشکوه طبیعت، درس و مدرسه، عشق و حماسه و تعلیم و عاطفه أخذ می
فضاي شعر را شکوهمند و فاخر و متناسب با مضامین مجموعه قرار داده است. عناصر و واژگان در زنجیره 

دیگر تصاویر، اصطالحات و واژگان هستند و در هم تنیدگی آنها فضاهایی شاعرانه و ي گفتار، تداعی کننده
آکنده از تصاویر هنري می سازند؛ مانند: 

تو نیستی  /  و عکس تو در قاب لبخند می زند  /  به تماشاي تصویر تو می ایستم  /  آنگاه در ذهن من  
)212/  یک آبی  /  یک زرد به هم می آیند. (همان: 

که در مورد ظهور منجی » برقله هاي انتظار«او با به کاربردن واژگانی از حوزة نور و روشنایی در شعر 
عالم، حضرت مهدي(عج) سروده شده است، فضایی روشن، پرامید و لطیف را به انتظار نشسته است:

را رها کن  /  و اسب آه اي پیشواي اقیانوس هاي شورش  /  شب نشینی دنیا به طول انجامید  /  طوفان 
)134آشوب را  /  افسار  بگسل.(همان: 

فضاي پرامید و روشنی را که متناسب با » پیشوا، شورش، طوفان، رها، آشوب، گسستن و ... «واژه هاي
ظهور منجی و پایان تیرگی ها است، در شعر ایجاد کرده اند.

ارسطو در بحث از زمان شعر است. از کارکردهاي دیگر تناسبات، پرداخت صحنه و حتی نشان دادن 
. وي در مورد وحدت هر تراژدي باید از وحدت عمل و زمان و مکان برخوردار باشدتراژدي معتقد است: 

تراژدي سعی دارد که تا ممکن است، به مدت یک دوره آفتاب محدود بماند و یا اندکی از آن «گوید:زمان می
) اصل وحدت مکان که 35: 1352ارسطو، »(ن محدود نیست.تجاوز کند؛ در صورتی که حماسه از لحاظ زما

افتد، هایی که حوادث در آن اتفاق میاگر مکان« اند، اشاره به این دارد که: آن را از وحدت زمان أخذ کرده
) 109: 1، ج 1384سیدحسینی،»( متعدد و دور از هم باشد، تراژدي جنبۀ طبیعی خود را از دست خواهد داد. 

هایی که در میان واژگان یک مکان و یا زمانی خاص وجود دارد، عامل مؤثري در ساخت ارتباطتناسبات و
اي که بین عناصر گونهاي را با تمام جوانب نشان دهند؛ بهصحنهتوانندفضاي شعر است. این تناسبات می

محسوس در ذهن اي نظام یافته و وصفی وابستگی و انسجام وجود داشته باشد و از مجموعۀ آنها صحنه
:مخاطب تداعی شود
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زمستانی دراز را /  با گریه و خون کشتیم  /  با دامن دامن گل سرخ  /  آمدیم  /  ... /  تا نخستین برف 
بارید  /  برفی که بومی بود  /  ما ظنین شدیم  /  بیرون آفتابی را  /  دستهامان را در جیب فرو بردیم  /  و به 

دي را  /  زردي را  /  نامردي را  /  ... /  گفتیم بهار و برف؟  /  نه، نه!  /  ما خویش بستیم  /  تهمت سر
چنین بودیم  /  اما بیرون  /  در بستر برفی خفیف یخ می بست  /  ما ابر را ندیدیم  /  آن ابرهاي سیاه را  /  

-236: 1390را؟ ... (هراتی، و امروز  /  ماییم و تراکم برف هاي بومی  /  آیا هنوز نمی بینی  /  افسردگی
234(

» زمستان، برف، دست در جیب بردن، سردي، زردي، یخ، ابر سیاه، افسردگی و ... «در این شعر پیوند میان 
زمان و مکان را ثابت نگه داشته و فضایی محسوس، ملموس و دلمرده و افسرده را به وجود آورده است. 

نشینی واژگان نیز نقش مؤثري در ساخت فضاي شعر او دارند. همعالوه بر معنا، تناسب واژگان از حیث لفظ
و کاربرد فراوان زنجیره اي مرتبط از واژه ها در این نمونه، موجب ایجاد فضایی سرد و خاموش و افسرده و 

متراکم با دردها و نامردي هایش شده است.
تکرار واژگان و فضاها-4–3

تواند با آن حات و تصاویر از دیگر شگردهایی است که شاعر میتکرار و پیاپی آوردن واژگان، اصطال
حال و هوا و فضایی خاص را ایجاد یا تشدید نماید. این زمینه تولید کننده ي بخش عمده اي از موسیقی 

آن گاه که سخن از موسیقی شعر به میان می آید، مراد مجموع عواملی موسیقیایی است که در شعر است؛
عواملی چون وزن، قافیه، ردیف، ودنکند و غلغل و رستاخیزي در شعر ایجاد مینمی افکنسراسر شعر، سایه
ها و ... مجموعا کالم را از حالت ساده، روزمره و محاوره اي خارج، ها، جناسها و مصوتهماهنگی صامت
هنري افتد،ر سخن، اگر بجا  واست که بسامد آن د» تکرار«محور اصلی عوامل مذکور . و هنري می کنند

.موجد زیبایی و موسیقی است
است و نتایجی مفید در پی دارد: تکرار و شیرینوپسندیده» تکرار«به طور کلی در بسیاري موارد، 

تمرین درس، نیکی و احسان، عشق و محبت، بندگی، عبودیت، کالم نیک و دلپذیر و ... 
شاهد اختصاصات سبک خراسانیدر-ثر چه در شعر و چه در ن-را تکرار واژه ،در سبک شناسی

هجري اشاره کرد 13و12در قرن هاي » بازگشت ادبیيدوره«می توان به آناز دیگر مقوله هاي هستیم.
نوعی تکرار است.که تقلید شاعران این دوره 

بیان، هاي دیگر ادبی، از جمله دستور زبان، معانی وتکرار عالوه بر دیدگاه سبک شناسی، از دیدگاه
هایی بدیعی، تکرار واژه مبتنی بر آرایهياز جنبهبراي مثالاست؛بدیع و عروض و قافیه نیز شایان بررسی 

بیان «جناس، تشابه االطراف، ردالصدر علی العجز، ردالعجز علی الصدر، التزام یا اعنات :است چون
نیز در بیان و ترسیم فضاهاي شاعرانه، هراتیخواند.» راصنعت تکر«می توان آن را که عموماً» پارادوکسی
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این نکته را بسیار مد نظر داشته است و کاربرد گونه هاي مختلف تکرار از جمله: تکرار واژه، مصوت، 
مضمون و ... را در شعرش شاهد هستیم:

عید. ي آفتاب رفت / هزار دل به غربت تبي هجرت غمگنانهبار هزاران دل /  هزار دل /  به بدرقهبا کوله
)20: 1376(هراتی، 

در شعر او به ضرورت محتوا و صورت شعر، بعضاً با تکرار کلمات و گاه با موسیقی درونی مواجه 
ي هراتی دانست. این عمل در بعضی از اشعار، هاي جا افتادهتوان از روشخواهیم شد که تکرار کلمات را می

یادآوري و اشاره آمده است که تا حدودي این روش کند و در اکثر موارد، جهت به انتقال مضامین کمک می
)16: 1371(حمیدي، » کند.نسبتی با شعر روایی برقرار می

اند /  مردم به سوگ تو، نه /  به جشن شهادت ي مردم نشستهیاران به سوگ تو، نه /  به سوگ توده
)46: 1376اند. (هراتی، نشسته

)122: 1364ستاره (هراتی، ام براي تو /  یک سبد یک سبد ستاره چیده
گاهی تکرار واژه در قافیه ي شعر، تصویر روشن و جاندار و فضاي سبز و لطیفی در ذهن خواننده پدید 

آورد. تصویري که در انسجام واژگان ظاهر شده است و آماده براي انفجار و آزادي انرژي حرکت دهنده می
بخشد:صویرسازي را قوت میدر ذهن هنري است، ضمن آن که تناسب کلمات نیز ت

بارد /  باغ بیدار است  /  باغ اگر سبزتر از سبز آمد /  برکت آب زاللی است /  که از چشم ترت می
)131کارد.(همان: تر میباغبان با تپش قلب تو این مزرعه را  /  سرخ

جامعه شناختی واژگان و فضاهاي-5–3
افکار اسالمی و انسان گراي خود را بیان می کند. اشعاري که ی ساده و بدون پیرایه،هراتی با زبان

اوند.رتکلفات مرسوم فلسفی را ندارند و در عین حال از جایگاهی فلسفی، جامعه شناختی و انسانی برخوردا
یف طو با استفاده از قالب لاستاجتماعی یبه عنوان مصلحگاهپروایی از بیان حقایق درونی خود ندارد.

ول و متعهد با زبانی کنایه آمیز، مواضع ؤجامعه اي انقالبی به نظاره نشسته و به عنوان ناظري مسشعر، در
:بیان می کند-دیافته انادامه نیزحتی پس از انقالبگاه که -خود را نسبت به نابرابري ها و بی عدالتی ها 

هکتار محصول /  انو سهم ناصرخ/  جریب جریب زحمت است و حسرت/  چرا سهم عبداللّه
)87: 1390(هراتی: ...چرا عبداهللا مجبور است به این خوك تعظیم کند؟/  ...است و استراحت؟

براي دریافت مغتنمنگاهی ،بر جامعه ي انسانیشثیر مخربأهویت نازیبا و تبا همه يش به جنگنگاه
ومی داندانبیا براي رسیدن به کمالچون هجرت هجرتیرامعنویات و سفر به درون انسانی است. او جنگ

از عادات مرسوم و متداول رها شد و سفري را آغاز کرد. جنگ باید،براي ساخت جامعه اي بهترمعتقد است
و زده رهایی از مصرف گرایی مردم تکرار شناخت توانایی هاي خویش و در نگاه هراتی فرصتی است براي 

:راحت طلب
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از یکنواختی دیوارها دلم /  چقدر جاده هاي هموار کسالت آور است/  ته تنگ شده اسهدلم براي جب
: 1364هراتی، ... .( ترمآن باال به آسمان نزدیک/  می خواهم بر اوج بلندترین صخره بنشینم/  می گیرد

79(
واژه هاي مربوط به جامعه و مسایل ساري و جاري در آن بسامد قابل توجهی در شعر سلمان 

رند؛ از جبهه و جنگ گرفته تا جامعه ي مدرن و صنعت زده. از دغدغه هاي مظلومین و تبعیض ها دا
گرفته تا جامعه ي آرمانی و به دور از بی عدالتی ها، هیچ یک از نگاه سلمان به دور نمانده اند. در سخن 

تهام را رو به ه پیکان اکي استآزاداوول تصمیمات و رفتارهاي خویش هستند. ؤمردم جامعه مساو 
د. هراتی گزنده ترین انتقادات انتهم نمی دمدنیاي بیرون را ، مسائل جامعهبحث از در وخود می گیرد 

اما با جسارت ،اجتماعی خود را با هنرمندي بیان می کند. هرچند خود را از جامعه بیرون نمی داند
د فرد افراد جامعه در اصالح شرایط که فراستدعتقپردازد و مهنرمندانه اي به نقد شرایط موجود می

:ول هستندؤموظف و مس
کیهان ورزشی می /  و فقط/  که آدامس می جود/  او یک بی تفاوت هجده ساله است/  نگاه کن

بوي /  تا بشنوي/  با من بیا به خیابان/  من عابري برهنه پایم و عریان/  کالهت را بردار/  خواند
)45. (همان: که در باغ رخنه کرده است/  زمستانی را

فضاهاي دینی و مذهبی-6–3
پیمود که هنرش، ها و اشیا داشت. گاه در ترکیب واژگان، راهی میسلمان، حیاتی انکارناپذیر با پدیده

ران در هاي شاعها و مرثیهي بسیاري از سرودهآورد او نیز بعدها خمیرمایهها باشد و این دستپاسدار ارزش
در شعر زیر، بیانگر » رحمِ ماشینهاي بیچرخ«و » هاتفاوتی چشمبی«شد. ترکیباتی همچون ها مرگ ارزش

درك عاطفی و عمیق او از شعر است:
رحم ماشین هاي بیهاي تماشا / زیر چرختفاوتیِ چشممیرم / اما در خیابانی شلوغ / در برابر بیمن هم می

)14: 1376گردد. (هراتی، / وقتی از بیمارستان دولتی برمی/ ماشین یک پزشک عصبانی
ي ترکیبات خود را گسترش داده است. ترکیباتی سلمان براي ایجاد یک متن خلّاق در شعر خود دایره

اسب «، »هاي نیایشنخل«، »نماز حادثه«، »آبی سیال«، »انداز روشنِ خداچشم«، »جبروت عشق«همچون 
غبارهاي شبهه و «، »تعبیر بهار«، »ابر بیداري«، »هاي تزلزل و تنهاییلحظه«، »اي آشوبهمقتداي آب«، »سحر

ي شعر او هستند.سابقهو ... از ترکیبات نوین و بی» وحشت
او در ترسیم فضاي جبهه ها و روحیه ي شجاعانه و غیورمردانه ي رزمندگان اسالم و دفاع از مظلوم و 

و فضاهاي شاعرانه دست می زند و اصطالحات و واژگانی را در این حوزه به تنفر از ظالم، به خلق صحنه ها 
ي شصت بود و تداوم جنگ این نقطه را به خطّی ي تحرّکی در شعر دههوقوع جنگ نقطه«خدمت می گیرد. 
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وت در خل«توان شعر ) از آثار موفّق سلمان در این دوره می7: 1376(کاکایی، » ممتد و رو به صعود بدل کرد.
را نام برد:» بعد از یک تشییع

آورند / از یکنواختی دیوارها دلم هاي هموار کسالتدلم براي جبهه تنگ شده است / چه قدر جاده
هاي توانم لحظهترم /  و میخواهم بر اوج بلندترین صخره بنشینم / آن باال به آسمان نزدیکگیرد / میمی

)79: 1364بینی کنم.(هراتی،تولد باران را /  پیش
هاي اول پیروزي انقالب اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی. او فرزند اوج کار سلمان، مصادف بود با سال

ها منفور دانست. گر چه جنگ در نزد ملّتزمان خود بود. سلمان خود را به اعتقاد و آیین و وطنش متعهد می
شود. ستایش از عر سلمان فراوان یافت میهاي متعالی در جنگ در شها و آرماناست، اما ستایش معنویت

میهنی که آماج هجوم بیگانگان قرار گرفته است:
و پسران تو / مردان نیایش و شمشیرند / و مادران صبوري داري / و پدرانی به غایت جرأتمند /  و 

/  که نام هایی در نهایت سبزي و ایستادگی /  و دریاهایی /  با جبروت عشق هماهنگ /  نه براي توجنگل
اند / دوست دارم تو را  /  آن گونه که عشق را  /  دریا را  /  آفتاب را. هایت را شهیدان برگزیدهخیابان

)10(همان: 
سلمان در اشعار مربوط به دفاع مقدس به نوعی تکامل زبانی و ساختاري رسید. او یکباره شتاب شدن و 

پیرایه و مستقیم، شود. بیهاي او آشنا میصله با دیدگاهامان رسیدن بود. مخاطب بالفایکپارچه شوق بی
ها و خواهد تا به هنجارهاي اجتماعی، سنتکند و از همگان میهاي خود را بیان میبستگیها و دلبنديپاي

کند و در این میان او از گري میبند باشند. عشق به وطن با وضوح تمام در اشعارش جلوهباورهاي دینی پاي
کند. ایرانی که انقالب و تحول و جنگ و شهادت را تجربه کرده است. به سراغ معاصر صحبت میایران

رود و از دنیايِ پر زرق و برق صنعتی امروز که پر از تجددخواهی و تاریخ و گذشتگان این مرز و بوم نمی
جوید.اعتبار است، بیزاري میزدایی و بیتقدس

اداي تعهد اجتماعی و سیاسی و پرداختن به ایران معاصر است؛ نه برجسته اي براي شعر در نزد او وسیله
کردن مختصات و تاریخ و فرهنگ ملّی باستان:

آیی، / تمام تو در معیت آفتاب است /  زیر کسايِ ي بودن /  به سمت جبهه میوقتی که از هواي گرفته
)78متبرك توحید. (همان: 

:نتیجه
حوادث بعد از آن به خصوص جنگ تحمیلی فضاهاي تازه اي را در شعر وقوع انقالب اسالمی و

هاي ممتاز شعر متعهد سازان شعر انقالب و از چهرهگمان سلمان هراتی یکی از جریانمعاصر وارد ساخت. بی
هاي انقالبی و اسالمی خود و و آرمانگرا بود. او به عنوان یکی از شاعران شاخص این دوره، به دلیل گرایش

به اقتضاي مضامین و مفاهیم مختلفی که در حوزة ادبیات انقالب به کار می گیرد، به کمک کارکردهاي 
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مختلف واژگان، فضاهاي تازه اي را بر شعر خویش حاکم ساخته است. از پر بسامدترین فضاهاي شعري او 
نوع فضاها، فضاهاي مذهبی، درس و مدرسه، عرفانی و حماسی، طبیعت و ... است. وي در ساخت این

واژگان را از حوزه هاي مختلف با هم تلفیق کرده است. البته به اقتضاي مفاهیمی مانند جنگ و اعتراض به 
متجاوزان و روشنفکران غرب زده، با کمک تقابل واژگانی فضاهایی پر تنش و پر آشوب به وجود آورده 

طنز آلود نیز در برخی اشعار او حس می است. از سویی با استفاده از عنصر تقابل و اجتماع نقیضین فضاي
شود. از کارکردهاي دیگر واژگان در فضاي شعر او، استفاده از تناسب هاي معنایی و لفظی و مراعات النظیر 

گیرند و فضایی محسوس را است که بر اساس آن واژگانی که از یک حوزه  هستند، در کنار یکدیگر قرار می
شعر حاکم می سازند. این تناسبات موجب وحدت مکان و زمان و پرداخت با توجه به حوزة آن واژگان بر

فضا و صحنۀ شعر نیز شده اند. عالوه بر این موارد، تکرار واژگان، مصوت ها و جمالت،  تلفیق واژگان از 
هاي تقابل، فضاهاي دینی و مذهبی، جامعه شناختیفضاهايژانرهاي مختلف، تناسب هاي لفظی و معنایی، 

نیز در ساخت فضاي واژگانی شعر او نقش مؤثري دارند. نی و ...واژگا
کتابنامه

)، فن شعر، ترجمۀ عبدالحسین زرین کوب، چاپ سوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛1352ارسطو،(-
، در سایۀ آفتاب، تهران،  سخن؛)1380(تقی، پورنامداریان،-
شنبه، یکم مرداد، ش ي کیهان، پنج، روزنامه»ي جنگلهانسیمی از ترانه«)، 1372حمیدي، سپهر، (-

؛14530
: مروارید؛تهران، چهارمچاپادبی،اصطالحاتفرهنگ،)1380( سیما، داد،-
؛نگاه،هاي ادبی. جلد اول، چاپ سیزدهم، تهرانمکتب،)1384(، سید حسینی، رضا-
، »ساختاري واژه در گزینش واژگان شعراهمیت عناصر و ویژگی هاي«)، 1386عمرانپور، محمدرضا، (-

نشریه ي گوهر گویا؛
)، ده شاعر انقالب، چاپ دوم، تهران: سوره ي مهر؛1390کاظمی، محمدکاظم، (-
سخن؛تهران،ششم،چاپداستان،، عناصر)1388(جمال، صادقی،میر-
هواز، انتشارات رسش؛)، تعلیق و کنش داستانی، ترجمه ي مهرنوش طالیی، ا1387نوبل، ویلیام، (-
ي هنري سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ اول، تهران؛)، از آسمان سبز، ناشر: حوزه1364هراتی، سلمان، (-
، تهران؛2ي خورشید، سروش، چاپ )، دري به خانه1376هراتی، سلمان، (-
.فتر شعر جوان)، مجموعه کامل شعرهاي سلمان هراتی، چاپ چهارم، تهران، د1390هراتی، سلمان، (-

)، مجموعه کامل شعرهاي سلمان هراتی،  تهران، دفتر شعر جوان؛1380هراتی، سلمان، (-
)، جویبار لحظه ها، چاپ یازدهم، تهران، جامی.1388یاحقی، محمد جعفر، (-



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6250

اتباع مهمل در جریان شعر گفتارگراي معاصر
ماندانا کمرخانی

تهراندانشجوي دکتري دانشگاه علوم و تحقیقات 
علی محمدي

چکیده
ي مشروطه حاصل تحول در الگوي موسیقی بیرونی ، کناري ، معنوي و شعر معاصر ایران پس از دوره

درونی شعر است؛شعري که اقتضاي زبان زمان این دوره و نیاز مخاطب به تاثیر از رخدادهاي بیرونی است. 
نی معاصران الگوهاي وزن ،قافیه ردیف،مضمون بنابراین خلق الگوهاي این زمانی براي شعر ضرورت دارد؛یع

بینند؛ چرا که زبان در هر را  با آن قواعد که متناسب با شعر قدیم است، سازگار با زبان زمان شعرمعاصر نمی
ي سنتی الگوي شعر براي زبان آن زمان بوده دوره از تحول خود وزنی تازه خلق می کند. بنابراین وزن و قافیه

رفته ناخوادآگاه شاعر معاصر، برچیده شد. و توجه افراطی به الگوسازي براي شعر زمان رفتهو تحمیل آن بر 
ي نمود. نتیجههایی متفاوت به شعر عرضهي شاعر منتقل و مختصهقیدي به روحیهنوعی مالل، راندگی و بی
رنو به شکلی متحول زبانی و محتوایی شع-هاي ساختاريمولفهگیري وقفه در شکلآن پدیدآمدن سرعتی بی

هاي معنایی و فکري شعر در دوران معاصرسرعت بیابد، شاخصهگیري بود؛ البته آن چه باعث شد شکل
شود. هاي فرهنگی زمان شعر نو دیده میو ارزشسرعتی است که در رخدادهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی 

ماهیتی پرتوان و تنوع را به شعر نو بخشیدکه چهل شروع شد وياز دههاین  تغییرات تندسیر در شعر مدرن
ها تقسیم بندي شود. شعر از جوانب مختلف متأثر از رخدادهاي نهایتاً باعث شد شعر معاصر براساس دهه

روي که وقایع بیرونی زمان شعر قدیم بسیار کند و رخدادهاي همزمان با شعر نو جهان بیرونی است و از آن
ي چهل جریان موج گرفت. در دههها شکلهایی شعري، در بستر دههتیجه جریانگرفت؛ در نتند، صورت می

کنند. گذاري میي پنجاه را با جریان موج ناب نامنو و پس از آن شعر حجم و شعر پالستیک پدیدآمد و دهه
ها يپردازي هفتاد شعر گفتارگرا رسمیت یافت و سپس با تحمیل تئوريي شصت و سراسر دههدر اواخر دهه

کنند. می) معرفیpoemfigurative(هشتاد را تصویري یا توگرافي چشمگیر شعر دهههاي و هنجارشکنی
یابد، خصوصیتی که در با بسامدي چشمگیر درحریم شعرگفتارگرا حضور می» اتباع مهمل«گفتاري ساخت

و نقد ونظر نبود.در این مقاله که باید قابل توجهشعر و ادبیات سنتی ما وجود داشت؛ اما برجسته و چنان
ي وحرکت و رابطهي اتباع مهمل، تعریف اصطالحات صدا، سرعتبرآنیم پس از تعریف اتباع، مقاصد ثانویه

آن نیز هايگفتارگرایی ومولفهها با اتباع و دالیل گفتاري و معنایی بودن این ساخت را با تعریف جریانآن
بکاویم. 
مل، گفتارگرایی، صدامعنایی، شعرمعاصر، صدا، سرعت، حرکت.اتباع مهها: کلیدواژه
مقدمه
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عناصر بنیادین نظم و «گرفت: و قافیه شکلشعر نو با بیداري خوداگاه شعري؛ یعنی با شکستن وزن، قالب 
دخل و تصرف معهود، کند. وزن با آن نظام بیشعرکهن ناخوداگاه شعري را در هنگام سرودن محدود می

).مقصود حذف 16: 1367(مالح، » شعر نمودي تحمیلی بگیرد و عرصه را بر شاعر دشوار نمایدشودباعث می
در :«عوامل موسیقیایی در شعر معاصر نیست؛ بلکه منظور حضور متفات این عناصر در شعر است وزن و

ذف بیشتر شعرهاي نو این روش؛ یعنی اختیار کردن وزنی وسپس کوتاه وبلند کردن آن ویا احتماأل ح
ي زبان و وزن گفتاري وطبیعی ).یعنی قائل به تجزیه37: 1367(مالح،» استوافزودن هجاهایی رعایت گشته

» وگوهاي مردمی باشدوزن شعر باید برخاسته از زبان گفتار وگفت«از وزن ذهنی وپردازشی شعرا نیستند: 
شود در هرزمان اوزانی یافت می: «ي هر زمان زمان جریان دارد). و این وزن در زبان زنده8: 1381(شمیسا،

ها به راحتی سخن گفت؛ مانند مضارع و مجتث  که از اوزان سرودن شعر نیز هستند؛ وزن توان با آنکه می
» زبان گفتار در زمان ما، متدارك (فاعلن) است که هم قابلیت تکلم را دارد و هم سرودن شعر

چنین است: الف) وزن باید حاصل از ناخوداگاه شاعر باشد ). بنابراین باورهاي بنیادي نیما 1381:12(شمیسا
که در شعر به خوبی تعبیه شده و برآن تحمیل نشده باشد، شعري که وزن در آن جوششی باشد نه کوششی؛ 

آورد .هاي مردمی روي میها رهاشده و به زبان محاوره و تکلمگراییمآبی، آرکائیسمب) زبان از تفاضل
شد در زبان شعر قیدي باعثبه باورهاي نیما و تعبیر از آن به نوعی تساهل و بیگرایش افراطی شعرا

هایی بسیار براي شعر نو شد و ازسویی شدت تحوالت خلق مؤلفهمعاصر تغییراتی پدیدآید که خود دلیل
کند؛سیاسی، اجتماعی، فرهنگی زمان نیما به بعد درکنار رسالت شعر که از جهان تصویري هنري گزارش می

هاي معنایی و فکري بسیاري براي شعر مدرن رقم بخورد و شعر از بیان سمبولیک، منجر شد تا شاخصه
باواسطه و ذهنی دوران پیش از جنگ به بیانی روشن، مفهوم و مردمی که اقتضاي شرایط پس از جنگ و 

ي چهل شروع به هو معنایی به شکلی پیشرو از دههاي زبانیرخدادهاست؛ متحول شود. تحول ویژگی
شعرمندانعالقهدرمیانوزنشعر بیسرآغازگسترش» موج نو«جریان شعري که کرد؛ تا حديخودنمایی
هوتن نجات، بهرام اردبیلی، احمدرضا احمدي را «چون: شاعرانیشعرتوانآید. میشمار میمعاصر به

رو گریز و تجددطلب روبهي جوانان سنتترهي چهل با پذیرش گسمصداق آن دانست. این جریان در دهه
هایی را در سطح زبانی و معنایی براي ). درنتیجه شعر این گروه مولفه299-30: 1384(حسین پورچافی،» شد

» ي هستی شناختی در فرهنگ ایرانیمتفاوت نویسی، دارا بودن ریشه«شعر این دهه رقم زد که ازآن جمله: 
). را 48:1382ر،(معما» هاي غریب زباناندوزي در ساحت زبان، کشف سویهتجربه). «18:1386(پورمحسن، 

گرفت که به علّت رخداد انقالب و جنگ ناب شکلموججریانپنجاهي دههدومينیمهدربرد.نامتوان می
هاي خاص خود را که حاصل سرعت پیشروي شعر در سطح تحمیلی ماندگاري چندانی نداشت؛ اما مؤلفه

). 12:1355(آتشی، » آمیختن عناصر طبیعت با حس و خیال«گذاشت. ازآن میان: بان و معنا بود، برجايز
گرایی، عناصر و واژگان بومی، تصویرگرایی، خطهنداشتن رویکرد اجتماعی در شعر، فردگرایی، توجه به«



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6252

). آریا آریاپور، هرمز علی 914:1380(بابا چاهی،» عادي و روزمره و فاصله از مسائل روز و...ازکلماتدوري
ي ي شصت و سراسر دههپور، یارمحمد اسدپور، سیروس رادمنش از جمله این شعرا هستند. در اواخر دهه

و هاي عامیانهریشه درفرهنگ شفاهی ازجمله متل، الالیی، قصهگرفت کههفتاد جریان شعر گفتارگرا شکل
یدایش شعر و ادبیات فارسی است. علّت انتساب این جریان به ي آن همزمان باپادبیات صوفیه دارد وسابقه

توان سیدعلی صالحی، فروغ فرخزاد هاي زبان گفتار در این دهه است. میي هفتاد بسآمد باالي مولفهدهه
کنندگان شعرگفتار دانست. تندرکیا را ابداع

ایگاه به این جریان اختصاص اتباع مهمل از جمله عناصر زبانی و دستوري شعرگفتار است که از حیث ج
اي با قدمت ي هفتاد رسمیت یافت؛ بلکه شعرگفتارگرایی که داراي شناسنامهدارد؛ اما نه جریانی که در دهه

شعر فارسی است؛ بعالوه اتباع به عنوان عنصري ممیزه در شناخت و ایجاد موسیقی شعري ادوار گوناگون 
شود.گفتاري آن زمان تولید ونواخته میشود؛ چرا که درهردوره با موسیقیشناخته می

سازي آنچه ذکر شد به اختصار دالیل انتساب اتباع مهمل به زبان گفتار، این پژوهش عالوه بر روشن
پردازي اصطالحاتی مانند صدا، سرعت و حرکت که با کند، نظریهاي که اتباع به ذهن متبادر میمعانی ثانویه

هاي غیر دستوري اي گشتاري و حوزهدارد و بررسی اتباع به عنوان مقولهبافت ظاهري و معنایی آن تناسب 
آید و است. اتباع از مباحث دستور زبان فارسی و از عناصر زبانی شعر گفتار به حساب میشدهآن کاویده

ي ساختار و با نقد آوایی آن مورد بررسی قرارگرفته است؛ به عبارت دیگر صاحب تاکنون تنها در حوزه
ران تنها به کیفیت ساخت زبانی و انواع این ساختار توجه کرده اند؛ اما شناسایی جایگاه زبانی اتباع مهمل، نظ

تواند به ي شعر و تاثیري که اتباع در کنار دیگر عناصر زبانی گفتار میکارگیري آن در عرصههدف شعرا از به
براي نخستین بار با نگاهی معناشناسانه بررسی شعر اهدا کند؛ هیچگاه مورد نظر نبوده است. از سویی اتباع 
شود.آنچه گفته شد مبین ضرورت این پژوهش می شود. با این دیدگاه اتباع از مباحث علم معانی تعریف می

هاي است. محققین برآنند که در این جستار به سواالت زیر پاسخ گویند:الف.جریان گفتارگرا چیست؟ مولفه
ي زبانی و با بررسی ساختاري قابل کدامند؟ب.آیا اتباع مهمل تنها در حوزهادبیآن در سطح زبانی، فکري و 

ي شاعر از کاربرد اتباع در تواند تحلیل معنایی هم داشته باشد؟ج.اهداف  و مقاصد ثانویهبررسی است یا می
حریم شعر چیست؟د.اصطالحاتی چون صدا، سرعت و حرکت شعري هر کدام در حریم شعر گفتار داراي

چه تعریفی هستند؟هـ.تفاوت صدا، سرعت و حرکت در گفتار اتباع با یکدیگر چیست؟و.ارتباط اتباع با 
شود؟ز. مقصود از ارتباط اتباع با هرکدام از اصطالحات صدا، سرعت و حرکت چگونه توجیه و تفسیر می

ي گشتار در این  جستار چیستمقوله
پیشینه     

یابد؛ اما که از حیث جایگاه به این جریان اختصاص میستوري شعرگفتار استهاي زبانی و داتباع از مؤلفه
اي با قدمت شعر که داراي شناسنامهي هفتاد رسمیت یافت؛ بل که شعر گفتارگرایینه جریانی که در دهه
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رفته ي شعر گفتار و با نقد محتوایی و معنایی مورد کنکاش قرار نگفارسی است. تاکنون اتباع مهمل در حوزه
هاي ساختاري موضوع منابع معدودي بوده است و حتی در برخی منابع چون: دستور است و تنها با تحلیل

زبان فارسی عبدالرسول خیام پور، عباسعلی مولوي، تقی وحیدیان کامیار، دستورهاي تاریخی مانند: دستور 
ساس نظریات عمومی و توصیفی دکتر محسن ابوالقاسمی، دستور پرویز ناتل خانلري وکتب دستوریی که برا

است؛ جاي (دستور محمدرضا باطنی) و نظریات گشتاري و یا زایاگشتاري (مهدي مشکوةالدینی)تدوین شده
اند: دستور زبان حسن انوري و این بحث خالی است. از جمله معدود آثاري که به این مبحث پرداخته

ري جعفر شعار و اسماعیل حاکمی  شایان ذکر احمدگیوي ،مهشید مشیري،محمد معین و از گفتارهاي دستو
است. از اتباع در حوزه ي معنایی، ساحت شعر وکاربردهاي آن توسط شاعر و در جریان گفتار تحقیقی 

است. صورت نگرفته
گفتارگرایی

ي استفاده از کارکردهاي زبان شود که با پشتوانهشعرگفتار به جریانی از شعر معاصر فارسی اطالق می
ي سی و چهل(بیژن جاللی) و ي هفتاد در امتداد شعر دههي شصت ودههبه طور رسمی در اواخر دههگفتار

کرد. این جریان از عناصر زبان عامیانه، واقع نمایی، لحن و لفظ ساده ي مشروطیت خود را تعریفشعر دوره
درذهن کهوآواییي محیطی وقفه و جویباري را به علت پیشینهمند است و حرکت بیو صمیمی بهره

کند.شعر گفتار میهاي او را ازمعبر قلم شاعر عرضهآورد وانسان و دغدغهدارد، در شعر به وجود میمخاطب
هاي خیالی و تصنعات زبانی و پذیرد وگزینشبینی و دلدادگی میو غیرشعري را با خوشالفاظ شکسته

هاي زندگی عادي در برون و درون شعر تجربهرنگی کند و تاحد امکان به سادگی و یکفکري را رها می
شود، هاي خودآگاه درشعرآمیخته میپردازيتئوريآن وقتی با  ابهام هنري و تحمیلآورد؛ البته سادگیروي می

گردد. اثر منجرمیو ممتنع شدگیسهلبه
ر این دوره است. از هاي زبان گفتار در شعجهت بسامد باالي مولفهي هفتاد ازگفتار به دههاطالق شعر

ي هفتاد از کاربست افراطی برخی از اصول معهود شعر سنتی، پذیرش انواع هنجارگریز شعراي دههسویی
هاي دیگر خلق این جریان دانست.توان علّتشدگی را میشکنی (نظریات لیچ)  و آوانگارد

آوانگارد به تعریف بهزادخواجات: 
و » متفاوت«رحمانی اثر را ي نصرتکه به گفتههایی استها و شیوهوبکردن ازاسلپیشرو بودن در استفاده

نویس هم که حتی به شعراي سادهکند. آوانگارد یک صفت استنزدیک می» استذات هنرکه بیان زیبایی«به
وگوهاي مردمی وامکانات شودشاعران گفتارگرا این تفاوت و زیبایی را نهفته در موسیقی زبان گفتاطالق می

ي برند؛ اما پیشینههاي زبان گفتار در شعر آن را  پیش میي شاخصهدانند و با تعبیهبان گفتار نهفته میز
زبان گفتار... وجودي «گوید: گردد. صالحی میهاي شعرگفتار به پیدایی شعر و ادبیات فارسی باز میمولفه

» نه و فخیم گذشته پنهان زیسته استهاي ضخیم  زبان شاعراها  در پس الیهدیرینه وذاتی داشته و سال
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محوري) دراشعار شاعرانی چون تر آن را درادبیات صوفیه(به علت مخاطب). نمود پررنگ11:1387(صالحی،
توان دید. بسترساختار ظاهري شعرگفتار حافظ، موالنا، عطار و شعراي سبک هندي و شعر مشروطه می

دارد و مطلقوگفتار درشعرصالحی، حاکمیتعامیانهزبان. «استو محاورهمردمیي شکستهامکانات زبان
را آن). و مأواي محتوایی ومعنایی61:1379شید،(روان» باشدتواندگفتهکارگر و غیره نیز میشعر را یکاین

این یه دفتر دیگه «بازار جستجوکرد. وکوچه و مردمی باید در تجربیات شاعر و فرهنگ عامه
).237:1378کردم...(صالحی،خودم تو کوچه پیداشرازه/ست/یه
هاي شعرگفتار به طوررسمی در ربع اول قرن دهم با  پیدایی مکتب وقوع ریزي برخی از ویژگیپایه
مداري را براي غزل  پذیري عواطف و واقعهاي توجیهشعرا به صورت آگاهانه مولفه«گرفت و صورت

ي هفتادشد. از شاعران  این گفتار در دههپیدایی غزلتاً منجر به ). که نهای328:1382(شمیسا،» کردندطرح
جریان  محمدعلی بهمنی، حسین منزوي، فرامرز اسدي، حافظ موسوي، روجا چمنکار، بهاره رضایی، بهزاد 

توان نام برد.خواجات، پگاه احمدي، ابوالفضل پاشا، عبدالجبار کاکایی را می
هاي جریان گفتار مشخصه

، براي  دستیابی به این جریانهاياز ویژگیاجمالی بحث محوري پژوهش، توصیفیورود به ازپیش
رو ابتدا هاي اصلی جریان شعرگفتار ضروري است. از اینتعریفی جامع از اتباع مهمل و پی بردن به ویژگی

آمدن این جریان فراهمگفتار را که در واقع بستري ماهیت اصلیدهندهکلیدي و عناصر تشکیلهايشاخصه
را گفتارآنهازبانکهدستورییهايساختشود. ازجمله است؛ برشمرده میآنهاي زبانیشعري و ساخت

ي امروز، کلمات با تشابه در تداول عامه» ب«مهمل، مضارع التزامی بدون کرده است: صدامعنایی، اتباعتألیف
شعرگفتاردر سه هاينام برد. ویژگیتوانو... را می» شما و ما«در اضافه به دو ضمیر» ها«صوري، پسوندجمع

است.سطح زبانی، معنایی  و ادبی قابل بررسی
هاي زبانی شعرگفتارمختصه

دبیري وکتابت رسمی زبان. مانند: کوجیک بهروزمره و دوري از زبانگفتاري الف.الفاظ شکسته با پیکره
و ابدال حروف: مث به جاي مثل، دیفال به جاي دیوار و.... . حذفجاي خانه، به کوچک، خونهجاي

کردن تا پري نشسه بود/زار وزارگریه  میپریا/یکی بودیکی نبود/زیرگنبدکبود/ لخت و عورتنگ غروب سه
کردن پریا/ گیسشون قدکمون رنگ شبق/از کمون بلن ترك/ از شبق مشکی ترك پریا/مث ابر باهارگریه می

گفتاري توانستند از هايساختدستهآوردن به ایني هفتاد با روي). درواقع شاعران دهه195:1391(شاملو، 
گیرند؛ یعنی همان وزن و موسیقی که نصرت کردن شعر بهرهوزن حاصل از زبان گفتار در موسیقیایی

ترین حالت وزنی را زمکه کمترین و الوزنی«کند. گفتاري یا حسی یاد میرحمانی(م.آزاد) ازآن به عنوان وزن
(نجاتی، » گفتاري کلمات شعري را تغییر می دهدتراست نه به نثر معمول. فقط حالتدارد و به بیان نزدیک

است.از سیدعلی صالحی متضمن این ویژگی» هاي ري راآخرین  عاشقانه). «32: 1378
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). افزودم 332:13869(فرخزاد،ب.این انفجارهاي پیاپی/و ابرهاي مسموم آیاطنین آیه هاي مقدس هستند؟
ها همانند اشعار محمد حقوقی.یا آوردن اعداد ریاضی و الفاظ غیرشعري وادبی دراثناي سروده

اي از احساسات موجه ومعقول ي مادرانه و مردد را با آمیزهکه سرشت و روحیهج. آوردن تعابیر و کلماتی
گرفتن و واژگان هاي تردید، جمالت تمنی وترجی، فالزند؛ مانند: قسم خوردن، قیددر شعرگفتار پیوند می

آید/من خواب ام که کسی میشود: من خواب دیدهمیبیان خواب که در شعرصالحی و فرخزاد به وفور دیده
شوند/و کور شوم/ اگر دروغ پرد/ وکفشهایم هی جفت میام و پلک چشمم هی میي قرمز دیدهیک ستاره

).341: 1386بگویم... (فرخزاد، 
ي عبدالملکیان ، شاعردههگروسيگفتههاي زبانی و فرمی. بهد. افراط شعرا در روي آوردن به بازي

هاي زبانی این که بازيگرایی برسد هنگامیي فرمي هفتاد به تجربههشتاد ، این رویکردسبب شد شعر دردهه
وممتنع شدگی را در مخاطب احساس سهلآمیزد؛ي زبان گفتار میي صمیمی و به ظاهر سادهدوره با پیکره

).156:1387گذارد: لیالی ال لیل الف، لیالی الایل الم، لیالی اللیل من... .(صالحی،برجاي می
و ي عواطف واحساسات آنیشعرگفتار که حاصل تواجد احساسی و غلبهزبانگسیختگیهـ. ازهم

پورتنگ است/نیلوفرخوب است/کنارطره ي زودگذر شاعر در قطعات شعري اوست: دلم براي حمیدکریم
).602:1387دخترانه ي تورفتن تاهوش/مثل سال آخردبیرستان بی ترس وامتحان(صالحی،

شود وگاه با ماهیت تفسیري بودن گاه از هم گسیخته میکه گاه در یک قطعهو. زبان و بیان روایتی
در شعر گفتار است.                                                                           هاي داستان شعرگفتار تا پایان ادامه دارد و آن از مختصه

در کنار زبان «که خواننده است؛ چناناي که مناسب تجربهگویشی به گونهز. آمدن واژگان و تعبیرات
کند و آنها را چنان زیبا و دنمایی میهاي ساده و عامیانه در زبان خوي شعر اخوان و شاملو، واژهگرایانهباستان

کند؛ مانند:کل بادام، ها احساس بیگانگی نمینشانندکه خواننده ازخواندن یا شنیدن آنماهرانه در شعر می
ي ). هووه و هاتانه که عنوان دوقطعه473: 1377(غالمرضایی » جفنگ، دنج، جرجر در شعر مهدي اخوان 

).21: 1390) و شماله در شعر نیمایوشیج .(نیما، 207-147: 1378شعرسید علی صالحی هستند(صالحی، 
هاي واقعی وجمالت ارجاعی درشعر. مانند: نسیما، هدي در شعر صالحی، حوري در شعر ح .آوردن نام

شبه "دسته جمالت را دراثناي کالم مخیل وادبی، اَي. ا. ریچاردز ایندر شعرفروغ فرخزاد.سهراب، کامی
کندتعریف می"هاي خبريجمله

اي احساسی. این نمونه درشعر اکبر اکسیر و سیدعلی صالحی هاي طنز در قطعهط. استفاده از زبان ترکیب
صالحی، »(کسی چه مربوط!به2+2= 5« اند: / اي دور... نوشتهشود: بر دیوار مشرف به درهبه وفور دیده می

1385 :554.(
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دانی من درغیبت یمی بر زبان شعر گفتار: راستی هیچ میي. سایه انداختن نوعی لحن مردمی و صم
پرسوال تو/چقدر ترانه سرودم/چقدر نامه نوشتم که حتی یکی خط ساده هم به مقصد نرسید؟

).356:1387(صالحی،
کالم براي بیان مفهومی اندك.يك. گرایش به اطناب و اطاله

گرفتن از زبان خودکار و اولیه به که با فاصلهبه هنجارگریزي نحوي، سبکی، معنایی و نوشتاريل.گرایش
آتش/آ /ت/ ش!/ (صالحی، ياي خالیق/که ازنطفهانجامد: این توفان عبرت استهنري شدن زبان می

62:1385.(
هاي ادبیمختصه

با دقت نظر شاعر؛ ايو حکایت از زبان اشیاء وعناصر حاشیهو جاندارپنداري، روایتالف.آنیمیسم
جنوب تشنه/ترانه می روبهرودها/همیشهتریندهد: غمگینمیجلوهواساطیري که شعر را کودکانهايگونهبه

). 656:1387خوانند(صالحی،
گفتار به  دارند؛ چراکه زبانصوريکه تشابههاییي حروف وساختها به نغمهشاعر در ترکیبب. گرایش

مدفوني و فوارهورید ستاره..فرودتبيو فوارهنوسدارد: فرود فاستایی گرایشپیشتازي وسهولت
). 203:138تیرگی(صالحی،

ي شعري، تاجائی که گاهی شعر را معلق میان هاي ذهنی شعرا بر تخیل و عاطفهپردازيج. تحمیل تئوري
وي دهد: احتماال حالم خوب است/گاهی اوقات ازدست من؛ دلش بوي مثنجاذبه و دافعه مخاطب  قرارمی

).207:1387گیرد(صالحی،می
شاعرانه،گرویدنهاي پردازيخیالبرايو اساطیرياي د.استفاده از باورها و عنصرهاي فراواقعی، افسانه

آنیما ي مرد و بعکس؛ یعنیي زنانهدرشعرشاملو، روحیهتایپ. مانند: دیو، پريالگوها یا آرکیکهنبه
کند.ا به رمانتیسیسم اروپا متصل میوآنیموس. این مختصه شعر گفتار ر

هاي ادبی ساده و قابل فهم که به تعبیرشمیسا از فنون نمایش و اقتدار شاعرانه دور هـ. استفاده از آرایه
ها، تلمیح، آرایی، جناسروشن، واجهاي با قرینهآمیزي، استعاره باشد؛ مثل تشبیهات روشن وحسی، حس

گفتار و فرهنگ مردمی باشد: ها  زباندي که  غالباً بستر نشست و پیدایی آن، صدامعنایی و موارالمثلضرب
).80:1386ي من/چون طنین نی درسینه ي دشت(فرخزاد،ي پاها درسینهضربه

تخیل 
که برآمده از صمیمیت بافت استو فعالشدن فضا وجریانی احساسیتخیل در شعرگفتار حاصل دمیده

شدن گسستهحتیاست وي واژگان و کاربست تخیل و عاطفههمنشینی ساحرانهدرزبان گفتار، قدرت شاعر 
آن حس مردگی و اعتیاد را به  مخاطب  شود، عالوبرنمیمانع آنشعر نیزگسیختگینظامزبان روایت و

و یردگمیچیز درحضور شکلهمهندارد وگفتار فضاي غیابی وجودشعرکه غالباً درچراکند؛منتقل نمی
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شیري،شود (از شاعر، مخاطب و اشیاء میمثلثیگفتارکه شعرافتد؛ طوريچیز ازچشم شاعر نمیهیچ
گرهنماییحقیقتگرا وواقعيتخیل در این جریان با عناصري چون عاطفه، احساس، اندیشه)487:1389

شود؛ چون شاعر عالوه برتر میسانآدهه براي مخاطبهاي شعر اینبنابراین پذیرش مضموناست؛ خورده
و فراواقعی صرفاً مفاهیم ذهنیکند وپذیري عقالنی ارائهرا با توجیهدارد مضامیننواخت طبع شنونده، سعی

که ملموس درك نیست؛ بیان نکند؛ در نتیجه تخیل در شعرگفتار عینی ومأنوس است را
هاي فکريمختصه

ر دسترس شاعر: آسمان همچو محسوس بااستفاده از عناصرطبیعی و دالف. گرایش به مفاهیم ومضامین
خواب ازخوشترتوخیالکهگریزانم/خوشخوابازامشبمهتابست/هايجلوهازروشندل من/ي صفحه
).99:1386(فرخزاد،است

يغلبهاصلحشعر که يقطعه(اجتماعی، سیاسی، طنز، معیشتی)در یکگوناگونمضامینب. تخلیط 
ها را قیدي و چارچوب ستیزي آني بیاي شاعر است و شاعر این  جریان به علت روحیهاحساسات  لحظه

کند.اجابت می
شود، بر شعر ي نفسانی شاعر حاصل میکه از ملکههاي عقلی بر مضامین شعرییج. تئوري و ایده

راند.یشده و ماهیت تأثیرگذاري عاطفی را از ساحت شعر متحمیل
). : بند 1389:487(شیري،5پذیر مادرانه بر شعر این دهه غلبه داردد.افکار عجوزانه، کودکانه و انعطاف

).735:1387نشینم/گره کوربعضی کلمات/حتماحکمتی دارد(صالحی،کفشم گره خورده است/یک لحظه می
شده به شکلی نامعقول پذیرفتههـ. استفاده ازباورهاي خرافی ومردمی و محلی که غالباً در فرهنگ مردمی 

طلسمتوکتاباب نویسن/سیاکنن اسمتو تويکهنکنیخیر باشه/کاري دیدي ماهیاست: تو خواب، اگه
).277:1386(فرخزاد،

هایی اساسی شعر معاصر است که با نمودي افراطی ویژگی شعر از درون مایهنماییبینی وحقیقتو. واقع
در شعر معاصر منبعث از محیط امروزي است و لذا خواننده «گوید:شود.شمسیا میي هشتاد محسوب میدهه

از تا چه حدگاهی بستگی به این دارد که شاعرنماییشود. حقیقتمیاحساسات و تجربیات شاعر سهیم 
با محیطايغیرحرفهامروز خوانندهزندگیتغییرمحیطسبب استفاده کند. بهخواننده منابع مشترك باسرچشمه و

هاي زبانی، شد، مهمترین مختصه). آنچه گفته350:1382(شمسیا،»کندایجادنمیارتباطکهن شعرهايفضايو
هاي دیگر این جریان از بسامد باالتري برخوردار و فکري جریان گفتارگرا است که به نسبت ویژگیادبی

هستند.
اتباع 

در «در لغت به معنی اتباع« تاري و از مصدر باب افعال است: گفاياي دستوري با پیشینهاتباع مقوله
معنی یا فاقد معناي روشن است که به است و در اصطالح  لفظی مهمل و بی» کردنپیروي«و » کسی رفتنپی
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معنا یا فاقد ). جزء بی98:1385(انوري، احمدگیوي،»ید. مانند: دکترمکتر، چیز ومیزآیا صفت میاسمدنبال
: 1348برآن شود (شعار،حاکمی، مقدم استممکنآید؛ بلکهنمیبامعناییجزءروشن اتباع همیشه درپیمعناي 

شده است که با الهام و به اختصار از دستور انوري و احمدي). براي  اتباع  انواعی در نظر گرفته31-32
کنیم:ها اشاره میگیوي به آن

ون تغییرات دیگر: تارومار، تازه مازه.بد» م«الف) تبدیل حرف اول کلمه به 
بدون تغییرات دیگر: چرت وپرت، شلوغ وپلوغ .» پ« کلمه به ب) تبدیل حرف اول

ج) تبدیل حرف اول به حروفی از قبیل: ل، و، ت، ف، س ،بدون تغیرات دیگر: آش والش، هاج و واج، 
و فش، قلمبه وسلمبه.اخم و تخم، کش 

ل به (او) یا  هر دو مصوت به (او):  خرت وخورت، تک وتوك، سیت حرکت یا مصوت اود) تبدیل
وسوت.

و است؛ ولی ازحیث تعداد هجا وکوتاهیبا لفظ پیش همسان» روي«که از حیث الفاظیهـ) تبدیل تابع به
بلندي ناهمسان. فالن و بهمان، آل آشغال.

شود؛ بلکه اول آن به حرف معینی تبدیل  میکلمه است ونه حرفوزن که نه همو) تبدیل اتباع به الفاظی
گدار.فقط در حرف اول با کلمۀ متبوع یکی است: خاك وخلی، نک و نال، گاه

آمار در ادبیات معاصر  بهو منثور به نسبت آثار منظوم بیشتر است و ایناتباع در آثار داستانی امد بااليبس
زاده، جالل جمالهاي دهخدا، (چرندوپرند)ز آن میان نوشتهخورد. اچشم میي طنز بیشتر  بهویژه در عرصه

ي شصت هاي شعري معاصر از دههتوان نام برد. از مجموع جریاناحمد، فریدون توللی، اکبر اکسیر را میآل
هاي شعري ، شعرآسان به نسبت دیگر جریاني نود، اتباع در جریان شعرگفتار زبانی وغیرزبانی،تا اوایل دهه

است.تري را به خود اختصاص دادهي مشروطه، حجم سنگینیوضعیت دیگر و پیش ازآن شعر دورهجریان
اتباع در شعرگفتار

تکلّف و طبیعی دارد در هر مردمی، اجتماعی، بیو صمیمی زبان است و منبعیاتباع چون از عناصر زنده
که مخاطب صوفیه ه شعر به ویژه ادبیاتاي درگفتار متداول حضور داشته و راه خود را درگذر زمان بدوره

اتباع در شعر است و از منظر بسامد درجریان شعرگفتارگرا چشمگیراست. جوالنها مردم است؛ بازکردهآن
ي هفتاد دالیلی دارد که به اختصار چنین است:گفتارگراي دهه
وگزینشی زبان کتابت و و دلزدگی شعراز نواخت مدید زبان نوشتار و چارچوب بازدارنده الف. مالل
مفاهیم ذهنی. 
کند.گفتار برقرار میحال شمول معنایی اتباع که تناسب بیشتري را با زبانگویی و در عینب. فشرده
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ي حروف و تشابه ساختاري که در خود ي نغمهکه بافت اتباع  به وسیلهو پیشتازییستایی ج. سهولت
سرعت و شود کالم  بهر قرارگیرد؛ چراکه در زبان گفتار سعی میي زبان گفتاشود در حوزهدارد؛ باعث می

آسانی پیش رود.به
آن. زبان گفتار از عناصرصرفاً ذهنی و تقدم جایگاه اجتماعی و مردمی اتباع بر جایگاه ذهنی وشعريد. 

ارد؛ می هایی که مضامین اجتماعی ومردمی دگریزد و به ساختفراواقعی که چارچوبی گزینشی دارد؛ می
گراید.

ي مردمی اتباع وتوانایی که این ترکیب براي ایجاد ارتباط و انس با مخاطب ساختارگفتاري، پیشینههـ 
دیگر این انتساب است.دارد؛ دلیل

اي به اقتضاي شرایط وها و معانی تازهاتباع با هر دوره از تحوالت آوایی زبان فارسی در قالب ساختو.
ي زمانی موسیقی خاصیهر برههکه دراست نتیجه از عواملیشود؛ درزبان عرضه میبه اجتماعیفاهیم م

شد، اتباع نیز متحملتحمیل میکه زبان دبیري برآنکهن در شعر و ادبکند. از زبان زمان را ارائه میحاصل
با واو عطف میان دوجزء کهن از اتباع همراههايکه بیشتر ساختگرفت؛ چراقرار میهاي شاعرانه تحمیل

و انوري. ترتیب درشعرحافظ، رودکی مکست، چیز و میز، به وشود. مانند رخت و پخت، شکستآن دیده می
مسباب، تازه مازه و مرت، اسبابمال، گرتآید: مانند چالدر شعر نو غالباً دو جزء اتباع با سکون یا کسره می

اجتماعی ومتحول زبان را نیز بیان رساند؛ ماهیتقی  زبان قدیم را می.... . تحول اتباع عالوه برآنکه موسی
کند.می

است که مطرح شدهسرعت شعري به تناسب زبان گفتاردراین مقاله سه نظریه با عناوین صدا، حرکت و
حات ي مفاهیم این اصطالاست و اتباع به عنوان ساختی که دربردارندهگفتار مناسب و محتواي زباناختبا س

گیرد.در زیر به آنها خواهیم پرداخت   و از عناصر موجد این مقاصد است؛ مورد توجه قرار می
صدا و حرکت در اتباع
ي صدا، سرعت وحرکت شعري با تعاریف و دالیلی که خواهدآمد؛ مهمل، مقولهدر ساخت دستوري اتباع

کنیم. خت ابتدا عناوین نامبرده را تعرف میاست. براي پی بردن به کیفیت صدا و حرکت در این سانهفته شده
اي از حیات خود نوعی صدا  وحرکت را در که  دارد در هر برههاجتماعی و متحولیزبان به علت ماهیت

گذارد که از صوت وآواي شعري ادوار دیگر مجزا است. شمیسا به نقل از تی. اس. الیوتشعر بر جاي می
ي مردم و گفتکه خود منبعث از امکانات روزمرهز زبان آن است، زبانیموسیقی شعر منبعث ا«گوید: می

).مقصود الیوت آهنگ شعري وموسیقی حاصل 1381:201(شمیسا،» وگوهاي عادي در محیط زندگانی است
است.موضوع بستر خود را به خوبی در جریان شعر گفتارگراي فارسی گسترانیدهاین که ازگفتار است

برآمدگی «ي زبان دارد ومنظور از آن که ارتباط تنگاتنگی با پیکرهلحن وآواي شعري استصدا به معناي
). براي مثال حروف زیر و 51:1389نشاند (کمرخانی ،عناصر ایجاد صوت است نه آنچه صورت را  فرو می
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تند و شدید اطفعوبا تکرار و توالی موجد فراز و خلق صدا هستند که براي بیان»ژ،س،ش«زنگدار، مانند: 
شود؛ بلکهنمیایجادصدا نائلخروش و مصوتهاي بلند بهتناسب بیشتري دارد؛ بعکس حروف خمود و کم

). صدا 246: 1345خانلري، ناتل»(حاالت نفسانی چون وقار، ابهت و بیم مناسب است«فضاسازي وایجاد براي 
را به گرفتگی و خفقان عنا در شعر فضاي شعر ي مه ارائهگریزد چراکبراي آفرینش خود از معناگرایی می

دهد.صوت سوق می
مانع زبان و معنا و جاري نمودن واژکان که از میزان توانایی شاعر در انتقال بیرفتار و سیري استحرکت:

شود و تأثیر خود را با رسانیدن روشن مفاهیم شعري در ذهن ها به دور از ابهام مخل حاصل میترکیبو
وقفه وجویباري کند. اگر شعر قابل فهم ودریافت باشد، حرکت در آن بیبرجاي و بر زبان جاري میخواننده 

است واگر قابل فهم نباشد، نوعی کندي و وقفه در حرکت را به دلیل درگیري ذهن براي تحلیل و تفسیر شعر 
استعمال، مخالفترابتکند. عوامل مخل فصاحت درسطح کلمه وکالم مانند: تنافرحروف، غبه متن تحمیل می

).عوامل مخل حرکت در شعر نیز 9: 1385تألیف، کثرت تکرار و...(تجلیل،با قیاس، کراهت درسمع، ضعف
ي و درونهشود و حرکت از معنا ي واژه حاصل میشد صدا از ساختار واجی و برونههستند. بنابرآنچه گفته 

که عبارتنداز: تشابه هاي گفتاري این ساخت استختصهصدا در اتباع برخاسته از مگردد. کالم استخراج می
ترین نوع جناس د موسیقیاییاشتقاق که خوها، جناس شبهي حروف در برخی ساختو واجی، نغمهصوري

وتوك، سهولتوشوفته، تکوسوت، شیفتهخورد؛ مانند: سیتهاي اتباع به چشم میساختدر بعضیاست و 
هنگام اداي این ساخت گفتاري، قریب المخرج بودن واجی که در جزء با معناي ستایی و پیشتازي زبان به 

شود، نشستن این ساخت در محور همنشینی با عناصري که غالباً اتباع است و به جزءمهمل آن تبدیل می
بندي ظاهري هاي گفتاري هستند؛ صداي شعري را در استخوانداراي لحن گفتاري ومجاور الفاظ و ترکیب

و گفتاري دانستهاياز مولفهگذاري استفادهي پایهتوان شعر انوري را نقطهاست. میاخت تعبیه کردهاین س
هاي معنایی و زبانی گفتار زمانش را در ادب سنتی رسمیت شعر حافظ را سرمدار این جریان دانست که مولفه

بخشیده است.
).65: 1355ز(شعار، ـکـه در عشرت نباشد زو گریتم              زانزي داشتــا بـه تـو اکنون چیز و می

در افکنم به همه رخت و پخت خویشفراق تو و سوز اندرون آتش       وقت است کز 
).394: 1385(خطیب رهبر، 

است با تکلّف و نضجی تحمیلی همراهیابیم زبان گفتار در شعر انوريي فوق درمینمونهي دومقایسهبا
برند؛ و معنا به سر میبا اتباع در اضطراب ساختی ومغایرت همنشینی وعدم تناسب زباندیگر عناصرمجاور و

که در شعر حافظ تمامی واژگان با بافتی صمیمی ومعنایی روشن ومردمی مجاور با اتباع  قرارگرفته و حال آن
انس و ماندگاري همرا با خروش صوتی را به همراه دارد.
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دارد چراکه جزءمهمل آن روند معنایی شعر را از جریان  باز نمیحرکت در اتباع جاري است؛ حتی 
است و گفتار دارد از پیش آن مفهوم را در ذهن و زبان مخاطب روشن ساختهکه این ساخت در زبانايپیشینه

ن س آن مانند: بیااي ومردمی اتباع مفاهیم قابل حداگر دوجزء اتباع هم فاقد معنا باشد، فضا و لحن محاوره
کند و آن باعث حرکت تند میقیدي را در مخیل خو اننده تداعیجنس، بیان قسم، گسترش معنی وحالت بی

آوا خلط ها با مفهوم اسم صوت یا ناموپیشروي معناي شعر است. گفتنی است که اتباع را در برخی از ساخت
ه حرکت و صوت را دارد.مانند: سیت که نام آوا عملکردي متفاوت با اتباع براي رسیدن باند؛ در حالیکرده

هاي اساسی صدا و حرکت وسوت، چلپ وچلوپ. براي وضوح  بیشتر درآنچه مطرح شد به تفاوت
پردازیم.می

تفاوت صدا وحرکت 
ي ایجاد صدا فقدان معنا در شعر است؛ چون حجم معناي شعر شنونده را به علت درگیري الف. الزمه

معنا قابل دریافت که حرکت در شعر بامعنا و بیدارد؛ درحالیبه صوت باز میذهن  براي تحلیل متن از توجه 
است.

بندي الفاظ و نحو یا است که با احساس قابل دریافت است؛ اما حرکت در استخوانب.صدا امري ذهنی
شود. پس حرکت امري ملموس و هاي شعري موجود است و باگرفتگی و روانی زبان، کند وتند میمصرع
با قیاس، ضعف تألیف، تعقید، تنافر و... دیدهوس است؛ یعنی اگر در یک بند شعرعواملی مانند: مخالفتمحس

کنند، موجب لکنت زبان شده و حرکت تند و پابرجا نیست.شود که ایجاد اضطراب می
که معنا و سادهکند، موجب حرکت نیز هست؛ یعنی حرکت در شعر بیدر شعر ایجاد صدا میچهج. آن

شود، ي حروف وسادگی بیان در شعر ایجاد میي شعر دارد و با عواملی چون نغمهگرایش به چینش پیکره
حرکت در شعري که مبهم ومتضمن معانی پیچیده است؛ اگرچه حرکت قابل دریافت بوده وجاري است؛ ولی

؛ البته آنچه حرکت را نشیندبه شکل کند و با وقفه است؛ اما کماکان موجود است و مانند صدا فرونمی
ي ایجاد حرکت، معنا و معناگرایی انجامد؛ چون الزمهآفریند، همیشه به ایجاد صدا و نغمه در شعر نمیمی

ي ایجاد صدا، معنا موجود است؛ اما الزمهزند؛ یعنی حرکت در شعر بامعنا و بیعناصر ایجاد صدا را پس می
که اتباع با ساختار یابیمها درمیرکت و وجوه اختالف آنشعر معناگریز است. باتوجه به تعریف صدا وح

شود؛ عالوه بر آن اتباع متضمن خود به خلق صدا وحرکت در شعري بی پیرایه، منجر میزبانی ومعنایی
نیز هست که بدان خواهیم پرداخت.» سرعت«تعریف اصطالح 

سرعت
مطرح » سرعت« ه شعر کهن و نو اصطالح هاي ضمنی و زیرین شعر فارسی در تقسیم آن ببا بررسی الیه

شود. می
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گوییم: عناصري که باعث برآمدگی و فراز صوت است؛ صدا نامیده تعریف سرعت: درتعریف صدا می
شود و آنچه باعث خفقان وخفتگی، رکود و فرو نشستن صوت است از این تعریف خارج است؛ اما می

که با تحریک و تبعیت از رخدادهاي هاي شعري نایی وآذینهاي زبانی، معسرعت به بسامد باالیی از مولفه
شود و نهایتاً زیبایی شعر را تقویت شدگی شعر است؛ گفته میبیرونی با سیر وحرکتی چشمگیر باعث متفاوت

که اقتضاي هاي شعريکند. در اصطالح سرعت چندعامل اهمیت دارد: عوامل برونی، بسامد باالي مولفهمی
هاي ها در سطوح زبان، معنا وآذینشدگی هرکدام از مولفهخلق شدن شعر است و متفاوتزمان آفریدن یا

شعري. 
توان سرعت را در شعر قدیم کندرو و در شعر معاصر پس از نیما پیشرو تعبیرکرد. در شعرکهن و در می

کسان سبک هاي خراسانی، عراقی، هندي و بازگشت سرعت شعر به صورت عنصري نظاممند، یکنواخت وی
ي سرعت است؛ اما آنچه ممیزههاي شعر قدیم رعایت شدهو جویباري است و اعتدال سرعت در تمام سبک

هاي زبانی، معنایی وادبی است که در سرعت نیست؛ بل که دیگرگونی مولفهآید میزان به حساب می
یبایی شعر آن دوره هرآفرینش سبکی با تأثیر غیرمستقیم از جهان بیرون و به شکلی متفاوت منجر به ز

اي کمتر از ذهن، از جهان بیرون و شود؛ اما سرعت در شعر معاصر پس از نیما با تأثیر مستقیم و با واسطهمی
.حریم 1وقفه خود را مطرح نمود:پذیرد و در دو عرصه با حرکتی تند و بیحوادث و تحوالت هستی تأثیر می

ي شعر که زبان شعر را شکل ) ساختار ظاهري و برونهشعر و فضاي متن که خود شامل دو عرصه است: الف
. حریمی که خارج از زبان و 2سازد؛ هاي معنایی شعر را میي شعر که بن مایهمایهدهد.ب) محتوا و درونمی

متنی رخدادهاي انسانی، معیشتی، اجتماعی و... با تحریک و تأثیر معناي شعر است؛ یعنی در فضاي برون
کند.ي از واژگان مردمی و مفاهیم را تغییر داده و سرعت را به شعر منتقل میشاعر دایره بسیار
متنی در شعر معاصر از توان و ظرفیت باالتري برخوردار است که به وساطت شاعر و به سرعت درون

شود: یابد. سئوالی که در پایان بحث مطرح میتأثیر از رخدادهاي جهان واقع در درون متن شدت بیشتري می
گرفت که را سرعت شعري در شعر معاصر بیشتر از شعر کهن است؟ بافت معنایی شعرقدیم در قرونی شکلچ

هاي مختلف احاطه نکرده بود؛ اما در زمان ما دنیاي پیرامون شاعر را تحوالت و رخدادهاي پیاپی در عرصه
انعکاس زبانی و تبعاً دهد؛ در نتیجه پیشرفت و تحوالت با سرعتی ساالنه، ماهانه وحتی ساعتی رخ می

شدگی را به هاي زیبایی و متفاوتدارد؛ سرعت بیشتري را در پیشبرد مولفهمفاهیمی که این تحوالت در پی
ي چهل با اشعار ي مشروطه و سپس دههوقفه از دورهکند. سرعت با سیري تند و بیشعر اهداء می

ر جریان شعرگفتارگرایی با ي هفتاد ددههي شصت و سراسر مدار بیژن جاللی و در اواخر دههروایت
اي نمود پنجهویري یا توگراف کسانی چون علیرضا ي هشتاد با شعر تصصالحی و در دههسیدعلی

شود از جمله: رواج میها تقویتي هشتاد با برخی ویژگیدر دههدارد. سرعت شعرچشمگیرتري
آرمن با نگارشی ساده با مثال واههاست. براي"قشآسمان هزار ن"معنايتعبیر حافظ بهکه بهنویسیساده
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کند و گروس کند و پگاه احمدي با طنین زیباي کلمات سادگی و انس را منتقل میمخاطب ارتباط برقرار می
ي نخست شدگی را در مجموعهدستوممتنع بودن خیال وپرهیز از دمعبدالملکیان سادگی را با لحن، سهل

ي سادگی درشعر گروس، سرعت را فراخوانده و کارکرد کند. مولفهعرضه می)1381»(پرنده پنهان«خود
اي؟/تکاندن برف از ام را تکانده باشی/ به چه دل خوش کردهام میزنی/ که تنهایییابد:به شانهاجتماعی می

ي سادگی و ه). مانند  بسیاري از اشعار فروغ فرخزاد که به واسط53: 1391آدم برفی؟..... (عبدالملکیان، شانه
پذیري عقالنی، زنده و پابرجا بودن عنصر وارگی، توجیهسهولت سحرانگیزش در بافت پیکره و معنا، روایت

ي توأم است: سایهوزن، گفتاري بودن زبان و... سیرسرعت در آن تقویت شده و به کارکرد اجتماعی نائل آمده
جاي ام هنوز/تا که برگزینمش بههان نجستهام به زیرپاي تو/ چون تو در جبه هرکجا روي/ سر نهاده

بخشد، هشتاد را سرعت میي که شعر دهههایی). عالوه بر ساده نویسی ویژگی87: 1386تو/(فرخزاد، 
هاي عبارتنداز: کارکرد خاص روایی یا چندروایتی شدن، ابهام متفاوت، صوري شدن شعر،معانی ومضمون

شعر، شدنوآنارشیستیگیرد، هنجارگریزيمیزمانی سرچشمهینمحسوس که از وقایع روزانه و روحیات ا
ي فضاهاي ذهنی بر گویی، غلبهگویی و پراکنده، حاشیه8و هایکوسراییرباعیمعنا، رواجشدنايچندالیه

ي برد. در دههتوان نامهاي ساده با بیانی کوتاه و موجز و تخلیط ذهن وعینیت را میسادگی زبان ومضمون
شد عنصر سرعت در شعر این دهه موجب دیگرگونی و جنجال اي رویکردهاي شاعرانه باعثهفتاد نیز پاره

هاي نقادانه بر روحیه و ناخوداگاه شاعرانه، ها عبارتنداز: تحمیل تئوري پردازيمنتقدین شود که مهمترین آن
گفتار مردمی، واردنمودن اي وشکستن افراطی ساختار زبان نوشتار و جایگزین نمودن زبان محاوره

وار شدن شعر، گویی، داستانخرافی و دین العاجیز، واقع گرایی، روزمرهباورهايبهافراطیگویشی، توجهواژگان
کوچه بازاري با استفاده از ارقام، زنانه و مادرانه شدن شعر، حضور افراطی کارگیري اعداد در طنزهايبه

مانند: صدامعنایی گفتاري هايساختاست، بسامدبااليسرایی غمنامهمبین هکو انتقاديهاي اجتماعی دغدغه
ي خفقان زبان نمادین پیش از جنگ است؛ زبان شعر که دورهي چهلبرد. دههتوان ناممهمل را میو اتباع 

زن عاملی بازدارنده فهم اما معیاردارد. نماد ترویج شده و ومردمی وعوامايفلسفی، پیچیده و درعین حال برونه
گیري معقول عرضه رود و نهایتاً از شعر نتیجهیا تحمیلی نیست، روایت به شکلی منسجم ومفهوم پیش می

هاي زبانی و فکري که مجزا ازشعر اي از مولفهاي از شعر، مجموعهاست که در هر دورهشود. نتیجه اینمی
هاي شود، اتباع نیز از ساختخاص از سرعت میاست باعث ایجاد نواختی متفاوت و نوعی ادوار دیگر

اي در کناردیگر عناصر زبان گفتار است کنندهي هفتاد عامل تقویتکه بسامد باالي آن در دههگفتار استزبان
است و قابلیت اي نهفتهشود؛ عالوه برآن در ساخت اتباع مقاصد ثانویهو براي خلق سرعت به کاربرده می

ها خواهیم پرداخت.اهیم دیگر را دارد که بدانتفسیر وگشتار به مف
ي اتباعمقاصد ثانویه
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کند و بازار مانند صدامعنایی و اتباع اثبات میومدرن با استفاده از عناصر مختص زبان کوچه شعر سنتی
ول است و در طهاي ذهنی و فراواقعی نبودهو در چارچوب یافتهکه زبان شعر و مفاهیم آن تماماً گزینشی 

ها است؛ این ساختنوازد با بسامدي متغیر وجود داشتهکه موسیقی زمان را میحیات شعر، زبان زنده ومردمی
هاي محض از ورزيان خیالدرشعر کهن کمرنگ بوده و در شعر معاصر از شدت بیشتر برخوردار است، زب

»پذیري مضامین غزلري و توجیهمداواقع«کردن قرن دهم با توافق شعراي مکتب وقوع با جایگزینربع اول 
هاي ادبی تقویت). تا حدودي برچیده شد و در سبک هندي در سطح زبانی و غناي آذین1382:328(شمیسا،

یافت و سرانجام در ي عشقی، دهخدا و... ادامهي مشروطه با اشعار ایرج میرزا، میرزادهشد. این روند در دوره
ي هفتاد با جریان شعر گفتارگرایی و اشعار شعرایی ر به ویژه دهههاي شعر معاصچارچوب قیدستیز جریان

چون: سیدعلی صالحی، حسین پناهی، فرامرز اسدي، حسین قنواتی و... به اوج خود رسید. شعرا خصوصاً 
کنند که عبارتندسرایندگان شعر معاصر ازساخت گفتاري اتباع در ساحت شعر خود اهدافی را دنبال می

هاي اتباع که به وایجاد تجسیم و تصویري عینی در ذهن خواننده، درآن دسته از ساخت.فضاسازياز:الف
فضایی از فرا خواندن نخستوفش. در ترکیبوچلوپ، کشوسوت، چلپ گراید.مانند: سیتمیصوت اسم

یی حاصل از رسد و در اسم دوم براي خواننده، صدا و فضاو غلغله به ذهن میهمراه صدایی از جوشش به
شود و در ترکیب سوم فضایی دست کوبیدن در آب و پراکندن قطرات آن به اطراف همراه آشفتگی مجسم می

گسستن دسته یا آنها است؛ خصوصاً از هماي و از هم پاشیدنپیش راندن عدهحاکی از به شود کهترسیم می
ي عر یا نویسنده در شرایطی که حاکی از روحیهآفریند؛ب. بیان احوال شاگله حیوانات را بیشتر در ذهن می

شناختی شاعر و سوي روانالابالی و بی پروایی او دارد که در این شرایط سوق و سیاق معنایی شعر رو به
خواهی از خودت/تکلیفت چیست؟/اصالً مجاز واستعاره و این بیان حاالت و روحیات اوست. ...تو چه می

ي حروف مشترك و یا ي شعري به واسطه). ج. ایجاد صدا و نغمه423: 1378وپالها....!(صالحی، پرت 
ومکست؛ د. خلق حرکت و توان بخشیدن به سیر روانی معناي شعر که آن را به عنوان زنگدار؛ شکست

که مخاطب از این ساخت دارد؛ حاصل ي آشنایی ذهنیي سابقهکنیم و غالباً به واسطهتعبیر می»حرکت«
بیان براي«). و.98: 1385گیوي، و احمديانوري»(و پختبراي تأکید وگسترش معنا، مانند: رخت«شود؛هـ. می

(همان) ز. بیان اختفاء وابهام و پوشیده داشتن امري: کارمار داشتم » وقسم، مانند: دکتر مکترنوعی مفهوم جنس
و نال، هرجنارضایتی است: نک ؛ح. بیان اوضاع و احوال وشرایط که غالباً بیان شرایطی حاکی از نکوهش و 

و مرج ؛ط. بیان حاالت روحی، اخالقی و نفسانی: هاج و واج، اخم وتخم، شر و ور بافتن؛.ي. ایجاد زیبایی 
و پخت)جناس الحق(رختکند. مانند:جناسکه خود نوعی موسیقی لفظی را در شعر و اثرخلق میهاییوآذین

نشینی و ایجاد همحروفی و الش)، تشابه صوري در محور همو چوله)جناس زاید(آشاشتقاق(چالهشبه
که باعث ؛ك.بیان هنري وصمیمی مفاهیم موردنظر شاعر به شکلی غیر مستقیم و با هدفی ثانویههمصدایی

ي مباحث علم معانی قرار بگیرد؛ل.تحقیر وتمسخر شود این ساخت در سطح اسم(ترکیب) در زیر مجموعهمی
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قیدي ي تساهل وخوش باشی و بینزر پنزري، دخترمختر ناالیق؛م. ایجاد نوعی روحیهکسی یا امري: پیرمرد خ
هایی زبانی که بافتی واقعی دارند؛ق. بخشیدن در متن؛ن.ایجاد تنوع زبانی در شعر و روي آوردن به ساخت

نده ماهیت تفسیري به محتواي شعر وعرصه را براي حدس وگمان و چندمفهومی شدن شعر در اختیار خوان
تواند مستعد مفاهیم گوناگونی باشد که با تخیل، حدس و گمان و روحیات قراردادن؛ زیرا جزء مهمل اتباع می

شود. وعالئق خواننده تحلیل می
گشتارياياتباع مقوله

بندي اسکلتهاي ساختاري وگیرد. تحلیلدر سطح ساختار مورد بررسی قرار میاتباع موضوعی است که
ها  ها، جمالت ومقاصد محتوایی آناست. کاویدن وجوه معنایی ساخت» دستوري زبان فارسی«زبان، موضوع

هاي ها به عنوان آذیناست وتفسیر ابعاد زیبایی شناختی، قرارگرفتن ساخت»علم معانی«داراي جایگاهی به نام 
هاي ادبیات رگون نمودنها و دیگدیگرگونه دیدناست. تخیل وبه خود اختصاص داده» منشور بدیع«شعري را 

هاي آن  توجهی به دیگر سویهعلت نقد ساختاري وبیدر انحصار علم بیان است. تاکنون موضوع اتباع  به
است؛ اما ازآنجا که شاعر با استفاده از این ترکیب غیر از دستور موضوع  علم دیگري در ادبیات قرار نگرفته

در محور همنشینی با دیگر عناصر براي بیان غیرمستقیم از ابزارهاي وکند اي را دنبال میدر شعر مقاصد ثانویه
دیگر گیرد و می تواند از موضوعات معانی و بیان نیز محسوب شود. از سوییي شاعر قرار میي مخیلهقوه

دارد (تشابه صوري، جناس نمودن ارتباط زیبایی شناختی میان دو جزء اتباع که شاعر در برقرار توانایی
کند؛ بنابراین اتباع قابلیت تعبیر می» بدیعی« ي حروف، صدامعنایی) آن را مستعد تفسیريع، الحق ،نغمهمضار

یا » توانش زبانی«توان از عناصر ایجاد گشتار به مباحث دیگر را دارد. عالوه بر آنچه گفته شد، اتباع  را میو
هاي معنایی، دستوري و ساختی اس ویژگیهر سخنگوي زبان بر اس«دانست؛ بدین معنا که » توانش دستوري«

تواند هر ها که از پیش در ذهن خود فراگرفته، میها و جملههاي گروهها و ساختواژگان و نیز قاعده
شنود درك کند، به این دانش ناخوداگاه سخنگویان اي را که میاي راکه بخواهد تولیدکند و یا هر جملهجمله

). 18:1386(مشکوه الدینی، » شودیا  توانش دستوري گفته می، توانش زبانی ي زبانشناسانهر زبان درباره
که توانسته است با گسترانیدن بستر عینی وماهیت تفسیري خود، از گفتار استي زبانزندهاتباع از عناصر 

راي تولید هاي دانش ناخوداگاه شاعر قرارگیرد؛ چراکه جایگاه مردمی و اقتضائات اجتماعی که اتباع بمولفه
که جزء مهمل و دارد. رهیافت دیگرآنهاي ذهنی، فرامتنی وخوداگاه شاعرانه باز  میدارد، آن را از پردازش

تواند با حدس وگمان فاقد معناي اتباع به این ساخت، پتانسیلی گشتاري اهدا کرده است که ذهن خواننده می
ي آن کند؛ اجزایی محذوف را از درونهآن کسب میو پسهاي پیش و معنایی که از محور همنشینی با ترکیب

استخراج کند درگشتار (تقدیر) به معناي بازگردانیدن اجزاي محذوف جمله یاکالم است؛ پس مقصود ما از 
ت توان به جاي جزو مهمل آن جایگزین نمود را از بطن این ساخگشتار در ساخت اتباع یعنی مفاهیمی که می

ي گوینده گفتار و روحیهکه بنابر شرایط زبانیم نهفته در اتباع، اجزاي محذوفی استمفاهخارج  نمائیم. این 
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هاي گفتاري به دالیلی حذف شود و براي آن قابل بازیافت است .این اجزا از ساختبه این زبان عرضه می
مري، ایجادابهام ي الابالی، اختفاء و پوشانیدن استایی در اداي جمله، روحیهشوند؛ ازآن جمله: سهولتمی

توان به آن مفاهیم درونی(محذوف)، ترکیب را گشتار زد و بنابر نقشی که شود و میدرکالم و...حذف می
پذیرد.گیرد؛ جزو حاصل  نیز به علت عطف نقش میترکیب اتباع  در جمله می

گیري نتیجه
ي ي اسم و درحوزهدر زیرمجموعهساختی است کهاي روگفتاري مقولهي اتباع به عنوان ترکیبی با پیشینه

که به ذهن می ايي معانی ثانویهگیرد؛ اما این ساخت به واسطهدستور زبان فارسی مورد بررسی قرار می
توان  میان دو اسم اتباع قائل به ي علم معانی نیز  قرار بگیرد و چون میرساند؛ مستعد آن است که در حوزه

کند. جزو مهمل اتباع اجزایی را جایگاهی  بدیعی را به خود مختص میهاي لفظی شد؛ دیدگاه و زیبایی
ها را بر جسته و پیدا کرد که در  ي تخیل وتوان تفسیري خواننده، آنتوان به واسطهمحذوف نموده که می

که موسیقی اي از عناصري استپذیرد؛ بنابراین اتباع در هردورهنحو ومحور همنشینی نقش اتباع را می
شود. نوازد؛ پس موجد تنوع موسقیایی و نواختی خاص در شعر میگفتار آن زمان را به نحوي خاص مینزبا

و حرکت. اتباع از: صدا، سرعتکه عبارتاستگذاري شدهدراین جستارچند اصطالح براي نخستین بار پایه
از صوت، پیشروي سرعت و گفتار به فرهاي بدیعی و دستوریی هستند که در زباناز ساختو صدامعنایی 

باشند و از عوامل صدا و است؛ میکه از اصطالحات فوق شدههاییانجامد و متضمن تعریفروند حرکت می
گفتار، از عناصر هاي زبانسرعت و حرکت شعري است؛ بنابراین نتایج چنین است: الف. اتباع از ساخت

؛ ب.اتباع از عوامل ایجاد صدا ،سرعت و حرکت شعرياستکالسیکاي مدید در ادبیاتزبان با پیشینهي زنده
د.اتباع از  هایی با قابلیت گشتار قرار بگیرد؛یا از ساختوتواند از مباحث دستورگشتاري میاتباعاست؛ ج.

تواند تنوع موسیقیایی است؛ هـ. اتباع عالوه بر جایگاه دستوري خود میعوامل ایجاد موسیقی زبانی و یا 
ي لفظی به کار  برده ي اتباع  بدون قرینهع ومعانی نیز مورد نقد قرار بگیرد؛ چراکه مقاصد ثانویهدرساخت بدی

شده است.ها کاویده شود که در حدتوان، اهداف آنمی
ها:  نوشتپی
هایش از ي هشتاد است که شاعر سعی دارد در اثناي سرود. شعر تصویري عنوان دیگري براي شعر دهه1

اي مصداق این شعر  است. گیرد. شعر توگراف علیرضا پنجهسازي شعرش بهرهنقوش براي مضمونتصاویر و 
منوچهر کاشف آمده است يترجمه» تولد شعر«ي مقاالت تی. اس. الیوت درکتاب .مجموعه2

).201:1383(شمسیا،
که با حداقل کلمه ي هشتاد موجی راه افتاددر دهه«گوید: ي هشتاد می. باباچاهی در نقد شعر دهه3

شد. این هایکوها با تصور و تعریفی منطبق بود که شد که زیر عنوان هایکو قرار داده میشعرهایی نوشته می
ي صوري دارند و کنم این هایکوها جنبهاند... فکر میپاشایی و احمد شاملو از هایکو در ایران رقم زده
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اند. ز برق اشراقی و مکتب هایکوي اشراقی  ژاپن بی بهرهاند؛ اما اصورت هایکوهاي ژاپنی را تقلید کرده
شامل » کنیمماهی جمعبیا گوش«ي شعرام؛ مجموعهمن به سرایش شعرهاي کوتاه پیوسته«گوید: میباباچاهی

ها را شعرك نامم؛ بلکه آنشعر کوتاه یا شعرك که در دست چاپ است؛ اما شعرهاي خود را هایکو نمی200
، بخش ادبیات تبیان، فراآوري 2/1/1390بررسی  شعر دهه هشتاد،» ( ادآور داستانک استخوانم که یمی

مهسا رضایی، مصاحبه با علی باباچاهی).
:کتابنامه

، تهران: انجمن قلم ایران.دیوان کامل اشعار)، 1390اسفندیاري، علی؛ (-
یست و پنجم، تهران: موسسه ، چاپ  ب2،ج دستور زبان  فارسی)، 1385انوري، حسن واحمدگیوي؛ (-

فاطمی.
.12،ص3030ي تماشا، سال ششم، شماره،، مجله»اشاره«) ،1355آتشی، منوچهر؛ (-
، هاي منفرد(مسائل شعر و بررسی انتقادي شعر جدید و جوان امروز)گزاره)،1380باباچاهی، علی؛ (-

، چاپ اول، تهران: سپنتا.2ج
، چاپ اول، تهران، دارینوش.دروغ چرا؟)،1386بهمنی، محمدعلی؛ (-
شرق، ي، روزنامه»چالنگیوگفتگو با هوشنگدر چاله زندگی «)، 14/5/1386پورمحسن، مجتبی؛ (-
.18، 924چهارم، شسال
، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.و بیان، چاپ اولمعانی)، 1353تجلیل، جلیل؛ ( -
، تهران: امیرکبیر.ر فارسیهاي شعر معاصجریان)، 1384حسین پورچافی، علی؛ (-
علیشاه.، چاپ چهلم، تهران: انتشارات صفیدیوان حافظ  شیرازي)، 1385خطیب رهبر، خلیل؛ (-
، (دفتر یکم)، چاپ دهم، تهران: نگاه.آثاريمجموعه)، 1379شید، محمد؛ (روان-
ر.، تهران: امیرکبیگفتارهاي دستوري)، 1348شعار، جعفر وحاکمی، اسماعیل؛ (-
هفتم، تهران: نشر علم .، چاپآشنایی با عروض و قافیه)، 1381شمیسا، سیروس؛ (-
، چاپ نهم، تهران: فردوس.شناسی شعرسبک)،1382شمیسا، سیروس؛ (-
چهارم، تهران: فردوس.، چاپنقد ادبی)، 1383شمیسا، سیروس؛ (-
دوس.، تهران: فر، چاپ هشتمبیان ومعانی)، 1383شمیسا، سیروس؛ (-
افسانه، بهکشوريهمایشمقاالت، مجموعهنیماییپساشعروشعرگفتار)، 1389شیري، قهرمان؛ (-

.494-474نهاد، تهران: انتشارات فرتاب،صحن اکبرکمالیعلی کوشش
، تهران: انتشارات تهران.هاي ري راعاشقانهآخرین)، 1378صالحی، سیدعلی؛ (-
سوم، تهران: نگاه.، چاپ1، جمجموعه اشعار)، 1385صالحی، سیدعلی؛ (-
، تهران: چشمه.هشتم، چاپهاحفره)، 1391، گروس؛ (عبدالملکیان-
، تهران: نشرجامی.شناسی شعر  فارسی از رودکی تا شاملوسبک)، 1377غالمرضایی، محمد؛ (-
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.، چاپ ششم، تهران: نیک فرجامدیوان کامل اشعار)، 1386فرخزاد، فروغ؛ (-
کارشناسی ارشد، نامه، (پایانهاي شعر گفتارگراها ومولفهبررسی شاخصه)، 1389کمرخانی، ماندانا؛ (-

کرمانشاه: دانشگاه رازي).
، چاپ دهم، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی دستور زبان فارسی)، 1386مشکوه الدینی، مهدي؛ (-

مشهد.
ماهنامۀ عصر » گفتگوبا هوشنگ چالنگی-عردیروزشعر،امروز ش«)، 1382معمار، داریوش؛ (-

.60-5پنجشنبه،سال پنجم ،ش 
تا.، چاپ اول، تهران: بیشعر و هنر)، 1345خانلري، پرویز؛ (ناتل-
، صص »دلیلش ناآگاهی است عزیزم،گفتگو با نصرت رحمانی«)، معیار، 1387نجاتی، سیدمرتضی؛ (-

12-13.
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شهاب نی ریزي و شعر وي
میلیمختار ک

عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
چکیده 

ه.ق)1342-1272یکی ازشاعران دوره قاجاري، سید اشرف شهاب  نی ریزي (
ه.ش)است که تا امروز  ناشناخته مانده است. زادبوم شهاب، شهر نی ریز  از شهرستان هاي 1232-1302(

بودند، بالیده  وپس از پدر خود،سیدنعیم  متخّلص استان  فارس است. وي در خاندانی که اهل دانش و ادب
به سحاب ، شیخ االسالم زادگاه  خود شده  است. شهاب نیریزي  در قالب  هاي  مختلف شعري:غزل، 
قصیده ، مسمط، مثنوي، رباعی  و ترجیع بند  طبع آزموده  است. درون مایه ي ابیات ریخته در این  کالبد ها 

ز  نامالیمات روزگار،ستایش  والیان  فارس و حاکمان محلی ،مدح پیامبر(ص)،ماده را عشق، عرفان، شکوه ا
تاریخ درگذشت بزرگان عصر و ... تشکیل  می دهد.سبک شعر شهاب ، سبک بازگشت  ادبی است. وي در 
قصیده از شاعران  عصر غزنوي و سلجوقی و درغزل  از سعدي  و حافظ پیروي کرده و در این تتبع و تقلید 

وفّق  بوده است .دیوان  شهاب تا امروز، یک بار  به چاپ رسیده که  چاپی انتقادي نیست  وکاستی و لغزش م
هاي بسیاردر آن  دیده  می شود و بنابراین تصحیح  آن ضرورت  دارد. 

شهاب نی ریزي، شعر دوره ي قاجار مشروطیت، سبک بازگشت ها:کلیدواژه
مقدمه 

ارسی، شعر دوره ي قاجاري است. شعر دوره ي قاجاري یک دست نیست و می یکی از ادوار مهم شعر ف
توان آن را به دو بخش  تقسیم کرد.بخش نخست، شعر پیش از مشروطیت است که  از آغاز حاکمیت  قاجار  
تا اوایل روزگار مظفري را در برمی گیرد  و بخش  دوم  شعرعصر مشروطیت است که در تاریخ  ادب 

ویژه اي دارد.فارسی، درخشش
)، 1270-1222)، قاآنی (1274-1200در بخش نخست شعر دوره قاجار، شاعرانی چون فروغی بسطامی (

) می زیستند که شرح حال آنان ، کمابیش در کتب تاریخ ادبی ما آمده  است. در 1271-1211یغماي جندقی (
سپهر پهناور  ادب  فارسی  را پر بخش دوم، درخشش شاعران آوازه مندي چون ایرج میرزا، عارف و عشقی، 

فروغ کرده است.
ها و به جز شاعران  برجسته و نامدار هر بخش دوره ي قاجاري که درباره ي زندگی و شعر آنان، رساله

مقاالتی  نوشته شده، شاعران دیگري هم در این دوره  می زیستند که تا امروز ناشناخته مانده اند و دلدادگان 
ها آگاهی چندان ندارد. در شمار این دسته از شاعران، سید ال و چگونگی شعرآنشعرفارسی از شرح ح

اشرف شهاب نی ریزي است که در این  جستار، دریچه اي به زندگی و شعر وي می گشاییم.
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پیشینه تحقیق: شهاب شاعر ناشناخته اي است و پیرامون شعر وي، چنانکه  گفتیم، پژوهشی  سامان نیافته 
د با شهاب نی ریزي  تا امروز تنها یک مقاله، در مجلّات  معتبر نشر یافته است .است. در پیون

بازتاب  نقد قدرت «نویسندگان این مقاله ، عباسعلی وفایی و محمد امیر جاللی ، در جستار خود با عنوان:
هاب که ،از دیدتاریخ گرایی نوین  به تحلیل  یکی از مهمترین مدیحه هاي ش»در اشعار  شهاب نی ریزي

خطاب به  احمد شاه و در تهنیت بازگشت او از سفر  فرنگ سروده شده،  پرداخته اند . (رك :وفایی و 
)124-103: 1392جاللی،

زندگی نامه ي شهاب 
درباره زندگی شهاب نی ریزي، در تذکره هاي معروف دوره قاجاري، یا اصالً مطلبی نیامده یا آنچه آمده، 

در تذکره ي شعاعیه که از مهمترین تذکره هاي  بر گیرنده ي شرح احوال و نمونه بس کوتاه  و ناچیز است؛ 
ي اشعار  شاعران  این دوره در والیت  فارس است  و  نویسنده ي  آن  محمد حسین  شعاع الملک، معاصر 

شهاب بوده است، هیچ یادي از سید اشرف نیریز نشده است.
عرفی شهاب پرداخته و ابیات  اندکی از وي را نقل نموده، تنها تذکره ي معروفی که بطور مختصر به م

تذکره ي مرآت الفصاحه است که صاحب آن نیز معاصر شاعر  ما بوده  است. به  جز این، در تذکره ي 
فرهنگ و «سازگار، که حاوي شرح حال  بزرگان نی ریز اعم از: نویسنده، خوشنویس و.... است  و در کتاب 

لب اندکی درباره شاعر آمده است. آنچه در جستار حاضر می خوانید، حاصل  بررسی  ، مطا»تاریخ  نی ریز 
اسناد و برگچه هاي (سواد) دست نویس دیوان  شاعر است. 

نام وخاندان شاعر 
نام شاعر ما، سید محمد حسن ملقّب  به سید اشرف و متخلّص به شهاب است لقب سید اشرف برنام او 

و در تذکره ي مرات الفصاحه و درپاره اي نامه هاي بجا مانده از روزگار شاعر، از چیرگی  یافته  واز این ر
وي با لقب او یاد شده است.

سید اشرف، شهاب  است که در بیت پایانی  بسیاري از غزل هاي وي آمده است.» تخلّص«نام شعري 
خود برگزیده بوده است. را براي"سحاب"پدر شاعر، سید نعیم ،شیخ االسالم و شاعربوده و نام شعري 

صاحب مراة الفصاحۀ ذیل سحاب می نویسد که سحاب و دیوان  شعرش را دیده است. ابیاتی از سحاب در 
).273:1371تذکره ي یاد شده، آمده است.(رك: داور،

است. خلیل سازگار "المیه  العجم"نیاي دور شهاب ،سید اسماعیل طغرایی، گوینده ي چکامه تازي بلند 
آنچه پیداست  سلسله  انساب سحاب (=پدر شهاب) به مرحوم سید اسماعیل  طغرایی اصفهانی «ویسد: می ن

) بنابراین، شهاب در دودمانی  اصیل، فرهنگی و روحانی بالیده بوده 85(سازگار، بی تا: » منتهی می شود.
است. میرزا حسن فسایی، درباره ي نعیم و پدران وي چنین می نویسد:
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این زمان نی ریز است: ساللۀ سادات و نادرة دوران، مرجع اَنام، سید نعیم شیخ االسالم بلوك و از علماي«
نی ریز، خلف الصدق سید عفیفا شیخ االسالم خَلَف الصدق میرنعیم شیخ االسالم نی ریزي خلف الصدق 

ید و بساط فضل مغفرت توأمان میرمحمد صالح دارابی از قصبه داراب، جالي وطن نموده، وارد نی ریز گرد
گستري را گسترانیده، متوطّن گردید و از نسل او سلسله اي در نی ریز برپا گشته، بیشتر آن ها اهل کمال و 

)2/1571؛ 1382ثروت و مال گشته به احترام تمام زندگی دارند. (حسینی فسایی، 
زادگاه و سال تولد شاعر 

سن او هفتاد سال و در «این سخن  سازگار: سال تولّد شهاب به روشنی مشخص نیست. تنها  از روي 
) می توان گفت 88ه.ق) بدرود  زندگی گفته است.(سازگار ،بی تا:1302ه. ق) برابر با سال (1342سنه ي (

ه. ق)یا یکی دو سالی پیش و پس از این  تاریخ، متولّد شده است. زادبوم  1272که شهاب ظاهراً در  سال (
ب خود  بارها از زادبوم خود و پاره اي   از آبادي هاي اطراف آن  مانند: شاعر، شهر نی ریز، است. شها

،حسن آباد و آبادي زرتشت، یادکرده است. تصویر زادبوم شاعر در آینه ي اشعارش، هیچ زیبا نیست. 1هرجان
ابه ) خر116شاعر بارها، از زادبوم خود و مردمانش شکوه  سرداده است. وي  زادگاه خود را زندان (شهاب:

حسودو بی ")و مردمانش را 79،25)، خاك غم انگیز (56)، غم انگیزخاك (219)، قفس(  219(همان ،ص 
.) خوانده است: 220( "وفا

مرا شد ساحت نی ریز چون زندان و می ترسم      زدلتنگی د هم جان آخر این تاریک زندان را 
همسران و فرزندان شهاب 

همسر اختیار کرده بوده است. نام همسر نخست وي  شهز اده  بوده شیخ االسالم، در طول عمر خود، دو
که در آغاز پاره اي از رباعیات عاشقانه شاعر، بدو اشاره رفته است. پس از درگذشت زود هنگام شهزاده، 

شهاب با زینت النساء، پیوند زناشویی بسته و از وي صاحب  فرزندانی شده است.
وفات  شهاب، رداي شیخ االسالمی پوشیده و سید عفیف اقبال الممالک، سیدعلی معین االسالم که پس از 

پسران شهابند. نام این دو، در بیت زیر که  که حاکی از دل آزردگی پدر از این دو فرزند است،آمده است:
ز اقبال برگشت اقبال من                    شکست از معین شهپر و بال من 

وزگار حیات شاعر، وفات یافتند. شاعر در  قطعه اي غم انگیز، بر سه در  بعضی از فرزندان شهاب، در ر
تابناکش که در خاك تیره  مدفون شدند، چنین نوحه سر می دهد:

بهار گلشـن  جــان را زـباد غــم خـزان آمــدبنال اي عندلیب گٌل  که هنگام فغـان آمــد  
چشم روزگار از داغ هر یک خون فشان آمدکهسه در تابناك از من به خاك تیره پنهان شد

جمال و ناصر و همدم بهشت جاودان آمد رقم زد تا شهاب......................                

شهاب در سوگ یکی دیگر از نازنینانش چنین می نالد:
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ي  ز تو مسروراي فلک کینه جو که نیست در آفاق                   ازتو دلی شاد و خاطر
گوهــري ازمن ربوده دست جفایت                  کز غم او گشته روز من  شب دیجور[...]
آه کـــه ان نـــاز پــروریده مـــادر                 شد ز کنار پدر بـه حجله گــه گــور  

شــد از کنــار پــدر دورگفت شهاب از براي ســال وفاتش:                  نیره بیــگم
هنرها و دانش هاي شاعر  

شهاب چنان که  از سراسر دیوانش برمی آید مردي فرهیخته، ادیب و هنرمند بوده است.وي در دیوانش به 
دانش هاي خود: نحو،صرف، فقه،عروض و....چنین  می نازد:

شادينبرده رنـج بس گنجـــم کـه دادي         در گنـج هنـر بر مــن گ
زنحو و صـرف و فقه و فـن هیأت         اصول و منطق و قانون حکمت
عروض و رمل و اسطرالب و اعداد        به من آموختی بی رنـج  اسـتاد

سید اشرف در عربیت استاد و با شعر و ادب  تازي دمساز زبوده است.وي بیت  زیر از  طنطرانی را 
اقتباس کرده است:

زلزلتنی والعقل فی الزلزال زال 2بلت بالبلبال بال      بالنويیا خلی البال قد بل
ترجمه: آسوده خاطرا، دلم را به اندوه آمیخته و مشوش کردي و با فراق چنان در اضطرابم افکندي که 

دیوانه شدم و عقلم زایل گردید. 
عیه (شعاع ي شعا: ذیل طنطرانی) و در تذکره1377این بیت در لغت نامه ي دهخدا ،(دهخدا، 

جناس مزدوج . مکرر «) نقل شده است. صاحب ابدع البدایع، این بیت را شاهدي براي 183:1380،
ي رشید وطواط در مدح نظام الملک دانسته که ظاهرا اشتباه است. (رك:شمس آورده و آن را از قصیده»ومردد

: 2007در گذشته است .(زرکلی ،ه. ق)485ي زرکلی درسال () طنطرانی به گفته215:1385العلماي گرگانی،
1/150(

شیخ االاسالم،با قرآن مجید ،سخت مأنوس بوده و در اشعار خود به آیات قرآنی تلمیح دارد:
)249:1383( شهاب ،3دزد وظیفه اهرمن و نظم من شهب         هم رجم اهرمن ننماید به جز شهاب

)184ید چو نوح از پسر ملــحد مغرور    ( همان، بشن4گویا که سأوي جبالً یعصمنی الماء
شاعر ما، عالوه بر علوم دینی با اسطوره هاي یونانی نیز آشنایی داشته است.وي در بیتی به داستان 

اندروس و هارو، چنین اشاره می کند:
)226و ( همان ،اندروس  آرمیدي                   بریدي دل از مهربان ماه  ها ردر ان کاخ گر

اندروس و هارو، همان هرو و لئاندروس دو دلدادة معروف یونانی هستند... در یکی از جشن هاي «
افرودیت ... هرو، کاهنۀ معبد افرودیت و لئاندروس جوانی از شهر آبیدس، یکدیگر را دیدند و عاشق شـدند. 

س ممانعت کردند. هرو که تسلیم عشـق شـده بود چون هرو کاهنه بود پدر و مادرش از ازدواج او با لئاندرو
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هر شب مشعلی بر باالي برجـی که در کنار بود می افروخت و لئاندروس به هدایـت آن شنـاکنـان پیـش او 
می رفت. شبی طوفان مشعل را خاموش کرد و لئاندروس ساحل را گم کرد و در دریا غرق شد و امواج دریا 

بامداد آن شب، هرو که بر بالی [ظ: باالي] برج منتظر مانده بود جسد معشوق جسد او را بر ساحل افکندند. 
(زریاب خویی، » خود را بر روي شن هاي ساحل دید و خود را از باالي آن به دریا انداخت و کشته شد

1386 :397(
حات و آموزه شیخ السالم ، با موسیقی ، شطرنج ، نرد نیز بیگانه نبوده و از این رو، در دیوان وي ، اصطال

هاي این سه حوزه ، بسامد در خور توجهی دارد وي، چنانچه خواهد آمد، اصطالحات شطرنج را در پاره اي 
از  رباعیاتش التزام کرده است. در اینجا براي نمونه ، دو بیت که حاوي اصطالحات موسیقیایی است، نقل می 

شود.
عشاق می بینم به سر شور صفاهان راکه چون نـواهاي مخالف ان چنان شد راست از هر سـو

که آهنگ عراق از مـن ز زابــل تــا حجاز آمدزخمه زد مطرب به چنگ از نغمه شورم  کدامین
خوشنویسی ، تیر اندازي و سوارکاري از دیگر هنرهاي شاعر ماست. وي در این بیت:

ترقینخطوط سبعه از من یافت تزیین               به خوش خطان کشیدم خط 
به استادي خود در نوشتن خطوط هفت گانه و در ابیات زیر به هنر هاي سوار کاري و تیر اندازي خود 

نازیده است:
در این جو النگه از چابک سواري           گرفتـم شــاخ آهــوي تتاري

گون افتادي بر خاك      (همان، )پریدي نسر طایر گر بر افالك                زتیرم سرن
افول و خاموشی شهاب 

هـ.ش) است. درگذشت شاعر در محافل مذهبی و سیاسی آن روزگار بی 1302سال خاموشی شهاب،(
تا فروردین 1299مهر 19که حدود دو سال قبل از مرگ شهاب، از بازتاب نبوده است. دکتر محمد مصدق،

دارد و تصویر آن را در 1302رس بوده است، در نامه اي که تاریخ دلو) والی فا1/408؛ج1384(تدین، 1300
پایان این جستار می بینید، درگذشت شهاب را به فرزند شهاب، معین االسالم که پس از پدر به منصب شیخ 

االسالمی رسیده است، تسلیت گفته است. نص این تسلیت نامه چنین است: 
عتمدار آقاي شیخ االسالم نی ریز دامت افاضاتهجناب مستطاب شری

از وصول مراسله اي که به آقاي مستشار اعظم در قضیه فاجعۀ مرحوم مغفور آقا سید 
اشرف شیخ االسالم  طاب ثراه رسیده بود بسیار متألم و متأثر شدم. نظر به آن عوالم مودت 

ی و آقاي اقبال الممالک و سایر موروثی از این واقعه تاسف بی اندازه دارم. جناب عال
بازماندگان آن مرحوم را تسلیت می گویم و همه قسم در محبت نسبت به کسان آن مرحوم 
شفقات دارم و طرف کمال توجه خواهید بود. جناب عالی هم به جاي آن مرحوم به 
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وظایف شرعیه خود رفتار خواهید نمود. راجع به درج اشعار که وصیت کرده بودند به 
صول آن سه غزل در جزو سایر غزل هاي سابقه صورت به انجمن مرکزي ادب طهران و

فرستاده شده است به جراید هم فرستاده شد که وصیت آن مرحوم را عمل نموده 
درج نمایند. همه وقت از سالمتی حاالت خودتان اعالم دارید.

مصدق
شعر شهاب نی ریزي 

م سید اشرف نی ریزي است. وي بخش عمده اي از عمر شاعري از برجسته ترین هنرهاي شیخ السال
هفتاده ساله خود را صرف و وقف سرایش نموده است. 

درباره ي تاریخ نخستین سروده ي شاعر، سخن استوار و مستندي نمی توان گفت اما می توان گفت که تا 
ست،. زیرا در دیوان وي واپسین ماه ها یا روزهاي عمر ، از ذهن و زبان شهاب، همچنان شعر می جوشیده ا

هـ.ق)، سال 1342قطعه اي هست که به مناسبت بناي امنیه در زادبوم شاعر به تاریخ هفتم ربیع الثانی سال(
)256؛ 1383خاموشی شهاب، سروده شده است. (رك. شهاب نی ریزي ،

ناي باغ و هـ ق) گفته شده است ،وي در ماده تاریخ ب1304قدیمی ترین شعر تاریخ دار شاعر به سال (
عمارت حسن آباد و مدح فتحعلی خان امین الرعایا در قطعه اي با آغاز :

خدیو فلک کاخ ناهید هندوبه عهد شه نامور ناصر الدین
می گوید:

بماناد جاوید این قصر دلکش                 الـی اهللا ادعو مــن اهللا ارجـو
زدي طعنه این قصر بر قصر مینوشهابش به تاریخ اتمام گفتـا :          

بنابراین شهاب دست کم حدود چهل سال ، شاعري کرده است
شیخ االسالم ، در دیوان خود به شاعریش نازیده و خود را در سخنوري یگانه دیده است:

ن)نزاده مادر ایاّم چون من به جهان     (همازده ز صد ز هزاران سخنور مداح
وي خود را برتر از سنایی، خاقانی و انوري دیده و سعدي را در عشق و حسن، همتاي خود می شمرد:

فصاحت  چون بالغت در لسانم مطــول مختصــر شــد از بیانـم
نظامی را ز قالب ریختم عظمکشیدم چون گهــر در رشتـه نظـم      
به طرز پهلوي نظــم دري را ز من رشک است در دل انوري را       

نه خاقانی که خاقان جهانــم به اقلیـــم ســـخن شــاه زمانـم     
)8سنا نگذاشت در نظم سنـایی   ( همان، صفـــروغ طبــع من در روشنــایی       
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نوع خود ستایی و خود را برتر  از شاعران دیگر دیدن ، مختص شاعر ما نیست و در شعر فارسی البته این 
، سابقه طوالنی دارد و در شعر دوره قاجار، بوفور دیده می شود، براي نمونه به این ابیات قاآنی که سال 

درگذشت وي ، تقریباً سال تولد شهاب است بنگرید :
نی آب خاقانی منم زین نظم غرّا ریختهثا نی منم     اي شـاه قاآنی منـــم خاقانی

: 1364وز نقش الفاظ دري بیرنگ معنا ریختـه (حمیدي ، اکنون منم در شاعري قائم مقام عنصري  
121(

سبک شعر شهاب 
گرچه هنگامی که مظفرالدین شاه، فرمان مشروطیت را امضا می کرد، شهاب نی ریزي حدوداً، پنجاه و دو 

بوده است و گرچه ربع پایانی عمر شهاب در دوره مشروطیت گذشته است، سبک شعر وي سبک این ساله
دوره نیست. سبک شهاب، سبک بازگشت ادبی است که شاعران عهد فتحعلی شاه و ناصري بدان شعر می 

غزل گفته اند. شهاب تا پایان عمر خود بدین سبک وفادار مانده و در چکامه هایش سبک خراسانی و در 
هایش سبک عراقی را پیروي کرده است. پیروي شهاب از ستارگان درخشان ادب فارسی، هم در ساحت 

را به همان » تیر«شکل و فرم و هم در گستره ي درون مایه و محتواست؛ مثالً، در قلمرو شکل، وي و اژه ي 
کار برده است:معنی قدمایی آن، پاییز و زمستان، که در شعر گویندگان سبک خراسانی آمده به 

باده در اردیبهشت اي ماه ترکش گیر گیر           آذردي از می آور زن به چشم تیر ، تیر
)92:1383( شهاب،

شهاب و آرایه هاي ادبی
شهاب در آراستن سخنش به آرایه هاي ادبی دلبستگی ویژه اي دارد. وي از بیشتر آرایه هاي ادبی 

ش: ایهام تناسب و ایهام تضاد، تضاد، استثناء منقطع و.... بهره برده است. در چون انواع جناس، ایهام و انواع
دیوان وي مثنویی هست که در دو وزن عروضی فاعالتن فاعالتن فاعلن و مفتعلن مفتعلن فاعلن خوانده می 

شود و پاره اي ابیات آن، در زنجیر دو قافیه گرفتار آمده اند: 
امن گلزار سـر             جام می آور که غم آمد به ســرسبزه زد از د

)52بی می و بی چهره ماه چگل            پاي دل از غم شده در چاه و گل    (دیوان، 
در ابیات زیر به بعضی آرایه ها اشاره می شود: 

باشـد بـه جز چشـم جـادواستثناي منقطع: چنان ملکش از رهزنان گشت خالی      که رهـزن ن
)225(دیوان، 

ایهام تناسب: مستم ز جام عشق و نخواهم شراب را      در آتشـم چـو عـود و نخـواهم رباب را 
)                                                                                      110(دیوان،ص

و دل در غم رویت     با هرکه شود جفت بود از دو جهان طاقایهام تضاد: چون طاق دو ابروي ت
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)                                                                                    194(دیوان،ص  
ایهام: ز شوق، نافـه بـبندد میـان به خدمـت مویـت       گهی که گیسوي مشکین ز شانه تا کمر آري

)234(همان،

کالبدها و درون مایه هاي شعر شهاب
دیوان شهاب نی ریزي، در برگیرنده ي بیشتر ینه ي کالبدهاي شعر فارسی : غزل ، چکامه، مسمط ، 

مثنوي، رباعی و ... است که در اینجا مختصراً به بررسی درون مایه هاي آن ها می پردازیم 
مار غزل ها ، بیشتر و درون مایه آن ها آموزه هاي غزل : در دیوان شاعر، در سنجش با قالب هاي دیگر، ش

عرفانی : وحدت وجود ، عشق و ... است:
پدید هر دو جهان از جمال جانان است.ز یک تجلّی جانان جهان پدیــد آمـد  

به غیر یارکسی نیست در سراي 
وجود

)133: 1383درست چون نگري یار عین اعیان است. (شهاب ، 

در غزل هاي شهاب، به اسلوب غزل دوره ي بازگشت ، رنگ و عطر نامدارترین غزل سرایان فارسی، 
حافط و سعدي ، را به روشنی می توان دید و بویید؛ مثالً در این بیت: 

دم جان بخش مسیحا به دل آدم زدغنچه لعل لبت تا زتبسم دم زد 
یب به مطلع:اقتباس شیخ االسالم از غزل لسان الغ
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زددر ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 

)   است.176:  1374مشهود است( حافظ ،
در اینجا، براي نمونه غزلی از غزل هاي شیخ االسالم تقدیم می شود.

زند غم نیشتر امشبز هجـران بر رگ جانم ز شب هاي دگر شد سوز آهــم بیشتــر امشب         
کند چـون بیشتر دوري غم آید بیشتر امشبکنار از من گرفت آن ماه و پیش آمد غم هجران         
که از سـوز درونـم سازد او را با خـبـر امشبنـدارم قاصـدي اي دل بـه غیر از بـاد شبگیـري         

به بام وصل او بگشـا خــدا را بال و پر امشب ببـر مـرغ صبـا از مـن بــر او نامـۀ هجــــران    
نیاید خواب در چشم مـن خونیـن جگر امشببگو کـز چشم بیمـارت نصیبــم گشته بیمــاري        
به تقدیـم قـدوم او فشـانم جــان و سر امشببه بالیــن من غـمگیـن به منّـت گـر گـذارد پا         

ده گویی به شاعران سبک خراسانی چشم دوخته بوده است؛ مانند ابیات زیر که چکامه : شهاب در قصی
به سبک فرخی سیستانی گفته شده است:

مار داردآ ن  یک از زلف سیه ضحاك وار گنج دارد آن یک از سیم سرین خسرو صفت
و از شعف هر جا نگاري با نگاري می گساراز طرب هر جا جوانی با جوانی باده نوش
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یک طرف گلبانگ رود و بربط و طنبور و تارطرف آهنگ سار وصلصل و دراج و کبکیک 
وي افزودن بر شاعران سبک سلجوقی و غزنوي، از سعدي نیز تأثیر پذیرفته است ؛ مثالً، در این بیت :

زیر هر برگی چراغی هشته ا ز نارنج و نارتا نگردد تیره ز انبوه درختان صحن باغ
) 177:1383( شهاب ،

به تتبع این بیت معروف سعدي رفته است:
زیر هر برگ چراغی بنهد از گلنارتانه تاریک بود سایه انبوه درخت  

)220:1370( سعدي ،
به طور کلی ، درون مایه چکامه هاي سید اشرف را ، ستایش شاهزادگان قاجاري، شکوه از سختی ها و نا 

وي در قصاید ستایشی اش، احمد شاه ، والیان فارس و حاکمان بسامانی هاي روزگار و ...تشکیل می دهد.
زاد بوم خودر ا ستوده است. مدح پیشوایان دینی ، درون مایه پاره اي دیگر از قصاید اوست . از چکامه هاي 
شور انگیز و درخشان شهاب، قصیده اي است با ردیف علی علی (ع) در وزن متفاعلن که ابیاتی از آن ، 

د:آورده می شو
چه خوش آنکه پرده بر افکنی از رخ نکوت علی علیخنک آن نسیم عنایتی کـه ورزد زکــوت علی علی 
من و مهرت اي شه لوکَشَف سر و جان نهاده به 

کف
نهراســم ار بکشند صف سپــه عــدوت علـی علـی

تو شهی حجاز و عراق را تــو مهی ندیده محـاق 
را

الل جــوت علـی علــیبنشان شــرار فــراق را ز  ز

شکوه هاي طوالنی از روزگار و مردم زادبوم، از دیگر درون مایه هاي چکامه هاي سید اشرف است. وي در 
قصیده ي بلند درد آگینی به آغاز :

ز قید آخور آخر کن رها پرنده عقبان را غالما خیز و زین بر زن سمند برق جوالن را   
:و در چامه اي دیگر با مطلع 

شرم کن نیست این وطن گلشنچند سازي دال به رنج وطن  
پاره اي ازمردمان زادگاهش را به تندي به باد انتقاد گرفته است. تحلیل ونقد جامعه شناختی این قصاید ، 

یه نشان دهنده ي آشفتگی هاي والیت فارس در روزگار شاعراست. این آشفتگی ها  در گزارش هاي خف
83نویسی که براي دولت بریتانیا، گزارش تهیه و ارسال می کرده به روشنی مشهود است (رك. وقایع اتفاقیه،

: صفحات متعدد)13
قطعه : درون مایه ي مقطعات شهاب را تاریخ یا ماده تاریخ بناي رباط و مدرسه اي یا در گذشت بزرگی 

ه در بردارنده ي ماده تاریخ است، قطعه اي است که از بزرگان عصر تشکیل می دهد. از جمله قطعه هایی ک
شهاب در سوگ فرصت الدوله شیرازي ، گفته است:
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نسیم تربتش مشک و عبیـر اسـت چه شد فرصت که از انفاس قدسی                       
روان بخش دل و جان ظهیر اسـت بیانــات بـــدیع نظــم و نثــرش                 

5که هرسطري از آن بحرالکبیر استلیفاتش آثــار عجــم مــاندز تــا

نصیــر او خداونــد بصیــر اسـتنصیر الدین چو نامش بوده درحشر
6ولی امــر کــل نعــم النصیر استشهابش زد رقــم از بهــر تاریــخ

مصراعی هاي پنج مسمط: در برگچه هاي دست نوشت شاعر، پنج مسمط هست که همگی لخت
(مخمس) دارند و صداي شاد و فرخنده فرخی و رنگ و طعم مسمط هاي شاعر دامغان ، منوچهري ،را در 

توان احساس کرد. به طور کلی درون مایه ي مسمط هاي سید اشرف را بهاریه هاي پاره اي از آن ها می
امانی هاي مردم عصر و ... وصف طبیعت، ستایش پشوایان دینی، عرفان، مدح امیران، تصویر پریشانی و نابس

تشکیل می دهد.
، از مسمطهاي  درخشان شاعر نی ریز است که بیشتر مصراع ها و به ویژه »خدیو اردیبهشت« مسمط 

مصراع هاي پایانی هر لخت یا رشته ي آن را آیه یا بخشی از  آیات قرآنی زینت می بخشد . براي دیدن 
، نقل می شود:» خدیو اردیبهشت « ی، دو لخت از مسمط استادي و چیرگی شهاب در این نوع مسمط گوی

خدیو اردیبشهت خیمه ز گل زد برون                        کشید در باغ و راغ سپاهی از حد فزون
جـاء هـم البیـنات لـعـلـهم یـهتـدون                       صبا به تاك این سخن گفت ز راز درون:

کـتمـونو اهللا مخـرج ماکـنتـم ت
ساقیــکان عجلــوا جام شراب آورید                      مطربــکان اسـرعــوا رود و رباب آورید
عروس طبـع مرا ز می خضاب آورید                      به حجله مدحتش مسـت و خراب آورید

ز خـم مدح الذي یمدحه المادحون
د نیست  و آن ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد. گروه رباعی : شمار رباعی هاي دیوان شهاب زیا

نخست ،ترانه هایی ( رباعیات) است که با واژه ي شهزاده آغاز می شوند و درون مایه عاشقانه دارند: 
جانان منی و بهتر از جـان منــیشهزاده مرا تو همچو ـجان در بدنــی
ل بر تن خود پیرهنیپوشیده ز گباالي تو سروي است که در باغ جمال

دسته دوم ترانه هاي شیخ السالم ، در اسباب شطرنج گفته شده و واژه ي آغازین بیشترینه آن ها، واژه ي 
است. در این ترانه ها، نام مهره ها ، اصطالحات و آموزه هاي این بازي آمده است.» شاه« 

را گـــردن زد صــد پیلتــن نبــردشه یک تنه خـود  بــر سپــه دشمـن زد   
دل شیون زدوز اسب نگون شد و زشد مات وزیر و خصم رخ تافت ز جنگ

گروه سوم ترانه هاي شیخ االسالم ، وابسته به ساحت خاصی نیست و گاه صداي پیرنیشابور، خیام ، از آن 
ها به گوش می آید.
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ن مایه ي آن ها ، ستایش ) بیت در قالب مثنوي ریخته شده که درو720مثنوي . در دیوان شهاب ، (
خداوند ، مدح پیامبر (ص) و امام علی (ع) ، نازش به هنرهاي خود، تمجید از عشق و .. است. ابیات زیر در 

مدح پیامبر (ص)  ، نمونه اي از مثنوي هاي شیخ االسالم است.
شـد گـوهـر تاجنشـان میــخ نعلیـنش بـه معــراج                                 به فـرق قدسیـان

ظهــور ذات او چـون مقـصد آمـد                                 احـد از یـک تـجـلّی احـمـد آمـد
7نخستیـن حـرف نامـش در تـجـرّد                              احـــد را آیـتـی شــد در تــفـرّد

8نجــات آفـریـنـش را بـیـان استدوم حـرفش که ابواب جـنان است                        

9سـوم حرفش که با مطلق قرین شد                                 به تکمـیل دل و جـان اربعیـن شد

چهـارم حـرف او ارکـان تـوحـیـد                              دلیــل مـطـلق و فــارغ ز تـقیـیـد
ترجیع بند است. ترجیع بند نخست با بیت برگردانِ :ترجیع بند در دیوان شهاب تنها دو 

دل از تــو نمـی تـوان بـریــدن               کـس بـر تـو نمـی تـوان گـزیـدن
ناتمام است. ترجیع بند دیگر، با بیت برگردانِ:

یاي مســت شــرابِ چشــم ساقــی          فانـی اسـت جــهان و یـار باقـــ
نیز ناتمام مانده است. درون مایه ي هر دو ترجیع بند، عشق است.

دست نوشت دیوان شهاب 
در حال حاضر از شاعر ما دیوانی بسان دیوان دیگر گویندگان یعنی دفتري که اشعار شاعر در آن گرد 

دیوان «ه است که آمده باشد در دست نیست. در مقدمۀ بسیار کوتاه دیوان شهاب که اخیراً تدوین شده، آمد
[هـ . ش] یکی از 1313اصلی بزرگتر از مجموعه فعلی بوده و به خط خود شاعر نوشته شده بود. در سال 

امراي ارتش به نی ریز می آید .... آن را از خانواده شاعر براي چند روزي که در نی ریز اقامت داشته قرض 
نی ریز خارج می شود از آن به بعد از سرگذشت می گیرد اما از پس دادن دیوان خودداري کرده و سپس از

)1: 1383دیوان اصلی اطالعی در دست نیست. (شهاب، 
از روي کاغذ مینوت اولیه (سواد )به خط خود « گرد آورندگان دیوان شهاب، مجموعه اشعار وي را 

، یا  دست نوشت برگچه ها» کاغذ هاي مینوت اولیه« به چاپ رسانده اند. منظور گرد آورندگان از » شاعر
هایی  است که ظاهراً سواد و پیش نویس اشعار بوده است. 

تصویر این برگچه ها ، در اختیار نگارنده است و از روي آن ها ،تصحیح دیوان را به پایان آورده است. 
ضرورت تصیحیح و چاپ تازه ي دیوان ، به سبب کاستی هاي و لغزش هاي چاپ فعلی است .براي اثبات 

ا و براي نمونه دو بیت که آلوده به لغزش هایی شده اند ، نقل و سپس صورت درست و پاکیزه این این ادع
ابیات بر بنیاد برگچه ها ي سواد مانند مذکور داده می شود.تصاویري از این دست نوشت ها در پایان این 

مقاله آمده است.
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بـگذاري ز غـم تـا استـخـوان را. نبـازي تـا نبـرّد عشــق جـان را                   نـه 1
مکــن بـاور کـز انـدك التــهابی                 از ایـن سرچـشمه خـواهی خورد آبی

)38: 1383(شهاب، 
است همچنین در مصراع دوم همین » به نرد«نادرست است و صحیح آن، » نبرّد«در بیت نخست واژه ي 

است، بنابراین صورت درست و پذیرفتنی بیت چنین » بنگدازي«غلط و صحیح آن» نه بگذاري«بیت، واژه ي 
بوده است :

نبـازي تـا بـه نــــرد عشــــق جـــــان را              بـنـگدازي ز غـــم تـــا استـخـــوان را
. مناقبـت را شهـاب در خـور تـعـریـف نیست             طبـع مـرا در ثنـا قــدرت توصیف نیست2
ود تو بس بی حد است بحال تضعیف نیست                اگـرچـه انـدام مـن قابـل تشـریف نیستج

)79: 1383ولی ببارد سحاب ز مهر بر شوره زار        (شهاب، 
فتاده اند و صورت از شکل درست خود به دور ا» تضعیف«و » بحال«در بیت دوم لخت باال، واژه هاي 

است: » تصنیف«و » مجال«درست آن ها 
جود تو بس بی حد است مجال تصنیف نیست        اگـر چــه انــدام مــن قـابـل تشـریـف نیست

نتیجه:
ي قاجاري است که تا امروز در جوامع ادبی کشور سید اشرف شهاب نی ریزي از گویندگان دوره

هاي گوناگون شعر فارسی طبع آزموده ارحاضر این است که شهاب در قالبناشناخته مانده است. حاصل جست
و در قصیده از شاعران دوره غزنوي و سلجوقی و در غزل از نام آوران سبک عراقی، سعدي و حافط 
شیرازي، پیروي کرده و در مجموع در شمار شاعران موفق سبک بازگشت ادبی است. دیوان شهاب تا امروز 

اپ رسیده که پر از اغالط فاحش است و چاپ پاکیزه و مصحح آن ضرورت دارد. فقط یک بار به چ
پی نوشت: 

نام یکی از آبادي هاي خاوري نی ریز است.در لغت نامه دهخدا، این نامجاي جغرافیایی Horjan.هرجان:1
مدخل شده اما در ضبط و شرح آن سهو هایی پیش آمده است:

فاصله کمتر از سه فرسخ از تبریز در میان جنوب و مشرق آن (از هرجان: [هـَ ر] (اخ)دهی است در
فارسنامه ناصري) (لغت نامه دهخدا)

ضبط این نامجاي با فتحه دو صامت آغازي درست نیست.در ثانی این ابادي درمیان شرق و جنوب نی ریز 
فارس است نه در تبریز. در فارسنامه ناصري در باره این آبادي می خوانیم که:

فرسخ کمتر میانه جنوب ومشرق نی 3آباد ...هرجان:قریه 24ریز مشتمل است بر وك نیبل
) 1572:ص1382ریزاست.(حسینی فسایی،

شهاب می گوید :
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مگر که خلد برین است ساحت هرجان      که باز شد ز نسیمش به روي دل در ِجان    
ضبط شده است در » بالندي«، »بالنوي«جاي ..در لغت نامه دهخدا،ذیل طنطرانی این بیت آمده اما به 2

است.» بالنوي«تذکره شعاعیه نیز چون دیوان شهاب ضبط این لفظ به صورت 
/الحجر)18.اشاره دارد به آیه مبارکه:اال من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین.(3
/هود)43.نص آیه ي مبارکه:قال سآوي الی جبل یعصمنی الماء(آیه4
» دریاي کبیر«کبیر از آثار فرصت الدوله شیرازي اند. در تذکره ها به جاي بحرالکبیر، .آثار عجم و بحرال5

). 470: 1371) و (داور، 387، 1380آمده است؛ (رك: شعاع الملک، 
1339نوشته اند. ماده تاریخ شهاب، برابر با 1338هـ .ق و 1339.ساال درگذشت فرصت الدوله را 6

است. 
همزه است که در شمارش ابجدي، ارزش آن یک است.» مداح«نخستین واجِ واژة 7
است که ارزش عددي آن در حساب ابجد، هشت است.» ح» «احمد«.دومین صامت واژة 8
، در حساب ابجدي، ارزش عدد چهل را دارد. همچنین واپسین صامت »م«، »احمد«...سومین صامت واژة 9

در این حساب، مساوي عدد چهار است. » د«این لفظ، 
ي  مرحوم شیخ االسالم شهاب، سپاسگزاري: از دوست بزرگوار دکتر سید حمید رضا اشرف زاده، نتیجه

که پاره اي منابع این جستار را در اختیار نگارنده نهادند، صمیمانه سپاس می گزارم.
کتابنامه
انیان، )، والیان و استانداران فارس بین دو انقالب. تهران: امید ایر1386تدین، پروین دخت (.1

شیراز: بنیاد فارس شناسی
غنی، با مجموعۀ تعلیقات و -)، دیوان، تصحیح قزوینی1374حافظ، شمس الدین محمد (.2

جربزه دار، تهران: اساطیر، چاپ پنجم.-حواشی عالمه  محمد قزوینی، به اهتمام ع
رستگار ). فارسنامۀ ناصري، تصحیح و تحشیه از دکتر منصور 1382حسینی فسایی، میرزا حسن (.3

فسایی، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم
). شعر در عصر قاجار، تهران: گنج کتاب1364حمیدي،  مهدي (.4
)، تذکرة مرآت الفصاحه، با تصحیح و تکمیل و افزوده هاي دکتر محمود 1371داور، شیخ مفید (.5

طاووسی، شیراز: نوید.
ران، چاپ دوم از دوره جدید)، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه ته1377دهخدا، علی اکبر (.6
م) االعالم، بیروت: دارالعلم للمالیین.2007زرکلی، خیرالدین (.7
)، بزم آوردي دیگر، به اهتمام دکتر سید صادق سجادي. تهران: مرکز 1386زریاب خویی، عباس (.8

دایره المعارف بزرگ اسالمی
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سازگار، خلیل (بی تا). تذکرة سازگار، بی جا.9
)، قصاید سعدي. تهران: اقبال1370سعدي، مصلح الدین(.10
)، تذکره شعاعیه، با تصحیح و تکمیل و افزوده هاي دکتر محمود 1380شعاع، محمدحسین (.11

طاووسی، شیراز: بنیاد فارس شناسی.
ابدع البدایع ، به اهتمام حسین  جعفري، تبریز: 1377شمس العلماي گرگانی، محمد حسین (.12
احرار

فرهنگ نی ریز، نی ریز: مجتمع فرهنگی هنري کوثر نور.)، تاریخ و1379شمس، محمدجواد (.13
)، دیوان شهاب نیریزي، به کوشش سید محمد باقر اشرف زاده، دکتر 1383شهاب، سید اشرف (.14

سید حمیدرضا اشرف زاده، سید ابوالحسن طغرایی، تهران: طغرایی
)، به کوشش سعیدي سیرجانی، تهران: آسیم1383وقایع اتفاقیه (.15
)باز تاب نقد قدرت در اشعار شهاب نی ریزي،متن 1392اسعلی ، جاللی، محمد امیر (وفایی ، عب.16

124-103پژوهی ادبی،سال دوازدهم،شماره پنجاه و پنجم،صص
تسلیت نامه دکتر مصدق به مناسبت درگذشت  سید اشرف شیخ االسالم نیریز(شهاب نیریزي)

ریزيصفحاتی از دست نویس دیوان شهاب نی
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پورشـرح حال میـرزا عبدالوهاب گلشـن ایـران
حجت کجانی حصاري
استاد مدعو دانشگاه خوارزمی کرج

چکیده
، از شاعران، نویسندگان، »گلشن«هـ . ش) متخلًص به 1257-1316پور (میرزا عبدالوهاب ایران

انجمن ادبی «نویسان پرکار و بنام روزگار خود در اصفهان و عضو نگاران و خوشاران، وقایعنگروزنامه
هاي خطّی و چاپ سنگی از او بوده است و با این که آثار زیادي به نظم و نثر و در قالب نسخه» دانشکده

ر از دو شرح حال هـ . ش به چاپ رسیده است؛ غی1312اي از دیوان او نیز در سال باقی مانده و گزیده
شرح حال دیگري که به کل زندگی او بپردازد، -که یکی نوشتۀ شخص شاعر است-مختصر و چند سطري

در دست نیست.
گلشن «هاي خطی آثار او به فراهم آمده است، به بیان شرح حال پژوهش حاضر که از مطالعۀ نسخه

هد پرداخت.ترین آثار او خواو همچنین معرّفی برخی از مهم» پورایران
پور، شرح حال، نسخه خطی، چاپ سنگیگلشن ایرانها: کلیدواژه
مقدمه

گیري نام افراد و هاي کوچک و بزرگ و پیکند و کاو در آثار به جاي مانده در مخازن نسخ خطیِ کتابخانه
علمی و دارد که عمر را صرف ارتقاينامی شاعران و نویسندگانی برمیها، پرده از خمول و گمآثار آن

اند. از این فرهنگی کشورشان کرده و به هر وسیلۀ ممکن سعی در رشد اطّالعات و دانش مخاطبان خود داشته
هاي مختلف فرهنگی به فعالیت پرداخته مقامی خاص داشته؛ زیرا در عرصه» پورمیرزا عبدالوهاب ایران«میان 

نگاري سرودن اشعار، ثبت وقایع و روزنامهنویسی، نویسندگی، و گویا تمام عمر خود را صرف هنر خوش
کرده است. 

هاي این شاعر و نویسنده به انجام رسیده هاي خطی و چاپ سنگی کتاباین پژوهش که با بررسی نسخه
14و 13کند تا بتواند با یکی دیگر از مفاخر ادبی و فرهنگی اصفهان در قرن است، خواننده را یاري می

مندان به او وجود دارد را برطرف اش در ذهن عالقهچه ابهامی از زندگینانهجري شمسی آشنا شده و چ
گرداند.

ترین شرح زندگی اوست که عالوه بر آشنایی با شخصیت و زندگی این مقالۀ حاضر نخستین و مفصل
شاعر، به معرّفی آثار منظوم و منثور او نیز پرداخته است.

که پس از » نامۀ سخنوران«اشاره شده است؛ یکی در » پورن ایرانگلش«پیش از این تنها سه بار به زندگی 
نگرشی بر مشروطیت اصفهان (مشاهیر «چند سطر معرّفی شاعر به معرّفی روزنامۀ او پرداخته است؛ دیگر در 

تاریخ وقایع «، به معرّفی کتاب »سخنوراننامۀ«که ضمن تکرار مطالب » عصر مشروطه مدفون در تخت فوالد)
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» گلشن«که به اشتباه نام » تذکره شعراي معاصر اصفهان«پردازد؛ و سدیگر در می» الۀ مشروطیت ایرانسبیست
کند.چند غزل او را نیز درج می» نامۀ سخنوران«نوشته و ضمن تکرار مطالب » گلزار«را 

پورمیـرزا عبدالوهاب گلشـن ایـران
تولّد و اصل و نسب -الف

» الشُّعرااَملَح«و ملقّب به » گلشن«هجري شمسی) متخلّص به 1257-1316» (ورپمیرزا عبدالوهاب ایران«
، در اردکان یزد متولّد شده و در ایام کودکی براي تحصیل به »حاجی محمدحسین«فرزند 1»البلَغااَفصح«و 

» دعبل خُزاعی«و » مالک اَشتر«او در شرح و گزارش احوال خود، نَسب و حسبش را به 2.استاصفهان رفته 
رسانده و بدان افتخار کرده است:» خُزاعی

خواهانمز اهل یزد و ز نیکي صفاهانمکه در خطّهمن«

ي گهر نَسبمهست از آن رشتهاَشتري اصل و مالکی حسبم

رسد نیز نسبتی به پدرمیام ایدر»خزاعیرزین«به 

3»و لَعلِ آن کانمدر این بحر پدري زین و مادري زآنم

)10: 1347پور: (گلشن ایران
حبیب «از مرگ دو برادر و باقی ماندن برادر دیگرش، » عقل و جنون«و » آراگلشن«گلشن در دو منظومۀ 

یک بار او را از کارمندان ادارة تحدید کل » سالۀ مشروطیت ایرانتاریخ وقایع بیست«و در ، سخن گفته »اهللا
برادر او » الهحبیب«برد. امیده و بار دیگر هنگامی که از سفر هندوستان بازگشته، از او نام میتریاك در تهران ن

4هایش بوده است.هاي او در منظومههمواره آماج نصیحت

چنین القابی براي او ذکر کرده است.» عقل و جنون«و » دلکش و پریوش«هاي . محرّر و کاتب  کتاب1
» خان گلشنمیرزا عبدالوهاب«و » المسکناالصل اصفهانیديعبدالوهاب گلشن یز«گونه معرّفی کرده است: ها ایناو خود را در پایان فصل.2
».اختر مسعود «مدیر روزنامه » گلشن
48: 1347پور: ایران. گلشن3
آن، همه از خون دل این و آن نقش گرفته است:هايبستگی ندارد و زیباییدهد که این دنیا ارزش دلبه او اندرز می» آراگلشن«در .4

تو و من مانده اندر این بستانبرادر جاناي» اهللاحبیب«اي «

صدف چشم کرده گوهرباراشک ریزیم همچو ابرِ بهار

وز رگ ابرِ چشم خون پاشیمبخروشیم و چهره بخراشیم
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روزگار کودکی-ب
نامۀ خود در معرّفی» نامۀ سخنوران«هایی که به صاحب غیر از نوشته» گلشن«از دوران کودکی و نوجوانی 

تا جایی که مورد -هایشاو فرستاده است، اطّّالع دیگري در دست نیست و هیچ یک از کتب و دستنوشتهبه 
هجري در 1296در سال «گوید: حاوي چنین مطلبی نیست. خود او می-کاوش نگارنده قرار گرفته است

ز مدتی که در یزد نشو و از اهالی اردکان[بود]. پس ا1»حاجی محمدحسین«ام. پدرم اردکان یزد تولّد یافته
به اصفهان آمدم. تحصیالت ابتدائیه و مقدمات عربی و » خانمرحوم ابراهیم خلیل«نما نمودم با 

)131: 1316ایزد گشسب: » (الحساب و مطَول خواندم. عروض و فنون ادبیه را تحصیل کردم.خالصۀُ
مشاغل او-ج
و حاکم اصفهان، » شاهناصرالدین«، فرزند ارشد »ظلُّ السلطان«تگاه مدتی در دس» پورعبدالوهاب گلشن ایران«

ولی پس از هشت سال به دلیل خیانت خدمت کرد و سپس در ادارة اوقاف آن شهر مشغول به کار شد؛ 
در این سال [= «نویسد:همکاران و همچنین نادرستی اعمال ایشان از شغل خود استعفا کرد؛ او در این باره می

هجري شمسی]، نگارنده معاون ادارة اوقاف اصفهان بودم و هشت سال تمام بود که به دولت خدمت 1296
رفت، استعفا دادم و در دو سال بعد مشغول طبع و کردم. چون رؤسا خائن بودند و درستی به خرج نمیمی

» جهاتی چند رها کردم.شدم و دوازده سال تمام انتشار دادم و باالخره نظر به » اختر مسعود«نشر روزنامۀ 
)260: 1: بخش 1304پور: (گلشن ایران

پردازد و هزینۀ زندگی خود و افرادي را که تحت نگاري میاو پس از ادارة اوقاف اصفهان تنها به روزنامه
آورد. همچنین با سرودن قصاید و قطعاتی در محافل رسمی، گاهی تکفّل داشت را از این طریق به دست می

مبوییطرّة سنبلی که میاي کاندر [این] چمن جوییمالله

غمشان بس به دل گران باشدزلف و رويِ برادران باشد

غنچه دلتنگ بهرِ ایشان استدل پیِ زلفشان پریشان است

باد بر فرقِ خویش ریزد خاكالله از داغ جامه سازد چاك
ج

گفتم و گویمت دگر برهانهان و هان گفتم اي برادر جان

تار بر خود چو کرمِ پیله مپیچدل منه بر جهان که باشد هیچ

که بود چرخ کم ز چرخۀ زاللبه سپهر و به کارِ چرخ مبا

عبرت از مرگ دو برادر گیراي جوان دل منه تو بر این پیر

4اي جوان سر ز پند پیر مپیچپیر کن به خویش بسیچسخنِ

واقع در گورستان تخت فوالد اصفهان» میرزا محمدباقرحاجی«هـ. ق و مدفون در تکیۀ 1329. متوفّی چهارم صفر 1



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6288

هاي دیگري که احتماالً باعث ارتزاق و امرار معاش او پرداخت. از جمله شغلها میرخی از هزینهبه تأمین ب
نویس و محرّر نشینان او که اکثراً شاعر و خوشعصران و همکه همبوده چنان» نویسیخوش«شده است، می

د.انگذراندهاند، به این کار پرداخته و از این راه روزگار میکتب مختلف بوده
اصفهان» اختر مسعود«روزنامۀ -د
سال 12را در اصفهان تأسیس و به مدت » اختر مسعود«هـ .ق روزنامۀ 1338در » پورعبدالوهاب ایران«

او دربارة دریافت شهرت یافت. » مدیر اختر مسعود«منتشر نمود و به واسطۀ داشتن امتیاز این روزنامه به 
نویسد: ، می1داشتنخستین فعالیت خود با هندوستان و نیویورك نیز مبادلههايامتیاز این روزنامه که در سال

که در چندي قبل از وزارت معارف » اختر مسعود«ۀ، امتیاز روزنام1338االولی و نیز روز ششم جمادي«
از در موقعی ، وزیر مالیه، از براي صدور این امتی»الدولهصارم«تقاضا کرده بودم، واصل گردید و شهداهللا آقاي 

که دولت تصمیم کرده بود دیگر امتیاز روزنامه به کسی ندهد، خیلی جدیت به خرج داد تا وصول و صادر 
: 3: بخش 1304پور: (گلشن ایران» نمود و روز دوازدهم شروع به طبع و در هر هفته دو نمره توزیع گردید.

63(
ي روزنامه«نویسد:ثر خود دربارة این روزنامه میدر جلد نخست ا» تاریخ جراید و مجلّات ایران«نویسندة 

در اصفهان تأسیس و شمارة اولِ سال اول آن » پورعبدالوهاب گلشن ایران«اختر مسعود به مدیري و سردبیري 
شمسی در چهار صفحه به قطع وزیري 1298دلو 13قمري مطابق 1338االول جمادي12شنبه در تاریخ سه

چه در عنوان آن نوشته چنان» اختر مسعود«طبع و توزیع شده است. » المتینحبل«بعۀ با چاپ سربی در مط
شده ... مندرجات روزنامه در عنوان آن در ضمن یک سطر بدین قسم معرّفی شده اي دو بار نشر میشده هفته

... [او در است: این روزنامه حاوي مطالب علمی و ادبی و اخالقی و تاریخی و سیاسی اقتصادي خواهد بود
نویسد:] بر اربابان دانش و ذکاء و صاحبان بینش و دهاء پوشیده نخواهد بود که بقا و طلیعۀ این روزنامه می

خدمت دانیم بهترین وسیلهفناء هر ملّت و دولتی منوط به جهل و عقل و علم و عدم علم است... و چون می
الوظیفه یکی از ن است که الشیئی گمنام، حسبشمار است، ایکردن به معارف است و معارف را طرق بی

طرق معارف را که نشر جراید است انتخاب کرده و با عزمی راسخ کمر همت را سخت بر میان بسته، روزنامۀ 
را که حاوي مقاالت علمی و فلسفی و ادبی و اخالقی و تاریخی و اقتصادي و سیاسی و غیره » اختر مسعود«

ملّت و دولت اختیار و به نگارش آن پرداخته است و امید است که به طوري است، براي خدمت به معارف و
خواهان که مطبوع نظر معارفي انجام این وظیفۀ مقدس برآید و رجاي واثق آنکه آرزو و آمال است، از عهده

)66-67: 1364(صدر هاشمی: » گردیده و با یک حسن اثري مستحسن گردد.

اند که همه هفته مبادله براي هندوستان و نیویورك بفرستند و نیز به سایر جراید اصفهان هم توصیه نماید که به اختر مسعود نوشته.«1
)31: 5: بخش 1304پور: (گلشن ایران» بفرستند.
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میرزا محمدعلی دانش «زنامه، گلشن مدیري داخلی و سردبیري روزنامه را به در سال هشتم انتشار این رو
سپارد و در سال نهم، روزنامه تحت نظر کند، میرا منتشر می» دانش اصفهان«که بعدها روزنامۀ » خوراسگانی

ال دهد؛ از سکار خود را ادامه می» گلشن«امتیازي و صاحب» دانش«و به مدیریت داخلی » احمد عرفان«
را » االدباتحفۀ«و » نماگیتی«که بعدها روزنامۀ » ادیب فرهمند«پانزدهم نیز سردبیري و نگارندگی آن به عهدة 

شود.  ساخت، سپرده میدر اصفهان منتشر 
سال اصفهان و در دوران انتشارش که متجاوز از پانزده هاي کهناختر مسعود یکی از روزنامه«

فرهنگ و باال بردن سطح معلومات عموم خدمات زیادي نموده ي سال بوده به نشر و توسعه
ي قبل از سلطنت پهلوي، مدتی با ظلم و تعدي عمال است؛ اختر مسعود به لحاظ این که در دوره

دولت در اصفهان مبارزه نموده و از دادخواهی مردم پشتیبانی کرده، یکی از جراید مهم ملّی است 
خواهی معروف و مشهور بود در میان اهالی اصفهان به آزادي» پورگلشن ایران«و به همین جهت 

نگاري دست کشیده بود ...، مورد که در اواخر عمر پیر و شکسته شده و از شغل روزنامهو با این
شد، به پاس سابقۀ خدمتش از او ي عموم بود و در هر محفل و مجلسی وارد میاحترام و عالقه

)70(همان:» کردند.قدردانی می

-»کاشف اسرار«و » مفتّش ایران«یعنی -، او با دو روزنامۀ دیگر»اختر مسعود«غیر از روزنامۀ سرشناس 
زمان با ادارة ها نیز نائل شد و همجا که براي مدتی کوتاه به سردبیري و مدیري آننیز همکاري داشت تا آن
رساند.شعارش را هم در این جراید به چاپ میها نیز رسیدگی کرده و مقاالت و اروزنامۀ خود، به امور آن

هـ. ش] بنده بنا به خواهش دوستان، سردبیري روزنامۀ 1296االولی و هم در این ماه [ربیع«
: بخش 1304پور: (گلشن ایران» کنم.را قبول کرده، مقاالت و اطّالعات را درج می» مفتّش ایران«
1 :247(

دار شدم و شده، سردبیري را هم عهده» کاشف اسرار«امۀ نیز در این ماه من بنده مدیر روزن«
)70و 69(همان: » رسانم.کما فی السابق می» مفتّش ایران«همچنین مقاله هم به روزنامۀ

اش، بارها با حکومت اصفهان درگیر شده است؛ هاي روزگار در جریدهاو به دلیل انتشار حقایق و واقعیت
بدان پرداخته است؛ ازجمله: » یع بیست سالهتاریخ وقا«که در چند جاي چنان

، »سردار جنگ«بین نگارنده و آقاي هـ. ق] فیما1338نیز در همین ماه [= ربیع الثانی «
الجمله معاون حکومت و بعضی مفسدین، فی» جالءالسلطنه«حکومت اصفهان، به واسطۀ اغواي 

گارنده به نظم درآورده و در روزنامۀ سوءتفاهمی حاصل گردید و علّت به واسطۀ ادبیاتی بود که ن
منطبعۀ اصفهان درج کرده بودم و چون حاوي بعضی اشارات و کنایات از اعمال » مفتّش ایران«

رؤساي دوایر و سایرین و مباشرین دیوانی و کسبه و اصناف و محتکرین بود، آقاي 
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راجع به عملیات چنین گوشزد حکومت نموده بود که تمام معانی این اشعار» جالءالسلطنه«
باشد؛ زیرا که نظر بنده شخص حکومت نبوده و نمیکه ابداً نقطهحکومت است؛ در صورتی

شخصی است ساده و صادق و طالب نام نیک و شرافت تاریخی؛ لیکن » سردار جنگ«شخصاً 
باشند که کسی اعمال آزاري و به هیچ وجه مایل نمیبستگانش همه در فکر دخل بردن و مردم

کاري خواستند جلوگیري از حساسیت بنده کرده، به ها را تنقید نماید؛ این است که به اشتباهآن
تهدید مانع از ادبیات بنده شده، در نشر و توزیعش ممانعت نمایند؛ چون همیشه حقیقت غالب 

فوراً به کُنه مطلب پی برده، مقصد رندان را دریافت و از نگارنده » سردار جنگ«است، آقاي 
)62و 61: 3(همان: بخش » ذرت خواست.مع

به » سردار جنگ«اگرچه « نویسد: گونه میبخشیده و اینبعدها او را » پورایران«با این وجود 
درج کرده بودم، » مفتّش ایران«علّتی که در جلد قبل اظهار داشتم به واسطۀ اشعاري که در روزنامۀ 

عال هم چون دیگري اغوا کرده بود و وقتی که با بنده تعرّض نمود و توهین کرد؛ لیکن آن اف
العاده پشیمان گردید و استرضاي خاطر مرا خواست، بدین حقیقت امر بر خودش واضح شد، فوق

لحاظ من او را بِحل کردم و از روي ارادت صفات مردانه و اخالق پسندیده او را تمجید 
)11: 4(همان: بخش » ي دهر است.نمایم؛ شهداهللا امروز در عصر خود یگانهمی

، »امیر جنگ«و » سردار ظفر بختیاري«هـ. ق] 1339حجۀ و نیز در همین روز [سیزدهم ذي«
، برادر دیگرش، به اصفهان ورود »السلطنهصمصام«مرحوم و پسر » سردار اسعد«اش، پسر برادرزاده

خصوصاً امیر جنگ » مسعوداختر «که نسبت به جراید اصفهان عموماً و جریدة نمودند و نظر به این
پژوهان مورد تنقید وارد و بین امثال و اقران مفتضح سوء ادبی نموده بود، از طرف این اقلِّ معارف

» اختر مسعود«گردید و بدین واسطه عموم خوانین بختیاري رأي دادند که دیگر به اشتراك روزنامۀ 
هم به موزعِ جراید تأکید شد که - »وداختر مسع«یعنی مدیر - راضی نشوند؛ و نیز از طرف من بنده

روزنامه به ایشان ندهد؛ شهداهللا، خیلی این بنده نسبت به معارف خدمت عالی نمودم و طرف با 
)18: 5(همان: بخش » عموم رؤساي بختیاري شده و به خطر نزدیک شدم.

ه در زمان و همچنین در اصفهان نزدیک است که تولید فتنۀ بزرگ بشود و علّت این است ک«
هادي حاجی شیخ«پسر » اهللاآقاشیخ فضل«، »کاشف اسرار«، مدیر »گیالنیمؤیدالشّریعه«مسافرت 

هاست و در کربال نزدیک را که ظاهراً و باطناً یکی از عمال و مباشرین سیاسی انگلیس» مجتهد
ز سر مسلمین کوتاه ، شرّشان را اها پدر و پسر را بدین واسطه به دار سیاست آویختهبود عثمانی

نمایند، فراراً به اصفهان آمده، هر دو اهالی را اغوا و طبقات مختلفه را دعوت به همراهی و 
نمایند، مباشر روزنامۀ خود کرده و به تهران براي فساد و فتنه مسافرت ها میمساعدت انگلیس

نویسی شد. من هم مهمرا براي دبیري انتخاب کرده و مشغول روزنا» اهللاآقا شیخ فضل«نمود و 
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نوشت، پس از اصالح به مطبعه چه را که میکه چه کاره است و چه در سر دارد، آنغافل از این
که مقاله بر ضد هیئت وزرا نوشته و من هم چون مزدور بودم و نیز کردم تا آنفرستاده، طبع می

ه این مطلب برده، به مسئولیت هم نداشتم، در جریده درج کردم و عاقبت وزراي عظام هم پی ب
اي نزدیک بود من و او را الحفظ به مرکز خواستند و بدون هیچ سابقهسختی مدیر و دبیر را تحت

از سفر مراجعت کرده بود و بنده هم مستعفی شده بودم، فوراً » کاشف اسرار«به تهران ببرند. مدیر 
فوائد خویش و آشوب صفحۀ خانه پناهنده گردید[م]. قونسول هم نظر به به انگلیس و قونسول

الحمایۀ خویش قرار داد و به سختی مأمورین حکومت را جواب داد. تا جنوب، فوراً در تحت
و هیئت وزرا براي توقیف روزنامه و حرکت مدیر » السلطنهصمصام«کنون دو سه تلگراف از 

نتوانست اجرا » السلطنهشهاب«به تهران به ضمیمۀ سیصد تومان مخابره گردید و » کاشف اسرار«
خانه دارد؛ بلکه هر چه به مطبعه نوشت که طبع ننمایند، مفید نیفتاد؛ زیرا که از طرف قونسول

سخت فشار به مطبعه آورده، با سرنیزه حکم طبع روزنامه را دادند و بدین واسطه نزدیک است 
ین دو روزه وارد ، حکومت، هم در راه و هم»امیر مفخّم«اي بزرگ در اصفهان بشود و احداث فتنه

ها ها شده و بدین بهانه انگلیسها و بختیاريقریب است که زد و خورد بین انگلیسشود و عنمی
العاده شد، از حرکت فوق» کاشف اسرار«به اصفهان قشون وارد نمایند. عجالتاً چون تقصیر مدیر 

در هر نقطه که تقصیري خود را در دست دارم واند؛ اگرچه من سند بیمن صرف نظر کرده
)70-88: 1(همان: بخش » خواهند، محاکمه و اثبات خواهم کرد.می

سفرهاي گلشن- هـ
در میان آثار او تنها به دو سفر اشاره شده است؛ یکی سفر از یزد به اصفهان در دوران کودکی به همراه 

و دیگر سفر به تهران جهت شود؛ که منجر به سکونت او تا پایان عمر در اصفهان می» خانابراهیم خلیل«
تاریخ وقایع بیست سالۀ مشروطیت «کسب اخبار و اطّالعات درست از اوضاع مملکت جهت نوشتن کتاب 

برد که نطفۀ آغاز از کردستان نام می» آراگلشن«؛ او در مقدمۀ »اختر مسعود«و همچنین مطالب روزنامۀ » ایران
و در ضمن حکایات آن همواره سفر » آراگلشن«لی است که در جا نهاده شده است. این در حاآن کتاب در آن

را امري دشوار و ناخوشایند خوانده است.
هاي فرهنگی گلشنفعالیت-و
یافت کرد، حضور میآن را اداره می» عباس شیدا«، که »دانشکده«همواره در انجمن ادبی » پورگلشن ایران«

و چندین تن دیگر » مسکین«، »جاللی«، »افسر«، »نیسان«، »طرب«،»قطره«، »عمان سامانی«و با شاعرانی چون 
) و به دلیل قوت 70: 1364اند، حشر و نشر داشته است (صدر هاشمی: که همه از اهالی اصفهان و یزد بوده

نویسی، در مجالس و محافل ادبی مورد طبع و شیرینی بیان و فعالیت فراوان در عرصۀ ادب و هنر خوش
شود، در مشاهده می» سالۀ مشروطیتتاریخ وقایع بیست«که در چنانگرفته است؛ ن قرار میاحترام همگا
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هایی تاریخالبداهه و یا ساختن مادهشده است با سرودن قصایدي فیمراسم مختلفی که در اصفهان برگزار می
دریافت کرده است.سروده است، هدایاي مختلفی را نیزکه براي درگذشت یا به حکومت رسیدن بزرگان می

، دیگر به نوشتن کتاب تاریخی خود 1304در » رضاشاه پهلوي«رسیدن پس از به سلطنت» پورایران«
پرداخت.» آراگلشن«ها و کتاب نپرداخت و باقی عمر را به تکمیل سروده

مرگ گلشن- ز
گذشت و در گورستان هجري شمسی در اصفهان و به عارضۀ کسالت در1316مرداد 14وي سرانجام در 

اش فوت استاد خود، که در روزنامه» دانش اصفهان«این شهر به خاك سپرده شد. » تخت فوالد«تاریخی 
پور اوالد نداشت و لذا مرگ او بدون سر و صدا بود و شاید گلشن ایران«نویسد: گلشن، را تسلیت گفته، می

)71(همان: .» هم بعضی از همکاران او از فوت او اطّالع پیدا نکردند
»پورگلشن ایران«آثار 

هایی نیز باقی مانده است که همگی یا در هیئت ، از گلشن منظومه»اختر مسعود«عالوه بر انتشار روزنامۀ 
کتب دیگر از «نویسد: اند. خود او در یادداشتی مینسخۀ خطّی باقی مانده و یا به چاپ سنگی رسیده

هم ... دارم؛ مجموعاً قریب 1»دیوان غزل و قصاید«و » نامهمشروطه«، »نخجیرنامه«، »نامهبهرام«، »نامهآلمان«قبیل

شود:اي از آن در زیر آورده مینه) آمده است که نمو132-134(صص» نامۀ سخنوران«. از دیوان گلشن سه غزل و مسمطی نه بندي در 1
شود:می

کز الغري نیامده صیاد بر سرمدر دامگاه عشق من آن صید الغرم
صد بار اگر که بگذرد این آب از سیراب کی ز آب دم تیغ او شوم

سرم
چون تیغ از فلک شده خون قسمتم 

بلی
زان خون دل خورم که سراپاي 

جوهرم
چون قطره زیر مانده از ابر گوهرمز آنکعین ترقّی است تنزّل مرا ا

گشت لنگرمگاه صبر نمیگر گاهطوفان هجر کشتی عمرم شکسته بود
در آب زیست گر نکند آتش، از چه 

رو
ترمدر اشک چشم آتش دل شد فزون

حاجت به خضر نیست به دشت 
جنون مرا

بر سوي دوست هر سر خاري است 
رهبرم

محروم کی ز آب بقا چون سکندرمفروشبه در کوي میامتا راه جسته
، شده است ملک دو عالم »گلشن«امتا از نیام تیغ زبان برکشیده

مسخّرم
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هاي نیز از دیگر سروده» سفر پنج روزه«) شعر 131: 1316(ایزدگشسب: » شود.قریب شصت هزار بیت می
1اوست.

اشاره هاي خودتاریخنیز به برخی از قصاید و ماده» سالۀ مشروطیت ایرانتاریخ وقایع بیست«در کتاب 
هاي مختلف ارجاع داده ها اشاره کرده و خوانندگان را براي مطالعه به روزنامهکرده است و تنها به ابیاتی از آن

است.
توان به موارد زیر اشاره کرد:هاي او نیز میاز منظومه

222948و چاپ سنگی آن به شماره ثبت » فاعالتن مفاعلن فعلن«در وزن »: عقـل و جنـون«منظومۀ -1
در کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی و کتابخانۀ ملّی ایران موجود است، بنا به قول شاعر به خواهش همسر 

هایی چون عقل، مکر، فریب، راي، تدبیر، تهور، جنون، در یک ماه سروده شده است و در آن شخصیت2خود

است که » السلطانمسعود میرزا ظلّ«اثر » تاریخ سرگذشت مسعودي«چندان زیبا در تاریخ طبع اي نهاز آثار پراکندة گلشن یکی قطعه.1
نثار، میرزا عبدالوهاب گلشن، زاد جانتاریخی است که این غالم آستان و خانه«آن کتاب آمده است و بر صدر آن چنین نوشته است: در پایان

از براي طبع کتاب عرض کرده است:
دوش چون به مغرب رفت آفتاب «
تابزرین

از ستاره رنگین شد نه رواق این گنبد

همچو گوهري رخشان در میانۀ بسدن شدناگهان مه تابان از شفق نمایا
ده وز شمال کُه صد از جنوب کُه دههااز کواکب رخشان شد پدید مشعل

صد 
اندر آن میان ناگه تافت ماه من چون 

مه
تر ز تر ز ماهش رو، راستخوب

سروش قد
چین گیسویش عنبر، لعل دلکشش 

شکّر
حقّۀ لبش مرجان، سبزة خطش زمرد

دانی بد ز نیک و نیک که میگفت: ايباز کرد لب از هم از پی سؤال آن دم
از بد

دهی پاسخ گر کسی ز تو گو چه میهاي عالم بِه یا کتاب مسعودي؟علم
پرسد؟

این سخن چو بشنیدم همچو رعد 
غرّیدم

گفتمش مکن پنهان در لباس حوري 
دد

از کتاب مسعودي وصف کی توان 
کردن؟

گنجدکه در یکی کاسه قلزمی نمیآن

ارزدجا بر جوي نمیها اینکاین علومپیش او مبر نام حکمت فالطونی
چنین پس براي تاریخش گفت این

»گلشن«
»با کتاب مسعودي دم ز علم نتوان زد

: صفحه آخر)1325السلطان: (ظل

است:چنین آمده » عقل و جنون«11و 10. در صفحات 2
که چمن شاد بود و خوش گلزارروزي از روزهاي فصل بهار«
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آخوند ملّا محمد اسماعیل علی «ابت پردازند. این اثر که به کتفکر و خیال به مناظره و جدال با یکدیگر می
هـ . ق و در زمان حیات شاعر به چاپ سنگی رسیده است. 1325است، در ماه شوال سال » االصفهانی

علی بن ملّا محمد «کتابخانۀ ملّی ایران، به خطّ 11481به شماره ثبت » دلکـش و پـریـوش«منظومۀ -2
که شاعر در مقدمۀ آن هـ .ق به چاپ سنگی رسیده و چنان1325در تهران و در سال » اسماعیل اصفهانی

سروده شده است؛» اهللاحبیب«آورده، در یک هفته و به خواهش برادرش 
به پیشم با ادب استاد در برمرا از در درون آمد برادر«

ز آداب و ادب افکند سر پیشجوازش دادم و بنشست در پیش

ز رویت گرد غم چون چشم بد دوربدو گفتم که اي چشم مرا نور

دم نصیبم ...مبادا از تو غم یکاهللا اي بِه از حبیبمحبیب

بتابیدي چو بخت سعدم از در؟چه رو داده است کامشب اي برادر

چو بشنید این سخن آن جوهر 
هوش

زمانی از خجالت ماند خاموش

خواهمن شد معذرتبسی در پیش گاهزبان را از ادب بگشود آن

ز من نظمی بدین بحر آرزو کردز بعد از عذرخواهی سر برآورد

بر سر سرو و الله در ثمینفشانید ابر فروردینمی
داشت ریحان و سبزه نشو و نمااز دم صبح و اعتدال هوا
صفت گرفته به دست ...جام نرگساز در آمد مرا بت سرمست
خواهش ز من در آن احوالکردبنشست و پس از جواب و سوال
»عقل و جنون«نظم آرم کتاب که کنم پیشه الجنون فنون
»ره یک ساله در مهی رفتماز پی خاطرش چو در سفتم

)11و 10: 1325پور: (گلشن ایران
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سنجاش گشتم سخنبدین افسانهز بهر خاطرش دادم به خود رنج

که بر این نظم مایل طبع من گشتهزار و سیصد و ده بود با هشت

صد رنجبه خود دادم پی این قصهمرا بر بیست سال افزود چون پنج

1»دلکش پریوش«نهادم نام او زدم بر خویشتن زین نظم آتش

»گفتمنه همچون دیگران یک سالدرِ این گنج در یک هفته سفتم

هاي عاشقانه، سروده که وزن مناسب منظومه2»هزج مسدس محذوف«داستان دلکش و پریوش در بحر 
افتاده و این اثر ناتمام مانده است.-ر کتابخانۀ ملیموجود د-سروده شده است. متأسفانه انتهاي کتاب

است که آن نیز در بین نسخ خطّی » وقایع بیست سالۀ تاریخ مشروطیت ایران«کتاب دیگر او به نام -3
موجود بوده و تا کنون چاپی از آن 8025در شهر قم به شماره ثبت » آیت اهللا العظمی مرعشی نجفی«کتابخانۀ 

هجري قمري (مطابق 1344تا 1335هاي این کتاب برخالف نامش شامل تاریخ وقایع سالدیده نشده است. 
اي است از اطّالعات مفید و مستند دربارة جنگ جهانی هجري شمسی) است و مجموعه1304تا 1296با 

از و تاریخ اصفهان که به صورت روزشمار خواننده را» رضاخان پهلوي«اول، تاریخ ده سال پیش از سلطنت 
کند. این کتاب توسط نگارندة مقالۀ حاضر به تصحیح رسیده و آمادة چاپ وقایع و رخدادهاي مهم باخبر می

و انتشار است.
است، در چهارده باب و مشتمل بر » کاشانیواعظملّا محسن » «انوار سهیلیِ«ۀمنظوم»: آراگلشن«-4

ر آن عالوه بر ستایش خدا و مدح رسول و در قالب مثنوي است و د3بیت در وزن سریع مسدس17700
در آغاز و پایان کتاب پرداخته » تیمورتاش«و » رضاخان«)، به مدح طالب (عاکرم(ص) و منقبت علی ابن ابی

ق کتابت شده است. هـ.1347این اثر به خطّ شکسته نستعلیق و به قلم شاعر در سال است. 
و با تکیه بر طبع شاعرانۀ خود و به خواست پدر، در » منهکلیله و د«ي فراوان به به دلیل عالقه» گلشن«

نهد و دربارة به نظم درآوردن انوار سهیلی (کلیله و ي آغاز داستان را میبیست و پنج سالگی در کردستان نطفه

10: 1325پور: . گلشن ایران1
شیخ عطّار » اسرارنامه«و » نامهالهی«فخرالدین اسعد گرگانی، » س و رامینوی«، »خسرو و شیرین نظامی«مفاعیلن مفاعلین فعولن یعنی وزن .2

شیخ محمود شبستري» گلشن راز«عطّار و 
.اوحدي» جام جم«ي سنایی و »حدیقه الحقیقه«یعنی وزن » فاعالتن مفاعلن فعلن«.3
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شاعر بزرگ ایرانی و پدر » رودکی سمرقندي«که کاري را در پیش گرفته و به پایان برده است که دمنه) و این
سراید: گونه میفارسی از عهدة اتمام آن برنیامده است، به خود بالیده و اینشعر

که بر آن گلستان نمود گذررودکی را چنین نهند خبر«

دشت و گل چینداندر آن طُرفهکه بنشیندشد خیالش بر آن

چیدنِ گل نشد میسرِ اوعشقْ چون من نبود بر سرِ او 

وین گلستان براي من بگذاشتن برداشتاو قدم بر دگر چم

است روا» گلشن«کاین گلستان به جا کنم کنون چه هوا؟گفت: این

هست قسمت که او بجوید بارگل نچینم من از چنین گلزار

نهد پس او را نام» آراگلشـن«کُنَد از بهرِ گفتنش اقدام

ز برگ سمندفترش را کندگل زند به چمنخیمه از سرخ

بهتر از هر حکایتش دیدممن که این نامه را پسندیدم

هرچه گفتم به کودکی گفتمنه به پیري چو رودکی گفتم

1»نشدي پیشرفت کارم هیچگر نبودي مرا به عشق بسیچ

)62: 1347پور: ایران(گلشن
ود، در پنجاه سالگی کار نظم آن را و پس از صرف حدود بیست و  پنج سال از بهترین دوران زندگی خ

چون انوار السهیلی سخت و مشکل و گاهی طبع از آن فرار «گوید: رساند و در این باره میبه پایان می

)62: 1347پور: ایران. (گلشن1



6297 هامجموعه مقاله

) و علیرغم میل باطنی خود و 131: 1316(ایزدگشسب: 1»کرد، بیست و پنج سال طول کشید تا تمام شد.می
پردازد، این نسخه را به او که پادشاه چندین بار به ذم رضاشاه می» قایعتاریخ و«برخالف انتظار از او  که در 

کند:وقت است، تقدیم می
اتمام» پهلوي«یافت در عصر ي نکو فرجامشکر کاین نامه«

سال عمرم رسید بر پنجاهعاقبت گرچه گشت طی این راه

گشت این نامه پر ز در چو صدفي عمر گرچه گشت تلفنیمه

بردم از چرخ رنج و خوردم خونبهر این نامه بیست سال افزون

بردم این کارِ سخت را از پیشتا که آخر به یمنِ همت خویش

رغمِ چرخِ تو در توبه علیکه فارغ شدم ز گفتنِ اوچون

2»چون گهر رفت در خزانۀ شاههدیه کردم به آستانۀ شاه

هجري قمري 1347الثانی اعر است و تاریخ قید شده در پایان آن بیست ربیعاین نسخه به خطّ خود ش
هجري شمسی است. این کتاب نیز به تصحیح نگارنده رسیده و آمادة چاپ و 1307یا 1306مصادف با 
انتشار است.

پورشاعري گلشن ایران
دیگر شاعران و نویسندگان و با » میرزا عبدالوهاب گلشن«با توجه به روزگار و محیط فرهنگی و روابط 

عصران اصفهانی خود که اعضاي انجمن توان گفت که او نیز همچون پیشینیان و همآثار برجاي مانده از او می
اند، پیرو مکتب بازگشت است و آثارش برگرفته از سبک و سیاق شاعران بزرگ پیش از بوده» دانشکده«ادبی 

نویسد:در بیست و دو سالگی می» آراگلشن«کتابش، از آغاز سرودن و در دیباچۀ» آراگلشن«پور در ابتداي . ایران1
پر شد این گنج از درِ مکنونبر دو چون بیست سال شد افزون

یافت در عصرِ پهلوي اتمامنام» آراگلشن«نظمِ این گنجِ 

776. همان: 2
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است. او در غزل پیرو » الحقیقهحدیقه«شترین آثار منظوم او در وزن سرایی سنّتی است و بیخود، یعنی منظومه
پرداخته و در سبک عراقی است و قصایدش بیشتر جنبۀ سودجویی داشته و از طریق آن به کسب درآمد می

کرده است. قطعات او نیز بیشتر براي محیط فرهنگی اصفهان با سرودن قصاید مختلف، صالتی دریافت می
پرداخته است. خ نویسی بوده است که براي حفظ تاریخ وقایع مهم به آن میتاریماده

آن است که او سه منظومۀ بزرگ خود را » پورمیرزا عبدالوهاب گلشن ایران«نکتۀ جالب توجه در شاعري 
قل ع«سال و 25را در » آراگلشن«هایی غیر قابل مقایسه با یکدیگر سروده است؛ به نحوي که کتاب در زمان
را در یک هفته به نظم کشیده است.» دلکش و پریوش«را در یک ماه و » و جنون

به چاپ رسیده، نیافته است.» عبدالحسین سپنتا«هـ . ش توسط 1312نگارنده گزیدة دیوان او را که در 
»پورگلشن ایران«نگاري وقایع
تا آغاز » احمدشاه قاجار«حکومت شامل بخشی از دورة » تاریخ وقایع بیست سالۀ مشروطیت ایران«کتاب 

هاي او که از حال و هواي نوشتهشود و چنانمیپادشاهی پهلوي است و شامل دهۀ دوم پس از این انقالب 
شمسی، همانا حکومت مستبد 1304هاي پس از آید، گویا علّت ادامه ندادن و نپرداختن به حوادث سالمیبر

که - نگاري استها و زورگویی به جراید و ترس از عواقب حقیقتگیري آن نسبت به روزنامهپهلوي و سخت
توان گفت علّت اصلی که میدارد؛ چنان» میرزادة عشقی«و » نسیم شمال«و » فرّخی یزدي«هایی چون نمونه

که با وجود تأکید نویسنده در آغاز کتاب بر خالصه شدن و تدوین مجدد آن و این- انتشار ندادن این کتاب
ترس از مطالبی است که در آن کتاب به مخالفت با - سال پیش از مرگ او به اتمام رسیده استدوازده

اش که در یک مورد از سالمتی» خان جنگلیمیرزا کوچک«و هواخواهی دشمنان او چون » رضاخان سردار سپه«
، »شیخ محمد خیابانی«خبار پردازد، تعقیب اکه به تعریف از او می» خانکلنل محمدتقی«کند، اظهار شادمانی می

ي سیاه و ... داشته هاي فراوانی که از عوامل حکومتی و همکاران رضاخان و کابینه، و افشاگري»فرّخی یزدي«
ها به مقایسۀ دو حکومت پهلوي و قاجار پرداخته و است؛ اگرچه او در صفحاتی الحاقی به پایان برخی از بخش

داند و سپس در پایان کتاب ماندگی و بدبختی میظلم و جهل و عقببخش ایران از چنگالپهلوي را نجات
- خَلَّد اهللاُ ملکَه- »رضاشاه پهلوي«پس از جلوس اعلیحضرت «نویسد: کارانه میاش به طریق محافظهتاریخی

دهد، بدونبایستی از روي اطّالع و بصیرت، وقایع و حوادثی که در عصر سلطنت این سلطان مقتدر روي می
زیرا که اوالً مطالب سیاسی العاده مشکل بود؛کم و زیاد ضبط نمود و انجام این شغل خطیر براي نگارنده فوق

نگاشتند و خبر صحیح به دست آوردن براي من مستور و همچنین سایر حوادث هم جراید به طور وضوح نمی
توانند ها میاگذار نمودم و بدیهی است آننگاران پایتخت وهذا ضبط وقایع را به وقایعنهایت سخت بود؛ علیبی

نگاري را متروك و چون مأنوس، وقایعاز عهدة انجام این وظیفه برآیند. بدین لحاظ پس از جلوس میمنت
)42: 9: بخش 1304پور: (گلشن ایران» 1345محذورات داشت، موقوف داشتم. فی شهر رجب 
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ه را اگر موفّق شدیم و زنده ماندیم، براي ارمغان دوستان شاءاهللا وقایعات سنۀ آتیان«نویسد: همچنین می
آتیۀ خود که امروز در مشیمۀ مادر و پشت پدرند، نگاشته، یادگار خواهیم گذاشت؛ اما جاي بسی افسوس 

شمار تاکنون نگذاشته است که اندکی به آمال خود نایل شده هاي بیاست که نامالیمات روزگار و گرفتاري
ود است وقایع را ضبط و به رسم یادگار در صفحۀ روزگار باقی بگذارم؛ زیرا که با عدم به طوري که مقص

خواهی و تمام شدن عالقه در مدت هیجده سال مشروطیت ایران که متجاوز از چندین هزار تومان نقد معارف
و نگاري و ادارههو ملک و اساسیه و غیره بود و تکفّل امورات چهارده نفر بسته و متعلّقان و مخارج روزنام

نگاري نمود و از طرفی هم آزادي قلم داري و آبروداري، خیلی سخت است که بتوان با سهولت وقایعخانه
، بهتر نیست و محظورات بیش از دورة استبداد است؛ در هر حال استعانت از پروردگار جسته، امیدوارم آتیه

)77و 76: 9(همان: بخش » برآیم.از عهده
تا جایی که توانسته، کوشیده است که وقایع را به صورت مستند ثبت و ضبط کند و با ارجاع » پورایران«

و چون هنوز خبر صحیحی «هایی که مورد استفاده قرار داده و عباراتی نظیر دقیق به تاریخ و شمارة روزنامه
پرده و هنوز کشف نشده چون قضایا در«) و 73: 4(همان: بخش » نویسیمدر دست نداریم، بیش از این نمی

: 7(همان: بخش » نماییم که از پرده بیرون افتد تا بتوان علّت را توضیح دادهذا موکول به موقعی میاست، علی
گرداند؛ او همچنین در فصل ) و نظایر آن، مخاطب را از صحت مطالب مطالعه شده مطمئن می59-60

ها مبادله داشته و برد که با برخی از آنزنامه و مجلّه نام میاز پنجاه و دو رو» وقایع بیست ساله«نخست کتاب 
1کرده است.از مابقی براي کسب اطّالعات استفاده می

نتیجه
هاي فراوانی که در زمینۀ فرهنگ و ادب فارسی داشته با وجود فعالیت» پورمیرزا عبدالوهاب گلشن ایران«

و ده » آراگلشن«ایام جوانی خود را صرف سرودن منظومۀ وار تنها بیش از بیست و پنج سال ازو فردوسی

امتیازش که اقلّ نگارنده مدیر و صاحب» اختر مسعود«ها به ادارة مبادله آنو در این موقع چندین روزنامه امتیاز گرفته، در مرکز طلوع و«.1
، »نهضت شرق«ها از قرار ذیل است: نمایم و نزدیک شروه به سال است، واصل گردید و اسامی آنباشم و این دومین سال است طبع و نشر میمی

و سواي این جراید، چندین روزنامۀ دیگر هم هست » صیحۀ آسمانی» «زنبور«، »کردار«، »بدر«، »نجات ایران«، »صاعقه«، »حقیقت«، »ماه نو«، »خلق«
، »مجلّۀ فالحت«، »مجلّۀ ارمغان«، »وطن«، »میهن«، »ایران آزاد«، »ایران«، »اتّحاد«، »طوفان«رسد مثل به طریق مبادله می» اختر مسعود«که به ادارة 

و چندین نمره است که » بهارستان«، »جارچی ملّت«، »اقدام«، »تهذیب«، »حلّاج«، »حیات جاوید«، »یمجلّۀ فردوس«، »جنّت«، »گلشن«، »مجلّۀ اقبال«
و » آزاد«و از تبریز روزنامۀ » مجلّۀ طب کنونی«و » آگاهی«و » بهارتازه«و » چمن«و » خراسان«ذکرش باعث طول کالم است و از خراسان روزنامۀ 

و » سرخگل«و مجلّۀ » خاور«و مجلّۀ » عصر آزادي«و » عدالت«و » گلستان«و از شیراز »بیستون«روزنامۀ از قزوین کرمانشاهان » رعد«روزنامۀ 
کاشف «و » صداي اصفهان«و » غرّش«و » مفتّش ایران«و » اخگر«و » صبح امید«و از اصفهان » گل آتشی«و » فارس«و »ملّت«و » دنیاي ایران«

اختر «قریب پنجاه نمرة دیگر هم در تهران و خراسان و کرمان و تبریز و رشت و مالیر و غیره هست که شود ومبادله می» راه نجات«و » اسرار
(گلشن » اند و شرحش الزم نیست.صدو پنجاه نمره جراید بودند که توقیف شدهکند و قبل از این هم قریب یکها مبادله نمیبا آن» مسعود

)55: 1: بخش 1304پور: ایران
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کند، تاکنون بی نام و نشان و در کمال می» تاریخ وقایع بیست سالۀ مشروطیت ایران«سال را صرف نوشتن 
اند.نامی مانده است و آثار ارزشمند او نیز بدین واسطه در جامعۀ امروز ایران جایگاهی نیافتهخُمول و گم

اي براي شناساندن نویسندگانی باشد که در کمال بزرگی و بزرگواري، در که این اثر مقدمهامید است 
اي جانشان که در زیر پردههمچون جسم بی-که روح مجسم است-اند و آثارشانوطن خود ناشناخته مانده

پس از خود احیا مندان قرار گرفته و شهرتشان در جهان از غبار فراموشی مدفون است، معرّف حضور عالقه
جان تواند روح را در بدن بی(ع)، می» عیسی«شود؛ از این جهت است که مصحح نسخۀ خطّی چون 

بخشد؛ها را حیات دوباره هاي مرده و نویسندگان از یاد رفته دمد و آننسخه
1»کردچه مسیحا میدیگران هم بکنند آنالقدس ار باز مدد فرمایدفیض روح«

کتابنامه
، چاپخانه فردوسی.1316د گشسب، اسداهللا، نامه سخنوران، ایز-
رهبر، ، شرح دکتر خلیل خطیب1382الدین محمد شیرازي، دیوان غزلیات حافظ، حافظ، شمس-

چاپ سی و پنجم.علیشاه،انتشارات صفیتهران، 
رداري ، اصفهان، سازمان فرهنگی تفریحی شه1385رجایی، عبدالمهدي، تاریخ مشروطیت اصفهان، -

اصفهان، مرکز اصفهان شناسی و خانۀ ملل، چاپ اول
چاپ ،اصفهان، انتشارات کمال، 1،1364تاریخ جراید و مجالت ایران، جصدر هاشمی، محمد،-

م.دو
عقیلی، سید احمد، نگرشی بر مشروطیت اصفهان (مشاهیر عصر مشروطه مدفون در تخت فوالد)، -
شهرداري اصفهان، مرکز اصفهان شناسی و خانۀ ملل، چاپ اول، اصفهان، سازمان فرهنگی تفریحی 1385
، اصفهان، کتابفروشی تأیید، بی چا1334الدین، تذکرة شعراي معاصر اصفهان، مهدوي، سید مصلح-

فهرست نسخ خطی و چاپ سنگی
، هـ . ق، 1325السلطان، مسعود میرزا بن ناصر، تاریخ سرگذشت مسعودي، (چاپ سنگی)، ظلّ-
27272، کاتب: علی اصفهانی، کتابخانه ملی، شماره بازیابی تهران
1304سالۀ مشروطیت ایران، (نسخۀ خطّی)، پور، میرزا عبدالوهاب، تاریخ وقایع بیستگلشن ایران-

، کاتب: نویسنده.8025اهللا مرعشی نجفی شعر قم، شماره ثبت هـ. ش، کتابخانۀ آیت
هـ .ق، تهران، کتابخانۀ ملّی ایران، شماره 1325گی)، ، دلکش و پریوش، (چاپ سن===     -
».علی بن ملّا محمد اسماعیل اصفهانی«، کاتب: 11481ثبت 

193: 1382. حافظ: 1
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هـ . ق، کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی، شماره 1325===     ، عقل و جنون، (چاپ سنگی)، -
».آخوند ملّا محمد اسماعیل علی االصفهانی«، کاتب: 222948ثبت 
هـ . ق، کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی، شماره 1347آرا، (نسخۀ خطّی)، ===     ، گلشـن-
، کاتب: نویسنده. 1168ثبت 
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معناشناختی-بر اساس دیدگاه نشانه» زیارت«تحلیل گفتمانی نماهنگ 
1ابراهیم کنعانی

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان 
رقدکتر حسن اکبري بی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
چکیده

، از »زیارت«گیري فرآیندهاي گفتمانی نماهنگ در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، چگونگی شکل
گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که فرآیند معناشناختی مورد بررسی و تحلیل قرار می-دیدگاه نشانه

معناشناختی -معناشناختی است و کدام ویژگی نشانه-، تابع کدام کارکردهاي نشانه»زیارت«گفتمانی نماهنگ 
آفرینند. هدف از این مقاله آن است که نشان دهد چنین این کارکردها چه معنایی را میبر آن حاکم است. هم

هاي حاضر در یدهشناختی، ابتدا با پدییادراکی و زیبا-عاطفی، حسی-چگونه کودکی زائر در فرآیندي تنشی
ي (ع) زائران دیگر، در تعامل »یا رضا«آوایی با فریاد خوانی و همکند و سپس با همهمانی پیدا میحرم این

آوایی، دستیابی به نوعی لذّت و شهود عرفانی است؛ شهودي که گیرد. نتیجۀ این تعامل و همها نیز قرار میآن
رساند. بررسی نشاند و او را به مقام زائري امام رئوف میتعالیی میاس» منِ«طبیعی کودك زائر را به بار » منِ

هاي دهد که این گفتمان مبتنی بر کارکردها و ویژگیمعناشناختی، نشان می-نماهنگ زیارت از دیدگاه نشانه
شناختی است. ادراکی و زیبایی-عاطفی، هویتی، شناختی، حسی-رخدادي، تنشی

شناختی. عناشناسی، گفتمان، نماهنگ زیارت، کودك زائر، فرآیند زیباییم-نشانهها:کلیدواژه
. مقدمه1

گرا و نظام روایی مطالعات معنایی ) ساختSémiologieشناسی (شناسی گفتمانی، برآیند نشانهمعنا-نشانه
ید معنا و شناسی گفتمانی، با ایجاد پیوند بین جریان تولمعنا-) نشانه37-11: 1388است. (ر.ك.احمدي،

شناسی یلمسلفی                       شناسی قایل است. نشانهادراکی، براي تولیدات زبانی، نوعی هستی-شرایط حسی
)Louis Hyelmslev(گرا، با اعتقاد به حضور عامل انسانی، رابطۀ بین صورت شناسی ساخت، خالف نشانه

کند. اي سیال تبدیل می) را به رابطهForme du contenu) و صورت محتوا (Forme de lexpressionبیان (
، و با توجه به حضور عامل انسانی در ، با الگو گرفتن از این نظریه)A.J. Greimas(» گرِماس) «2(همان: 

معناشناسی -گرا را به نشانهشناسی ساختپردازد که زمینۀ عبور از نشانهاي میها، به تبیین نظریهتعامل نشانه
) 74: 1386کند، (شعیري، ) هم اشاره میFontanille» (ژاك فونتنی«طور که کند. همانفتمانی فراهم میگ
گیرد و گري انسانی، در تعامالت میان نشانه و معنا قرار می)، به عنوان کنشcorps proper» (عنصر جسمانه«

ebrahimkanani@gmail.comنشانی پست الکترونیکی نویسندة مسؤول:.1
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گیري معنا را به و جریان شکلبخشدادراکی می-با حضور در گفتمان، به دو روي نشانه کارکردي حسی
معناشناسی، در ارتباط با -) دیدگاه نشانه4: 1388کند. (شعیري و وفایی، جریانی زنده تبدیل می

معناها -یابد و از این رهگذر، به جنبۀ وجودي نشانهها دست میادراکی نشانه-پدیدارشناسی، به اصل حسی
-شناسی در چنین رویکروي، به نظامی گفتمانی تبدیل میعنام-) نشانه70: 1386شود. (شعیري، نزدیک می

شناختی اي زیباییگردد و سازهها ممکن مدار پدیده»هستی«پذیر، تجلّی گر و کنششدن کنششود تا با یکی
شناختی تحقّق ادراکی و زیبایی-تر، در قالب فرایندهاي حسیمعناشناسی گفتمانی بیش-شکل بگیرد. نشانه

رد؛ به طوري که فعالیت گفتمانی، وجود خود را وامدار این دو جریان است. پذیمی
» زیارت«، یکی از انواع ادبی است که در تبیین نگاه عاطفی و احساسی کودکان به مقولۀ »زیارت«نماهنگ 

اده، تخیل هایی چون سادگی زبان و بیان، موسیقی لطیف و ستواند مؤثّر باشد. این نماهنگ، به دلیل ویژگیمی
هاي کوتاه و ملموس، با روح کودکان عجین شده و به همین و موزونی واژگان، وزن سلیس و روان و مصراع

ادراکی و -، کودك زائر در فرآیندي حسی»زیارت«ماند. در نماهنگ ها، ماندگار و جاودان میدلیل در خاطره
ها، کند و در همراهی و تعامل با آن پدیدهانی پیدا میهمهاي حاضر در حرم اینشناختی، ابتدا با پدیدهییزیبا

شود و بدین ترتیب، از عاطفه و ها، میها، کبوتران و گلدستهها، غنچهبوتهها، گلغرق در آواز عاشقانۀ باد، گل
ها ي زائران دیگر، در تعامل با آن»یا رضا«آوایی با فریاد خوانی و همگردد. سپس در هماحساس سرشار می

» آوایی، دستیابی به نوعی لذّت و شهود عرفانی است؛ شهودي که منِگیرد. نتیجۀ این تعامل و همنیز قرار می
رساند. این نماهنگ، نشاند و او را به مقام زائري امام رئوف میاستعالیی می» منِ«طبیعی کودك زائر را به بار 

خورد. ل مخاطب، بدون واسطه پیوند میاي از صدا، عاطفه، تصویر و تخیل، با جان و ددر آمیزه
معناشناسی، به عنوان روشی براي بررسی متون ادبی و -هدف از این نوشتار، آشنایی با الگوي نشانه

گیري فرایندهاي ، بر اساس این الگو است. در این مقاله، مراحل شکل»زیارت«تحلیل گفتمان ادبی نماهنگ 
شناختی، در نماهنگ زیارت، مورد بررسی ادراکی و زیبایی-ی، حسیعاطفی، هویتی، شناخت-رخدادي، تنشی

یابد. این مقاله اي از این نماهنگ دست میگیرد و در پرتو نگاهی نو و سیال، به برداشت تازهو تحلیل قرار می
در پی آن است تا به این پرسش اصلی پاسخ گوید که فرایند گفتمانی نماهنگ زیارت، تابع کدام کارکرد

معناشناختی بر آن حاکم است. -معناشناختی است و کدام ویژگی نشانه-نشانه
. پیشینۀ تحقیق2

تواند در مباحث ادبی فارسی، معناشناختی، یکی از مباحث جدید معناشناسی است که می-دیدگاه نشانه
- اهی به نشانهر«)، 1385» (معناشناختی گفتمان-تجزیه و تحلیل نشانه«موجد تحول شود. شعیري در 

گرا تا شناسی ساختاز نشانه«)، 1388(شعیري و وفایی، » معناشناسی سیال: با بررسی موردي ققنوس نیما
» معناشناختی تأخیر کنشی-هاي نشانهویژگی«) و 51-33: 1388، (شعیري» معناشناسی گفتمانی-نشانه

از اشعار سپهري، نیما و پروین اعتصامی را، تحلیل و برخی)، به تبیین و معرّفی این نظریه پرداخته1387(
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معناشناختی دو شعر دیداري از -معنا در تعامل تصویر، مطالعۀ نشانه«، قبادي و هاتفی در شعیريکرده است. 
اند. در چنین فضایی، پژوهش ، به تحلیل اشعار طاهره صفّارزاده، پرداخته)70-39: 1388(» طاهره صفّارزاده

معناشناسی در نوع ادبی نماهنگ به عنوان یک گفتمان ادبی -غازین در کاربست نظریۀ نشانهحاضر گامی آ
است. 
رخدادي. فرآیند 3

هاست. در گونۀ گفتمانی شود و گونۀ رخدادي، یکی از این گونههاي گفتمانی به چهار نوع تقسیم میگونه
-افتد، امکان همشناسی پدیدارشناختی اتفاق میایی) در زیبH.Parret» (هرمان پارت«رخدادي که بنا بر گفتۀ 

ها، در ادراکی با پدیده-گر بر اساس رابطۀ حسیرود؛ (همان) دو کنشگونگی دو طرف کنش، از بین می
-معناها به گونه-) در این فرایند، نشانه23-18: 1388گیرند. (ر.ك. شعیري و وفایی، قرار می» شدنی«جریان 

-ادراکی و زیبایی-شوند تا با بروز در ابعاد حسیبعدي و تنشی تبدیل می، متکثّر، چندهایی سیال، پویا

شناختی، به فرایندي گفتمانی تبدیل شوند. 
شخصی شاعر » منِ«، نیز مبتنی بر گونۀ رخدادي است. در این نماهنگ، »زیارت«گفتمان غالب نماهنگ 

هاي دیگر حاضر در حرم از نور و گل و کبوتر شده، با پدیدهکه به منِ همگانی (زائر امام رضا (ع)) تبدیل 
کند؛ یعنی احساس و عاطفۀ ادراکی برقرار می-اي حسیهاي حرم، رابطهگرفته تا باد و ستاره و گلدسته

زدایی، او را بخشد و با نوعی آشناییسنّتی او را به نگاه نامعمول ارتقا می-کودك زائر (شاعر)، نگاه توصیفی
» زیارت«دهد. او با شکاف در روند همیشگی نگاه خود، به خوانش نوینی از مفهوم قرار می» شدن«مسیر در
رساند و در پرتو این تجربه، به اي پدیداري به تأویل میادراکی با تجربه-پردازد و متن را در نظامی حسیمی

-معنایی، کشف می-را در نظام نشانه» حقیقتی پدیداري«شود و معناي متعالی وصال با حقیقت رهنمون می

شود: الف) دریافت معناي به سه مرحله تقسیم می» شدن«ادراکی، در فرآیند -کند. این جریان سیال و حسی
ادراکی و پدیداري: -هاي حاضر در حرم؛ ب) دریافت معناي حسیاز پدیدهارجاعی: احساس طبیعی انسان

ها؛ ج) تبدیل در احساس کودك زائر و ارتباط ساده اما عرفانی با پدیدهها به صورت پدیداریافتهعرضۀ پدیده
امام رئوف.» زائري«اي متعالی: احساس نزدیکی به امام رضا (ع) و رسیدن به مقام نشانۀ روزمره به نشانه

ریزد و مطابق گفتۀ میدر گونۀ رخدادي گفتمان نماهنگ زیارت، زمان و مکان طبیعی در هم 
) و گذشته و آینده با توجه به 234: 1384شود (ساکالوفسکی،)، زمان، درونی میSokolowski(» سکیساکالوف«

) بر اساس این، شاعر در جریانی سیال 95: 1387آید. (سالجقه،گفتار و عمل شاعر در زمان حال به وجود می
) در این 247: 1384فسکی،کند. (ر.ك. ساکالوادراکی، در لحظۀ حال، به آینده و گذشته گذر می-و حسی

هاي حاضر در یابند و او تمام پدیدهها در یک زمان و مکان براي کودك زائر حضور میگفتمان، همۀ پدیده
- بیند. این وحدت حضوري، کودك زائر را به یک یگانگی زمانی فرامیحرم را در خدمت امام رضا (ع)، می

هاي گذشته و آرزوهاي آیندة یابد و تمام خاطرهر میخواند. در واقع زمان به صورت منسجم براي او حاض
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دارد و خود را از برمی» حال زیستی«هایی فراتر از سخن گام«کند. در این مفهوم، کودك زائر، تحقّق پیدا می
ها جاري و رها شود. ) تا در گسترة خاطره190: 1384(شعیري،» کندجو جدا میحضور بسیار بستۀ واقعیت

) یا Retrospectionمدار و منطقی انسان به گذشته (شعر، ریشۀ دردهاي انسان را در نگرش برنامهشاعر در این
کند. او براي رهاشدن از این دردها، در جریانی سیال و حسی، گذشته و جو میو) جستProspectionآینده (

را  » زیارت«یی مفهوم اصلی دهد و از این رهگذر، نشانۀ استعالشو میوشست» حوضچۀ اکنون«آینده را در 
کند.کشف می

عاطفی  - .  فرآیند تنشی4
process» (فرآیند تنشی«وارة هاي فرآیندي هوشمند در حوزة گفتمان، طرحوارهترین طرحیکی از مهم

tensifا از ، معنآید که در آناي به وجود میمعنایی، رابطه-واره، بین عناصر نشانه)  است. بر اساس این طرح
وارة تنشی دو بعد دارد: ) طرح137: 1384ترین شکل آن، در نوسان است. (شعیري، رنگترین تا پررنگکم

) که فشاره، همان بعد عاطفی و گستره، همان بعد شناختی است و extensité» (گستره«) و intensité» (فشاره«
) تعامل این دو عامل یا سبب 9: 1387(شعیري، گیرد.فرآیند تنشی، در تعامل بین فشاره و گستره، شکل می

پیوندد و یا سبب تحقّق شود که در این صورت، تنش در باالترین میزان آن به وقوع میتحقّق بعد عاطفی می
شویم. رو میشود که در این حالت، با اُفت فشار عاطفی و رفع تنش، روبهبعد شناختی می
توان نشان داد. در این نماهنگ، ما با فضاي تنشی سیالی، مان را می، فضاي تنشی گفت»زیارت«در نماهنگ 

سو، با حضور تواند دو سویه باشد. در یکمواجه هستیم که به وجود آورندة جریانی حسی است که می
سو با اوج حضور زائران و پررنگ و احساسی نور و باد و عطر گسترده شده در فضا مواجه هستیم و در دیگر

گیرد ها و زائران قرار میشویم. کودك زائر در تعامل دوسویه با پدیدهرو میي آنان روبه»یا رضا یا رضا«فریاد 
پردازد و در نهایت به حرم راه ها میهمانی با آنشود و در این فضا به اینو از حضوري تنشی برخوردار می

چه که از این فضا دریافت آن قرار دارد و آنیابد. کودك زائر بر اساس این فضاي تنشی، بین حالتی که در می
گیرد که بسیار ادراکی قرار می-، کودك زائر در فضایی حسی»زیارت«کند، در نوسان است. در نماهنگ می

کند که از دلتنگی ، دنیایی آرمانی را در خاطرة خود مجسم می»سازي غایبحاضر«سیال است. او با فرایند 
جایی و فضاي کنونی خود فاصله گر از وضعیت اینکند. کودك زائر به عنوان کنشی(نوستالژي) او حکایت م

-گو، قرار میرضاگیرد. سپس در فضاي پدیداري حاصل از حضور توأمان باد و نور و گل و زائران رضامی
ق، فراهم ادراکی در عم-گیرد و به این ترتیب امکان دسترسی او به این فضا، در دورترین نقطۀ میدان حسی

شود. می
یا » گستره«یا کیفی و » فشاره«، بر اساس رابطۀ نوسانی بین »زیارت«عاطفی گفتمان نماهنگ -فرآیند تنشی

) کودك زائر در رابطۀ کمی، شناخت 9: 1387گیرد. (ر.ك. شعیري، ) شکل میintensité et extensitéکمی (
بیند که به صورت ها را در خدمت جریانی واحد میدهدهد و همۀ پدیها گسترش میخود را از حضور پدیده
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اي از حضور هستند. در رابطۀ کیفی و از نظر اند و داراي گسترهگسترش یافته در فضاي حرم حاضر شده
اند و از وحدت حضوري ها به باالترین شکل از حضور عاطفی دست یافتهعاطفی نیز همۀ این پدیده

ها در همراهی با کودك زائر، خود را زائر امام رضا (ع) از حضور، همۀ پدیدهاند. در این نوع برخوردار شده
- تر میها نسبت به امام رضا (ع) و مفهوم زیارت، بیشدانند. از طرف دیگر هر چه حضور شناختی پدیدهمی

ی با امام گیرد و زائران از نظر عاطفی در اوج رابطۀ عاطفی و احساسشود، فریاد یا رضاي زائران نیز اوج می
گیرند. رضا (ع)، قرار می

کودك زائر نیز با اراتباط تعاملی با دو منبع شناخت و عاطفه، همزمان به اوج حضور شناختی و عاطفی 
یابد. پس در محور کمی، هر چه بر یابد و در چنین شرایطی و با چنین حضوري، به حرم راه میدست می

اضر در حرم (نور، باد، گل، گلدسته، گلبوته، غنچه، ستاره)، هاي حمیزان حضور و شناخت حضوري پدیده
شوند. ترین حضور عاطفی برخوردار میگردد، در محور کیفی، زائران امام رضا (ع) نیز، از کاملافزوده می

شود. این شود و با حضور کامل وارد حرم میکودك زائر نیز از حضور کامل شناختی و عاطفی، برخوردار می
شود.تر میها، حضور عاطفی زائران نیز کاملنوع همسو است و با گسترش حضور شناختی پدیدهرابطه از

توان چنین ترسیم کرد: این گفتمان را، میعاطفی همسوي-وارة تنشیطرح

امام رضا (ع)                                     » مقام زائري«نایل شدن به ارزش: 
فشارة عاطفی

(حضور عاطفی زائر امام رضا(ع))

گسترة کمی
(حضور شناختی پدیدها... نور، گل، گلدسته ...)

.  فرآیند هویتی گفتمان5
» غیر«و )idem» (همان«)، هویت به صورت دو گونۀ J. M. Floch» (ژان ماري فلوش«بر اساس نظریۀ 

)ipseبا اتّصال گفتمانی ارتباط دارد و در قالب رابطۀ جانشینی، با عامل زمانی، » همان«کند. ) نمود پیدا می
کند و با انفصال گفتمانی، پیوستگی پیدا می» غیر«یابد که هویت مبتنی بر آن است و مکانی و انسانی پیوند می

رسد. بر اساس این، می)tension» (تنش«) به ordre» (افتگیینظام«در نتیجۀ آن، هویت در مسیر خود، از 
) در فرایند هویت گفتمانی، عامل 78-76: 1388است. (شعیري و وفایی، » غیر«و نوعی » همان«هویت نوعی 

، منتظر و ویژههاي ناشده با نشانههاي تثبیتکردن تعامل بین نشانه)، با برقرارPraxis énonciative» (گفتمانه«
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، راه »غیر«به » همان«کند؛ گذر از هاي سیال (غیر)، فراهم میهاي رایج (همان) را به نشانهزمینۀ گذر از نشانه
شود. اي متعالی منجر میکند و در نهایت به ایجاد نشانهاي هموار میرا به سوي ایجاد تجدد نشانه

شخصی و عامل زمانی و مکانی، » منِ«ا نفی ، ب»برش گفتمانی«، کودك زائر از طریق »زیارت«در نماهنگ 
- کند. سپس بر اساس ارتباطی شهودي و تجربه، تجربه می»خود ـ غیري«را به » خود ـ همانی«تجربۀ گذر از 

یابد. کودك زائر براي امام رضا (ع) دست می» مقام زائري«جا به کند که در آناي، دنیایی را مالقات می
هاي ذهنی حول محور شناخت انگاره، با نگاه شهودي و تقلیل پدیداري، پیش»خود واقعی«شناسایی و کشف 

کند. کودك زائر در اي جدید را خلق می، گونۀ نشانه»همان«گذارد و با عبور از مرز محدود را کنار می» من«
زائري امام رضا «اي جدید، به مقامزند تا در گونۀ نشانهناآگاه پیوند می» منِ«آگاه را به » منِ«این جریان، 

، نایل شود. »(ع)
- هاي دوتایی کودك زائر (همان) و زائر عارف (غیر)، در تعامل با یکدیگر، قرار میدر این نماهنگ، گونه

» منِ«دهند و با تغییر این کارکرد، هاي تعاملی با قابلیت جانشینی، کارکرد نشانه را تغییر میگیرند. این گونه
ها و خورد تا با گذر از جنبۀ شناختی نشانهآگاه او، پیوند مینا» منِ«حس مشترك، به آگاه کودك زائر، در یک
در وجود زائر عارف در قالب نشانۀ » زیارت«مدار حقیقت شناختی آن، تجلّی هستیرسیدن به جنبۀ زیبایی

رف به زائرانی تبدیل شوند ها در نگاه زائر عاشود تا همۀ پدیدهمتعالی، ظهور کند. در واقع این پیوند سبب می
که با چرخش عاشقانه، گسترش در فضا، اشک شوق و درخشش و تأللؤ، خود را در فضاي  احساسی زیارت 

یا «هاي زائر و فریاد شود تا کودك زائر با پیوند بین پدیدهکنند. این نگاه سبب میامام رئوف، احساس 
شود. ضا (ع)، نایل میي زائران حاضر در حرم، به مقام زائري امام ر»رضا
آگاه کودك زائر (همان) » منِ«کند، آگاه زائر عارف (غیر) که خود را به حقیقت نزدیک احساس مینا» منِ«

» فاعل جمعی«شدن از شناخت ذهنی، به ماهیت کند تا پس از جدارا در یک حس مشترك با خود همراه می
) به مقام 54: 1379نامد، (شعیري، می» سازيفعالیت زیبا«را ، آن »گرِماس«نزدیک شود و بر اساس حالتی که 

آگاه شاعر، در آن استحاله و » منِ«زائري آن حضرت، دست یابد. این حالت خود نتیجۀ نگاه شهودي است که 
شود. سپس فاعل فردي با فاعل جمعی (زائران حرم)، به در جریان این تحول، به فاعل فردي ممتاز تبدیل می

الیت، از سفر مشترك مییک حسرسند که تالش براي وصال به حقیقت است. کودك زائر در پرتو این فع
یابد.می» زائري آن امام رئوف«کند و خود را در مقام خطّی کلمات به سفر حجمی دسترسی پیدا می

آگاه نا» منِ«توان چنین توصیف کرد؛ الف) غیر: پدیداري این نماهنگ را می-عناصر و ارکان ساختاري
آگاه از غفلت از زیارت و رسیدن به » منِ«شدن آگاه (زائر عارف)؛ پ) آگاه» منِ«ب) همان: «(زائر عارف)؛ 

با-همه«حاضر در خودآگاه کودك زائر به نوعی » منِ«شدن اي جدید: تبدیلفاعل همگانی؛ ت) گونۀ نشانه
».زیارت«مدار حقیقت تعالی: تجلّی هستیبودن و تعامل با زائران دیگر ث) ظهور نشانۀ م» هم

شناختی.  از حضور شناختی تا حضور زیبایی6
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شناختی هستیم. بر ، شاهد نوعی تحول از حضوري شناختی به حضوري زیبایی»زیارت«در نماهنگ 
وان ادعا تگیرد. با توجه به این تقابل، میشناختی شکل میاساس این، تقابلی بین دو حضور شناختی و زیبایی

شناختی. اي است: الف) جسمانۀ شناختی؛ ب) جسمانۀ زیباییگاه دو جریان جسمانهکرد که هر گفتمان، جلوه
گیري سوژه است که بر اساس آن مرزهاي بین دو دنیاي برون همان موضع«)، corps proper» (جسمانه«

شود. (شعیري، بودن معنا تضمین میسیالیابد وجایی مینشانه)، قابلیت جابهنشانه) و درون (درون(برون
وگوي میان آن دو را میسر ) جسمانه به عنوان مرز مشترکی بین بیان و محتوا، عمل نموده و گفت47: 1388

زدن اي، با برهم) پس فرایند جسمانه137: 1384شود. (شعیري، ها میمعنا-سازد و سبب انسجام نشانهمی
کند که خود ها با یکدیگر ایجاد میز عناصر بیرونی، تصویر جدیدي از رابطۀ نشانهاي اهاي رایج نشانهتصویر

نماید. گونۀ جدیدي از گفتمان را باز می
طور کامل اي شناختی، حضوري است که در آن هنوز پیوندهاي پدیده با دنیاي عینی، بهمنظور از جسمانه

، »برش شناختی«توان با شود که میتقسیم می» ايدرونه«و » ايبرونه«قطع نشده است. این حضور به دو دستۀ 
فراهم کرد. » ادراکی-حسیپیشا«و » ايپسابرونه«اي و دنیاي عینی، را به دنیاي زمینۀ گذر از موقعیت برونه

رسیم. این حضور خود شناختی میادراکی یا زیبایی-پس از گذر از این مرحله، به حضور جسمانۀ حسی
- شناختی مهیا مییابی به قلمرو زیباییشناختی، شرایط دستمرحله است: در مرحلۀ بیداري زیباییداراي سه 

که حاصل آن، شودشناختی، دو شکل حضوري پدیده در هم آمیخته و ذوب میگردد. در مرحلۀ اقدام زیبایی
شناختی و لۀ نهایی زیباییشناختی است. سرانجام، این آمیختگی زمینه را براي رسیدن به مرحآمیختگی زیبایی

لذّت «)، U. Eco» (اوامبرتو اکو«شود. به عقیدة شناختی محقّق میکند و تعالی زیباییتعالی حضور آماده می
(ر.ك. » یابد که تالش براي شناخت پدیده یا عنصر زیبا به پایان رسیده باشد.شناختی، زمانی تحقّق میزیبایی

خورده ها از حصار تنگ دنیاي عینی و گرهکه پدیدهدر واقع پس از این) 100-95: 1388شعیري و وفایی، 
شناختی به افتد، لذّت زیباییشوند و شناخت فراتر از شناخت، اتفّاق میهاي منطقی خود رها میبا استدالل
پیوندد. وقوع می

هاي حاضر ا پدیده(رابطۀ شناختی کودك زائر ب» اي شناختیجسمانه«، دو نوع حضور »زیارت«در نماهنگ 
شود. این نوع حضور به دو (حضور کودك به عنوان زائر عارف)، مشاهده می» ادراکی-حسی«در حرم) و 

گرفتن او در مرز بین دو اي کودك زائر و قرارشود که حرکت جسمانهاي تقسیم میاي و درونهنوع برونه
اي نوع اول، کودك کند. در فرایند جسمانهآماده میدنیاي برونه و درونه، راه را براي گذر از یکی به دیگري 

هاي دنیا، در شرایط و موقعیت دیگران، قرار اي منطقی و شناختی با پدیدهگر، در رابطهزائر به عنوان کنش
ها و مسافران گیرد. بر این نوع حضور، نوعی روزمرّگی هوشمند، حاکم است که بر اساس آن، همۀ پدیدهمی

-پسا«، این رابطه وارد مرحلۀ »برش شناختی«برند، اما پس از آن، با ط معمول خود به سر میزائر در شرای
ادراکی، از دنیاي عینی مردم زمانه، کناره -گر، بر اساس حضور حسیشود. در این مرحله، کنشمی» ايبرونه
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- ختی به حضور زیباییگیرد و با برش در جسمانۀ شناختی، آمادگی الزم را براي گذر از حضور شنامی
آورد. شناختی، فراهم می

هاي حاضر در ادراکی با پدیده-هاي معمول، او را در ارتباطی تازه و حسیگر از پدیدهکنار گرفتن کنش
اند دهد. عناصر مهم این حضور که در توصیف راوي و در واقع کودك زائر، نهفته شده، عبارتحرم قرار می

گر از حضوري سرشار شده که نورها در برابر او در این گونۀ حضور، کنش». ز شاد بادآوا«و » رقص نور«از: 
به رقص و زیارت مشغول هستند و این رقص براي او دیدنی و جذّاب است. حرکت و وزش باد نیز به 

بخش است. شود و این شنیدن نیز لذّتیافته براي او عرضه میصورت پدیدار
رسد. این حضور، داراي می» شناختیجسمانۀ زیبایی«ر پس از آن، به مرحلۀ گکودك زائر به عنوان کنش

شود. در این مرحله کودك زائر به عنوان ، نامیده می»شناختیبیداري زیبایی«چهار مرحله است: مرحلۀ اول، 
آن شود و فضاي درونی سینه و قلب او از هاي پیچیده شده در فضاي حرم، سرشار میگر، از عطر گلکنش
شود تا احساس درونی زیارت در او تقویت گردد. این اي، سبب میگردد. این ارتباط جسمانهمند میبهره

ها فضاي سینه را مرحله در گفتمان چنین توصیف شده است: عطر گل در فضا پیچیده است، بوي خوش گل
-حضور زیبایی«بعد که هاي شب در همه جا روییده است. کودك زائر در مرحلۀبوتهپر کرده است و گل

ادراکی -گیرد و از حضوري حسیقرار می»غنچه«ادراکی با -شود، در ارتباط حسینامیده می» شناختی
بیند. در این مرحله، حضور کند و میصدا را احساس میگردد، به طوري که اشک شوق غنچۀ بیسرشار می

بارانی از نور و درخشش هاي حرم در ستاره، گلدستهرسد. بر اساس اینکودك زائر به تدریج به اوج خود می
دهند. و زیبایی، خود را به او نشان می
ي »یا رضا«حسی با فریاد شود و کودك زائر در همترین شکل خود نمایان میسرانجام این حضور به کامل

ی و عاطفی، کودك زائر یابد. این لذّت حسگیرد و به اوج لذّت حسی و عاطفی دست میزائران دیگر قرار می
شود. کودك زائر در این مرحله با شوق و نامیده می» شناختیاقدام زیبایی«رساند که را به مرحلۀ بعد می

اي که دل او به بیند؛ لحظهمی» زیارت«دهد و خود را در لحظۀ تري مسیر حرکت خود را ادامه میاشتیاق بیش
گیرد و ه و از راه دل او در تعامل با پرواز عاشقانۀ کبوتران قرار میکشد. پرواز عاشقانسوي امام رئوف، پر می

شود. بدین ترتیب کودك زائر به عارفی نامیده می» تعالی زیباشناختی«رساند که او را به مرحلۀ نهایی می
-ایل می، ن»زائري امام رضا (ع)«گذارد و به مقام گردد که عاشقانه و عارفانه به درون حرم گام میتبدیل می

توان چنین ترسیم کرد:شناختی این گفتمان را میوارة گذر از حضور شناختی به حضور زیباییشود. طرح

شناختی. فرآیند زیبایی7

شناختی              بیداري زیباییايحضور شناختی درونهايور شناختی برونهحض
شناختی  تعالی زیباییشناختی               زیباییاقدام شناختیحضور زیبایی
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-شناختی در تقابل هم قرار میزیبایی-منطقی و احساسی-اي، دو گونۀ تجربۀ شناختیهاي نشانهدر نظام
شناختی متضمن احساسی ینی جهان خارج مربوط است، اما تجربۀ زیباییگیرد. تجربۀ منطقی به دریافت ع

یر پی) «95: 1383شود. (گیرو، درونی و کامالً ذهنی است که روان آدمی در مواجهه با واقعیت بدان دچار می
قید هر شناختی، خود را ازنشانۀ زیبایی«شناختی، ) معتقد است که در فرایند زیباییPierre Guiraud» (گیرو

شناختی، قدرت هاي زیباییآورد. این ویژگی به نشانهرهاند و معنا به بازنمایی روي میگونه قراردادي می
شناسی، ) در این جریان، تولیدات گفتمانی از ویژگی سیال و زیبایی97(همان: » بخشد.آفرینندگی می
شان داد.توان آن را نمی» زیارت«شود که با بررسی نماهنگ برخوردار می

گیرد و دیداري با نور قرار می-گر، ابتدا در جریان حسی، کودك زائر به عنوان کنش»زیارت«در نماهنگ 
شود. او سپس نور زیباي حرم و درخشش آن نور به صورت رقص عاشقانه بر گرد حرم، در نظر او مجسم می

دیدارشده و در قالب آوازي شاد در خاطر او گیرد و باد به شکل پشنیداري با باد قرار می-در ارتباط حسی
شود. بر اساس این، باد با قرار گرفتن در فضاي حرم و زیارت، از حضوري پدیداري برخوردار تداعی می

- اي باالتر با جریان حسیگردد. این جریان حسی در مرتبهشود و در قالب آوازي شاد، براي او مجسم میمی
گیرد. گر، در تعامل با این حس نیز قرار میگیرد و کودك زائر به عنوان کنشبویایی در ارتباط قرار می

کند و سرانجام در تمام ها، سمفونی حسی را کامل میتعامل چند سویۀ کودك زائر با نور، باد و عطر گل
با تمام شود. بر اساس این همگنه، کودك زائراي ایجاد میشود و  همگنۀ جسمانهفضاي سینۀ او گسترده می

کند و این چنین با فضاي زیارت و حرم، ها ارتباط برقرار میوجود و از ته قلب، با حضور پدیداري پدیده
ها پیوند ها، به حضور پدیداري آنکند. او در این فضاي جدید، از حضور روزمرّة پدیدههمانی پیدا میاین
شود. این وضعیت، کودك زائر را به عرضه میها به شکل پدیداریافته بر اوزند و بدین ترتیب پدیدهمی

صدا را رساند. بر اساس این دریافت، کودك زائر اشک شوق غنچۀ بیادراکی جدیدي می-دریافت حسی
گردند. حضور شوند و غرق در حضور نور و ستاره میها از حضوري عاطفی برخوردار میبیند و گلدستهمی

یا «دهد و او با فریاد او را در تعامل و همدلی با دیگر زائران قرار میادراکی و عاطفی کودك زائر -حسی
شود. بر اساس این شناختی برخوردار میشود و این چنین از حضوري زیباییآواز میي زائران هم»رضا

اي و از طریق دل، با امام رضا (ع)، دل خود راشود و در ارتباطی جسمانهحضور او با کبوتر حرم همراه می
دهد تا به مقام زائري آن حضرت نایل شود. بر اساس این، کودك زائر به مقام زائر عارف استعال پیدا پرواز می

توان شناختی این گفتمان را میوارة زیباییکند. طرحشناختی تحقّق پیدا میکند و این چنین تعالی زیباییمی
چنین ترسیم کرد:

- دریافت حسیگر و دنیا          برش و قطع ارتباط با گونۀ معمولشزیستی شوِهم
شناختی  تعالی زیباییاي     شناختی            بروز جسمانهادراکی جدید          حضور زیبایی
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گیري. نتیجه8
تواند مؤثّر باشد. می» زیارت«، در تبیین نگاه عاطفی و احساسی کودکان به مقولۀ »زیارت«بررسی نماهنگ 

معناشناختی، مورد -را از منظر نشانه» زیارت«این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، گفتمان ادبی نماهنگ 
- هویتی، حسیعاطفی،-گیري فرایندهاي رخدادي، تنشیبررسی و ارزیابی قرارداده و به چگونگی شکل

- ، کودك زائر در فرآیندي تنشی»زیارت«شناختی در این شعر دست یافته است. در نماهنگ ادراکی و زیبایی
کند و در همانی پیدا میهاي حاضر در حرم اینشناختی، ابتدا با پدیدهییادراکی و زیبا-عاطفی، حسی

-گردد. سپس در هماز عاطفه و احساس سرشار میگیرد و بدین ترتیب،ها قرار میهمراهی و تعامل با آن
گیرد. نتیجۀ این تعامل و ها نیز قرار میي (ع) زائران دیگر، در تعامل با آن»یا رضا«آوایی با فریاد خوانی و هم

» منِ«طبیعی کودك زائر را به بار » آوایی، دستیابی به نوعی لذّت و شهود عرفانی است؛ شهودي که منِهم
رساند.  نشاند و او را به مقام زائري امام رئوف مییاستعالیی م

نوشت (نماهنگ زیارت)پی
رقص قشنگ نور               امشب چه دیدنی است

تآواز شاد باد                    امشب شنیدنی اس
اي دشت عطر گُل             پیچیده در فضا  
بوي خوش گُال                پر کرده سینه را  

کرده سینه راپر 
هاي شب               روییده هر کجاگلبوته

صداریزد اشک شوق          یک غنچه بیمی
صدایک غنچه بیریزد اشک شوق   می

هاها همه                غرق ستارهگلدسته
هر گوشۀ حرم                فریاد یا رضا

فریاد یا رضا
کشد دلموقت زیارت است          پر می
روم حرم  همراه کفترا                  من می

روم حرممن می
کتابنامه

). ساختار و تأویل متن. چاپ یازدهم. تهران: نشر مرکز.1388احمدي، بابک .(-1
). درآمدي بر پدیدارشناسی. ترجمۀ محمدرضا قربانی. تهران: گام نو.1384ساکالوفسکی، رابرت .(-2
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نظر به آراي قدیس آوگوستینوس پدیدارشناسی زمان در شعر حافظ با ). «1387سالجقه، پروین .(-3
.105-94). تابستان. صص38(پیاپی2نامۀ فرهنگستان. شمارة ». دربارة زمان

معناشناسی سیال: با بررسی موردي -راهی به نشانه.)1388(.و ترانه وفاییشعیري، حمیدرضا-4
تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.نیما.» ققنوس«

معنا در تعامل تصویر، مطالعۀ . «)1388(قبادي و محمد هاتفی .، حسینعلیشعیري، حمیدرضا-5
. 25. شمارة 6هاي ادبی. سال نامۀ پژوهشفصل».معناشناختی دو شعر دیداري از طاهره صفّارزاده-نشانه

.70-39پاییز. صص
نقد نامۀ فصل». معناشناسی گفتمانی-گرا تا نشانهشناسی ساختاز نشانه). «1388.(______-6

.51-33ادبی. سال دوم. شمارة هشتم. زمستان. صص
نامۀ علوم انسانی. شمارةپژوهش». بررسی بنیادین ادراك حسی در تولید معنا). «1384.(______-7

.146-131). بهار و تابستان. صص45-46(
- فتمان ادبیاي تحلیلی از گشناسی با پدیدارشناسی با نمونهرابطۀ نشانه). «1386.(______-8
.81-61سوم. پاییز. صصپژوهی. شمارةادب».  هنري
بیست هاي خارجی. شمارةپژوهش زبان». مطالعه فرآیند تنشی گفتمان ادبی). «1384.(______-9

.204-187و پنجم. پاییز. صص
مدرس علوم انسانی. ». سپهري» پشت هیچستان«فاعل فردي و جمعی در ). «1379.(______-10
.63-53. پاییز. صص3. شمارة4دورة 

مست و «معناشناختی تأخیر کنشی بررسی موردي-هاي نشانهویژگی). «1387.(______-11
هاي زبان و ادبیات مجموعه مقاالت الکترونیکی چهارمین همایش پژوهش». پروین اعتصامی» هوشیار

.13-1و ادبیات فارسی. اردیبهشت. صصفارسی. گیالن: دانشگاه گیالن با همکاري انحمن علمی زبان 
معناشناختی گفتمان. چاپ اول. تهران: سازمان -). تجزیه و تحلیل نشانه1385.(______-12

ها (سمت).مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
ترجمۀ محمد نبوي. چاپ دوم. تهران: آگاه.شناسی.نشانه.)1383(یر.پی، گیرو-13
هاي بهشت. گل». نماهنگ زیارت«)، 1/6/1392بهشت (سایت اینترنتی) (هايگل-14

http://koodakane.aqr.ir/Portal/Home/Default.aspx)(
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بر »کنمام هنوز و غزل فکر میمن زنده«بررسی شخصیت محمدعلی بهمنی در مجموعه اشعارِ
اساس نظریه ي شخصیت ك. گ.یونگ

1دهمهرانه کوچ پی

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
2اکبر باقري خلیلیعلی

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندراندانشیار 
چکیده

قد روانکاوانه و اسطوره اي پیشرفت هاي نوین دانش روان شناسی روش هاي جدیدي از نقد ادبی، مثل ن
یا کهن الگویی را در حوزه ي ادبی پدید آورد. یونگ مهندسی نقد اسطوره اي را بر مطالعه ي فرهنگ ها، 
اساطیر و تمدن بشري پی ریزي کرد و کوشید تا شناخت جدیدي از ابعاد شخصیت انسان بر اساس کهن 

مجال ظهور بهتر و بیشتري می یابند، متون ادبی جامعه الگوها به دست دهد و چون کهن الگوها در آثار ادبی 
ي پژوهشی مناسبی براي نقد کهن الگویی محسوب می شوند. یونگ براي تحلیل ابعاد شخصیتی انسان ها بر 

)پرسونا/ نقاب 2)ایگو/ من و مانداال/ خود 1اساس کهن الگوها، مهم ترین آن ها را بدین قرار معرفی می کند: 
و آنیموس. محمد علی بهمنی شاعري درون گراست که شعر را بر پایه ي تجربیات زندگی بنا )آنیما4)سایه 3

من «ي نهاده و آن را در حکم آینه ي خود شناسی در آورده است. بررسی شخصیت بهمنی در مجموعه
یارویی دال بر این است که غزلیات او نه یک حدیث نفس ساده بلکه رو» ام هنوز و غزل فکر می کنمزنده

بر زمین و داستان غربت انسان» نوعیمن«بازتابی از انسان با خویشتن است. منِ شاعر در این مجموعه
است. از لحاظ ساختاري، ضمایر و صیغه هاي اول شخص مفرد و خود عنوان مجموعه ي مذکور، بر 

به » حساس و من خودآگاها«شاعر و خودشناسی او داللت دارند. فرایند خودیابی شاعر از » من«جستجوي 
غافل نشده، نقاب هایش را کنار » من«است و او در این فرایند از عدم ثبات » عقالنیت و من ناخودآگاه«سوي 

از خود ارایه می کند، دشوارتر، » شاعري و عاشقی«می زند. کشف تصویري که بهمنی در نقاب هایی چون 
ي »از خود بیگانگی و تردیدها«یند تکاملی، سر انجام از اما به حقیقت نزدیک تر است. بهمنی در این فرا

تیدیل می کند.» آینگی«را به » آهن شدگی«می رسد و » خود«دایمی اش می رهد و به 
بهمنی، یونگ، شخصیت، نقاب، خود.ها:کلیدواژه

پیشینه 
له دکتر محمود پور انجام شده است، مقاشناسی اشعار امینیکی از بهترین کارهایی که در زمینه سبک

است:» پورسه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر امین«فتوحی با نام 

hotmail.commkouch@نویسنده مسئول.1
2 .aabagheri@umz.ac.ir
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پژوهی، ي ادبنامه، فصل»پورسبک در شعر قیصر امینرنگ، سهصدا، سهسه«)، 1387فتوحی، محمود، (
.30-9.پنجم، صصش

ا، منفعل و ي سبک پویپور را در حیات شعریش، به سه دورهفتوحی در این مقاله سبک شعري امین
بندي را براساس تمایزهاي زبانی، بالغی و اندیشه انجام داده و به انعکاسی تقسیم کرده است. او این تقسیم

.رومانتیک غمگنانه و 2.حماسی و فعال با رنگ سرخ، 1پور، سه دوره مشخص و متمایز در حیات شعري امین
رنگ)، دست یازیده است.سی(بی.تقدیرگراییِ درونگرا و انعکا3منفعل با رنگ خاکستري و 
در اشعارش بازتاب » روح زمان«دانسته که » آگاهشعراندیش و سبک«پور را شاعري وي در این مقاله، امین

هاي خانواده واژگان، صداي نحوي، یافته است. وي در هر یک از این سه دوره، کاربردهاي شاعر را در حوزه
عات بالغی و ... بررسی کرده است. فرآیندهاي فعلی، خانواده ایماژها و صنا

.درآمد1
ي سبک ارائه شده است؛ از جمله این که سبک گزینش آگاهانه یا ناخودآگاه از هاي مختلفی دربارهتعریف

)، 35: 1391ي شانزده میالدي مطرح بوده است(فتوحی،ها و ساختارهاي زبان است. این تعریف از سدهشکل
شود و آن را شخصی شدن ک، فراهنجاري یا خروج از زبان معیار تعریف میهاي فرمالیستی، سباما در روش

).62اند: سبک همان خود شخص است(همان:طوري که برخی گفتهدانند؛ بهزبان و ظهور فردیت می
ي متنی مشخص، دانیم که در یک پیکرهدر بررسی یک اثر ادبی، سبک را تکرار و تداوم یک مشخصه می

رسد که ي مطلوب میشناس زمانی به نتیجهنی بسامد باالیی داشته باشد و پژوهش سبکمدام روي بدهد، یع
). 48ي اندیشه با شکل بیان و موقعیت کالم دست یابد(همان: ي بیان و رابطهاز رهگذر زبان به شناخت شیوه

اي دارد که کنندهتعییني انتخاب و ترکیب، چنان نقش ي ابزار خلق معنا در پهنهمثابهبه» زبان«بنابر این، 
ي توان گفت تمام شگردهاي ادبی در بستر طرح زبانی قابلیت بروز و ظهور دارند؛ زیرا ادبیات عرصهمی

دانند چگونه گفتن است، نه چه گفتن و ادبا جوهر شعر را بر بنیاد گریز از هنجارهاي زبانِ خودکار استوار می
هاي کنند. از این رو، ارزشمعمول و منطقی زبان جستجو میهاي ادبی را در شکستن هنجارهاي و زیبایی

توان مورد بررسی قرار داد؛ زیرا ساخت اثر ادبی، میرا، در روساخت و ژرفهاي هنريزبانی در خلق زیبایی
شناسی شناسی است؛ هرچند که زباناي از نگرش و تحلیل ساختاري شعر و ادبیات، زبانمبناي بخش عمده

).27: 1382ا هر چیز را در این قلمرو تبیین نماید(امامی،قادر نیست ت
وجود می آید، لیکن مرز میان این دو نشینی واژگان در یک ساختار منظم بهاصوالً زبان از ترکیب و هم

ها در شعر ها با یکدیگر و کارکرد خاص آني بیان، شکل برخورد گوینده(یا شاعر) با واژه، برخورد واژهنحوه
آید. شعر ها برخوردي نباشد، شعر به وجود نمی، زیرا اگر میان واژه»ها در شعربرخورد واژه«فته شد است. گ

آید و این یعنی برخورد جایی پیش میاز زبان فراتر رفته، قواعد آن را در هم می ریزد؛ میان واژگان جابه
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پور، یء نیست، خود شیء است(علیها که موجد ساختاري به نام شعر است... در زبان شعر واژه نام شواژه
1378 :21.(
.چارچوب مفهومی2

هایی را مبنا قرار داد. از همین رهگذر، ي زبان، ناگزیر باید شاخصدر بررسی سبک به عنوان شالوده
ي کاربردي، موقعیت اند: گزینش، هنجارگریزي، بسامد، گونهاي شش شاخص اصلی براي سبک برشمردهعده

گیرد؛ زیرا او باید از قلمرو زبان دست به فرد در نوع گزینش وي از نظام زبان شکل میو فردیت. سبک 
انتخاب بزند. عالوه بر این، کاربرد گروهی از کلمات و ساختارهاي دستوري در گفتار یک فرد، محصول 

ات، ي اجتماعی، نوع مطالععادت اوست و این عادت تحت تأثیر نگرش، اعتقادات، محیط اقلیمی، طبقه
ي سبک، سه عنوان کلی را ). استفان اولمن نیز درباره64-35: 1391تحصیالت و عالیق وي قرار دارد(فتوحی،

: 1383پور، کند: نگرش خاص، گزینش و عدول از هنجار که این هرسه مکمل یکدیگرند(امینپیشنهاد می
181.(

)بسامد. بدیهی است 3ریزي  ) هنجارگ2) گزینش  1در این پژوهش، سه شاخص اساس قرار داده شد: 
ي نوشتاري معیار است که البته متغیرهاي بسیاري در آن تأثیرگذارند. طور کلی گونهي کاربردي بهگونه

موقعیت شامل فضا و موقعیت خاص و اقتضاي کالم است و هر متنی در بافت موقعیتی خاص خود خلق 
ي زبان و کاربردهاي هنري آن، منجر به خلق اسطهوچه بهشود. فردیت هم حاصل سبک است، یعنی آنمی

دهد. شود، در نهایت، کمابیش، فردیت خالق اثر را نشان میمعنا می
.گزینش2-1

گیرد و چنان که اشاره ارز زبانی انجام میگزینش زبانی از میان واحدهاي مترادف و متغیرهاي هم
شناسی بررسی نوع دانند و کار اساسی سبکاز گزینش زبان میايشناسان، سبک را شالودهشد، برخی از زبان

عنوان یک منتقد ساختارگرا، درك ساختار هر اثر و ها و علت ترجیح یکی بر دیگري است. سوسور، بهگزینش
)ترکیب(امامی، 2)گزینش  1داند: شناختی میمناسبات درونی آن را مبتنی بر فهم و حضور دو اصل زبان

1382 :25 .(
.هنجارگریزي2-2

زدایی است که به خلق اثر هنري منجر شود و در آن، زیبایی و شگفتی ایجاد هنجارگریزي، نوعی آشنایی
برخی از «باشند. اي از آن میکند. هنجارگریزي انواعی دارد و آوایی، واژگانی، نحوي، معنایی، بالغی پاره

و ناتوانی یا تفنن، با فراهنجاري هنرمندانه تفاوت قائلند شناسان بین هرگونه هنجارگریزي از روي نادانی زبان
).49: 1385پور، امین»(اندو معیارهایی براي تفکیک آن دو در نظر گرفته

.بسامد2-3
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ي متنی، یعنی بسامد باالي آن سبک، تکرار و تداوم یک مشخصه و رفتارهاي زبانی خاص در یک پیکره
عنوان عادت زبانی پذیرفته شود. بنابراین، کلید تفسیر سبک، بسامد یا ا بهاست و این تکرار باید طبیعی باشد ت

شود، طبیعی و ناخودآگاه میزان تکرار ویژگی سبکی است و تکراري که در آثار ادبی منجر به بروز سبک می
گیرد و اثر جدیدي خلق توان گفت سبک ادبی شکل نمی). از این رو، می39-37: 1391است(فتوحی،

هاي تازه کارگیري خالقیت هنرمند از نظر ساختار نو شوند و در صورتد، مگر این که آثار ادبی با بهشونمی
).24: 1382اي ظاهر گردند(امامی، شدهیا نوسازي

.تناسب3
بخشد و کشف تناسب، تشابه و وحدت و هماهنگی میان اجزاي هستی، به انسان نوعی لذّت و آرامش می

کاهد؛ زیرا نیروهاي اش میها از رنج جدایی و تنهاییري پیوند میان خود و سایر پدیدهبا خلق زیبایی و برقرا
مهارناپذیر درون انسان که از عشق و عاطفه سرشارند، به مدد زیبایی و هماهنگی به جانب تعالی و کمال 

ي هنري و مدینهرا عامل اصلی زیبایی» تناسب«توان ). از این رهگذر، می84: 1385شوند(فتوحی، هدایت می
ي و در اندیشهي شاعران در زبان و معناي شعر به شمار آورد. شاعران همواره غرق در شوق تناسبفاضله

هاي شان مؤید این ادعاست و سعدي هاي متفاوت با یکدیگرند و سرودهها و حوزهایجاد تناسب میان پدیده
سیک. آورترین آنان در میان شاعران کالشیرازي یکی از نام

ترین عوامل در تشکیل و استحکام فرم تناسب یا هارمونی میان کلمات، خواه لفظی، خواه معنایی از مهم
). تناسب در 116: 1381شود(شمیسا،شناسانه میهاي دقیق سبکدرونی شعر است و دقت در آن منجر به یافته

هایی چون جناس، سجع، ودها و نمونه) معنوي؛ و هرکدام داراي نم2) لفظی 1هاي ادبی دوگونه است: آرایه
باشند.مراعات نظیر، تضاد، مطابقه و ... می

ي زبان و فرم و در کلّ، در برونه و روساخت متن به ایجاد تناسب دست آنگاه که شاعر تنها در حیطه
ذاذ هاي خشک و خنک و عاري از زیبایی طبیعی و التنهد، حاصلش آرایهي معنا نمیزند و پا به عرصهمی

عبارتی، برقراري تناسب میان همراهی زبان و معنا با یکدیگر و بهاست. از این رو، اوج تناسبکافی هنري 
شود.هاي متنوع و متفاوت میي هر کدام بر دیگري باعث خلق سبکي اثر است و غلبهبرونه و درونه

ر بوده، و هر دو سویه ي لفظ و معنا پوي ساختار اشعار امینتناسب مورد نظر این مقاله تناسب چندگانه
ي گزینش و هنجارگریزي اشعار باشد که: شالودهگردد. این مقاله در صدد پاسخ بدین پرسش میرا شامل می

پور چیست؟قیصر امین
پور. قیصر امین4

آوران ادبیات دفاع مقدس محسوبسبک معاصر و از نام) از شاعران صاحب1386-1338پور (قیصر امین
لفظی و معنایی و تناسبي اشعارش را بر بنیاد هنجارگریزياست که شالوده» مدارزبان«گردد. او شاعري می

را شامل 62تا 57هاي هاي سالي آفتاب و تنفّس صبح، که سرودهبنا نهاده است. دو دفترِ در کوچه
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ر شدند. دیگر دفترهاي شعرش چاپ و منتش63اشعارش در سال هاي گردند، به عنوان اولین مجموعهمی
) و 70و 60)، گلها همه آفتابگردانند(اشعار اواخر دهه ي 71-64هايهاي ناگهان (سرودهعبارتند از: آینه

باشد..  ). حدود پژوهش این مقاله نیز دفترهاي پنجگانه ي مذکور می85-80دستور زبان عشق(شعرهاي
. روش پژوهش5

هاي معنایی و ي متکی بر فراهنجاريشناسانهلیلی با رویکرد زبانتح-روش پژوهش این مقاله توصیفی
باشد. بعالوه، در این مقاله، سه شاخص: پور میي اشعار امینبالغی است و واحد تحلیل، دفترهاي پنجگانه

هاي فعلی مورد بررسی قرار هاي اسمی و عبارتي واژگانی، ترکیبگزینش، هنجارگریزي و بسامد در حوزه
اند، نیز کننده داشتهاي از موارد که واژگانِ ساده در ایجاد فراهنجاري نقش تعییند گرفت. البته در پارهخواهن

اند.مورد توجه قرار گرفته
.گزینش و فراهنجاري واژگانی6

اهمیت کلمه و لفظ در شعر تا حدي است که بسیاري از منتقدان آن را بر معنا برتري داده اند. این اعتبار و 
میت نه فقط ناشی از قدرت القاي مفهوم و معناي آن، بلکه از هارمونی و آهنگی است که در درون کلمه اه

توان با رویایی هم آواز شد که تمام شعر کلمه است. اگر از این نظرگاه به شعر نگریسته شود، به سادگی می
است. 

ه شاعران این امر را در شرایط کامالً  کند. اگرچهنر شاعر گاه در انتخاب و احضار کلمات ظهور پیدا می
آیند که از تربیت ذهنی خاصی ناخودآگاه انجام می دهند، لیکن تنها شاعرانی در آن، پیروز از میدان به درمی

). از این 38-37: 1378پور،برخوردار باشند. شاعر باید رفتار کلمه، تربیت و طبیعت آن را بشناسد(علی
ترین عناصر از میان امکانات زبانی است که ضرورت دارد بر ان یکی از مهمرو،گزینش هنرمندانه ي واژگ

و خالقیت شاعر انجام پذیرد. اساس قریحه، تجربه
گذارد: الف)تحدید(حذف و گزینش)؛  ذهن شاعر دو مرحله را در گزینش پشت سر می

مکانات واژگانی ذهن خود، ). بنا بر این، شاعر از میان ا34-33: 1382ب)تعمیم(شگردهاي خاص) (امامی، 
دهد، بدیهی است که زند و چون این کار را با اهداف و شگردهاي خاص خود انجام میدست به گزینش می

قدرت جادویی خود و » اشتقاق«پور در شعر برخی از واژگان را بر برخی دیگر ترجیح دهد؛ چنان که امین
گذارد؛ کدیگر را در آفرینش معنا و زیبایی به نمایش میها با یوجوه سحرآمیز زبان، نظیر اعجاز تناسب واژه

آساي زبان در آفرینش معنا و زیبایی ي قدرت معجزهپور دربارهتوان این شعر را مانیفست امینطوري که میبه
اشعارش دانست:

که یک آید /  وقتی هاي یأس میوقتی جهان/ از ریشه ي جهنم  /و آدم  / از عدم  / و سعی /  از ریشه« 
طرفی  هاي بیکند / باید به بی طرفی واژه ها / و  واژهتفاوت ساده / در حرف /کفتار را /  به کفتر /  تبدیل می

)74-73ها: آینه»(/  مثل نان  /  دلبست /  نان را /از هر طرف که بخوانی /ناناست!



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6318

جهنم، آدم و عدم، سعی و یأس، جهان و«هاي شاعر در گزینش از میان امکانات زبانی از تناسب میان واژه
، بهره جسته و با ایجاد تناسب لفظی و تناظر و تقابل مفهومی میان این »کفتار و کفتر، نان(خوانش از دوسو)

هایی که از نظر صورت و ساختار به هم بسیار شبیه و نزدیک، اما از ها به معناسازي پرداخته است؛ واژهواژه
که از هر دو طرف به یک صورت نوشته و » نان«اي چون د و در این میان واژهلحاظ معنا فاصله ي زیادي دارن

طنزهاي «گیرد و ي اتکا و ثقل شعر است و آیرونی و طنز شعر در این نقطه شکل میشود، نقطهخوانده می
ت اند. در چنین سخنانی گاه تناقض میان دو حقیقمؤثر و هنري عموماً ناظر بر معانی عام و حقایق بزرگ

). لذا، شاید بتوان گفت که با توجه 390: 1391فتوحی،»(شود که خود از مؤثرترین طنزهاستکالن آشکار می
هاي رسد. گزینشاست که شاعر در آخر شعر بدان می» نان«به این شعر، تنها حقیقت بزرگ و اولیه ي زندگی 

یی شده و بر غناي الیه ي معنایی آن زداپور در همین شعر ساده، باعث فراهنجاري و آشناییواژگانی امین
افزوده است. 

دانی عاشقانه و ذوق دوستی و زباني زباننشانه-پرستیاگر نگوییم زبان–چنین رویکردي به زبان 
گري کرده و نام شعر بر به شکلی دیگر جلوه» دستور زبان عشق«پور است که در شعر ي قیصر امینساحرانه

ي دستور زبان انتخاب شده و با واژگان کلیدي مربوط به قدرت آن، از حوزهاساس همین عشق به زبان و 
ها به صورت چشمگیري از نقش زده شده است: دستور، زبان، گزاره و نهاد. به یقین این واژه»  دستور«

اند: سازي برآمدهي برجستهعهده
گــزاره در نهاد ما نهادبــیآنکه دستور زبان عشق را              

دانست تیغ تیز را                  در کف مستی نمی بایست داد(دستور: خـوب می
35(

هاي ادبی در هایی واژگانی شعر فوق به نوعی است که با فعل(نهاد) مرتبط است و در آرایههنجارگریزي
هاي لفظی توانند مورد بحث قرار گیرند. شاعر با توجه به تناسبام، استعاره و ... میذیلِ جناس، استخدام، ایه

ها باعث ایجاد تداعی تصاویر، مفاهیم و در نتیجه، لذّت و تحسین در ي آنو معنوي واژگان و کارکرد دوگانه
خواننده شده است.

.تداعی تصاویر با گزینش واژگانی6-1
هاي است که از طریق گزینش» تبادر«و » تداعی تصاویر«پور نی اشعار امینهاي زبایکی دیگر از زیبایی

توان گفت در این تداعی تصاویر، طوري که میگردد؛ بهها پدیدار میخاص واژگانی و ترکیب هاي دقیق آن
بازي «داند.کرد بر روي محور متداعی را مبتنی بر تشابه میکنند. یاکوبسن عملها چون نشانه عمل میواژه

ها در شعر معنی یا معانی سزایی دارد. این واژهزبان از دیدگاه یاکوبسن اهمیت به» نقش شعريِ«یا » هانشانه
) 98: 2،1380توانند بر معنی یا معانی دیگري داللت کنند(صفوي، جدهند و میزبانی خود را از دست می

ها در ساختار اثر دارد. او آفرینش ید خاصی بر نشانهشناس ساختگرا تأکعنوان منتقد و زبانروالن بارت نیز به
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هایی که در اثر ادبی ها و قرینهها، اشارتها، نکتهها، ایهامي اجمالداند... همهسازي میادبی را نوعی نشانه
ي هها و در تحلیل ساختاري اثر باید از همهایی هستند براي ناگفتهدهند، نمایههاي ذهنی را تشکیل میتداعی

هاي بالغی ها و ارزشها، رمزها و استعارهها استفاده کرد؛ به عبارت دیگر در تحلیل ساختاري اثر از نمایهآن
ها ). در خلق اثر هنري، اصل گزینش واژه18: 1382شود(امامی، آفرین استفاده میهاي احساسعنوان نشانهبه

کند و بیشتر تابع طه و قاعده ي معینی پیروي نمیبراي شاعر اهمیت دارد و در این گزینش چندان از ضاب
).51: 1378پور، ذوق و استعداد زیباگزین خود است که بدان ایمان دارد(علی

هاي دقیق و مجاورت هاي معنایی متقابل و متضاد را بر اساس گزینشپور در شعر زیر تداعیامین
هاي چندمعنا با با بارهاي معنایی متفاوت یا واژههاییسان و متشابه پدید آورده و وجود واژههاي همواژه

ها تناسب و مراعات نظیر دارند، بر معنا و زیبایی شعر افزوده است: کلماتی که با آن
خورده نیز /  روي هاي کال کرمهاي دار نیستند / میوههاي خشک / چوبهخارها / خوار نیستند / شاخه

)72-71ها: دوش شاخه بار نیستند(آینه
و » هاي دارچوبه«و » هاي خشکشاخه«با » خار«و نیز مجاورت » خار و خوار«در این شعر، تقابل 

اي از ها در شعر، شبکهو حضور دو معناي آن» دار و بار«هاي معنایی و ظرفیت» بار«و » خوردههاي کرممیوه«
. توجه به ساختار و ظاهر زبان که با شوداست که باعث التذاذ هنري میها و معانی عمیق را خلق کردهتناسب

زند، در اشعار هاي اساسی خود را میگیرد و غالباً شاعر با همین شگرد، حرفالتفات به معناي آن صورت می
) داللت دارد. 21: 1387فتوحی، (بودن او »آگاهشعراندیش و سبک«پور بسامد باالیی دارد و بر امین

)76ن قافیه در دل رباعی خون شد(در کوچه:بگذار بگویمت که از ناگفتن /  ای
که تشخیص و » خون شدن در دل رباعی«در قافیه با » خون«ي یعنی قرار گرفتن کلمه» خون شدن قافیه«

، دو کارکرد »خون شدن«در مقابل ترکیب » دل«ي اند، تناسب دارد. گزینش واژهکنایه در آن به هم آمیخته
گذاشته که باعث ایجاد معنایی ژرف و احساس لذّت در خواننده شده را به نمایش» خون شدن«متفاوت از 

است؛ یعنی هم معناي ظاهري و هم معناي ضمنی کنایه در اینجا حضور دارند و این یکی از شگردهاي مهم 
پور در خلق شعر است.امین

)17یده است(تنفس:باید گلوي مادر خود را / از بانگ رود رود بسوزانیم / تا بانگ رود رود  نخشک
مجاور شده و حاصل این مجاورت » خشکیدن«مادر(رود به معناي فرزند و پسر) با » رود رود«بانگ 

است، به معناي رود عمق بخشیده» خشکیدن«امتزاج تناسب معنایی و ایهام در شعر است؛ یعنی گزینش فعل 
دارد.تناسب» خشکیده«و » رود«و هم با » بانگ«هم با » گلو«ضمن این که 

)36ها: آور نیست(آینهدیدم که نام کوچکم دیگر /  چندان بزرگ و هیبت
آن از یک » آور نبودنِبزرگ و هیبت«قیصر) و معناي آن(پادشاهانِ باشکوه روم) و »(نام کوچک«اشاره به 

از طرف دیگر، ضمن ایجاد تضاد ظاهري -نام کوچک، دیگر بزرگ نیست-طرف و  تقابل کوچک و بزرگ 
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بخشند. بنا بر این، یکی دیگر از شگردهاي کنند و معنا را قوت میساخت تناسب ایجاد میر کالم، در ژرفد
هاي ظاهري و ساختاري و معنایی و پور در تداعی تصاویر با گزینش واژگانی از رهگذر ایجاد تقابلامین

مفهومی آنها شکل می گیرد.
)  57شود!(همان:ا که نام کوچک من/  آغاز میجو  قاف /  حرف آخر عشق است /  آن

در اینجا دستاویز تصویرگري و معناسازي شده » قیصر«شاعر، یعنی » نام کوچک«نوع دیگري از بازي با 
شود و ضمن این که تمام می» قاف«ي عشق هم با شود و واژهآغاز می» قاف«است. نام قیصر با حرف الفباي 

هاي نماد وصال به معشوق و نیل به کمال است، بازي با قاف(ق) و ایجاد تقابلدر عشق و عرفان، » قاف«کوه 
است، پدید » حرف آخر عشق«و » آغاز نام کوچک من«ساختاري و معنایی همه و همه بر اثر مجاورت آن با 

آیند که التذاذ ادبی را در پی دارند. می
)122ها: و من عین عبورم (گلکنم از خویش / تو  قاف قرار مناي عشق به شوق تو گذر می

است، » قرار«ضمن این که حرف آغازین واژه ي » قاف«در اینجا نیز شاهد بازي با حروف الفبا هستیم: 
» عبور«نیز به همین صورت، ضمن این که حرف آغازین » عین«اي نیز است و نام کوه بلند و استوار اسطوره

باشد. بنا بر این، توجه همزمان شاعر به لفظ و معنا، حضور دو نیز می» چشمه و رود جاري«است، به معناي 
و تناسب و هاي شاعرانهها با یکدیگر، گزینش و مجاورتنشینی آنمعناي متفاوت و متقابل و هم

سازي ادبی را خلق کرده است. برجسته
هاي فعلیهاي اسمی و عبارت.گزینش و فراهنجاري در ترکیب7

هاي در ارتباط و تناسب با سایر اجزاست و شاعر با کشف و برقراري ارتباطهر یک از اجزاي جمله 
پور از این دیدگاه شود. اشعار امیني لفظی و معنایی، سبب استحکام صوري و محتوایی شعر میچندگانه
ي هاها و زیباییي اول، ساختار طبیعی شعر وجود دارد، در مرحله ي دوم کشف ارزشاند؛ در مرحلهچندالیه

گردد؛ یعنی ي سوم، مفهوم عمیقِ مد نظر شاعر پدیدار میزبانی و اسرار تحسین شاعر نهفته است و در مرحله
زمان که اوج التذاذ هنري و ادبی را در خود دارند.  کشف زبان و معنا به طور هم

روش «ان سازي ارتباط و تناسب زبانی خود برگزیده، شاید بتوپور براي برجستهروشی را که امین
نشینی بر هم«سازي. یاکوبسن در بحث مجاز بر نامید که عبارت است از توانایی گزینش و جانشین» استعاري

مراتب واحدهاي هاي مجاورتی امکان حفظ سلسلهنماید. درك تداعیتأکید می» اساس تداعی مجاورت
جوار هاي هممجاز و نظم تناسبسازد که به تولیدزبانی و توانایی ترکیب و تلفیق آن ها را فراهم می

هاي هاي مجاورتی طرحپور در خلق آثار خود براي ایجاد تداعی). امین213و118: 1382انجامد(سجودي،می
آورد.ها را با ترفند کنایه پدید میآگاهانه دارد و در بسیاري از موارد این تداعی

اي هم که ما را از ي صارفهآن نباشد، اما قرینهجمله و ترکیبی است که مراد گوینده معناي ظاهري » کنایه«
). با از بین رفتن معناي 273: 1386باشد(شمیسا، معناي ظاهري به معناي باطنی توجه دهد، وجود نداشته
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گرفته و سپس دوباره از زبان عامه ها مورد توجه و استفاده ي عامه قرار ها، معناي ضمنی آنظاهري کنایه
معناي اصلی خود رجعت کرده است که در این مرحله داللت ضمنی محسوب و بهوارد زبان ادبی شده

ذوق در است. شاعر خلّاق و خوششود، درحالی که در گذشته و ابتداي خلق متن داللت صریح بودهمی
هاي اسمی و فعلی، معناي هاي زبانی به صورت ترکیبها و تناسبها با ایجاد مجاورتمواجه با این مقوله

پور در برخی از است و امینگرداند. این زبان در عین سادگی، چندالیهي کنایه را به آن بازمینی یا اولیهضم
هاي ي آن را به اوج رسانده است. در ادامه به بررسی فراهنجاري در ترکیبشناسانههایش کارکرد زیباییشعر

اسمی و فعلی پرداخته خواهد شد.
هاي اسمی) هاي فعلی و ترکیبپور در دو قسمت جداگانه(عبارتمینهاي ادر این بخش فراهنجاري

در عبارات فعلی و نبود آن در ترکیبات » فعل«است. روشن است که وجه تمایز این دو، وجود بررسی شده
روند.ها به هر دو شکل عبارات فعلی و ترکیبات اسمی به کار میاسمی است و دیگر این که البته کنایه

هاي فعلی جاري در عبارت.فراهن7-1
هاي فعلی هاي خوب در ارتباط با گزینش و فراهنجاري در عبارتتوان یکی از نمونهرا می» انکار«شعرِ 

دانست:  
تهی / چیز دیگري از تمام رمز و رازهاي عشق  / جز همینسه حرف / جز همین سه حرف ساده ي میان

)9ها:شود!(گل/ که میدلم/ راستی /  شود /  ولی...شود  / من سرم نمیسرم نمی
است، » عشق«و به کنایه » ع، ش و ق«، شکل ظاهري حروف »تهیي میانسه حرف ساده«منظور شاعر از 

، در عبارت »سر«با  » دل«و جا به جایی و جانشینی » عشق«ي جاي واژهتهی بهي میانانتخاب سه حرف ساده
، بازي اصلی و شگرد هنري »دل«به » سر«زدایی با تغییر آشناییو» شودسرم نمی«فعلی و ترکیب کنایی 

است.اي بخشیدهسازي به کنایه معنی تازهضمن برجسته» شود!دلم که می«پور در این شعر است و امین
افتد / / می-آن اتفاق سرد-/ مرگسان که افتد /  افتاد /  آن/ می-آن اتفاق زرد-/ برگسان که افتاد/ آن

)           22-21ا /  او سبز بود و گرم که / افتاد (تنفس:ام
که سبب فراهنجاري و -ها با یگدیگر در شعر فوقها و مجاورت و تناسب آنچینش واژگان و ترکیب

معناي » اتفاق افتادن«داراي طرحی هوشمندانه است. بدین شکل که در ترکیب فعلی -اندسازي شدهبرجسته
با » افتادن«مورد نظر است؛ یعنی فعل » برگ«به دلیل مجاورت با کلمات دیگر، مثالً نیز» افتادن«ظاهري 

و » افتادن برگ، یک اتفاق زرد است«تر این که کارکردهاي متفاوتی دارد. جالب» مرگ«و » برگ«، »اتفاق«
شاعر با ». فتاداو در حالت سبز و گرم ا«ي اصلی شاعر این است که ولی گزاره» افتادن مرگ، یک اتفاق سرد«

تر، شدیدتر و ماندگارتر کرده ي سوم را عمیقایجاد تقابل میان زرد و سبز، و سرد و گرم، تأثیر عاطفی گزاره
است. 

)25ها:روشن نیست! (گلهاي باز توچشمبی/پنجرهامشب / تکلیف



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6322

با ترکیب اضافیِ یک عبارت فعلی کنایی است که معنایی ضمنی دارد و شاعر» روشن بودن تکلیف«
در کنار » روشن«است. بنابراین، ، حیاتی تازه به کنایه بخشیده»هاي باز توبی چشم«و قید » تکلیف پنجره«

یابد و شاعر با این گزینش و ترکیب ي خود را بازمیمعناي اولیه» هاي بازچشم«و » پنجره«هاي واژه
تر ي خبري را برجستهذاشته و نقش عاطفی این گزارههنرمندانه، فراهنجاري در عبارت فعلی را به نمایش گ

به دلیل مجاورت با » مشخص بودن«به معنی » روشن بودن طالع«ساخته است. در شعر زیر عبارت فعلی 
داري تقابل با آن نیز است:» تیره«

) 79ام از روز ازل روشن بود / فال کولی به کفم خطّ خطا دید چرا؟ (دستور:طالع تیره
)88به حال من بسوزد (در کوچه:دوزخشاید که ترسم  /دلمرا فردوس می

مجاور شده و از این طریق ضمن ایجاد تناسب و » دوزخ«با واژه ي » سوختن دل«عبارت فعلی کنایی 
هایی چون مراعات نظیر، تشخیص، تضاد و کنایه، باعث خلق طنز و گسترش معنایی شعر ترکیب با آرایه

است.شده
هاي اسمی.فراهنجاري در ترکیب7-2

هاي دیگر پدید ها و ترکیبهاي اسمی، فراهنجاري از تناسب میان یک ترکیب اسمی با واژهدر ترکیب
هاي اسمی و فعلی با همدیگر کند. البته گاه ترکیبهاي کنایی را آشکار میآید و رویه یا معناي دوم ترکیبمی

افزایند. با ایجاد تناسب بر زیبایی شعر مییابند و در بیت یا بندي حضور می
ي شاعر در سطرهاي ماقبل به یک کنایه است که با توجه به اشاره» مومو به «در شعر زیر، ترکیب اسمی 

هاي ترکیبِ اسمی اخیر، ي خود را بازیافته و با واژهموهاي شاعر)، معناي اولیه»(تارهاي روشن و سپید«
، »نقطهنقطه«هاي در معناي کنایی اش با ترکیب» مو به مو«ن این که ترکیب اسمیِ است. ضمتناسب پیدا کرده

، »مومو به «ارتباط معنایی و ظاهري دارد. بنابراین، در ترکیب اسمی » سطرسطر«و » واژهواژه«، »حرفحرف«
هر دو معناي ظاهري و باطنی مورد توجه شاعر است:  

رشته بشمري / ... / گفتمت که راه را / رشتههاي روشن و سفید تار...خواستی که با تمام حوصله / 
واژه / سطرسطر/ شعرهاي دفتر مرا / حرف / واژهنقطه / حرفدیگري انتخاب کن! / دفتر مرا ورق بزن: / نقطه

)59ها:مو به مو حساب کن (آینه
یک ترکیب اسمی » درههاند«)،  31ها:(گل» / بازمانده استسقوطزیر پاي من / دهان دره ی« در بند: 

بازگردانده و به وسیله ي مجاورت آن با »  دهانِ دره«کنایی است و شاعر آن را به معنی ظاهري اش: 
و با توجه ، هر دو معنی این ترکیب را قوت بخشیده»استبازمانده«و » سقوط«، »زیر پاي من«هایی چون واژه

است.اري معنایی در شعر شده، باعث فراهنج»دره«دادن خواننده به معناي 
ها در اشعارش، به فرازبان دست سازي آنپور با کاربرد عناصر موجود در زبان جاري و برجستهامین

آور شاعر هایی که با زبان گفتار دارد، فرازبان است و تعهد الزامیازیده است؛ زیرا زبان شعر به رغم نزدیکی



6323 هامجموعه مقاله

ضمنی و غیر صریح، او را به خلق اثري فراتر از زبان جاري جامعه سازي زبانی و انتخاب بیانیبراي برجسته
و در نمونه زیر، کاربرد » درهدهان«ي پیشین استفاده از ترکیب ). در نمونه369: 1378پور،کند (علیهدایت می
اند: فرازبانیسازيِ هایی از برجستهنمونه» داغ بودن«و » از دهن افتادن«هاي کنایی و ترکیب» هوابی«قید کنایی 

/ افتاد هاي منحرف/ چرا از دهن / بادشد سردهواچرا تا شکفتم / چرا تا تو را داغ بودم نگفتم / چرا بی
)41ها :(گل

پور است. در گونِ سبک امینهاي گونهیافته ي فراهنجاري و تناسبهاي کمالشعر فوق یکی از نمونه
و ترکیب کنایی فعلی بسیار خوش نشسته» تو را داغ«ارگریزي نحوي هنج» چرا تا تو را داغ بودم...«ي گزاره

» سرد شد«، بسیار هوشمندانه و هنرمندانه در تناسب و تقابل با »تازه و باطراوت بودن«به معناي » داغ بودن«
معناي که قید است، در » هوابی«، ترکیب اسمی »هوا سرد شد بادچرا بی«ي قرار گرفته است. در گزاره

است. در نشین شده و باعث خلق تناسب و گسترش معناي شعر شدههم» باد«و » سرد«هاي ، با واژه»ناگهانی«
بهره جسته و با » از دهن افتادن«، شاعر از عبارت کنایی فعلی »هاي من افتادچرا از دهن حرف«ي آخر گزاره

که -هاي معنایی کلمات و کنایات، تها در ظرفیو همین تأملقرین ساخته» حرف«طرح آگاهانه، آن را با 
پور را ، شعر امینصورت گرفته-هاي لفظیسازي و معنابخشی، و نه صرف تناسبالبته با نظر به مفهوم
برجسته ساخته است.

پیش پا افتادهی بسیار / ... / از ارتفاع آفتاب و هایسایههاي تار / با باري / چه سنگین است / با سایه
)54ها:(گلآسمان / گفتن!

پیش پا «به کار برده. » هاي پیش پا افتاده ي  بسیارسایه«شاعر در شعر مذکور فراهنجاري را در ترکیب 
می افتد و در معناي ثانوي و باطنی » پیشِ پا«است که در معناي اصلی و ظاهري نیز » سایه«متعلق به » افتاده

گردد. لذا، در شعر واژه و معنا به ن آن دو تناسب برقرار میگیرد و میارا به خود می» اعتبارساده و بی«مفهومِ 
شنویم. به همین بینیم، معنا را لمس کرده، حتی صدایش را میرسند، چنان که وقتی واژه را میوحدت می

).66: 1378پور، شود(علیبراي شاعر هدف می» زبان شعر«و » شعریت«سبب است که گاه اصل 
ريو فراهنجا.بسامد گزینش8

کند که تکرار و تداوم عناصر صوري و محتوایی در سخن یک گوینده سبک زمانی تشخّص پیدا می
طور اتفاقی و محدود، یک ساختار دستوري خاص یا یک واژه یا اي بهمحسوس باشد. اگر گوینده یا نویسنده

گیري سبک، وجود شکلي گیرد. الزمهکار برد، سبک شکل نمیتعبیر یا تصویر و محتوایی را در سخن به
ساز است و نه کاربرد اندك و رخدادهاي اتفاقی در متن...، هرچند این هاي سبکبسامد باالي مشخصه

تکرارها آگاهانه و عمدي صورت گیرد؛ اما تکرار در آثار ادبی، یک امر طبیعی و ناخودآگاه 
).49-48: 1391است(فتوحی،



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6324

، حدوداً در صد شعر و صد و بیست و هشت گانهپور در دفترهاي پنجشعر امین448از مجموع 
در «ترتیب زمانی در دفترهاي مورد،گزینش و فراهنجاري مورد نظر این مقاله به کار رفته است. بدین قرار: به

گلها همه «وسه شعر؛ سی»: هاي ناگهانآینه«ده شعر؛ »: تنفّس صبح«ده شعر(یازده مورد)؛ »: ي آفتابکوچه
وسه بیست شعر(سی»: دستور زبان عشق«وهشت مورد) و باالخره در ست وپنج شعر(سیبی»: آفتابگردانند

شوند، نمیپور دیده مورد). بسامد مذکور بدین معنا نیست که فراهنجاري معنایی و زبانی در سایر اشعار امین
ي پور در حیطهینادبی ام-توان دیگر شگردهاي هنريبلکه هم در اشعار مورد اشاره و هم در دیگر اشعار، می

جانشین اسم، رویکرد ادبی به زبان هاي زبان و معنا را مورد بررسی قرار داد، نظیرکاربرد هنري قیدها و صفت
گنجند.ي موضوع این مقاله نمیو فرهنگ عامه و اصطالحات روز  و ... لیکن در حوزه

بسامد فراهنجاري 
هاي زبانی   معنایی با بازي

تعداد کلّ اشعار ر          دفتر شع

11 170 ي آفتابدر کوچه
10 51 تنفس صبح
33 70 هاي ناگهانآینه
38 91 گلها همه آفتابگردانند
36 66 دستور زبان عشق

128 448 جمع
هاي زبانی)جدول بسامد تقریبی فراهنجاري معنایی با بازي1(

بسامد کلّ هر 
یک از دفترها

هاي عبارت
فعلی 

هاي ترکیب
اسمی

واژگانی        دفتر شعر      

11 7 - 4 در کوچه 
آفتاب    

10 4 2 4 تنفس 
صبح       

33 11 9 13 هاي آیینه
ناگهان   

38 19 9 10 گلها همه 
آفتابگردانند 

36 8 9 19 دستور 
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زبان عشق   
128 49 29 50 بسامد کل       

به تفکیکفراهنجاريوگزینش)جدول بسامدتقریبی 2(

درصد بسامد              واژگانی، ترکیبات 
اسمی / فعلی 

دفتر شعر                 

59/8 11 در کوچه آفتاب            
82/7 10 تنفس صبح               
78/25 33 هاي ناگهان           آیینه
68/29 38 گلها همه آفتابگردانند        
13/28 36 دستور زبان عشق          

100 128 کل               بسامد
و فراهنجاريانواع گزینش)جدول درصد بسامد تقریبی 3(

بسامد 
کل      

هاي عبارت
فعلی  

هاي ترکیب
اسمی 

واژگانی       بسامد        

128 49 29 50 کل دفترهاي 
پنجگانه

100 28/38 66/22 06/39 درصد         
و فراهنجاري در کلّ دفترهاي پنجگانهگزینش)جدول درصد بسامدتقریبی 4(

، »واژگانی«ي فراهنجاري هاي گانهبندي موارد سهبا توجه به جداول بسامدهاي تقریبی و طبقه
در «ي نخست، یعنی جموعهپور در دو مشود که امینمشاهده می» هاي فعلیعبارت«و » هاي اسمیترکیب«

هاي دفاع مقدس، و هاي انقالب و ارزشبه دلیل تمرکز بر ترویج آرمان» تنفس صبح«و » ي آفتابکوچه
ها و شگردهاي زبانی چندان توجهی ندارد و بسامد کلّ انواع گزینش و خالصه معناگرایی، به زیبایی

درصد بوده که قابل مقایسه با هیچ یک از سه 41/16مورد، برابر با 22فراهنجاري در این هر دو مجموعه 
6/1تقریباً 78/25قرار دارد که به تنهایی با بسامد » هاي ناگهانآینه«باشند، زیرا در مرتبه بعدي دفتر بعدي نمی

و » گلها همه آفتابگردانند«برابر بیش از آن دو سهم دارد. این در حالی است که دفتر اخیر در مقایسه با 
کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. بسامدهاي تقریبی جداول مذکور معنادارند؛ » زبان عشقدستور «
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اجتماعی حاکم -عاطفی و سیاسی-پور هرچه از دفترهاي نخستین و طبیعتاً فضاي فکريبدین اعتبار که امین
دستور زبان «و » فتابگردانندگلها همه آ«شود و در آثارش بیشتر و بیشتر می» ادبیت«گیرد، بر آن فاصله می

رسد.به اوج خود می» عشق
پور از میان گزینش و فراهنجاري ) داللت بر این دارد که قیصر امین4ي (عالوه بر این، جدول شماره

28/38هاي فعلی با درصد و عبارت06/39هاي فعلی، به واژگانی با هاي اسمی و عبارتواژگانی، ترکیب
ي زبان بر توان گفت قدرت جاویی و طرح ادبی وي در حوزهتوجه را دارد و میدرصد بسامد بیشترین
هاي واژگانی به اشعارش ماهیت ادبی کوشد تا با تناسبادبی استوار است و او می-انتخاب واژگان هنري

ببخشد. 
فراهنجاريو سازي از طریق انواع گزینشتوان گفت بیشترین برجسته) می3ي (بر اساس جدول شماره

به ظهور رسیده و این داللت بر » دستور زبان عشق«، و پس از آن در »گلها همه آفتابگردانند«ي در مجموعه
کمال و پختگی شخصیت و شعر شاعر در طول زمان دارد. 

گیري. نتیجه9
ربرد محورِ سرآمد در میان شاعران معاصر است و آفرینش و کاپور یکی از شاعرانِ زبانقیصر امین

چه هاي اسمی و فعلی، مؤید این مدعاست. آني واژگانی، ترکیبي انواع فراهنجاري در حوزهگسترده
دهد و اوج خلّاقیت ذهنی و هنري شاعر را به نمایش ي مذکور را به هم پیوند میگانهفراهنجاري سه

پردازي و هنرنمایی را از صنعتها گذارد، تناسب هاي بدیع و دلکش، و البته ظریف و پیچیده است که آنمی
زند. شان را با ذهن و ذوقی دقیق و وافر پیوند میتصنعی دور می گرداند و کشف

هاي فعلی داللت هاي اسمی و عبارتپور در سه سطح واژگانی، ترکیباشعار امینو فراهنجاريگزینش
خوبی سود ي زبان بههاي بالقوهز ظرفیتهاي لفظی و معنایی، اپور براي ایجاد تناسببر این دارد که امین

اجتماعی به کمال -عاطفی و سیاسی-هاي فکريجوید و آن را در فرایند زمانی و همپاي دگرگونیمی
گرایی شاعر او را از معنا باز نداشته، بلکه گزینش زبان و خلق معنا دانی و زبانرساند؛ به عبارت دیگر زبانمی

پور و نیز توان گفت عمده ترین ویژگی سبکی اشعار امینداده است. از این رو، میهر دو را مورد توجه قرار 
میان زبان و معناست.» تناسب«ترین عنصري که وي در فرایند اشعارش بدان دست یافته، ایجاد مهم

ي آفتاب و تنفس صبح) به دلیل تمرکز بر معناگرایی، به ي نخست (در کوچهپور در دو مجموعهامین
-ها و شگردهاي زبانی چندان توجهی ندارد و هرچه از دفترهاي نخستین و طبیعتاً فضاي فکريییزیبا

گلها «آثارش بیشتر و بیشتر می شود و در » ادبیت«گیرد، اجتماعی حاکم بر آن فاصله می-عاطفی و سیاسی
رسد.به اوج خود می» دستور زبان عشق«و » همه آفتابگردانند

06/39هاي فعلی، به واژگانی با هاي اسمی و عبارتیان فراهنجاري واژگانی، ترکیبپور از مقیصر امین
توان گفت قدرت جاویی و درصد بسامد، بیشترین توجه را دارد و می28/38هاي فعلی با درصد و عبارت
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ا ایجاد کوشد تا بادبی استوار است و او می-ي زبان بر انتخاب واژگان هنريپور در حوزهطرح ادبی امین
سازي از طریق انواع توان گفت بیشترین برجستههاي واژگانی به اشعارش ماهیت ادبی ببخشد و میتناسب
به ظهور » دستور زبان عشق«، و پس از آن در »گلها همه آفتابگردانند«ي در مجموعهو فراهنجاريگزینش

زمان دارد. رسیده و این داللت بر کمال و پختگی شخصیت و شعر شاعر در طول
کتابنامه

)،ساختگرایی و نقد ساختاري، اهواز، نشر رسش.1382امامی، نصراهللا ،(-

در کوچه ي آفتاب، تهران، انتشارات حوزه هنري.1363پور، قیصر،(امین ،(-

) ، تنفّس صبح، تهران، انتشارات حوزه هنري.1364ـــــــــــــ ،(
) ، تهران، نشر افق.هاي ناگهان)، آینه1372ـــــــــــــ ،
)، گلها همه آفتابگردانند، تهران، انتشارات مروارید.1380ــــــــــــ ،(
) ، سنّت و نوآوري در شعر معاصر، تهران، اتشارات علمی فرهنگی. 1383ــــــــــــ ،(
)، شعر و کودکی، تهران، انتشارات مروارید.   1385ـــــــــــــ ،(
)، دستور زبان عشق، تهران، انتشارات مروارید.     )، 1387ــــــــــــــ
-)،ه.                                                               )، نشانه1382سجودي، فرزانشناسی کاربردي، تهران، نشر قص
)،نگاهیتازهبهبدیع،تهران، انتشاراتفردوس.1381شمیسا، سیروس ،(-

) ،بیان، تهران، نشر میترا.          )، 1386ـــــــــــــــــ
)،تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.  2)، از زبان شناسی به ادبیات، ج1380صفوي، کوروش ،-

-ساختار زبان شعر امروز، تهران، انتشارات فردوس.     1387پور، مصطفی،(علی ،(
-)،بالغت تصویر، تهران، انتشارات سخن.   1385فتوحی، محمود ،(
)،فصل نامه ي »پورسبک در شعر قیصر امینرنگ، سهصدا، سهسه«)، 1387ــــــــــــــــ ،

.30-9.پنجم، صصپژوهی، شادب
) ،ها، تهران، انتشارات سخن.  ها، رویکردها و روششناسی؛ نظریه)، سبک1391ــــــــــــــ



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6328

ايگو در آثار داستانی محمود گالبدرهبررسی زبان گفت و
دکاظم کهدوییمحم

دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد
1عیسی مرادي

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد
چکیده

گفتگو در داستان یکی از عناصر مهمی است که پیرنگ را گسترش می دهد و خلق و خوي شخصیت هـا  
انی است که نویسندة داستان بر زبـان شخصـیت   منظور از گفت وگو در داستان، سخنرا به نمایش می گذارد. 

گالبدره اي ازعنصر گفت وگو در داستان ها و رمان هـایش  محمودهاي آن جاري می کند. بکارگیري خوب 
.  موجب شده است تا خواننده با حوادث و شخصیت ها پیوند حسی نیرومندي برقرار سازد

دن نثر داسـتان مـی کاهـد و بـا گفـت و گـوي       عنصرگفت وگو در داستان تا حدود زیادي ازیکنواخت بو
.تري به خود می گیردشخصیتها، داستان حالت واقعی وزنده

که بـه  » سگ کوره پز«محمود گالبدره اي، یکی از پر کارترین نویسندگان معاصر ایران است که بجز رمان 
آثار خـود موفّـق شـده    سبک ناتورالیستی نوشته شده، اغلب داستان هاي وي به سبک رئالیستی است. وي در 

است تا با استفادة هنرمندانه از عنصر گفت وگو، از آن به منظور پیشـبرد طـرح داسـتان و شخصـیت پـردازي      
تأثیرگذار بهره ببرد.

هـاي مختلـف در   در این مقاله سعی بر آن است تا کیفیت کاربرد عنصر گفت وگو و بکارگیري آن از جنبه
ورد بررسی قرار گیرد.آثار داستانی محمود گالبدره اي، م

ادبیات داستانی معاصر، محمود گالبدره اي، عناصر داستان، گفتگو.ها:کلیدواژه
پیشینۀ تحقیق:

) به بررسی ویژگی هاي گفتگو و سبک و سیاق آن در 1364جمال میر صادقی در کتاب عناصر داستان(
) نقش گفتگوهادر معرفی شخصیت 1369داستان پرداخته و ابراهیم یونسی، در کتاب هنر داستان نویسی (

) اثر ویلیام 1377هاي داستان و توصیف ویژگیهاي طبقاتی آنها را بررسی کرده است. راهنماي نگارش گفتگو(
نوبل، کتاب دیگري است که در آن، راجع به گفتگوهاي داستانی و نقش آنها در نشان دادن کشمکشها و طرح 

داستان، بحث شده است.
) براساس رمان 1372» (پرنده هاي پر شکسته«ره اي نیز جالل وفا، مقاله اي را با عنوانآثار محمود گالبد

) 1374» (راصعمهصدر قزناهگیجا«گالبدره اي نوشته است. منیژة آرمین، مقاله اي را با عنوان » دال«

moradi.issa@yahoo.comرایانامۀ نویسندة مسئول: 1
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خت جایگاه زن و تحوالت در شناگالبدره اي، و دو داستان از محسن مخلباف » ردسرايحص«براساس اثر 
نوشته است. علی خلیلی، مقاله اي آن در قصه معاصر، تحقیق در وقایع فرهنگى و اجتماعى مشروطه به بعد

گالبدره اي نوشته که در » لحظه هاي انقالب«) براساس کتاب 1382(»نگاه به لحظه هاي انقالب«را با عنوان 
) 1382» (دماوندمدل"دال"نم«رحیمی، مقاله اي با عنوان آن به توصیف و تحلیل کتاب می پردازد. فاطمۀ 

زن نویسنده و هاویه «نقد و بررسی کتاب داستان همچنینگالبدره اي نوشته است؛ » دال«را براساس کتاب 
چاپ شده جم جام) که در نشریۀ 1385عنوان مقاله اي است از حسن پارسایی (،اياثر محمود گالبدره»هوو
) به 1391»(نویسنده اي توانمند و متعهد به انقالب اسالمی« نیما نوربخش نیز در مقاله اي با عنوان.است

شرح احوال محمود گالبدره اي و آثار وي می پردازد.
مقدمه-1

گفتگو در داستان یکی از عناصر مهمی است که پیرنگ را گسترش می دهد و خلق و خوي شخصیت ها 
در واقع گفتگوها به عنوان بهترین وسیلۀ روانکاوي اشخاص داستانی هستند و هر را به نمایش می گذارد. 

جمله اي که شخصیت بر زبان می آورد، از وجود حقیقی او نشات می گیرد. هنگامی که عمل داستانی کم 
ی رنگ می شود، عبور از تنگناها به عهدة گفتگوهاست. نویسنده براي نشان دادن هر داستان پردازي خود، سع
می کند گفتگوها را از زبان شخصیت هاي داستان یا از طریق ذهنیت هاي آنها (تک گویی درونی) بیان کند.

یکی از نویسندگان برجستۀ معاصر است که در آثارش به گونه اي آگاهانه از این محمود گالبدره اي
ر گفت وگو می تواند گوشه اي وري این نویسنده از عنصمؤلفه بهره برده است؛ از این رو بررسی کیفیت بهره

از توانایی هاي او را در فنّ داستان نویسی نشان دهد.
زندگی و آثار محمود گالبدره اي-2

تهران) از نویسندگان معاصر است. 1391درگذشت–شمیران 1318سید محمود قادري گالبدره اي (زادة 
اثر 30ارد عرصۀ نویسندگی شد. از وي بیش از و40در اوایل دهۀ » سگ کوره پز«گالبدره اي با انتشار رمان 

به پنجاه سال قلم زدن و نزدیکورد ادستداستانی به جا مانده، و چندین رمان که هنوز چاپ نشده است. 
است. وي نویسنده اي متعهد به جامعۀ خویش بود. از جمله زیستن با ادبیات براي او یک زندگی دشوار بوده

مؤید این موضوع است. اغلب رمان هاي او با مضمونی اجتماعی است و به او» لحظه هاي انقالب«کتاب 
سگ کوره «، بودکتاب چاپ کرده 4از انقالب همچنین وي پیشمشکالت مردم و زندگی شهري می پردازد. 

او توسط »دال«داستان مجموعه از نویسندگان شوروي ترجمه کرده بود.کو ی»پر کاه«، »اباذر نجار«، »پز
را به خود گرفت.»صحراي سرد«ش مهرجویی به فیلم نامه تبدیل شد و نام داریو
رمان ها: -2-1
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جا به اختصار، به معرفی چند اثر از وي پرداخته می در این1محمود گالبدره اي نویسنده اي پرکار است.
شود: 
،شهر تهرانايست که در بخشهاي حاشیهاین رمان داستان زندگی کودکانیرمان سگ کوره پز: -1

هاي رمانش تا آنجاست که به هاي شخصیتگذرانند. همدلی نویسنده با دردها و رنجزندگی دشواري را می
این رمان را اولین رمان نوشته شده براي کودك و نوجوان در ایران می این رمان کیفیتی ناتورالیستی می دهد.

دانند.
، » ترس«، » حکومت نظامی«مل پنج داستان حکومت نظامی شامجموعه داستانی حکومت نظامی:-2

.صفحه منتشر شده است168مجموعا در است که» لنده«و » طوطی«، » اي که هرگز نوشته نشدنامه«
است. که در » اباذر نجار«و » لنده«اباذر نجار: این کتاب مجموعۀ تشکیل شده از دو قصۀ به نام هاي -3
چاپ شده است.53سال 
نیز درد طبقات فرودست و آندر کهستدانایگالبدرهاثرمهمترین:این رمان را می توان رمان پر کاه-4

.استنبود عدالت اجتماعی را بازتاب داده
عباس نوشته شده، » پر کاه«و در ادامۀ همان دغدغه هاي رمان 56:این رمان در سال هیرمان باد-5

.اي اقتباسی بر اساس آن نوشتنامهکیارستمی فیلم
.نویسدروزهاي جنگ میةدرباراست که یکی از نخستین آثار داستانیاسماعیل اسماعیل:-6
گی هاي ایرانیان مهاجر در سوئد نوشته است.رمان دال: این رمان را با مضمونی تازه، از سرخورد-7
ي انتقادي را براساس تجربیات خود در گشت و گذار در امریکا با رویکرد:سال هوملسی در امریکاده-8

ه است.نسبت به زندگی امریکایی نوشت
که استآل احمدو شاگردي جاللاوحاصل سالهاي دوستیکتاب،این:آقا جالل به روایت تازه-9

صورت گرفته است.دیالوگ (گفت وگو)ةبه شیونگارش آن هم
و اسالمیانقالبادبیات ةمربوط به حوزاز مجموعه داستان هايصفحه اي 60مادر: این داستان -10

؛ که مادر شهید بر سر مزار پسرش آمده و سه هفته آنجا می ماند و داستان از این مکان دفاع مقدس است
شود.خارج نمی

هایی است که ترین کتاباي، یکی از پرفروشهاي انقالب گالبدرهکتاب لحظهلحظه هاي انقالب: -11
زن گم «، »منیر«، »صحراي سرد«خاطره است. رمان هاي -این کتاب رمان انقالب نوشته شده است. ةدربار

نیز از دیگر آثار گالبدره اي است.» چلچله ها«، و »سرنوشت بچه شمرون«، »کرده همزاد

زندگینامۀ محمود گالبدره اي، عیسی مرادي و محمدکاظم کهدویی، ر. ك. شرح و بررسی آثار داستانی و .1
.1393مجموعه مقاالت سومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور تفت، اردیبهشت 
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گفت وگو-3
گفتگو پیرنگ را گسترش می دهد و «یکی از عناصر اصلی داستانی گفتگو و کاربردهاي زبانی است. 

: 1388(میرصادقی،» و شخصیت را معرفی می کند و عمل را پیش می برددرونمایه را به نمایش می گذارد
) گفتگو خصوصیات جسمانی، روانی و اجتماعی اشخاص را معلوم نموده و به مبادلۀ افکار و عقاید 320

گرفته شده است. » لوگوس«) از واژة یونانی dialogue»(دیالوگ). «323اشخاص داستانی کمک می کند. (همان،
استعمال می شود؛ چیزي که بار معنایی خاصی دارد و مراد از به کاربردنش، » کلمه«) در معنیlogosلوگوس(

؛ توجه به معناي خاص آن است. دیالوگ ها می تواند در میان شماري از آدم ها و نه فقط و دو تن اتّفاق بیفتد
رون خود دیالوگ برقرار یک شخص واحد هم اگر زمینۀ گفت وگو در او فراهم شود، می تواند در دحتی

).31-32: 1381کند (بوهوم،
زبان نیز از عناصر مهم داستانی است که با عنصر گفت وگو بسیار نزدیک است و به سبک بیان یک اثر یا 

سبک به « نویسنده، تمایز خاصی می دهد؛ یعنی با استفاده از عناصر زبانی، سبک نویسنده شکل می گیرد. 
(میرصادقی، » ارد، تدبیر و تمهیدي است که نویسنده در نوشتن به کار می برد،... رسم و طرز بیان اشاره د

نظریه پرداز ادبیات روسیه، گفتگو، تارهاي صوتی زبان است که از »میخائیل باختین«).    به نظر 355: 1388
یا نوشتار بیان می یابند. به این ترتیب، زمانی که انسان، درون خود را به صورت گفتارطریق گفتار، معنا می

). 60: 1371کند، سخن همچون پلی است که رابط میان آگاهی هاي درونی و دنیاي بیرونی است. (خطاوي، 
ه به دنبال روایت در متون کهن فارسی گفت وگو جزءه بود. گفت وگوهاي شخصیت هاي قصروایت قص

م است که گفت وگوها به تدریج استقالل میمی آمدند و از خود استقاللی نداشتند؛ اما از اوایل قرن بیست
).470: 1388یابند (میرصادقی، 

نگارش گفت وگوي شخصیت هاي داستانی از مشکل ترین موارد در خصوص بررسی آثار ادبی 
چه دشوار است، گفت وگو نوشتن، بخصوص وقتی آدمی می خواهد هر گفت وگویی شخصیت «است.

زرگ و سنگین آدم بخواهد از گفت وگو به عنوان ابزاري براي خاص خودش را داشته باشد: کاري است ب
ها بهره جوید و در عین حال نگذارد چیزي از حیات و سرزندگی و دقّت خود ترسیم چهره ها و شخصیت

آن گفت وگو کم شود، یعنی به گفت وگویی برجستگی و اعتبار ببخشد که بر سر مسائل پیش پا افتاده، ادامه 
(اخوت » شناسم که توانسته باشد در هیچ کتابی از پس این کار برآمده باشد.س را نمیمییابد. من هیچ ک

مکالمه و «با توجه به دیدگاه هایی که مطرح شد، گفت وگو در هر اثر ادبی، به معناي )1392:132،احمد
به کار می رود. صحبت کردن با هم، مبادلۀ افکار و عقاید است که در داستان منظوم، داستان، نمایشنامه و ...

به عبارت دیگر،صحبتی که در میان شخصیت ها یا به طور گسترده تر، آزادانه در ذهن شخصیت واحدي 
).231، 1388(میرصادقی، » صورت می گیرد، گفت وگو نامیده می شود.
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منظور از گفت وگو در داستان، سخنانی است که نویسندة داستان بر زبان شخصیت هاي آن جاري می 
مود گالبدره اي ازعنصر گفت وگو در داستان ها و رمان هایش موجب شده است حبکارگیري خوب مکند. 

.تا خواننده با حوادث و شخصیت ها پیوند حسی نیرومندي برقرار سازد
کارکردهایگفت وگو-3-1

نیمی از حجم داستان هاي گالبدره اي را به خود اختصاص داده و ،عنصر گفت وگوکه می توان گفت
در نیم دیگر آن به ارائۀ دیگر عناصر داستانی از راه توصیف پرداخته شده است. عنصر گفت وگو در داستان 
تا حدود زیادي از یکنواخت بودن نثر داستان می کاهد و با گفت وگوي شخصیت ها، داستان حالت واقعی و 

تري به خود می گیرد.زنده
با گفت وگو شکل می گیرد ،ه اجزاي مهم طرح هستندگره افکنی، تعلیق، کشمکش، اوج و گره گشایی ک

و حوادث فرعی به صورت توصیفی بیان می شود، زیرا گفت وگو بهتر از روایت می تواند تخیل، حس، 
حرکت و جاذبۀ داستان را به هم بیامیزد. نویسنده به کمک این عنصر، جذّابیت و هیجان بیشتري به صحنه 

وضیحات مفصل و کسل کننده رها می شود. از سوي دیگر خواننده به دهد و از زحمت تهاي داستان می
دلیل نزدیکی با متن توجه بیشتري که حاکی از احساس همدردي نسبت به اشخاص داستانی است، از خود 

پا به پاي توصیف عملی و » گفت وگو«).در بیشتر آثار داستانی گالبدره اي 145: 1384نشان می دهد (وستلند، 
ن استفاده از وصف مستقیم پیش می رود.با کمتری

یک عصر ارتباط پیدا منتها از یک سو با سبک و زبان عمومی؛سخن تا حدي شناسنامۀ شخصیت است
و و اعمالی که در یک وضع روانی امی کند و از سوي دیگر با خلق و خوي شخصیت و حرکات و سکنات 

گفتگو حتی در برخی از داستان ها بیانگر پایگاه )227: ص1362رضابراهنی،خاص از شخصیت سر می زند.(
اجتماعی افراد داستانی است. در این نوع داستان ها، گفت وگو با ذهنیت و اعمال اشخاص داستان همخوانی 
دارد. عنصر گفتگو یکی از عناصر اساسی در ایجاد ارتباط بین اشخاص و پیش بردن وقایع و نیز افشاي 

است و طرح داستان را گسترش می دهد. همچنین گفتگو یکی از معیارهاي درونیات شخصیت هاي داستان
اي نیست.اصلی ارزشیابی داستان هاي خوب است زیرا به کار گرفتن آن کار ساده

با توجه به اهمیتی که گفت وگوها در داستان دارند، می توان کارکردهاي متفاوتی براي آنها ذکر کرد که 
ترین آنها عبارتند از:مهم

- 3پیش بردن آکسیون(وقایع داستانی)؛ -2شخصیت پردازي و تبیین سرشت شخصیت هاي داستان؛ -1
دادن اطّالعات الزم به خواننده.-6ارائه صحنه؛ -5وارد کردن حوادث در داستان؛ -4کاستن از سنگینی کار؛ 

ن شخصیت و ، یعنی مکشوف ساخت3و1،2اهمیت وظایف شش گانه در داستان یکسان نیست. وظایف 
سرشت او، پیش بردن آکسیون و کاستن از ثقل کار در هر داستانی، حائز اهمیت فراوان است. میزان اهمیت 

).145، 1384(یونسی، » سایر وظایف بر حسب نوع داستان فرق می کند.
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ویژگی هاي گفت وگو:-3-2
آن ةاري، نشانه هایی از گویندرا مطرح می کند. هر گفت» ذهنیت زبان«تحت تأثیر بنونیست ها، »تودروف«

نظر، میزان تحصیالت و مانند اینها. هنگامی که ما با چیزي ۀاجتماعی، گویش، وجهۀدارد؛ نشانه هایی از طبق
مخالفیم و مخالفت خود را به زبان می آوریم، این عمل تا حدود زیادي معرّف خاستگاه فکري و ذهنیت 

ي گفت وگو در داستان به این شرح است:). ویژگی ها73: 1381ماست (عبدالهیان، 
گفت وگو به عنوان آرایش و زینت داستان به کار نمی آید؛ بلکه عمل داستانی را درجهت معینی پیش -1

برد.می
گفت وگو با ذهنیت شخصیت هاي داستان هماهنگی و تناسب دارد.-2
نکه در واقع طبیعی و واقعی گفت وگو احساس طبیعی و واقعی بودن را به خواننده می دهد بی آ-3
باشد.
گفت وگو صحبت هاي رد و بدل شده میان شخصیت ها را نشان می دهد تا فعل و انفعال افکار و -4

ویژگی هاي درونی و خلقی افراد را نمایان کند.
واژه و آهنگ درازي و کوتاهی جمله ها با گویندگان مختلف آنها ارتباط دارد.-5
ار کردن تأثیر قطعه هایی که جدي و تفسیري هستند به کار می رود. (میرصادقی، گفت وگو براي سبکب-6
1388 :328-330.(

خلق گفت وگوي جاندار و تأثیر گذار در داستان به تسلّط و مهارت نویسنده بر عناصر و مؤلفه هاي زبان 
و تلفیق واقعیت ها با وابسته است؛ زیرا در داستان نیز همانند نمایش، درستی و اصالت گفت وگوها در گر

گفت وگو باید از میان کمال صحت زبان از یک سو، و «معتقد است » آنتونی ترالوپ«زبانی متناسب است. 
اوج بی بند و باري و شلختگی سخنگویان معمولی از سوي دیگر، چنان پیش رود که نه هرگز به این نزدیک 

را به خود » مالّ نقطیان«و عادت » لفظ قلم«رنگ شود و نه بدان؛ چه گفت وگو اگر بدان یک نزدیک شود، 
می گیرد و اگر بدین دیگري نزدیک شود، بوي دهن کجی به کسان و دست انداختن آنان از آن بر می خیزد و 

)580: 1380(آلوت، » این بسا توهینی به خواننده تلقّی می شود.
ه یک نمایش تک پرده اي مانند باشد، ب-تا آنجا که کیفیت اجازه می دهد-اگر بناست داستان«همچنین 

هر اندازه حجم گفت وگوي آن بیشتر باشد، مؤثرتر و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود؛ لیکن مفهوم این گفته 
این نیست که هر داستان کوتاهی باید حاوي مقدار زیادي گفت وگو باشد. میزان گفت وگو نیز مانند دیگر 

)یودرا ولتی، نویسندة آمریکایی، معتقد است که 351: 1384(یونسی،» باشد.عوامل باید متناسب با نوع داستان
کند آسان ترین کار در داستان نگارش گفت وگوهاست؛ اما زمانی که داستان جلو می رود، انسان فکر می

ا زمان چندین کار را بشود؛ زیرا نویسنده مجبور است صحبتی را بنویسد که همتبدیل به دشوارترین کار می
هم انجام می دهد؛ باید بتواند گفتۀ شخص، آنچه که او فکر می کند، آنچه که از دیگران مخفی می کند و 
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همچنین استنباط و سوء برداشت هاي دیگران از حرف هاي او را از طریق همین صحبت فاش کند؛ ضمن 
: 1379(سلیمانی، اینکه گفتۀ شخص باید به شکلی موجز، بیانگر جوهرة شخصیت و نگرش خاص او باشد.

221-220.(
شخصیت پردازي و تبیین سرشت شخصیت هاي داستان-3-2-1
محیط -4نام -3گفتار -2کنش-1براي شخصیت پردازي غیر مستقیم از این عوامل می توان سود جست: «

). اهمیت گفت وگو، گاه به حدي است که آن را بر دیگر اَشکال 141: 1392(اخوت، » وضعیت ظاهري-5
پردازي ترجیح می دهند.شخصیت

نویسنده شخصیت را براي گفت وگو خلق می کند. شخصیت در درجۀ اول براي سخن گفتن خلق «
شود؛ سخن گفتنی که با آن هستی او پدیدار می شود. سخن گفتن منجر به کنش می شود پس هر سخن می

اول یک انسان سخنگوست. از کنشی است و هر کنش برابر سخن گفتن. بنابراین شخصیت داستانی در درجۀ 
سوي دیگر هر شخصیتی داراي زبان مخصوص به خود است. زبانی که اگر چه متأثر از زبان عمومی است اما 
با آن تفاوت دارد. پس زبان شخصیت داستانی نیاز به ترجمه دارد. شخصیت موجودي است که با آنچه می 

)143: 1392(اخوت،» گوید شناخته می شود.
ول بیان جزئیات رفتاري و گفت وگوهاي یک شخصیت در داستان باعث خلق شدن تصاویر به طور معم

تواند با دقّت به گفت خواننده به راحتی می» سگ کوره پز«ذهنی خواننده می شود. به طور مثال در رمان 
وگوهایی که علی، شخصیت اصلی داستان، با خود یا دیگر شخصیت ها دارد به شخصیت کودکانه و 

کند جانشین او شده و مرد خانه دیگر اوست، پی ببرد: مانه او که حاال با مرگ پدر احساس میمعصو
علی نگاهی به هاپی کرد و همانطور که گریه » بابات دیگه نمیاد.« ننه همچنان که گریه می کرد، گفت:«
علی پرید هاپی را در » بابا مرده.«زینب با چارقدش اشکش را پاك کرد و گفت: » کجا رفته؟«کرد، گفت: می

علی » می بینی که سفره خالیه.«بغل گرفت و هر دو با هم گریستند. زینب سفره را پهن کرد و به علی گفت: 
زینب سرش را پایین انداخت و گفت: » ینی میگی مدرسه نرم برم دنبال کار؟«به آرامی گفت: 

کمی فکر کرد و اشک هایش را که » من صب تا شب که لب جاده بشینم پول یه دونه نونو در نمیارم.«
نگاهی به پاي چالقش کرد و سرش را با شرم پایین » یی.تو مرد خونه«خشک شده بود پاك کرد و گفت: 

(گالبدره » انداخت و خاموش شد. هاپی زل زل نگاهش می کرد و آرام آرام پشت دست علی را می لیسید.
1)11-12: 1357اي، 

ارة داستان شده، به اهمیت گفت وگو و ویژگی هاي آن نیز پرداخته شده از نخستین تحلیل هایی که درب
هر چه اشخاص به زبان می آورند نمایندة فکر آنهاست. هر گاه که بخواهند چیزي «است. ارسطو می گوید: 

آورده می شود.1357خورشیدي است که پس از این 1357شاهی،برابر با 2537تاریخ چاپ کتاب سال .3
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را نفی یا اثبات کنند یا انفعاالتی چون رحم و ترس و خشم و غیره را برانگیزند یا امور کوچکتر و بزرگتر 
)133: 1379(ارسطو،» لوه دهند.ج

تنوع بخشیدن به ساختار و پیشبرد طرح داستان-3-2-2
گفت وگو براي هر نویسنده ابزار پر قدرتی است که با به کارگیري درست آن، شخصیت ها را می 
شناساند، پیرنگ داستان گسترش می دهد و درونمایۀ آن را به نمایش می گذارد. به همین جهت، برخی 

)1382: 406دانسته اند. (داد،» توصیف«عنصر گفت وگو را در ادبیات داستانی، همسنگ ارزش اهمیت
باید طرح را به جلو براند، آن چنان که ما از نحوة عکس العمل اشخاص داستانی در مواجهه « گفت وگو 

خصوصیات با محرّکات خارجی که زندگی آنها را جهت می دهند و زیر نفوذ خود می گیرند با شخصیت و 
آن ها آشنا گردیم. حرف هایشان باید احساساتشان، روابط با یکدیگر و نقشی را که به ویژه در طرح بازي می 

(فرد، ». کنند مشخص و تقویت نمایند. همۀ عناصر باید در جهت تشدید کشمکش و تنش داستان باشند
)1377: 137،1ج

امه اي است که به ترتیب توالی زمان مطرح می شود عمل داستانی، رشته اي از وقایع در داستان یا نمایشن
و مقدمات پیرنگ را فراهم می کند. در این شیوه تنها پشت سر هم آمدن وقایع، عمل داستانی را به وجود 

باید به صورت مستقیم و غیر مستقیم به پیشبرد خط -چه واقعی و چه تخیلی-نمی آورد، بلکه وقایع
گفته شد گفتار شخصیت ها در خدمت عمل کههمانطور ).279: 1387داستانی کمک کنند(میرصادقی، 

داستانی است و حکم آرایش و تحمیلی بر داستان را ندارد.
یکی از عواملی که نویسنده براي گسترش عمل داستانی و شرح وقایع از آن استفاده می کند، گفت 

گونه اي طراحی کند که هماهنگ با وگوهاي قهرمانان است. به همین دلیل می کوشد تا گفت وگوها را به
دیگر عناصر داستان عمل کنند و به صورت آرایش تحمیلی بر صورت داستان نباشند. یکی از نکات جالب 

وگوي داستان این است که همۀ مکالمات در راستاي اهداف داستان نویس جلو می رود؛ توجه دربارة گفت
ه صورت کلیشه اي و عادي به کار می رود و بیشتر به که ب-گفت وگو در داستان بر خالف دنیاي واقعی

عاملی است در راستاي پیش بردن جریان داستان و نشان دادن حاالت -منظور ارتباط با دنیاي بیرون است
).195: 1371شخصیت ها (اخوت، 

داستانی گاهی نویسنده عمل داستانی را، بدون اینکه صحبتی بین قهرمانان رد و بدل شود، از طریق پیرنگ
نشان می دهد. گاهی نیز سعی می کند با بیان کردن حادثه اي به  نحوي که با موضوع اصلی در ارتباط است، 
عمل داستانی را گسترش دهد. در این حالت عمل داستانی از طریق گفت وگوها و هیجاناتی، از قبیل ترس، 

می شود و در گسترش این عامل مؤثر هستند، اظطراب، خشم، دلهره و... که در بیشتر موارد بر قهرمان تحمیل 
شود:نشان داده می
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علی بیدار بود و به سقف دود زده نگاه می کرد. دود مثل مه روي تیرهاي سقف کشیده می شدو از باالي «
گونی بیرون می رفت و افکار علی را هم با خودش می برد پیش هاپی. علی دستش را روي شکم خالیش می 

می دید، که ونگ ونگ کنان، فرار کرده بود و رفته بود. علی با خودش حرف می زد (لقد زد کشید و هاپی را 
توي شیکمش، چقده دردش اومده، کاش همش منو میزد، اوخ هاپی جونم، حتم رفته یه ساعت گریه کرده، 

جا گوشۀ زاغه پرسم. کاش بابا نداشتم، نه بابا نه ننه ... .) علی همچنانکه فکر می کرد، همانفردا ازش می
)6-7: 1357=2537(گالبدره اي،» خوابش برد.

:هماهنگی گفت وگوها با ذهنیت شخصیت هاي داستانی-3-2-3
نویسنده داستان با استفاده از کالم راوي و توصیف می تواند مطالب بسیاري را دربارة رفتار و ظاهر 

یش گذاشتن ویژگی هاي شخصیت ها بهتر ولی استفاده از گفت وگو، او را در به نما؛ها بیان کندشخصیت
دهد. گفت وگو، بهترین وسیلۀ نشان دادن ذهنیت هاي شخصیت هاي داستانی است؛ به عبارت دیگر یاري می

عاملی است براي نشان دادن مکنونات قلبی قهرمانان و توصیف صفات و خصوصیات آنها؛ مثالً سخنانی که 
ت هایی، همچون: حسد، عشق، کینه، محبت، دروغ و... است یا آورد، نشان دهندة خصلقهرمان به زبان می

) گفت وگوي 141: 1391گاهی بیانگر برداشت ها و عقیده هاي او از محیط اطراف خود است. (پویان،
شخصیت ها با ذهنیت آنان هماهنگی دارد و با موقعیت اجتماعی و عالقه هاي شخصی آنها در تناقض 

دارد ذهنیت اشخاص داستانی را نشان دهد، باید بکوشد از گفت وگویی نیست. زمانی که نویسنده قصد 
اعی قهرمان عمل می کند.جتماستفاده کند که متناسب با موقعیت ا

یا لوتی می گویند را به خوبی نشان میمشتی-قطعۀ زیر شخصیتی که در اصطالح عامیانه به آنها داش
دهد: 
هار پایۀ کوتاهی که وسط بود و دور تا دورش کاساقا و گدا علی خم شد و دو تا چاي گذاشت روي چ«

رمضانعلی و پله آقا و مش صفر و رحمان، و یکی دو تا دیگر از عاقله مردهاي هم سن و سال اباذر نجار 
نشسته روي کتل، سرها توي تن، پچ پچ کنان، این ور و آن ور را می پاییدند و حرف اباذر را می زدند، و 

دند.کرسیگار را دود می
به حضرت عباس اون نجاري هم که وا کرده دکونشه. وگرنه روزي سه چارتا کتل ساختن و ماهی سالی -

یه مشت میخ کوبیدن به تخت و صندلی زوار در رفتۀ این و اون که نشد کار.
پاتوقه-
پله آقا گردنش را کشید و به آرامی گفت:-

...ناکس دست وردارم نیست. حاال دیگه با جوونا، با این
)8: 1353(گالبدره اي،.» رفقاي پسر خدا بیامرزشن... -
پرهیز از گفت وگوهاي زائد، طوالنی و بی روح:-3-2-4
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طوالنی بودن گفت وگو و پرداختن به مسائل حاشیه اي با هدف نشان دادن توانایی لفظ پردازي نویسنده 
را وادار به سخن گفتن نموده است و موجب می شود تا خواننده بپندارد که نویسنده به اجبار شخصیت ها

وگوي او زاییدة شرایط و موقعیت داستان نیست؛ بلکه این نویسنده است که موقعیت را به شکلی گفت
تصنّعی ترتیب داده است تا حرف هایی را در دهان شخصیت ها بگذارد که گفتنش در آن شرایط چندان 

خصیت ها را از حالت واقعی بودن خارج می سازد.رسد. چنین حالتی گفت وگوهاي شعادي به نظر نمی
زمانی که هدف نویسنده بازگو کردن داستان اصلی است، گفت وگوها دلپذیرترین بخش هر رمان هستند. 
البته الزم نیست گفت وگوها طوري تنظیم شوند که گویی تمام هم آنها محدود به همین یک عامل(بازگو 

وه بر داستان اصلی، مباحث دیگري از قبیل شخصیبت، درونمایه، طرح کردن داستان) است؛ زیرا گاهی عال
وگوها بیان می شود. اما نکته اي که در اینجا باید به آن توجه کرد، استفاده از گفت و... نیز از طریق گفت

وگوهایی متناسب با موقعیت داستانی است؛ زیرا نیروي درایت و تیزهوشی خواننده هم عادالنه عمل می کند
و هم سخت و بی رحمانه و وقتی با گفت وگوي طوالنی که دربارة چیزي خارج از موضوع اصلی کتاب 

کند که دارند سرش کاله می گذارند و مجبورش می کنند است، برخورد می کند، بی درنگ احساس می
). 524: 1380چیزي را بپذیرد که تصورش را نمی کرد (آلوت،

ه از متن داستان می این سؤال و جواب هاي پی در پی که خواننده را دلزدنمونۀ» اباذر نجار«در داستان 
:کند آمده است

از کی داري حرف می زنی پله آقا؟ انگار هنوز اباذر و نمی شناسی. اون واسه من و تو تره هم خورد -«
رس اباذر؟ اوهو، اباذر کنه. شایدم به خانم مدیر بگه از همون باالي پلّه ها بندازمون پایین. بریم احوال پنمی

جز با همون دوست و آشناهاي خودش با کسی رفت و آمدي نداره. یارو بعد از پنج سال حبس شب اولی 
که اومد بیرون، اونم توي تهرون، جایی که اون همه دوست و رفیق داره؛ می دونی کجا خوابید؟

کجا؟-
تو آب کرج، رو نیمکت قربونت برم رو نیمکت!-
می دونی؟تو از کجا-
زینل دیده بودش. می گفت صب داشتم می رفتم...-
کی رو؟-
اباذرو می گفت.-

پله آقا پکی سیگار زد و با افسوس می گفت اون روز منم باهاش بودم. خدا بیامرزتش. چه روزي بود.
)10-11: 1353(گالبدره اي،.» با کی؟ ... 
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نی که چنین حالتی اتّفاق می افتد، گفت وگو انباشته همچنین گفت وگو نباید سنگین و بی روح باشد؛ زما
از اطالعات و گوناگونی می شود که در سطح آگاهی خواننده تأثیري نمی گذارد و باعث دور شدن او از 

روند وقایع و ماجراهاي اصلی داستان می شود.
ابی هم اگر نداشته باشی نبی اگر بیاید که می آید و تو را ببیند که می بیند جوابش را چه می دهی؟ جو« 

که نداري، جواب خودت را، جواب تاریخ ادبیات ایران را، جواب هدایت و حافظ را، جواب وطن را، جواب 
بار غربت را که غریبانه خود می دانی که با زور یا با فشار فشردة فرمان هاي فرو مردة به جان خریده را می 

ي که باز گردي؟ چرا بازگشتی که باز بیایی؟ حاال آمدي، کشد، چه خواهی داد؟ چه خواهی گفت؟ چرا آمد
چرا آنقدر زود آمدي که هنوز حاضر نشده اند؟ کسی که نگفت. نه نازي و نه ملوس و نه حتی نیر. هیچکس 
از تو نخواست که بیایی و خودت را به زحمت بیندازي و وقتت را بگذاري و آنها را که در فرودگاه گذاشتی 

م نبی ببیندت و زخمی هم بر زخم و زیلی نبی اضافه کنی و خود را مسخره کنی و خواب برگردي و شاید ه
و خیال هاي خود را باز به خواب و خواب و خیال بکشی. چه فایده دارد؟ چه ثمري دارد؟ نه نازي و نه 

مدي چرا ملوس و نه حتی نیر نگفته اند و نخواسته اند که تو به خودت زحمت بدهی و بیایی. حاال هم که آ
)1-2: 1366(گالبدره اي، ». زنی؟ چرا چیزي نمی گویی؟ حرف نمی

واقعی جلوه دادن گفت وگوها-3-2-5
نویسنده براي آفرینش اثر ادبی، مضامین و مفاهیمی را از دنیاي واقعی اقتباس می کند و می کوشد تا با 

از عواملی که باعث واقعی جلوه گسترش دادن آن مفاهیم، داستانی خلق کند که حقیقت گونه باشد. یکی
شود، گفت وگویی است که بین قهرمانان رد و بدل می شود. نویسنده با اصالح کلمات و دادن این مفاهیم می

عبارات حذف سخنان غیر ضروري و جهت بخشیدن به مفاهیم تکراري که تقریباً در همۀ مکالمات روزانه 
ندة گفت وگوي شخصیت ها را بر عهده دارد. وي براي مشاهده می شود، نقش ویرایشگر و پرداخت کن

دست یافتن به اهداف رمان، از جنبه هاي خسته کنندة گفت وگوي روزمره پرهیز می کند و آن را به صورت 
آورد. گفت وگوي خوب بین شخصیت هایی که خوب ساخته شده اند، مکالمۀ چند لحظه اي و مفید درمی

). پس گفت وگوهاي داستان رونوشتی از واقعیت هاي 145: 1384وستلند،بیشتر شنیدنی است تا خواندنی (
نما باشند. نویسنده سعی نمی کند که گفت وگوهاي شخصیت هاي بیرون نیستند، بلکه می توانند واقعیت

داستانش در چارچوبی قانونمند و منطبق با واقعیت باشند، بلکه با استفاده از مهارت نویسندگی و آگاهی به 
ندي زبان، گفت وگوهایی مناسب با داستان و شخصیت ها را انتخاب می کند و به کار می گیرد (محسن توانم
).79-80، 1380زاده،

خاطرة است؛ گالبدره اي در این رمان، به بازگویی وقایع تظاهرات -نوعی رمان» لحظه هاي انقالب«کتاب 
امید. بنابراین حوادث و شخصیت هاي آن از می پردازد که به انقالب اسالمی انج56-57مردم در سال هاي 
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عالم واقع انتخاب شده اند. راوي بازگو کنندة دیده ها و شنیده هاي خود است و تجربه هاي زندگی خود را 
با مخاطب در جریان می گذارد. این واقع گرایی یا رئالیسم هنگام خواندن رمان به خوبی درك می شود.

، عامل دیگري است که باعث حقیقت مانندي داستان می »نمایشی«و » فراخ منظر«توصیف صحنه هاي 
شود. این صحنه ها، اغلب با کانون هاي زاویۀ دید ارتباط می یابند؛ یعنی نویسنده از این طریق توجه خواننده 
را به آنچه می خواهد ببیند یا بشنود، جلب می کند. صحنه هاي فراخ منظر، اغلب با توصیف همراه هستند و 

این » همۀ آن چیزهایی است که دیده می شود.«اندازي وسیع را به نمایش می گذارند. به تعبیر دیگر چشم
داستان را انتقال دهند؛ اما در مقابل صحنه هاي نمایشی که تثبیت » لحن«و » فضا«توانند صحنه ها به خوبی می

وها گسترش می یابند، قرار کنندة لحظات خاصی هستند که هرگز تکرار نمی شوند و از طریق گفت وگ
).419-422، 1388دارند(میرصادقی، 

به عنوان مثال در قطعۀ زیر نویسنده با زاویۀ دید سوم شخص، صحنۀ فراخ منظري را توصیف می کند و 
سپس به گفت گوي قهرمانان روي می آورد و با زاویۀ دیدي که بین اول شخص و سوم شخص متغیر است، 

نمایشی براي خواننده توصیف می کند:صحنه ها را به صورت
نرم کشید دستش را روي مبل و دست ملوس را گرفت. خم شد روي سر نبی و ملوس را از بغل نبی « 

گرفت و گفت: عادت داره ساعت شیش شیش و نیم بخوابه. بذار ببرم بخوابونمش. بد عادت می شه بچه. 
ساعت نزدیک هشته.

خب همین جا تو بغل من می خوابه.- 
امشب تو بغل تو بخوابه. یه شب که تو نیستی تو بغل کی بخوابه؟- 
تو بغل تو.- 
مگه من بیکارم. شب که میام خونه تازه بچه ها که می خوابن کار خونه رو می کنم. روز که نمی - 

رسم وقت نمی کنم.بِدش من. بیا دخترم. بیا عزیزم.
مثل بعد از ظهر توي تاکسی غریبی نمی ملوس را که حاال کم کم به بابا عادت کرده بود و دیگر - 

کرد، از بغل نبی گرفت و گفت: بیا برو تو اتاق خودت تو تختت بخواب دخترم.
به نبی گفت: تو هم بیا تو تختش که دراز کشید و لحاف رو که کشید روش همونجا بوسش کن و - 

)11: 1366(گالبدره اي، » شب بخیر بگو بهش.
ی است که به حقیقت نمایی داستان کمک می کند؛ زمانی که نویسنده از استفاده از شیوة نمایشی، عامل

طریق گفت وگوها حوادث را مطرح می کند، تأثیرگذاري آن به مراتب بیشتر از زمانی است که داستان از 
طریق روایت و توصیف دنبال می شود؛ زیرا در این حالت خواننده تمامی صحنه ها را در ذهن مجسم می 

رمان هاي او منحصراً «عیناً براي او نمایش داده می شود.آیوي کامپتون، رمان نویس انگلیسی که کند و گویی
گوید: هر بار که رمان می خوانم، سخت ناامید می شوم، اگر ببینم به صورت گفت وگو نوشته شده است، می
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ی. من خودم فکر می کنم صحنه ها را از زبان نویسنده طرح و توصیف کرده اند و نه از زبان اشخاص داستان
).531: 1380(آلوت، » که تنها و تنها از ذوق و تمایل طبیعتم پیروي می کنم... 

با همون دست صابونی مث تیر باال رفتم و تق تق در زدم. راستی در یخدونو بستم؟ آره بستم، ولی نه « 
سه الف گردو رو که میخوام برا انگار نبستم. نکنه بچه ها برن تو صندوخونه در یخدونو باز کنن و اون دو

شب چلّه فسنجون درست کنم ور دارن و بخورن. گفتم مشتکبر وقتی میاد خودش یه چیزي از بیرون بگیره، 
آره قابلمه رو برد که کلّه پاچه بگیره. سفره رو هم برد، گفت تو کارخونه با یه کارگره شریک شده و هر روز 

و نون زیادیشو هم میذاره تو سفره. می گفت اون کارگره زن و بچه یه غذا می گیرن و با هم نصف می کنن 
نداره، مریض حالم هست زیاد غذا نمی خوره. خودشم انقده ظهر می خوره که شب دیگه چیزي نخوره. امرو 

: 1350اي،(گالبدره.» یه کمی دیر شد. خانم نکنه بدش اومده باشه. تقصیر من که نبود. مگه ماشین گیر میاد... 
27(

جنبه هاي دیگري که می توان در این زمینه به آنها اشاره کرد و بیشتر با ساختار واژگانی کلمات سروکار 
، اشتباه نوشتن برخی الفاظ و استفاده از کلمات ممال است. در گفتار »گفتار نوشتاري«دارند، استفاده از 

ي داستان نیست که یک نقض غرض مقصود انتقال دقیق و مو به موي حرکات و گفتار آدم ها«نوشتاري، 
است، بلکه انتقال دقیق احساس و مفاهیم مورد نیاز است؛ وگرنه می دانیم که زبان نوشتار در ادبیات داستانی، 
زبان دقیق گفتار را در زندگی واقعی نفی می کند و این نفی و دگرگونه سازي البتّه باید چنان حسی را در 

» اري را بپذیرد و بگوید: درست است، همین است؛ در حالی که همان نیست.خواننده برانگیزد که گفتار نوشت
)گفتار نوشتاري، در حقیقت به منظور برجسته سازي گفتگوها و افزایش حس حقیقت 30: 1374(گلستان،

نمایی در خواننده صورت می گیرد و سخنان قهرمانان به همان شیوه اي که صحبت می کنند، نوشته می شود. 
ته سازي اغلب به صورت تکرار حروف و کشش هجاها دیده می شود:این برجس

من چند دفعه خودم دیدم دم دماي غروب دزدکی تو دکونش رفت و آمد می کرد همون وقت ها ممم-«
)8: ص1353(گالبدره اي،» که می گفتن.

یوسف سقا دوري دور ماشین زد و آمد روي رکاب آویزان شد به در و گفت:«
)366: 1383(گالبدره اي، » هزار موشااهللا دیگه واسه من جایی نمونده.موشااهللا- 
)24: 1363(گالبدره اي، » خبه خبه علی. نه به داره نه به باره اسمش خاله موندگاره. خب دیگه دیر... -«
ولم کن...-«
: 1363،(گالبدره اي». ولت می کنم. دلت بخواد ولت می کنم. ولی ول کردن کجا و ور زدن کجا؟!- 

51(
سگ مسبا شبا از اون جا میان پایین میان الي اینا میان این جا جفتک چارکش میندازن می پرن رو سر و «

)211: 1383(گالبدره اي، » کول هم زوزه می کشن نمیذارن آدم شبم سر راحت زمین بذاره.
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و پایین کن.زنش اما نمی دانست. گفت: چرا گرفتی نشستی؟ بلن شو برو برف پشت بوم «... 
کوري ز ز ز زن.ککمگه کمممممم- 
تیرا صدا می کنن. سنگین می شه و نمی تونی.- 
)140(ب): 1383(گالبدره اي،» می ریزززمشون. مسحر مسسس- 
نشان دادن درگیري و کشمکش-3-2-6

نیرویی است که در جنب گفت وگوها، باید تا حدي بیانگر درگیري و کشمکش باشند؛ درگیري همان
گفت وگو فعال می شود و باعث افزایش اشتیاق، نگرانی یا کنجکاوي خواننده می شود. نویسنده براي نشان 
دادن این منظور، شیوه هاي مختلفی را دنبال می کند که راحت ترین شیوه، بحث و جدل و مخالفت است. 

)28: 1377(نوبل، 
نوز به دم در نرسیده بود که عصمت بلند شد و صدایش کرد.تند از البه الي میزها گذشت. ه« 
داداش. داداش.- 

داشت گریه اش می گرفت. مثل بچه یی که از مادر جدایش کرده باشند دست هاي بی پناهش را از دو 
طرف کشید. گردنش را کج کرد بغض آلود و خفه دوباره گفت:

داداش. داداش.- 
کمال تند برگشت و با غیظ گفت:

داد نزن. چته.خفه شو- 
همه نگاهشان می کردند. عصمت ایستاده بود. حرف دیگري می خواست بزند. دستش را اما دراز کرد و... 

)326-327: 1383(گالبدره اي،. » 
زمانی نیز اتّفاق می افتد که تنش ها از حرف هایی که شخصیت ها به زبان می آورند، حاصل نمی شود، 

می کنند، خواننده را مستقیماً وارد صحنه می کند، به شرطی که خواننده بلکه آنچه که شخصیت ها پنهان«
بداند چه چیزي مخفی نگه داشته می شود. خواننده موضع نویسنده را دارد، واکنش ها را می بیند و قضاوت 

»32: 1377نوبل،» «می کند.
بیان عقاید از طریق گفت وگوها-3-2-7

کرد این است که گفت وگوها نباید وسیله بیان عقاید باشند؛ زیرا عامل دیگري که می توان به آن اشاره
استفاده از عقاید هنگامی رواست که بتوان در شناسایی شخصیت هاي داستانی از آن استفاده کرد. به عبارت 

، رضا جبلی همه جا به بیان »آقا جالل«دیگر کلید شناخت شخصیت گوینده باشد؛ به عنوان مثال در داستان 
د خود البته گاهی همراه با طعنه، به عنوان یک مبارز انقالبی و بی پروا شناخته می شود:عقای
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ساله رو 2500با سواد بشن که برن گروهبان لشکر گارد جاویدان شهنشاه آریامهر بشند و شاهنشاهی « 
گید. هر چند تحکیم ببخشند؟ ببخشید آقاي رضا جبلی از شما بعید به نظر می رسه که یه چنین خزعبالتی ب

بدم نیست. ولی خوب بچه و بزرگ و زن و مرد...
آقا مگه شما نگفتید خمینی به شاه گفته لشکر من تو صلباي باباها و تو رحم مادراشونند. آقا مگه - 

خرداد نفرستادین جلو؟ حاال که باز حرفاي کمونیستی می زنید می گید شاه بده. با شاه و ماه ما 15شما ما رو 
ریم. آقا آقا ما یه معلم شدیم یه لقمه نون بخوریم نریم مث منصور قادري مجبور بشیم آژان بشیم چی کار دا

بریم مواظب بانکا بشیم و شبا دور دیواراي کاخا و باغا باشیم... 
حضرت ما اگه رییس جمهور آمریکا بودیم به شاه می گفتم بعد از دکتر خانلري تو وزیر سپاه صلح - 

)96: 1380(گالبدره اي،.» ه بشی. بلکی اصالح بشه... کندي وزیر فرهنگ شا
یک قاعدة تغیییر ناپذیر که ما  براي «فورد مدوکس فورد، رمان نویس و منتقد انگلیسی، معتقد است: 

عرضۀ گفت وگوهاي اشخاص داستانی در اختیار داریم، این است که سخن هیچ شخصیتی هرگز نمی تواند 
ز آن بر زبان رفته است و منظور در اینجا، گفت وگوهایی است که حکم پاسخی به سخنی باشد که پیش ا

دادوستد اندیشه را دارند و نه سؤال هاي ساده در باب واقعیات عادي و این وضعیی است که در زندگی 
) این اندیشه ها که 530: 1380(آلوت،» واقعی همیشه تکرار می شود، بی آنکه تغییري در آن مشاهده شود.

نگر عقاید شخصیت ها است، اگر بدون هیچ قصد و غرضی و تنها با هدف تبادل اطّالعات بین اغلب بیا
شخصیت ها صورت گیرد، مشکلی ایجاد نمی کند.

گفت وگو، به عنوان یکی از عناصر اساسی داستان نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان اشخاص داستانی، 
ایفا می کند.زمانی که وقایع با این شیوه روایت می افشاي درون شخصیت ها، گسترش طرح و عمل داستانی

شوند، داستان حالت نمایشی به خود می گیرد و خواننده به صورت مستقیم با صحنه هایی رو به رو می شود 
که نمودي طبیعی و زنده دارند.

تب بیشتر زمانی که سیر روایت داستان از طریق گفت وگوها دنبال می شود، تأثیرگذاري بر مخاطب به مرا
از زمانی است که داستان از طریق روایت داناي کل توصیف می شود؛ زیرا نویسنده در فاصلۀ زمانی کوتاه، 
اطالعات فشرده اي را در مورد شخصیت ها، صحنه ها و فضاهاي داستانی به خواننده ارائه می دهد. 

)151: 1391(پویان،
نتیجه گیري

د گفت نقش گفت وگوها و چگونگی بازتاب آنها را در آثار داستانی با توجه به ارزیابی صورت گرفته، بای
اي، اطالع رسانی دربارة بخش هاي مختلف داستان است که به خوبی از عهدة آن برآمده محمود گالبدره

است. گالبدره اي در داستان هایی، همچون: سگ کوره پز، منیر و پر کاه با رابطۀ علّی و معلولی وقایع و 
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ها به گره افکنی، تعلیق و ابهام در داستان می پردازد و باعث جذب خواننده می از گفت وگوکمک گرفتن
شود.

زمانی که هدف نویسنده بازگو کردن داستان اصلی است، گفت وگوها دلپذیرترین بخش هر رمان هستند. 
ر این بخش موفق یابد. گالبدره اي دگره گشایی از حوادث، نمونۀ دیگري است که با گفت وگو گسترش می

گذارد. گو است که ویژگی هاي شخصیت ها را به نمایش میبا استفاده از عنصر گفت ووي عمل کرده است. 
وگو، بهترین وسیلۀ نشان دادن ذهنیت هاي شخصیت هاي داستانی است. گفتگو به سبب حس همچنین گفت

ق گفت وگو که به داستان هایش عینیت مستقیمش به عنوان کارآمدترین ابزار شناخته شده است؛ او از طری
بخشده است که پندار واقعیت را در خواننده ایجاد می کند.

هاو ایجاد تنوع در شیوة در یک جمع بندي کلّی، گالبدره اي در معرفی شخصیت ها از طریق گفت وگو
است؛ گاهی گفت ها و دادن تحرك الزم به جریان داستان از رهگذر گفت وگوها موفّق عمل کردهوگوگفت
ها در آثار وي آن قدر طبیعی و حقیقی است که خواننده نمی تواند آنها را رها کند؛ اما در برخی از وگو

داستان ها هم این عنصر نقش چندانی را ایفا نمی کند.
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غزنه، عرفان و ادب فارسیجایگاه
دکتر محمدکاظم کهدویی

دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه یزد 
چکیده

تۀ شهر غزنه در روزگار غزنویان مرکـز حکومـت و داراي رونـق و آبـادانی خاصـی بـوده و بنـا بـه نوشـ         
اصطخري، در همۀ نواحی بلخ، هیچ شهري توانگرتر و پرتجارت تر از غزنی نبوده است.

هاي مختلف، پس از غزنویان، شهر غزنی عالوه بر از دست دادن اقتدار و عظمـت خـود،   اگر چه در دوره
اي از هبارها توسط مهاجمان (غوریان، سالجقه، مغوالن، تیموریان و ...) ویـران شـد، امـا هنـوز هـم مجموعـ      

یادگارهاي کهن زبان و ادبیات فارسی(دري) را در خود نهفته دارد. باغ فیروزي که بنا به نوشتۀ بیهقی، سلطان 
در آن دفن کردند، آرامگـاه و برجهـاي مسـعود و بهرامشـاه غزنـوي، آرامگـاه       421محمود غزنوي را در سال 

هایی از آنهاست.سنایی غزنوي، ابوریحان بیرونی و... نمونه
حضور علما و نویسندگانی چون: بیرونی، ابن سینا، ، نصرا... منشـی، گردیـزي، و... و شـاعران و عارفـانی     
همانند فردوسی، فرخی، عنصري، عسجدي، سنایی، مسعود سعد، سیدحسن غزنوي، مختاري، هجـویري، و...  

نشانگر مرکزیت علم و ادب و عرفان شهر غزنی در روزگار گذشته بوده است.
ن نوشته، به بررسی وضع غزنه در روزگاران مختلف، و صعود و نزول عظمـت آن اشـاره، و جایگـاه    در ای

آن در عرفان و ادب فارسی نموده خواهد شد.
غزنه، غزنی، ادبیات فارسی(دري)، غزنویان، سلجوقیانها: کلیدواژه
مقدمه:

غـزنین اسـت (آننـدراج،    غزنه، غزنی، غزنین، جاي گشاده ترین و پاکیزه ترین از بالدها همـان  
انجمن آرا و ...)عامه آن را غزنه هم می گویند و مشهورترین نام آن غزنه، غزنـی، غـزنین اسـت. در    
برهان قاطع، غزنه، غزنو و غزنی آمده و مرحوم معین در حاشیه گفته که غزنـه تلفـظ عامـه اسـت و     

است.» غزنین«صحیح نزد علما 
(یعنـی محـل گـنج و ذخـایر) و آن را تعریـب کننـد و       گنجه»= گزنه، گنزك«لغت این نامها = 

گویند و غزنه قصبه (کرسی) آن است. (معجم البلدان)» زابلستان«گویند و مجموع بالد آن را »جزنه«
کیلـو متـري شـهر کابـل (پایتخـت      135، در 1شهر غزنی (غزنه، غزنین)، مرکـز والیـت غزنـی   

است که روزگـاري داراي رونـق و آبـادي خـاص و     قندهار قرار گرفته -افغانستان) بر سر راه کابل
مرکز حکومت سلسلۀ بزرگ غزنوي بوده و در قرن چهارم هجري، از مشاهیر شـهر هـاي عـالم بـه     
حساب می آمده است. در آن روزگار، غزنی (غزنین) از نظر مرکزیت علم و عرفـان، شـعر و ادب و   

جایگـاهی خـاص   ا شکوه و مدارس عالی،عمران و آبادانی، با داشتن بوستانهاي عالی و قصر هاي ب
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داشته و با بغداد همسري می نموده است. روزگاري که پایتخت سلطان محمود غزنوي و مسـعود و  
جانشینان آنان بود و دربار غزنوي به عنوان مرکز صنایع و علوم و علما و فضال و شعرا شناخته مـی  

شد.
بر کوه نهاده و با نعمت سخت بسـیار و  غزنی شهري است به«می نویسد: » حدود العالم«مؤلف 

از قدیم از هندوستان بوده است و اکنون اندر اسالم است و سرحدي است میان مسلمانان و کـافران  
در همۀ نواحی بلخ، هـیچ  « ) و اصطخري می نویسد: 104(ص» و جاي بازرگانی و با خواستۀ بسیار

).219(ص » شهري توانگرتر و پرتجارتتر از غزنی نیست...
متـاع  «در بارة شکوه غزنی می نویسـد:  » عجایب المخلوقات«محمد بن احمد طوسی، در کتاب 

غزنی، جلغوزه، غالم، بوزنه، الالس، در این شهر دوازده هزار گرمـاوه، شـهري اسـت عتیـق، بـه دو      
قسمت، در میان شهر کوهی است عظیم، سریرگاه سلطان محمود بـن سـبکتکین بـود و پـس از وي     

رو رسید. دختر زاده وي. از آن جا تا حد لهاوور، صد و شصت فرسـنگ، و از آن همـه   ملک به خس
خوانند. بر سر میدان نیزه فرو بـرده  » شوله«حد والیت اسالم است، و در غزنی محله اي است آن را 

اند آهنین سوري سه شاخ، از آن رستم بن زال آن را به نام دارند. پس به زیر میدان نیزه آهنین دیگر 
سر وي دو شاخ به زمین فرو برده اند، از آن محمود سبکتکین. سلطان سنجر چون آنجا رسـید، وي  
را شگفت آمد. خواست که آن را به خراسان آرد، هیچ چارپا آن را نتوانست کشیدن. سـپس همانجـا   
رها کرد، و بدان که غزنین را هواي معتدل است و مردم وي زیبا و دین دار، به زیرکـی منسـوب، و  

اگر از آن خاك به عدل، سلطان محمود غزنوي، در حکمت، سنایی، ایشان را این مفـاخرت تمـام...   
)248، به نقل از جغرافیاي تاریخی افغانستان، ص 253-252(ص 

لسترنج آورده است که غزنه یا غزنین در اواخر قرن چهارم، در تاریخ شهرت پیدا کرد، یعنـی از  
غزنوي، که در یک زمان در مشـرق بـر هندوسـتان و در مغـرب بـر       زمانیکه پایتخت سلطان محمود 

بغداد حکومت می کرد، واقع گردید. متأسفانه از زمانی که سلطان محمود ، غزنه را دوباره بنا کـرد و  
با غنیمت هایی که از جنگهاي هندوستان به دست آورد، آن را بیاراست، وصف کاملی به دسـت مـا   

) اما اصطخري یـک نسـل پـیش از سـلطان     372-3فت شرقی، ص نرسیده است. (سرزمینهاي خال
محمود، از آن شهر ذکري نموده، گوید: مانند بامیان است، نهـر دارد، امـا باغسـتان نـدارد و از همـه      

شهرهاي حول و حوش بلخ، پرکاالتر و تجارت آن با رونق تر است، زیرا بندر هند است.
بازگشت از سفر هند و آوردن غنیمتهاي بسـیار از  هنگام ه . 415سلطان محمود در حدود سال 

آن سرزمین به تجدید بناي غزنه همت گماشت و این شهر در زمـان وي بـه اوج عـزت و شـکوه و     
جالل رسید و این حال بیش از یک قرن دوام یافت، اما سلطان عالءالدین غـوري، بـه انتقـام مـرگ     

ه غزنه تا خـتن آورده، پـس از تسـخیر آن در    برادرش که به دست بهرامشاه غزنوي کشته شده بود، ب
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به فرمان او آن شهر، سراسر به باد غارت رفت و سپس آن را سـوزانیدند و بـه همـین    ه . 544سال 
مناسبت سلطان عالءالدین به جهانسوز شهرت یافت. از آن  پس دیگر غزنه رونقـی نیافـت (همـان،    

)373ص 
دیده است، قبر محمـود را مشـاهده کـرده، گویـد:     غزنه را ه . ابن بطوطه هم که در قرن هشتم 

بعد به شهر غزنه رفتیم. غزنه شهر مجاهد نامدار سلطان محمود سـبکتکین اسـت ... وي بارهـا بـه     «
غزاي هند رفت و شهرها و قلعه ها را بگشود. قبر محمود در این شهر واقع است و زاویـه اي دارد.  

ویرانی افتاده و تنها بخش کوچکی از آن آباد اسـت ...  غزنه شهري بزرگ بوده که اینک بیشتر آن به 
)474، ص 1(سفرنامه، ج » از غزنه تا قندهار سه روز راه است.

تاریخ غزنه در سه قرن نخستین اسالمی خیلی مهـم اسـت.   « مرحوم میر محمد غبار می نویسد: 
سرزمین لشکر کشیده سپاهیان حکام عرب خراسان و سیستان در دورة فرمانروایی عبدالملک بر این 

با حاکم بومی این سرزمین، زنبیل، که اقامتگاه تابستانیش در زابلستان بود، به نبـرد پرداختنـد. مـردم    
غزنه بیگمان آرین بودند؛ اما سپس مردمی دیگر چون ترکان و جز آنان از آسیاي میانه به ایـن شـهر   

وانـان، جـایی بـا ارزش، در حماسـه     در آمدند. بعد ها زابلستان من حیث میهن رستم و سرزمین پهل
هاي آریایی دارد. در قرن سوم هجري (نهم میالدي) فرزندان لیـث (یعقـوب و عمـرو صـفاري) بـه      

هجـري (دهـم مـیالدي ) در    4غزنه و کابل رسیدند و زنبیل آن زمان را شکست دادند، اما در قـرن  
).250افغانستان، ص عهد سامانیان است که تاریخ غزنه روشن می شود (جغرافیاي تاریخی

نگارنده در غزنی:
نگارندة این سطور، توفیق داشت تا در زمان مأموریـت در افغانسـتان، از ایـن شـهر فرهنگـی و      
تاریخی که یادگار روزگار رونق زبان و ادب و عرفـان پارسـی(دري) بـود، دیـدن کنـد و گشـت و       

ایی، و محمود، و بیرونی و شـیخ بلغـار   گذاري در کوچه ها و خیابانهاي آن داشته باشد و بر مزار سن
و...حاضر شود و فاتحه اي بخواند و با مردم پارسی گوي آنجا که با گویش زیباي غزنه سـخن مـی   
گفتند، گفتگو کند و همنوا با آنان، از آنچه بر این سرزمین علم و ادب،  و عظمت از دست رفته اش 

رفته است، اندوه ببرد.  
گذشتن از میان خاکهـا و راه نـه چنـدان صـاف، دشـوار مـی نمـود و        حضور بر مزار سنایی، با 

عظمت باغ فیروزي محمودي، بحق که شایستۀ آن اقتدار گذشته نبود، و براستی که گذر ایام، چه بـر  
سر این شهر آورده است. شاید اگر در دست بسیاري از دولتهاي دیگر بود، از جاي جاي آن با جـان  

ایه هاي عظیم، از سوي جهانگردان عالقه مند، به دست می آوردنـد  و دل حراست می کردند و سرم
و قطعا نیز در راه آبادانی هرچه بیشتر آن به کـار مـی بردنـد. و چـه انـدوهبار بـود مـزار ابوریحـان         
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بیرونی، که برفراز تپه اي در کنار رودخانه غزنی، و در اوج غربـت و رو بـه ویرانـی بـه چشـم مـی       
1مندان که آرزومند بازدید از مزار آن دانشمند بزرگند.خورد و چه بسیار عالقه 

امروزه شهر غزنی، تقریباً آباد است، با وجود بازارها، دکانهـا، سـاختمان، بوسـتانها و... و مرکـز     
والیت غزنی است.  

همان رودخانه اي که ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود، حکایت سیل غزنی و ویرانی پل آن را بر 
خورشیدي نیز با شکسـته شـدن   1384هنوز هم در وسط شهر است، و به سال 2یسد،اثر سیل می نو

بند(سد) سلطان، پلی که دو قسمت شهر را به هم وصل می کرد، ویران شد.  
ویرانه هاي باالحصار هم که یادگار روزگار گذشته و دوران اقتدار غزنویان است، خـود نمـایی   

می کند  

باغ پیروزي و آرامگاه محمود
باغ پیروزي(فروزي) که بیهقی در تاریخ خود از آن نام می برد واالن در شـش کیلـومتري شـهر    

هـ. سـلطان محمـود را در آنجـا دفـن کردنـد(تاریخ بیهقـی،       421قرار گرفته، باغی است که به سال 
) هم اکنون نیز تابلویی نه چندان بزرگ، در ورودي آن نصب شده که بـه فارسـی(دري) روي   13ص

مـیالدي) تصـمیم   1035-6هــ. ( 427، و سلطان مسعود نیز به سال » باغ فیروزي«ته است: آن نوش
می گیرد قصري نو و با شکوه در آنجا بنا کند، و بخشی از دیوارهاي آن هنوز باقی است.  

وریحان، چه از درون و چه از بیرون، که حاکی از گذر روزگار و شکست ایام بود، بحق آدمی را رنج می ویرانی آرامگاه، اب. 1
داد. چه نیکو می شد اگر این مکانهاي به یادماندنی و خاطره انگیز، به طرزي باشکوه تعمیر و مرمت می شد و عظمت خفتگان در 

می گفت یکی از مشاور وزارت تحصیالت عالی افغانستان، که اي کاش آن مزار را براي بازدید کنندگان بیان می کرد. چه خوب
دست کم جمهوري اسالمی ایران همت می گماشت و بخشی از بودجۀ بازسازي را به مرمت این بناها اختصاص می داد، و 

توجهی به آنان مشهود افسوس می خورد که در این روزگار نیز هنوز هم بزرگان دانش و ادب در بوتۀ فراموشی قرار دارند و بی 
است؛ حتی در بناي مزارشان.

روز شنبه نهم ماه رجب میان دو نماز بارانکی « بیهقی در تاریخ خود، سیل غزنین را اینگونه بیان کرده است:. 2
خرد خرد می بارید چنان که زمین ترگونه می کرد و گروهی از گله داران در میان رود فرود آمده بودند وگوسفندان 

. جا بداشته هر چند گفتند از انجا برخیزید که محال بود بر گذر سیل بودن فرمان نمی بردند تا باران قوي شدبدان
هم خطا بود که برگذر سیل د وامیدنبیارکاهل وار برخاستند وخویش تن را به پاي ان دیوار افگندند ونهفتی جستند و

. ... .بودن
یاد ندارند و درخت کنده می ار دادند پیران کهن که بر ان جمله پاسی از شب گذشته سیلی در رسید که اقر

ان را چندان زیان کرد که در حساب هیچ م. این سیل بزرگ مردربود. گله داران بجستند و سیل گوسفندان را در آورند
.»شمار گیر در نیاید



6349 هامجموعه مقاله

آرامگاه سلطان محمود در انتهاي باغ قرار دارد که در روزگار محمود، این باغ پیروزي معـروف  
ه.)، به روضه مشهور شد، که معلـوم اسـت بنـاي    421ز به خاکسپاري وي در آنجا(سال بود و پس ا

حاضر، چندان قدیمی نیست، زیرا در اثر جنگهاي مختلف غوریـان سـالجقه، مغـوالن، تیموریـان و     
جنگهاي چندین ساله و اوضاع جوي و... عالوه بر آرامگاه سلطان محمود، بخـش اعظـم شـهر نیـز     

ی دو منار آجري غزنی و بقایاي قصر مسعود سوم هـم هنـوز دیـده مـی شـود.      ویران شده است؛ ول
سلجوقیان و غوریان و خوارزمشاهیان، هر کدام به نوعی آن را ویران کردند.

گفته می شود که در زمان سلطان محمود، مسجدي جامع با سنگهاي مرمـر و گرانیـت و دروازه   
ه که به قصر داراالماره از زیر زمین راه داشـته اسـت،   هایی طالیی و میناکاریها و فواره ها ساخته شد

بنا شده بـوده کـه از نظـر عظمـت آن     1و نیز دار العلوم و کتابخانۀ عظیمی در کنار این مسجد جامع
عـروس  «جامع را از جامع بغداد و جامع دمشق عظیم تر می دانسـتند و بـه همـین سـبب غزنـی را      

، 48نگارش غالم جیالنـی خـان، مجلـه کابـل، شـماره      » وکت غزنییاد از ش«(مقالۀ موسوم نمودند. » الفلک
).103خورشیدي به نقل از تذکرة بهادران اسالم، ص 1314جوزاي 

مـیالدي) بـه غزنـه رسـید و حـاکم آنجـا را       1504هـ. (910پادشاه تیموري، که به سال » بابر«
ک معرفی کرده که زراعت شکست داده، مجبور به عقب نشینی به قندهار کرد، غزنی را شهري کوچ

در آن دشوار بوده، تنها اندکی انگور، سیب و هندوانه در آن حاصل می شده است.  
میالدي) به تصرف نیروهاي بریتانیـایی در آمـد   1839این شهر در جنگ اول افغان و انگلیس ( 

).  252-251(جغرافیاي تاریخی افغانستان، ص 

غزنه در روزگار غزنوي:
رة سلطنت غزنویان، از بزرگترین دوره هاي علمی و ادبی، بویژه در غزنی است، در مجموع، دو

و غزنی پس از غزنویان هرگز آن شکوه و عظمت علمی و ادبی و سیاسی خود را به دسـت نیـاورد؛   
همچنان که سامانیان، ادبیات و علوم را در حوزه حکومتی خود ترویج داده و علما و ادباي بزرگ را 

ش گرد آورده بودند، غزنویان نیز مانند آنان در این راه سعی و کوشـش وافـر داشـتند.    در دربار خوی
در دربار سلطان محمود و چند نفر از جانشینان او، ادیبان فرزانه زبان فارسی (دري) و عالمان شـهیر  

زبان عربی می زیستند.
عـده اي از  سلطان محمود غزنوي، نه تنها در دربـار خـویش، حـدود چهارصـد شـاعر توانـا و      

علماي فرهیخته را نگه می داشت، بلکه در تأسیس مدارس و کتابخانه ها، تشویق و ترقـی معمـاري   
و حجاري و ... کوشش فراوان داشت و می کوشید تا علما و فضالي دوردست را در غزنی و مرکـز  

آمده است.389-386ذکر مسجد غزنه و چگونگی بناي آن، مشروحاً در کتاب تاریخ یمینی ص .1
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شمشـیر و  حکومتی خود گرد آورد که موفق هم بود. وي در نظر داشت که غزنـه را نـه تنهـا از راه   
سیاست، بلکه از نظر علوم و فرهنگ نیز گهواره و قلب امپراطوري بزرگ خویش قرار دهد.

در اینجا به اجمال به ذکر شاخص ترین شخصیتهاي سیاسی، علمی، ادبی و عرفانی آن روزگـار  
یان بـه  پرداخته می شود، که اگرچه بعضی از آنها دقیقاً در غزنه ساکن نبوده اند، اما در محدوده غزنو

گسترش علم و ادب می پرداختند، و بیشتر مراد از این نوشته، توجه و دقت حاکمـان و فرمانروایـان   
غزنوي و نقش غزنه به عنوان مرکز حکومتی آنان، در توجه و عنایت به اهل علم و  ادب و عالمـان  

زمـان  و فاضالن است که اگر این نگرش و سیاست عـالم پـروري و ادیـب نـوازي، در هـر دوره و     
تداوم و جلوه گري می داشت، بدون شک گستره سرزمینهاي پارسی(دري) گویان، از کثرت علمـا و  
فضل و ادبا، در سراسر جهان بی نظیر می بود، حتی اگر شعر شاعران و علم عالمان، براي تقدیم بـه  

نقـدر  حضور سلطان و بزرگان بود و جایزه و انعام و صله در پی داشت، توجه ممـدوح بـه مـداح آ   
زیاد بود که آن مدح و ستایشها در تاریخ ماندگار شده است. مدایح عنصري و سنایی و مسعود سعد 
و معزي و منوچهري و ... نتیجه ادیب نوازي و عالم پـروري حاکمـان و سیاسـتمداران آن روزگـار     

بوده است.

بزرگان غزنی و روزگار غزنویان:
. وزرا و دانشمندان.1

ی پس از بحثی مفصل در خصوص غزنویان و حکومت آنان، با اشاره بـه  مرحوم عبدالحی حبیب
اینکه در عصر آنان، مدنیت و زبان دري (فارسی) ترقی زیادي کرد و دین اسـالم در مملکـت رواج   
یافت و هند هم به نور آن روشن گردید، به ذکر وزراي بـا تـدبیر غزنـوي مـی پـردازد و از کسـانی       

حمد بن حسن میمندي، حسن بن محمـد میکـالی، خواجـه عبدالصـمد،     چون: ابوالعباس اسفراینی، ا
خواجه طاهر مستوفی، نام می برد که با حضور آنان ممالک هند و ماوراءالنهر و ایـران، آبـادان و بـا    

.2تجارتی پر رونق بود
، همچنین از این علما و نویسندگان نیز یاد شده است: البیرونی، ابن سینا، ابوالفتح بستی، ثعـالبی 

عبدالجبار العتبی، بو نصر مشکان، ابوالفضل بیهقی، نصراهللا منشی (صاحب کلیله و دمنه) ابو منصـور  
موفق هروي (نویسندة کتاب االبنیه عن حقایق االدویـه) عبـدالحی گردیـزي، فخـر مـدبر مبارکشـاه       
(نویسندة آداب الحرب و الشجاعه) ابوالحسن هجویري (صاحب کتـاب کشـف المحجوب).(تـاریخ    

)148ختصر افغانستان، ص م
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، 1الزمـان، ابـوعلی مسـکویه   نجیب اهللا توروایانا در ذکر علماي عصر محمودي، آنجا که از بـدیع 
ابوعلی سینا، ثعالبی، بیرونی، بیهقی، بونصرمشکان، ابوالفتح بستی و ابوسعید ابوالخیر نام می بـرد، در  

ابـن مسـکویه از   «آورده اسـت کـه:   ذیل نام بعضی همچون ابوعلی مسـکویۀ رازي، اذعـان کـرده و    
آریانـا یـا   »(نویسندگان ملی به شمار نمی آید، ولی در حوزة شهنشاهی این کشور می زیسـته اسـت.  

)226افغانستان،  ص 

. شاعران:2
حبیبی در یادکرد شاعران عهد غزنوي، از کسانی چون: فردوسی، فرخـی، عنصـري، عسـجدي،    

صر خسرو، اسدي طوسی، سید حسـن غزنـوي، ابـوالفرج    منوچهري، سنایی، مسعود سعد سلمان، نا
به بعد).148رونی، و مختاري غزنوي نام می برد (تاریخ مختصر افغانستان، ص 

ه. یمگـان دره  481–ه. قبادیـان بلـخ   394اما باید توجه داشت که کسانی چون ناصر خسـرو( 
ه. ؟) 432–ه. دامغان 398ه. توس) و منوچهري(411–ه. تابران توس 329بدخشان) و فردوسی(

و ... از دیگر سرزمینها برخاسته بودند و باز بدانجا برگشتند، و تنها به سبب مدتی اقامـت در غزنـی،   
از شاعران آن سرزمین شمرده شده اند.  

. عارفان و صوفیان:3
قدمهاي نخستین در راه بحث سلوك و روش و احوال صوفیه و عرفان در غزنین را می توان به 

د حکمروایی سالطین غزنوي، بویژه، سلطان محمود دانست که ابتدا توسـط عثمـان هجـویري و    عه
سپس ابوالحسن علی بن عثمان هجویري غزنوي اشاعه می یافت و هم او بود که به شام، ترکسـتان،  

–357هند، آذربایجان، طوس و اورگنج سفر کرد و حتی به مالقات صوفی بزرگ ابوسعید ابوالخیر(

ق) رسید، ابوسعید،  نخستین عارفی بود کـه عرفـان و تصـوف را وارد شـعر(رباعی) کـرد،(      ه.440
سنایی غزنوي(سده پنجم و اوایل ششم) نیز نخستین شاعري بود که عرفان را در غزل فارسی به کار 

برد و راهگشاي دیگر شاعران عارف گردید.)  
مرشدان طریقت، متصوفین و اولیاء در شهر غزنی و اطراف آن، عدة کثیري از عرفا و سالکان و

اهللا پا به عرصۀ وجود گذاشته، زیسته و چشم از جهان پوشیده اند و شاید به همین سبب اسـت کـه   

هجري در ري متولد شد. در همان کودکی علومِ مقـدماتی را فراگرفـت، و بـه سـرعت در طبیعیـات و الهیـات و       326ابن مسکویه در . 1
ۀ وي بود.؛ اما پـس  خاندارِ کتابکرد و کلیدرا میرکن الدولۀ دیلمی، وزیرِابن العمید، ریاضیات و طب عالمی سرشناس شد. وي مدتی خدمت

اد،    رسید. او در دربارِ دیلمیان صاحبِ مقام و منزلت واالیی بود، چنانکـه خـود را از  عضدالدوله شدنِ وي، به خدمتاز کشته صـاحب بـن عبـ
.(به نقل از ویکیپدیا)اصفهان به خاك سپردندتخت فوالد هجري درگذشت و وي را در421ابن مسکویه در ت. دانستر نمیمک
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، به سـبب کثـرت فضـال و اولیـایی کـه در      »هفت اقلیم«ه. ق.) در تذکرة 11امین احمد رازي (سدة 
م برده و آن را ستوده است، و مـردم افغانسـتان   نا» مدینه االولیا«اند، از آن شهر به عنوان غزنه مدفون

می ستایند. (سـیر تصـوف در   » شهر اولیا«و غزنه را » خاك اولیا«در عرف عام خویش، بلخ را به نام 
را ذکـر مـی   » نـاموس غزنـی  «) و ابن فندق نیز در نسبتهاي هر شهر، براي غزنی، 12افغانستان، ص 

)28کند. (تاریخ بیهق، ص 
ر باب عرفان و تصوف در آثار خود بدان اشـاره کـرده و شـرح و بسـط داده،     آنچه که سنایی د

بویژه در کتاب حدیقۀ الحقیقه، و عطار، در غالب آثار خود، و جالل الدین محمد مولوي، در مثنـوي  
معنوي، و... ، همگان خوشه چینان خـرمن عرفـان و تصـوف هجـویري غزنـوي و خواجـه عبـداهللا        

نیز خود شاگرد خواجه اسماعیل شنیزي بوده که مزارش در شهرِ وردك انصاري اند. و حکیم سنایی
(نزدیک غزنین) قرار دارد.

محمد اکبر سنا غزنوي، که مردي فاضل و اهل شعر و ادب و از معلمان شهر غزنی اسـت، و بـا   
نفـر از  135نـام  » اشعۀ زریـن، تـذکرة عرفـاي غزنـی    «نگارندة این سطور، مالقاتی داشت، در کتاب 

ارفان و صوفیان و اولیاي حق که در غزنین بوده اند، آورده است که شامل سه دسـته از عرفـا مـی    ع
شود.

عارفانی که غزنوي االصل بوده و در همانجا تولد یافته و چشم از حیات فرو بسـته  .1
اند.

کسانی که از مدینۀ االولیاي غزنی بر خاسته و به نقاط دیگر رفته اند..2
الد راهی شهر فضلخیز غزنه شده و در آنجـا چشـم از جهـان    بزرگانی که از دیگر ب.3

فرو بسته اند. 
ه. ق.) و بـه توجـه وزیـر روشـن     911–842در زمان پادشاهی سـلطان حسـین بـایقرا،(   

ه.)، قبـور و مـزارات بزرگـان غزنـی کـه بـر اثـر حملـه         907–844ضمیرش، امیر علیشـیر نـوابی(  
تاریخی، رو به انهدام نهـاده بودنـد، دوبـاره تـرمیم و شناسـایی      عالءالدین جهانسوز و سایر حوادث

گردید و بر هر یک از آن مزارات لوحه اي نصب شد.
» عـالی «هـ. به امر غزنی خان، حاکم غزنی، فاضلی به نام محمـد عـالم   1040همچنان، در سال 

» مرآة االولیـا «به نام فرزند شیخ محمد صالح نداي سمرقندي، از باشندگان این مرز و بوم، تذکره اي 
ساخته که منظوم بوده و در آن صرفاً به سرودن یک رباعی در وصف هر یـک از آن بزرگـان بسـنده    
کرده و در پایان رسالۀ خود گفته است: چون اولیا و اصفیاي غزنین بیش از حد و عـدد بـود و اکثـر    

ایشان در ذکر نبود، مدح ایشان به یک رباعی نموده شد:
است3ما گر چه سراسر وزر است       برتر ز مقــــــدسان شاخ سدردل "عالی"
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غزنی است که هر گوشه هزارش خضر استیک خضر جهان را نبـــود بیش ولی  
( مقدمۀ تذکرة عرفاي غزنی، صفحۀ ش)

اگر تنها از بعضـی از شـاعران و عارفـان دوران غزنـوي یـاد کنـیم کـه در غزنـه بـوده و آثـار           
خود به جا گذاشته اند و اثر آنان همواره بر پیشانی زبان و ادبیات فارسـی (دري) مـی   ارزشمندي از 

درخشد، خود حدیثی مفصل می طلبد؛ از شاعران و ادیبان گرانمایه، تا عارفان و نویسندگانی کـه در  
ا آن سرزمین ظهور یافته اند و آثاري گرانبها از خویش به یادگار گذاشته اند، و امـروز پـس از قرنهـ   

انـد، زیارتگـاه اهـل دل اسـت و     گذشت روزگار، هر یک از مزارهاي آن بزرگان که در غزنی مدفون
مردم دسته دسته از هر گوشه و کنار بر مزارشان گرد می آیند و فاتحـه مـی خواننـد و روح و جـان     
خستۀ خویش را تازه می کنند. هرچند کـه بـی مهـري زمانـه و اهـل آن، گـرد غربـت بـر مقـابر و          

گاههاي آن بزرگان نشانده و براي رسیدن به هر یک از آن قبور که در گوشه و کنار غزنی است، آرام
باید از میان خاکها و جاده هاي خاکی و ناهموار گذشت، اما این صـعوبت و سـختی راه، چیـزي از    

ارزش آنان نمی کاهد.
ه عبارتند از:آمد» تذکرة عرفاي غزنی«برخی از مشاهیر عارفان و علمایی که نامشان در 

ابوعبدالرحمن سلمی، شیخ عثمان هجویري (پدر علـی هجـویري) ابوالحسـن علـی هجـویري،      
شیخ اسماعیل چاچی، ابـوالعالي سـغدي، خواجـه الیخـوار، خواجـه اسـماعیل شـنیزي، ابوحنیفـه         
اسکافی، سید حسین بن ناصر علوي، امام یوسـف حـدادي، مسـعودي غزنـوي، ابوریحـان بیرونـی،       

ي، سید حسن غزنوي، سجاوندي، رضی الـدین علـی الال، بهلـول دانـا، موالنـا یعقـوب       سنایی غزنو
چرخی، پیر شاهباز، قاضی احمد شهاب الدین، خلیفه عالم نقشبندي، بابا سـکندر درویـش، خواجـه    

احرار، حضرت پیر قلندر مقري و... .
تأملی در بعضی نگاشته ها:

ن به غزنی، گاهی تأمل و درنگ بیشتري مـی  در خصوص انتساب عارفان و شاعران و دانشمندا
طلبد، و به نظر می رسد که معاصر بودن این افراد، باعث شده که مؤلف آنـان را منسـوب بـه غزنـه     
بداند. استناد تاریخی نیز گاهی وجود ندارد. به عنوان نمونه اگر بـه شـرح احـوال ابـو عبـدالرحمان      

ه تقریباً صـد متـر در شـمال غربـی آرامگـاه حکـیم       به فاصل« سلّمی نظري بیندازیم، آمده است که: 
سنایی غزنوي، واقع در گورستان بام بهشت، مزاري وجود دارد که مردم آن را به نام زیارت خواجـه  
نیمروزي یاد می کنند. در این محوطه دو قبر در کنار هم قرار دارند. تربتی که به سمت غـرب واقـع   

ته شیخ الشیوخ خراسان، ابوعبـدالرحمن سـلمی اسـت.    است، آرامگاه عارف برجسته و صوفی وارس
هـ) بعد از تثبیت و شناسایی که توسط 906در زمان امیر علیشیر نوایی، وزیر دانشمند هرات (متوفی 

دانشمندان خراسان و غزنین صورت گرفت، بر فراز مرقد او لوحه اي نصـب گردیـد کـه تـا همـین      
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(تـذکرة  ». هذا قبر ابی عبدالرحمن سـلمی « می خورد. اواخر باقی بوده و این عبارت در آن به چشم
325ایـن عـارف بـزرگ در سـال     « همان کتاب آمده است که: 8). و در صفحه 7عرفاي غزنی ص 

که در عروس البالد غزنین دیده از عـالم  412هـ.ق در شهر نیشابور چشم به جهان گشود و تا سال 
».ش دانش و عرفان گذرانیده استفروبسته، سراسر حیات پر بارش را در کسب و پخ

وي ادامه می دهد که شیخ سلّمی در خراسان دست به تأسیس مدرسه اي زد و در آن به پخـش  
) و سپس شاگردان وي را چنین بر می شمارد: امام ابوعبـداهللا  1و نشر فرهنگ اسالمی پرداخت (ص

ابوري محـدث معـروف   ) ابـوبکر نیشـ  440) شیخ ابوسعید ابـی الخیـر (متـوفی    431جوینی (متوفی 
) و بسا از صوفیان، محدثان، فقهـا و عارفـان دیگـر    487) ابوبکر بیهقی شافعی ( متوفی 487(متوفی 

(همان مآخذ) و همچنان حضرت شیخ در نیشابور به تأسیس کتابخانه بزرگی دست یازید.
وارد اینکه این شخصیت فرهنگی جهـان اسـالمی در کـدام زمـانی    « مؤلف در ادامه می افزاید: 

عروس البالد غزنی شده و چند سال از عمر گرانمایه اش را در این شهر تـاریخی گذرانیـده اسـت،    
معلومات دقیق در دست نیست، ولی از آنجا که نیشابور، بخشی از قلمرو امپراتوري غزنویـان بـوده،   

الدولـه  و غزنی به حیث مرکز این امپراتوري در اثر توجه سلطان بـزرگ و دانشـپرور شـرق، یمـین     
محمود غزنوي، مرجع علما و فضالي آن روزگار بوده است، بدون شک حضرت شـیخ سـلمی نیـز    

.4)10و 9ص ...» ( مدت زمانی از روز گارش را در این مرکز دانش و ادب به سر برده 
خورشیدي) در اهمیت غزنه و بخششـهاي محمـودي گفتـه    1338فوت: »(حیدر ژوبل« مرحوم 

فردوسی محور ادبیات ما به شمار می آید؛ اما شاعران بزرگ دیگر نیـز ظهـور   در دورة غزنه، «است: 
کردند که هر کدام استاد بودند. فردوسی نخستین شاعري بود که پس از تسخیر عربها، افکـار و آثـار   
ملی، داستانها و روحیۀ از بین رفته و مرده را به وسیلۀ شاهنامه دوباره زنده کرد... . با سـلطان کبیـر،   

نویان به اوج خود رسیده، شهر غزنه مرکز تازه و بزرگ علم و ادب شـد و شـاعران و عالمـان از    غز
هر جانب براي آموزش سخن و هنر به غزنه روي آوردند. غزنه دارالفنون علم و ادب گشت و مرکز 
فرهنگ اسالمی و مأمن عالمان و فاضالن و شاعران نامدار گردید و قرینۀ بغداد شـد تـا حـدي کـه     

داد در قبالش رونق خود بباخت. مدرسه ها، مسجد ها، پلها، قصر ها و باغها پدیـد آمـد. دیـوان و    بغ
دفتر به توجه حسن میمندي وزیر به زبان دري آمد. سلطان محمـود بـه زبـان و ادب دري خـدمت     
زیادي نموده، شاعر و نویسنده و ادیب را حرمت زیاد می گذاشت و موجب شد تا در حدود چهـار  

عر به دربارش گرد آیند و سلطان خودش هم شعر می گفت. شاعران و عالمـان را نیـک مـی    صد شا
هاي گرانبها می داد. دربار سلطان خود مجمع شاعران نخبه و بارز و مرکـز اعیـان و   نواخت و صلت

عالمان گشته بود. مسعود و بهرامشاه نیز شاهان فضل پرور و ادب دوست بودند. آثار سنایی، ترجمۀ 
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ه و دمنۀ بهرامشاهی و کتب و اشعار دیگر، گواه دانش پروري و شعر دوستی بهرامشاه اسـت، و  کلیل
).80مسعود سعد را نیز اکرام زیاد کرد.... (تاریخ ادبیات افغانستان، ص 

توجه سلطان محمود غزنوي و جانشینان وي به شعر و شاعري و علم و دانش و حمایـت آنـان   
و ادیبان (اگرچه انگیزه هاي سیاسی هم در آن دخیل بوده است) غزنـه  از علما و شعرا و دانشمندان 

را به یکی از مراکز مهم علم و دانش و ادب در سده هاي پنجم و ششم هجري درآورده بود. 
چه بسیار شاعران و ادیبانی که از دیگر نقاط کشور به غزنه رفتند و دیگر باز نگشتند و همانجـا  

یار کسانی که امروزه نام و نشان آنان پیدا نیست و یـا نـامی هسـت و    رحل اقامت افکندند و چه بس
نشان نه و آرامگاههاي بزرگانی که هنوز هم در جاي جاي شهر غزنی دیـده مـی شـود، حکایـت از     

حضور آنان در شهر غزنی دارد، چه روزگار غزنویان، و چه روزگار پس از آن.
مشتمل بر کتیبه هـاي قبـور و ابنیـۀ غزنـه     که» ریاض االلواح«مرحوم شیخ محمدرضا در کتاب 

است، بخشی از مزارها و قبور را که نشانی داشته، ذکر کرده است. این مزارات بیشـتر بـه سـبب آن    
بوده که چون مربوط به اولیاءا... و بزرگان بوده و معموالً سنگ و لوح و تـاریخی دارنـد، بـه شـمار     

درآمده اند.
مزارهاي مشاهیر:

ور آنان لوح داشته و مطابق با اسامی آنان است:سالطینی که قب
سلطان محمود غزنوي، محمدبن ایاز، سـلطان الـغ بیـک و    5امیر سبکتکین (پدر سلطان محمود)

سلطان عبدالرزاق، حظیرة اوالد طغانشاه هم در آنجا قرار دارد.  
برخی از مشاهیر که آرامگاه آنان در غزنه است، عبارتند از:

باباسکندر، سعد ابوجعفر، حکیم سنایی، شاه کـابلی، مـال بیکسـی، امـام احمـد      خواجه کوتوال،
الـدین علـی الال،   حداد، امام ابی محمد اعرابی، خواجه ابوبکر بلغار [از دوستان حکیم سنایی]، رضی

بهلول، سیدحسن غزنوي، خواجه محمد الي خوار، شیخ عثمان اربابهـا، شـیخ اجـل سـررزي، تـاج      
در، شمس العارفین، ختم االولیاء و ...، و تعداد زیادي دیگر که نیـازي بـه ذکـر آنـان     اولیا، شهباز قلن

نیست.
شیخ محمدرضا، همچنین اسامی بیست و دو قبرستان را که گاه بـه صـورت زیارتگـاه درآمـده،     

1ذکر کرده که لوحه هاي آنها خوانا نبوده و صاحبان آن ناشناخته مانده اند.

ش، در دویست و بیست صفحه توسط انجمن تاریخ افغانسـتان چـاپ شـده بـود کـه مرحـوم       1346سال ( کتاب مذکور به .1
ش، توسـط وزارت اطالعـات و  فرهنـگ بـه طبـع رسـانده       1356را به سـال  » تکملۀ ریاض االلواح«استاد سرور همایون نیز کتاب 

است.)
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سی در غزنه:دوران شکوفایی ادب پار
دوران شکوفایی زبان و ادبیات فارسی (دري) در غزنی را باید از اواسط سدة چهارم هجري تـا  
اواسط سدة ششم دانست. یعنی از ظهور غزنویان تا افـول آنـان، و پـس از آنکـه غـزنین بـه دسـت        

شد. قصر هـاي  غوریان، سالجقه، خوارزمشاهیان، مغوالن، تیموریان و... هر بار بیشتر و بیشتر ویران 
بلند زبان و ادبیات نیز همراه با قصر هاي پادشاهان و کنگره هاي قصر هاي محمودي و مسعودي و 
بهرامشاهی فرو ریخت، و اگر چه آن قصر هاي شاهانه را کسی دیگر نتوانست بنا کند و یا روزگـار  

ادبیـات فارسـی   مجال آن را نداد و یا دست طبیعت مانع آن شد، اما شـکوه از دسـت رفتـه زبـان و    
(دري) همچنان پا بر جاست و نه تنها در شهر غزنی که زبان اغلب آنان فارسـی اسـت و بخشـی از    
مردم نیز پشتو زبانند، اما در اطراف آن بویژه در ولُسوالیهاي (فرمانداریهاي) جاغوري، مالستان، قـره  

ه و در طـول بـیش از هـزار    باغ و... همچنان زبان و ادبیات فارسی (دري)، همچون سده هاي گذشت
سال، خود نمایی می کند و اصالت خود را حفظ کرده است و طوفانهاي حوادث روزگار و حمالت 
بی امان و گسترده، چیزي از ارزش آن نکاسته است و پس از سده هاي پـر تالطـم کـه پشـت سـر      

کننـد و شـاعران و   ها با زبان شیواي فارسی (دري) تکلـم مـی   گذاشته، امروزه نیز سراسر آن والیت
نویسندگان توانمندي بر مرکب شعر و ادب سوارانند و پیش مـی تازنـد، و ایـن بالنـدگی و رشـد و      
پیشتازي، خاص غزنه نیست، بلکه در کابل، بامیان، بلخ، تخار، بدخشان، هرات، بـادغیس، پنجشـیر،   

و گسـتردگی عالمـان و   کاپیسا، ارزگان، قندز، پروان، سرپل، بغالن و... نیز می تـوان همـین توسـعه    
شاعران و نویسندگان و فضالي پارسی گوي را شاهد بود که سرآمدان شعر و ادب معاصـر فارسـی   
(دري) افغانستانند و در کنار دیگر هموطنان خود، اعم از آنان که پشتو زبانند، یا نورسـتانی، ازبکـی،   

مل و تام دارند.ترکمنی، پشه اي و... آرام و با وقار زندگی می کنند و همزیستی کا

پایان سخن:
آنچه در نهایت می توان بیان کرد اینکه روزگار غزنویان دوران اوج شکوه و عظمت شهر غزنی 
(غزنه) بوده که صدها شاعر و نویسنده و ادیب و محقق در آنجا به سر می برده انـد و آثـار برجـاي    

ي) است، و همانطور کـه عالمـه شـبلی    مانده از آن بزرگان از برترین آثار زبان و ادبیات فارسی (در
نقل کرده است که:» شریف گرگانی«نعمانی، از قول 

که ماند از آل سامان و آل ساساناز آن چـندان نعیــم جــاودانـی
نواي باربـد مانده است و دستانثناي رودکی مانده است و مدحش

)256، ص 1(شعرالعجم، ج
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طان محمود و جانشینان او داشتند و امـروزه غزنـی از   از آنهمه شکوه و عظمت و قدرتی که سل
آن خالی است و جز اندکی بر جاي نمانده است، تنها آثار جاودانه نظم و نثـر فارسـی (دري) اسـت    
که بر ایوان کاخ بلند آن ادبیات، خود می نماید و پیروان و مقلدان آن را در طول حیات پربـار زبـان   

ید که از حد و شمار بیرون است، از فردوسی که سرآمد حماسـه  و ادبیات فارسی (دري) می توان د
سرایان است تا سنایی و مسعود سعد و نصراهللا منشی و ابوعلی سینا و بیرونی و بیهقی و ... که همۀ 

اند.این ها یادگار روزگار عظمت غزنه

پی نوشت ها:
د.به کار می رو» غزنَی«. امروزه این نام در افغانستان، به صورت 1
–1289.  گفتنی است که مورخان و تذکره نویسان معاصرافغانستانی، چون عبدالحی حبیبـی( 2

خورشیدي) و ... همـواره بـر ایـن مطلـب تأکیـد      1338خورشیدي)، دکتر حیدر ژوبل(فوت: 1363
دارند که نام قدیم آن سرزمین آریانا یا آرین بوده و پس از ورود اسالم، به خراسـان تغییـر یافتـه، و   

داخل پرانتـز  » افغانستان«پس از آن افغانستان نامیده شده است، و همواره پس از کلمۀ خراسان، لفظ 
غزنویان متأخر، عروج و اضمحالل ساللۀ غزنـوي در  «می آورند. و عبدالوهاب فنایی، مترجم کتاب 

. بـدین سـان   «..اثر کلیفرد ادموند بوسورث، آنجا که نویسنده گفتـه اسـت:   » افغانستان و هند شمالی
محمود را یک شخصیت دو بعدي می یابیم که از یک طرف علم بردار دیـن اسـالم مـی نمایـد و از     

با عالمت ستاره در پاورقی کتاب چنین آورده که :» جانب دیگر یک رزم آور قهرمان ایرانی است...
ی آریاناسـت  منظور از ایران در این جا و هرجاي این اثر، عبارت از ایران شرقی، سرزمین اصل«

(نگارندة این مقاله، فقط سخن گوینده را نقل می کند).» که مراد از افغانستان امروزي است. مترجم
نوشته که درست آن، شاخ سدر است.» شاخ صدر«. در متن کتاب 3
ابوعبدالرحمن محمد بن حسین بن محمد بن موسی سلمی نیشابوري، از مشـاهیر عارفـان ایـران در    «. 4

هجـري در شـهر نیشـابور اتفـاق     325چهارم و اوایل قرن پنجم هجري است. والدت وي در سال اواخر قرن 
افتاده است.  

مـادرش،  انـد. خاندان او، نزدیک سیصد سال یا بیشتر در نیشابور ساکن بوده و همه تربیت اشرافی داشته
ست. در نیشابور بـه تعلـیم و   بوده و خود، تربیت صوفیانه داشته ا-از مشایخ صوفیه-دختر ابوعمرو بن نجید 

حفظ قرآن و روایت اشعار و تحصیل زبان عربی، و سپس به درس حدیث و علـم بـاطن پرداختـه اسـت. بـه      
عراق و ري و همدان و مرو و حجاز سفر کرده و شاگردي استادانی چون ابوالحسن دارقطنی و ابونصر سـراج  

.و ابوالقاسم نصرآبادي و ابوعمرو بن نجید را کرده است



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6358

وي در آخر عمر، خانقاهی براي صوفیه در نیشابور، بنا کرد که محل سـکونت صـوفیه زمـان و از مراکـز     
تربیت کسانی شده است که در کسب علم باطن، استعدادي داشتند.

هجري در نیشابور ودیعه حیات به مـوکالن قضـا و قـدر    412سرانجام، در روز یکشنبه سوم شعبان سال 
(سایت ابرشهر، به نقل از وب گاه فرهنگسرا)اه که از خاك برکشیده بود به خاك رفت. سپرد و در همان خانق

412شـعبان سـال   3بـود و در روز  نیشـابور  هــجري قمـري در  325جمادي اآلخـر سـال   10او متولد 
(ویکیپدیا) (اینکه مزار وي را در شهر غزنـه نوشـته انـد، جـاي تأمـل      هـجري قمري در همان شهر درگذشت

)دارد.
اینگونه تأمالت را در تاریخ ادبیات و جغرافیـاي تـاریخی و معرفـت امـاکن و... بایـد در نظـر       
داشت و ضمن احترام به همۀ محققان و متفکران و مورخانی که در این راه کوشیده و قلـم زده انـد،   

دالحی نکاتی نیز به نظر می رسد که دقت در بارة آنها بیانگر حقایق بیشتري خواهد بود. مرحـوم عبـ  
خراسـان قـدیم کـه یـک واحـد عظـیم       «آورده است: » جغرافیاي تاریخی افغانستان«حبیبی در کتاب 

فرهنگی بود، اکنون به سه واحد سیاسی افغان، شوروي، ایران تعلق گرفته و کسی کـه در تـاریخ آن   
، علمـی،  سرزمین و حتی در تاریخ اسالم و آسیا مطالعه می کند، البد باید از نهضتهاي سیاسی ادبـی 

فکري این مردم واقف باشد، در حالی که مفاخر الیموت آنان امـروز در نشـابور و طـوس ایـران، و     
هرات و بلخ افغانستان و سمرقند و بخارا و چغانیان شوروي مدفونند و براي تحقیق تاریخ و زبانهـا  

ر عظـیم  و ادبیات و هر چیز این سرزمین، مساعی مشترك ملتهـایی ضـرور اسـت کـه در ایـن کلتـو      
).323-322(ص » تاریخی سهم دارند

مراجعه به کتب تاریخ و جغرافیا و تذکره هاي کهن، می تواند یاریگر اهل تحقیق در خصـوص  
ایران و حدود و ثغور و جایگاه آن نزد نویسندگان و شاعران و جهانگردان و اندیشـمندان، در دوران  

مختلف تاریخ باشد.
حماسه سرایی یا شـعر  «ذیل عنوان » تاریخ ادبیات افغانستان«مرحوم دکتر محمد حیدر ژوبل در
آیینـۀ  «، شـاهنامۀ فردوسـی را   ». اوستا تـا شـاهنامۀ غزنـوي   1رزمی و تکامل آن، دقیقی تا فردوسی، 

اهمیـت  « ) و ذیل 69-68دانسته است (ص » کانون حماسه سرایی افغانستان« و » فرهنگ افغانستان
دو ثلث اول شـاهنامه، شـامل تـاریخ و کارنامـه هـا،      «آورده است: » انو ارزش شاهنامه براي افغانست

جغرافیا، جاها، محلها و فرهنـگ و عـادات و اخـالق و طـرز زنـدگانی باسـتان مـردم افغانسـتان و         
داستانهاي ملی ماست که بهترین سند تاریخی، جغرافیایی و فرهنگـی ادوار باسـتانی و قـدامت ایـن     

یر از سلطنت هایی که بر افغانستان قسـماً حکومـت رانـده انـد و از     سرزمین می باشد و دو ثلث اخ
برخی حوادث جسته جسته یاد می کند.... با مطالعات شاهنامه ظاهر می شود که فردوسـی بـه زبـان    
افغانستان سخن گفته، به زبان غزنه، بلخ، کابل، هرات و بدخشان شعر سروده، کلمات و مصطلحات 
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ار، انشا و سبک شاهنامه همه معرف زبان و طرز استعماالت افغانسـتان  معین، طرز جمله بندي و گفت
است که هنوز در شهر ها و دهکده هاي افغانستان معمول بوده و غریب به نظر نمی آیـد. خالصـه،   
شاهنامه، زبان رایج در مناطق مختلف افغانستان را به کتاب و قلـم در آورد و آن را بـه سـایر نقـاط     

). و هم ایشان، بیت معروف فردوسی:73-72(ص » رواج داد... 
»چو ایران نباشد تن من مباد          بدین بوم و بر زنده یک تن مباد« 

را بدین صورت آورده است:
»چو کشور نباشد تــن من مباد            بدین بوم و بر زنده یکتن مباد«

)78(تاریخ ادبیات افغانستان، ص 
ر شاهنامه، گسترة سرزمین ایران، در بین دو قدرت و سرزمین این مطلب خود هویداست که د

بزرگ قرار داشته است؛ از سوي شرق و شمال شرق، با چین و توران هم مرز بوده و از غرب، با 
بار در آن شاهکار سترگ و ماندگار، 1210روم، و تمامی این سرزمین، ایران نامیده شده و نام ایران، 

اهل قلم است که از هر سرزمین و با هر آیین و مسلکی، همواره بیانگر ذکر شده است؛ بنابراین بر
و بازگو کنندة واقعیات و حقایق باشند تا خداي ناکرده، با جابجایی الفاظ و کلمات، و دیگرگون 

جلوه دادن واقعیتها و...، لطمه اي به واقعیات تاریخی وارد نشود. 
تق و سیمجور، به بلخ برگشت و در حالیکه فرزند . سییکتکین [سبکتکین] پس از رفع غائله فا5

خود محمود را به سپهساالري خراسان و فرمانروایی در نیشابور گذاشته بـود، از بلـخ عـازم غـزنین     
گشته گردیده، در محلی که موسوم به مادرموي (مدر حالیه) به حدود بلخ و در بین آن شهر و غزنـه  

). در 183میالدي)(آریانا یا افغانسـتان، ص  996اگست ه387واقع بود، پدرود حیات گفت (شعبان 
بـر وزن چریـک، در زبـان    » سـییک «آورده و ذیل آن گفته است: » سییکتکین«کتاب مذکور، همه جا 

اسـت. در کتـب کهـن    » سـویوك «ترکی به معناي محبوب و دوست داشتنی است. شکل دیگر کلمه 
ون به امال و معناي کلمه آشنایی نداشـته انـد،   می نوشته اند، ناسخان بعدي چ» ي«سییک را به یک «

قید کردند که هیچگونه معنایی با در نظرداشت کلمـۀ ترکـی نـدارد. ایـن کلمـه      » سبک«این کلمه را 
).179ص»(آهسته آهسته به این شکل نادرست مروج گردید

والسالم

منابع و مآخذ:
توروایانـا، انتشـارات االزهـر، چـاپ دوم،     ا...آریانا یا افغانستان (تاریخ مختصر افغانستان)، نجیب

ش.1379پیشاور، 
.1362برهان قاطع، محمدحسین بن خلف تبریزي، به اهتمام محمد معین، امیر کبیر، تهران 
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پژوهشی در اعالم تاریخی و جغرافیایی تاریخ بیهقی، سیداحمد حسـینی کـازرونی، از انتشـارات    
1384مؤسسه فرهنگی آیات، تهران 

متأخر، کلیفرد ادموند بوس ورث، ترجمۀ عبدالوهاب فنایی، مرکز علوم اجتمـاعی علـوم   غزنویان 
ش.1367افغانستان، کابل، 

1382تاریخ ادبیات افغانستان، محمد حیدر ژوبل، انتشارات میونـد، کتابخانـۀ سـبا، چـاپ سـوم      
ه.ش.

فروغی، تهران، بی تاتاریخ بیهق، ابوالحسن زید بیهقی (ابن فندق)، تصحیح احمد بهمنیار، چاپ 
.1385تاریخ کامل، عزالدین ابن اثیر، ترجمه حمیدرضا آژیر، انتشارات اساطیر، تهران 

تاریخ مختصر افغانستان، عبدالحی حبیبی، انتشارات دانش، کتابخانۀ قصه خـوانی پیشـاور، چـاپ    
خورشیدي.1377سوم 

.1380تذکرة عرفاي غزنی، محمد اکبر سنا غزنوي، چاپ پیشاور، 
ترجمۀ تاریخ یمینی، ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی، تصحیح جعفر شعار، انتشـارات علمـی   

.1382و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران 
جغرافیاي تاریخی افغانستان (پنجاه مقاله) عبدالحی حبیبی، انتشارات میوند، کتابخانه سـبا، چـاپ   

خورشیدي.1382سوم 
الم محمـد غبـار، انتشـارات میونـد، کابـل، چـاپ چهـارم،        جغرافیاي تاریخی افغانستان، میـر غـ  

خورشیدي1383سرطان(تیر) 
ش.1346ریاض االلواح، شیخ محمد رضا، از انتشارات انجمن تاریخ افغانستان، کابل 

.1356سیر تصوف در افغانستان، عبدالحکیم طبیبی، انتشارات بیهقی، کابل 
)زیر نظـر محمـد دبیـر سـیاقی، از انتشـارات      فرهنگ جامع فارسی (آننـدراج)، محمدپادشا(شـاد  

ش.1363کتابفروشی خیام، چاپ دوم، تهران 
ش.1335لغت نامه دهخدا، علی اکبر دهخدا، دانشگاه تهران، تهران 

خورشیدي.1314، جوزا (خرداد) 48مجلۀ کابل، شمارة 
علمـی و  مسالک و ممالک، ابواسـحاق ابـراهیم اصـطخري، بـه اهتمـام ایـرج افشـار، انتشـارات        

.1368فرهنگی، چاپ سوم تهران 
ش.1356مقامات تاریخی و مزارات غزنه، سرور همایون، انتشارات بیهقی، کابل 

هفت اقلیم، امین احمد رازي، تصحیح سید محمد رضا
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بررسی و تحلیل شیوه هاي بیان آموزه هاي اخالقی جامی در هفت اورنگ 
صبا کهریزي

وردانشجوي کارشناسی ارشد پیام ن
1دکتر فاطمه جمالی

عضوهیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
چکیده

بوده از دیرباز یکی از مهمترین مسایل مطرح در جوامع انسانی آموزه هاي اخالقی و مضامین مرتبط با آن
با ابزار متعدد از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. تهذیب به طرق مختلف وکه در قالب تعلیم، تربیت و

بی شک ادبیات از مهمترین و کارآمدترین ابزارها در این حوزه است که با شیوه هاي تعلیمی تاثیر گذار در 
اندرزهاي اخالقی را کانون توجه مخاطبان مختلف قرار داده حکایات وقالب اشعار و متون نثر؛ مفاهیم،

است. 
ري بیشتر کالم خود از یکنواختی در تعلیمی به منظور تاثیر گذانویسندگان آثاربدیهی است شاعران و

کالم پرهیز کرده و شیوه هاي متفاوتی را براي بیان تعلیمی خود به کار 
برده اند. نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر قرن نهم از جمله شعراي توانمندیست که در آثار خود به ویژه 

متفاوت و متنوعی ارایه داده است. وي هفت اورنگ با توجه به تمام ابعاد وجودي انسان راهکارهاي تربیتی 
از این طریق کوشیده است راهی براي تبیین و تاثیر آموزه هاي اخالقی خود در ذهن و ضمیر مخاطب بیابد. 
بر این اساس جستار حاضر بر آن است تا به جاي بررسی کمی صرف، با واکاوي کیفی، شیوه هاي مختلفی را 

به کار برده است، بررسی و تحلیل نماید.که جامی در بیان اخالقیات و تعالیم
واژگان کلیدي: جامی، شیوه هاي بیان، آموزه هاي اخالقی، مثنوي هفت اورنگها:کلیدواژه

بیان مساله پژوهش
در خلق یک اثر ادبی عوامل گوناگونی دخیل است. این عوامل که عبارت است از: متن و فرامتن از 

کند که این پیرامتنیت شامل دو از متن به پیرامتنیت تعبیر می1. ژرار ژنتاجزاي مهم هر اثر به شمار می آید
عنصر است: یکی؛

عامل درون متن که همان بحث ادبیت شاعر یا ) «150: 1385درون متن و دیگري؛ برون متن یا فرامتن (آلن، 
عواملی هستند که برداشت باشد. عوامل برون متن یا فرامتنی، نویسنده است و شامل: تخیل، عاطفه و بیان می

). یکی از کارکردهاي عوامل فرامتنی این است که 2:1379(اسداللهی،» دهندشاعر از جهان بیرون را نشان می
شود. نیز عوامل، شعر براي ما دیریاب میکند بدین معنا که بدون اطالع از اینبه نوعی شعر را دیریاب می

است. زیرا آگاهی از عوامل فرامتنی زمان شاعر، گی خاص شاعرتداعی کنندة شرایط زمانی و مکانی و فرهن

1 .f.jamali.pnu@gmail.com
1 jerar jenet
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شود. گاهی عوامل فرامتن از خود متن بیشتر اهمیت پیدا باعث درك بهتر عنوان یا محتواي یک اثر ادبی می
تواند در جهت هاي متعدد مینام نویسنده یا عناوین آثار، به شیوه«کند که اشاره می1کنند. ژرار ژنتمی

توانیم به خود ). یعنی ما از تحلیل نام یک اثر، می152:1385(آلن،» بر دریافت متن، ایفاي نقش کندنظارت 
توان از عنوان یک شعر، خوانشی متن نیز دست یابیم یا بدون توجه به محتواي خود اشعار، در گام اول می

تازه از اشعار عرضه کرد.
کدکنی مورد گزینی اشعار شفیعیرامتن مؤثر در نامدر پژوهش حاضر میراث ادبی به عنوان یک عامل ف

انگیزة اصلی چنین تحقیقی، بازتاب تأثیرگزار میراث ادبی در عناوین و بررسی و تحلیل قرار می گیرد. 
عبارت محتواي اشعار این  شاعر است. آنچه در این جستار به عنوان فرامتن میراث ادبی بررسی می شود،

آثار شاعران و نویسندگان، اساطیر، تک مصراع یا قسمتی از اشعار گذشتگان که هاي ادبی،است از: شخصیت
ها را در عناوین شعر خود به کار برده و به طور کل آنچه در ارتباط با متون ادبی کهن است.شاعر آن

، به این کدکنی  نشان دادهکوشند نقش و تأثیر این عامل فرامتن را در نام گذاري اشعار شفیعینگارندگان می
ها و انتقال چه پیام هایی براي بیان کدام اندیشه» فرامتن میراث ادبی«پرسش که؛ در اشعار شفیعی کدکنی از 

استفاده شده است؟ پاسخ دهند. 
پیشینۀ پژوهش

هایی دربارة تحلیل عناوین اشعار قیصر امین پور و سلمان هراتی از مصطفی گرجی و افسانه میري مقاله
هاي هزار و یکشب از مریم حسینی و حمیده قدرتی در گزینی زنان در داستانرهاي ادبی و نامدر مجلۀ جستا

هایی ها در شعر معاصر عرب از شفیعی کدکنی، از پژوهششناسی مجموعهي متن پژوهی ادبی و نامفصلنامه
دام بر اساس عوامل شناسی به رشتۀ تحریر درآمده است. اما بررسی و تحلیل در هیچ کاست که در زمینۀ نام

کدکنی و أدونیس از نگارنده، تنها گذاري اشعار شفیعیفرامتن صورت نپذیرفته است. مقالۀ نقش دین در نام
گذاري اشعار بوده است. بر این اساس جستار حاضر از نخستین گام پژوهش در زمینۀ نقش فرامتن در نام

هاي این حوزة تحقیقی به شمار می آید.
ریف متن و فرامتن درآمدي بر تعا

تخیل شاعر به تنهایی عاملی براي آفرینش ادبی نیست؛ بلکه عوامل فرامتنی همچون سنت، سیاست، 
گزینی اشعار هاي فرهنگی وجود دارد که ذهن شاعر در ناماجتماع، دین، محیط زندگی، وقایع تاریخی و زمینه

داند. درون متن که شامل ن متن و برون متن می، پیرامتن را حاصل جمع درو1ژرار ژنت«هاست. متأثر از آن
تخیل، عاطفه، بیان است و برون متن یا فرامتن که مربوط به عوامل بیرون از متن و برداشت شاعر از جهان 

).150:1385آلن، » (باشدبیرونی متن می

1 jerar jenet
1  .jerar genet
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اي داراي از نظر عدهشود. گفتمانها تولید مییک اثر نوین بر پایۀ اثر یا آثار پیشین و در ارتباط با آن
ها باید خارج از متن را مورد توجه قرار شود بلکه براي جستجوي آنهایی است که در متن یافت نمیویژگی

داد. از دیدگاه برخی مکاتب تحلیل گفتمان، موضوعاتی همچون مضامین سیاسی و اجتماعی اولویت بیشتري 
تر از موضوع تحلیل متنی و تحلیل گفتمان گستردهدارند. همچنین باید گفت؛ از آن جا که ماهیت موضوع

شود و در تحلیل بینامتنی به بینامتنی است متغیر و متفاوت است. زیرا در تحلیل متنی فقط به متن اکتفا می
چندین متن. اما همواره توجه منتقدان و محقان به دنیاي متون است. البته موضوع و پیکرة مطالعاتی تحلیل 

هیچ «). همچنین از دیدگاه مکاریک 14: 1388یابد( نامور مطلق، و بینامتن به بافت گسترش میگفتمان از متن 
چه مهم است گذر از متن و توجه به فرامتن است. ). و آن72: 1385مکاریک، »(متنی آزاد از متون دیگر نیست

وانند در جهت نظارت بر تهاي متعددي میکند نام نویسنده یا عناوین آثار به شیوهژرار ژنت اشاره می
شود. بدیهی است هدف هر شاعر ، شناسنامۀ یک اثر ادبی محسوب می»عنوان«دریافت متن ایفاي نقش کنند. 

آن است که با شعر خود بر خواننده یا مخاطب تاثیر بگذارد. بر همین اساس در انتخاب عنوان، توجه فراوانی 
گزینند هاي شعري که شاعران براي اشعار خود بر میعنوان و نامکند تا جذابیت و تأثیر آن اثر بیشتر شود. می

هاي شعري این شاعران که خواننده با توجه اولیه به عنوانبسیار قابل توجه و درخور تأمل است. چنان
چه در میان خوانندگان و مخاطبان امري بدیهی و مرسوم تواند به جریان حاکم بر این اشعار واقف شود. آنمی

می شود این است که معموالً شاعران و نویسندگان مورد عالقۀ خود را با نام عنوان اثر یا آثارشان محسوب
شناسند. حتی در برخی نمونه ها عنوان یک اثر ادبی مانند: بوف کور یا صداي پاي آب سبب ماندگاري در می

یابد.شود. بنابراین دقت و توجه کافی در انتخاب این عناوین ضرورت میاذهان می
ست که به اقتضاي زمان خود تحت تاثیر عوامل فرامتنی میراث ادبی کدکنی از آن دسته شاعرانیشفیعی

است. این نکته ضروري است که فهم ما از و این عوامل را در عناوین و محتواي اشعار خود بازتاب دادهبوده
ایم؛ لذا در ت که از این عناوین کسب کردهکدکنی، تنها برداشتی استحلیل عناوین اشعار میراث ادبی شفیعی

آید و معنی مورد صدد آن نیستیم تا حکمی را به شاعر نسبت دهیم. زیرا معتقدیم که میان آن چه از شعر برمی
نظر شاعر، مطابقت صد در صد پدیدار نیست و هر اثر هنري وجودي مستقل از شاعر دارد. هدف ما بررسی 

اش است.ندهساختی مستقل و جدا از آفرین
بحث و تحلیل

کدکنی میراث ادبی در شعر و اندیشۀ شفیعی

از میان شاعران معاصر ایران، محمدرضا شفیعی کدکنی شاعري است که به دلیل تسلط بر ادبیات سنتی و 
هاي گوناگون از اشعار شاعران دیروز و امروز ایران معاصر فارسی، شعرش انباشته از تلمیحات و اقتباس

جا که، با تاریخ ادبیات و آثار ادبی کهن و معاصرفارسی پیوند بسیار نزدیکی دارد، . شعر م. سرشک از آناست
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هاي ي فرهنگی شعر او جنبهاز دیدگاه تأثیرپذیري شعري، نمونۀ مناسبی براي بررسی و تحلیل است. پشتوانه
ایرانی تا اشاره به اساطیر آریایی و گوناگونی دارد که مصادیقی از اقتباس و تلمیح به شعر شاعران بزرگ 

کدکنی خود دربارة پشتوانۀ فرهنگی شعر شاعران از این گنجینه عظیم شود. شفیعیسامی را شامل می
کند و از هاي گذشته حرکت میپشتوانۀ فرهنگی مثل جریان یک رودخانۀ معنوي از دنیاي نسل«نویسد: می

صعودي هنري، در ذات شاعر مانند ترانسفورماتوري است که این جریان به وسیلۀ دو قطب عمیق انسانی و
سپارد و باز خودش بخشی از پشتوانۀ فرهنگی را براي شاعران کند و به جامعه میاین جریان را تقویت می

).133: 1380(شفیعی کدکنی، » آوردنسل بعد از خود به وجود می
زبان قدما قرار نگرفته اند. در اشعار شفیعی کدکنی تحت تاثیرهیچ یک از شاعران معاصر مانند شفیعی

خورد. چنین به نظر می رسد که اطالعات وسیع تاثیرپذیري از قدما در سطح وسیعی به چشم می
کدکنی از نظم و نثر قدیم، این کارکرد را به وي تحمیل کرده و گاه اجازة تفکر آزاد را از او گرفته، شفیعی

تصنع به خود بگیرند و منتقدانش نیز با توسل به این کلمات و باعث شده برخی اشعارش رنگ و بوي
واژگان او را به شعرسازي متهم کنند. باید اذعان کرد که در شعر هیچ یک از شاعران معاصر این اندازه 

خورد.گیري واژگانی و ترکیبی به چشم نمیتاثیرپذیري و وام
اي را مطرح کنند، شفیعی هاي تازهکهن، اندیشهدر بین شعرایی که توانستند با یاري گرفتن از ذخایر

کدکنی در بسیاري از شعرهایش، مصرع یا بیتی از شاعران دور و شفیعی«کدکنی، جایگاهی مشخص دارد. 
اي باستانی بخشیده است. به طور کلی استفاده از روش تضمین نزدیک آورده و بدین صورت به کالمش جلوه

ها به عقب ها و قرندر میانۀ شعري امروزین، ناگهان خواننده را سالو آوردن بیتی از شاعران متقدم
دهد. شعر شفیعی، ریشه در گذشته ادبی این مرز و بوم و نشان از گونه به شعر میباستانگرداند و نمایی برمی

ها و دلبستگی عمیق او به ایران و ادب کهن آن دارد. این شاعر معاصر به کردار حافظ، بسیاري از مضمون
هاي شعري را از شاعران پیش گرفته و بار عاطفی خاصی بدان بخشیده است. از جمله شاعرانی که بر مایهبن

ها نام برد. حنظله بادغیسی، رودکی، انوري، شهید بلخی، فرخی، توان ایناند میي او اثر نهادهشفیعی و اندیشه
یکی از پیشروترین ). شفیعی122: 1389یتی، (روحانی و عنا» خاقانی، مولوي، حافظ، ناصرخسرو، خیام

او مانند حافظ «شاعرانی محسوب می شود که ادامۀ حیات گذشته را در خالل زبان اکنون به کار برده است. 
ها هاي شعري را از شاعران پیش از خود اخذ کرده و بار عاطفی خاصی به آنمایهبسیاري از مضامین و بن

).52: 1390نبري، (حسن زاده و ق» بخشیده است
کدکنیها و محتواي  اشعار شفیعینقش میراث ادبی در نام سروده

گزینی اشعار شفیعی به شمار می آید. عنوان از عوامل فرامتن تاثیرگذار و پربسامد در نام20میراث ادبی با 
خود را نیز از هر شاعري براي سرودن شعر، عالوه بر به کارگیري زبان ملی، تصویرهاي شعري«به طورکلی 

گیرد و مفاهیم اي خود وام میمتن اجتماع، یعنی فرهنگ، دین، آداب و رسوم و یا گذشتۀ تاریخی و اسطوره



6365 هامجموعه مقاله

که اشاره شد اي برخودار است چنانکدکنی از تمایز ویژهکند. شفیعیها مطرح میشعري خود را در قالب آن
ها، ادبیات و فرهنگ ایران، نتیجۀ ه زبان، آیینهاي شخصی شاعر ببستگیاین رنگ و تشخص عالوه بر دل

). در یک نگاه کلی، این عناوین 116: 1388(عالی، » تفکر وي در اجزاي گوناگون تاریخ و فرهنگ ایران است
قصه الغربه «، »با سبزناي گندم چنگیز«، »منطق الطیر«، »آوارة یمگان«، »صداي بال ققنوسان«، »سیمرغ«شامل: 
، »در این قحط سال دمشقی«، »بار امانت«، »حالج«، »درکاروان حله«، »چتر دیو«، »درختان سبزبرگ «، »الغریبه

هزارة دوم آهوي «، »این کیمیاي هستی«، »نوشدارو بعد از سهراب«، »مویۀ زال«، »شب خیام«، »سیمرغ«
».آه شبانه«، »کوهی

، »با سبزناي گندم چنگیز«، »ق الطیرمنط«عنوان  میراث ادبی 6با » جوي مولیانبوي«در این میان دفتر 
عنوان، 3با » هاي سرو کاشمرمرثیه». «بار امانت» «وجود حاضر غایب«، »آواره یمگان«، »قصه الغربه الغریبه«
در این قحط «عنوان، 3با » خطی ز دلتنگی». «مویۀ زال«، »نوشدار بعد از سهراب«، »هزارة دوم آهوي کوهی«

در ». شب خیام«، »شب خیام«عنوان، 2در ستایش کبوترها با ». سیمرغ«، »لهدر کاروان ح«، »سال دمشقی
از بودن و ». سیمرغ«عنوان، 1شبخوانی با ». حالج«، »صداي بال ققنوسان«عنوان، 2هاي نیشابور با کوچه باغ

عنوان، 1با مثل درخت در شب بارانی ». آه شبانه«عنوان، 1ها با زمزمه». آواره یمگان«عنوان، 1سرودن با 
عنوان، 1و غزل براي گل آفتابگردان  با » برگ درختان سبز«عنوان، 1دار با ستارة دنباله». این کیمیاي هستی«
هیچ عنوانی از میراث ادبی را » از زبان برگ«کدکنی، شوند. در میان دفترهاي شفیعیرا شامل می»  چتر دیو«

کدکنی بسامد عناوین میراث ادبی هر یک از دفترهاي شفیعیبه خود اختصاص نداده است. نمودار زیر بیانگر
باشد.می

)1کدکنی(هاي شعري شفیعینمودار بسامد عناصر میراث ادبی در عناوین مجموعه
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ار بیشتر از سایر دفترهاست. به طوري که در بسامد این تاثیرپذیري در عناوین دفتر بوي جوي مولیان بسی
این دفتر، از واژگان و ترکیبات شاعران بزرگ همانند حافظ، سعدي، عطار، ناصر خسرو وام گرفته شده است. 

ثالث تاثیر پذیرفته است. این موضوع مختص دفترهاي آغازین این شاعر در دفتر شبخوانی نیز از اخوان 
تري رسیده، نتوانسته از این تاثیر رهایی یابد به عدي خود که به زبان کاملنیست بلکه حتی در دفترهاي ب

طوري که نام دومین مجموعۀ شعري خود یعنی هزارة دوم آهوي کوهی را از اشعار نخستین پارسی برگزیده 
را در خود دارد، با ستایشی از 60و 50ي شفیعی این مجموعه را که عموماً شعرهاي آخر دههاست.

هاي گوناگون از موالنا، حافظ، گیريزند و پس از وامکند و به ستایشی از حافظ گره میوسی آغاز میفرد
فرخی و رودکی با تضمینی از مصراع معروف سعدي، (ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند) به 

گاه بدون اشاره انجام داده گیري را گاه با اشاره مستقیم وکدکنی این وامدهد. شفیعیگیري خود خاتمه میوام
است. درك همۀ این مناسبات کار بسیار مشکلی است، چرا که اطالعات عمیقی از نظم و نثر گذشته را 

کدکنی به متون کالسیک باعث شده اشعارش از لحاظ اشارات تلمیحی به متون نظیر شفیعیطلبد. احاطۀ کممی
).93-89: 1388(بامدادي و مدرسی، » نظم و نثر قدما غنی باشد

کدکنی خواهیم پرداخت. در ابتدا گذاري اشعار شفیعیدر این بخش به تبیین و تحلیل میراث ادبی در نام
عنوان هر شعر و بخش اندکی از آن ذکر شده، سپس به تعریف آن عنوان و بیان مرجع شاعر در این اقتباس  

ررسی و تبیین ارتباط میان عنوان و محتواي می پردازیم. و در نهایت تحلیل محتوایی آن اشعار در قالب ب
شعر.
منطق الطیر.1

ست/ گویم/ این سحر عاشق است و سحر/ یکی نرفته هنوز/ آن دگر کند آغاز/ صدا یکیببین که/ می
ولیکن پرندگان بسیار.

موضوع «یی است رمزي. هاي ادبیات عرفانی، منطق الطیر عطار است که منظومهیکی از مهمترین مثنوي
بحث طیور از یک پرندة داستانی به نام سیمرغ است. مراد از طیور، سالکان راه حق و مراد از سیمرغ آن

بودند هدهد سمت راهنمایی آنان را پذیرفت. از میان وجود حق است. از میان انواع طیوري که اجتماع کرده
: 1347(صفا، ». سیمرغ راه یافتندماندند که به حضرتبال و پر و رنجور باقی میهمۀ مرغان تنها سی مرغ بی

هاي شاعران و نویسندگان را به صداي پرندگان منطق الطیر کدکنی در این شعر، آثار و نوشته). شفیعی866
آوایی را از بین ببرد. تواند این همکس نمیآوازند و هیچعطار تشبیه کرده است که همه با هم یک صدا و هم

را در جهت توصیف همصدایی و اتحاد اندیشه و سخن » منطق الطیر«عنوان همانطور که آشکار است، شفیعی 
خود و شاعران هم عصرش به کار برده است. 

با سبزناي گندم چنگیز.2
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ها/ که بر لب کنم/ اینجا گنجشگاز راه دور/ بوي بهار تو را هنوز/ آمیخته به خون خزانی/ احساس می
گویند/ با سبزناي گندم چنگیز/ دهقان توس و هاجرت/ میهاي حوض/ با ماهیان سرخ/ سخن از مپاشوره

تبریز/ نوروز باستانی فرخنده باد.
هاي سیاسی، هاي تاریخ ایران، تمامی ارکان و بنیانترین حادثههجوم مغوالن به عنوان یکی از مهم

، نوسان و اقعهواین در حقیقتن روزگاران ایران را تحت تاثیر قرارداد. آاجتماعی، اقتصادي و فرهنگی 
.سبب گردیدایران دگرگونی بسیاري را در مسیر تاریخ 

شاعر با انتخاب این عنوان به شیوة بلیغ و هنرمندانه اي به شرح احوال نامطلوب خود در عین مطلوب 
بودن

هایی که بر لب کنم. گنجشکظرف زمان می پردازد: از راه دور بوي بهار را آمیخته به خون خزان احساس می
حوض آمده، با ماهیان از مهاجرت می گویند؛ در شرایط نامساعدي که مانند زمان حملۀ چنگیز است دیگر 
یاراي ماندن ندارند. در حقیقت، وضع ناآرام خود را به زمان یورش چنگیز به ایران، تشبیه کرده و با وجود 

عر با سبزة چنگیز، مزین شده است فرا رسیدن بهار براي شاعر هنوز اوضاع آرام و مساعد نشده است. بهار شا
هاي گذشته کاشته بود هنوز نکته آنکه عنوان شعر با محتواي آن تطابق خاصی دارد. گندمی که چنگیز در سال

تا هنوز آن گندم بذر خواهد داد و آثار آن پابرجاست و سرسبزي و خرمی خود را از دست نداده است یعنی 
رده بود و شرایط نامساعدي را در ایران ایجاد کرده بود از بین نرفته است که با خونریزي که چنگیز به پا کاین

و دیگران جاي او را گرفتند و اوضاع را پیش تر از پیش نامساعد کردند. 
قصه الغربه الغریبه.3

هاي غربت بالیدم/ نالیدم/ گفتم/ با انقراض سلسلۀ سرما/ این باغ مومیایی بیدار نیلوفري شدم/ بر آب
ها را/ در چشمه سار سحر سرودش/ خواهد شست/ وینک وانگاه آن چکاوك آواره/ حزن درختشود/می

اش را به کجا خواهد سپرد؟هاي شبانگاهیام که امشب/ در زیر برف پر حرف/ نعش سرودهدرمانده
زبان عربی از آثار تمثیلی و رمزي شیخ شهاب الدین سهروردي به الغربیه، یا الغربهالغربیهرساله غربه

رساله که در واقع شرح داستان حی بن یقظان است، سهروردي خود را به صورت انسانی یندر ا«است. 
گاه کند. آنفرض کرده است. با فردي به نام عاصم، به قصد شکار گروهی از مرغان ساحل دریا، حرکت می

ها را شوند، آنکنند و شناسایی میشوند که چون آن افراد از اصل و نصب ایشان سؤال میگرفتار افرادي می
این داستان نیز که نظاره کنند.دهند که باالي چاه بیایند و آسمان راها اجازه میافکنند و فقط شببه چاه می

: 1391(پورنامداریان،..»شبیه همان رساله الطیر است با بسط و شرح بیشتر، تکیه فراوانی بر آیات قرآنی دارد
کدکنی در شفیعیکنید گزینش این عنوان و با محتواي شعر همخوانی  دارد. حظه میطور که مالهمان). 93

باشند استفاده کرده است هاي داستان آن پرندگان میاین شعر از داستان حی بن یقظان ابن سینا که شخصیت
ه است اما باز به هاي غربت بالیده، ناله سردادشاعر همانند نیلوفري بر آباما آن پرنده نماد خود شاعر است. 
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دهد که با رفتن سرما این باغ مومیایی(جامعۀ زمانۀ شاعر) بیدار خواهد شد و چکاوك آواره خود امیدواري می
شود و شرایط ها را با سرودش خواهد شست. اما امید او به یأس مبدل می(شاعر) با آمدن خود، حزن درخت

از غربت خود ودهاي چکاوك در زمستان است. شفیعیکند و با حالت درماندگی نگران سرهیچ تغییري نمی
گوید و چشم به راه این است که زمستان تمام شود و باغ بیدار شود و شرایط را متحول کند. اما امید او به می

شود. نومیدي تبدیل می
وجود حاضر و غایب

ي قلبم را/ در هرم آفتاب ها/ و روشناهاي خیس اقاقیچشمم به روي بیشه و/ دریاچه بود و ابر/ و خوشه
جا به روي خاره و خارا/ در تیزتاب اي محکمه کردند/ قلبم برهنه شد/ آننشابور/ طفالن منتظر/ در کوچه

دشنۀ خورشید/ با واژه واژه پرسش آنان/ قلبم برهنه شد/ از خویش رفته بودم.
اي؟/ من در میان یب شنیدههرگز وجود حاضر و غا«کدکنی این شعر را با الهام از بیت سعدي؛ شفیعی

، سروده است. عنوان را از بیت سعدي گرفته است اما شعر را مطابق شرایط خود »جمع و دلم جاي دیگرست
شود که قلبش را هایی میسراید. گویا تفکر شاعر به جاي دیگر معطوف است اما در این میان از او پرسشمی

در این شعر تطبیق عنوان با محتواي شعر با اندکی فراست به شود. آورد و از خود بیخود میبه لرزه در می
تناسب دارد که شاعر در آن زمان از لحاظ جسمی در » از خویش رفته بودم« دست خواهد آمد. عنوان با بند

کند و از آن تفکر از خود بیخود شده است.    آن مکان هست ولی از لحاظ فکري در جاي دیگري سیر می
بار امانت.4

ها را/ آسمان آیا پس خواهد داد؟/ پس ها/ آن امانتها و قهقهاها به کجا رفت/ صداهاي بلند/ گریهآن صد
هاي حالج/ بر سر چوبۀ دار/ به کجا رفت کجا؟/ چرا حافظ گقت/ آسمان بار امانت نتوانست کشید/ نعره

آسمان آیا این امانت را باز پس خواهد داد.  
آسمان بار امانت نتوانست کشید/ قرعۀ کار به نام من «ر حافظ یعنی؛ شاعر این عنوان را از بیت مشهو

انسان با این تفاوت در برداشت و تصرف شاعرانه در مفهوم اصلی این شعر؛ .انتخاب کرده است.» دیوانه زدند
نتوانست باري که خداوند در روز ازل بر عهده او نهاد، تحمل کند و وظیفۀ بندگی خود را به درستی انجام 
دهد. تنها یک نفر توانست این وظیفه خطیر را به خوبی و درستی انجام دهد و این کسی جز حالج نبود. این 
عنوان را براي توصیف بزرگی کار حالج سروده است و عنوان با محتواي آن بسیار هماهنگی دارد. شاعر 

بکشد اما بعدها از عهدة این کار تواند این بار را بر دوش کرد که میگوید: که انسان در ابتدا ادعا میمی
برنیامد. بعد از حالج،  دیگر کسی نتوانست این وظیفۀ بندگی را به جا آورد. در آخر اذعان دارد که آسمان نیز 

این بار را ( از لحاظ سنگینی) تحمل نخواهد کرد. 
هزارة دوم آهوي کوهی
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ماند/ چشم از دیدن و/ لب نیز زگفتار مرا/ برد این نقش به دیوار مرا؟/ تا بدانجا که فرو میتا کجا می
کند از آن سوي اعصار مرا. ست هنوز/ که نگه میآهوي سرگشتۀ کوهی«چشم آن 

آهوي کوهی در دشت چگونه دوذا؟ / او ندارد «عنوان این شعر را از بیت ابوحفص سغدي، یعنی: شفیعی
رفته است و بدین سان پیوند ناگسستنی خود را با گوي، گ، از اولین شاعران پارسی»یار چگونه بوذا؟یار، بی

تاریخ ادب فارسی از آغازین دوره اش، نشان داده است. وي همچنین، نام دومین مجموعۀ شعري خود، یعنی 
هزارة دوم آهوي کوهی را از این بیت گرفته است. این عنوان با محتواي شعر تناسب بسیار نزدیکی دارد. 

هزارة دوم «کدکنی در شفیعی. بردرا به اعماق حزن آلود تاریخ میشاعرجوردي هاي النقش آهویی بر کاشی
هاي شعري را به دو دسته تقسیم کرده است هزارة اول که در زمان ابوحفص سغدي و ، دوره»آهوي کوهی

هزارة دوم در زمان معاصر رخ داده است. 
نوشدارو بعد از سهراب.5

غ/ ز برق صاعقه روشن کند/ چمن/ به چراغ/ کتاب هستی ما، این بهار ما را خود رفته گیر،/ گر این با
سفینه، این دریا/ دوباره آیا شیرازه بسته خواهد شد؟/ و یا تمامی اوراقش/ در تندباد حادثه/ از هم گسسته 

خواهد شد؟ کتاب هستی ما را/ که موریانه/ زهر گوشه/ توشه کرده است.
ریشه در یک حکایت ادبی ـ «، »وشدارو بعد از مرگ سهرابن«هاي معروف فارسی، یعنی یکی از مثل

اند. رستم اند یا شنیدهاي دارد. داستان رستم و سهراب را همگان در شاهنامه حکیم فردوسی یا خواندهاسطوره
بر این امر آگاه گاه دانست که دست در خون فرزند خویش کرده است. آنچون پهلوي سهراب را بدرید، نمی

پور بیدار «از کمان گذشته بود. پس گودرز را نزد کیکاووس فرستاد تا نوشدارویی بستاند و جان که تیر شد
را از مرگ باز رهاند. کیکاووس چندان در فرستادن نوشدارو درنگ کرد که سهراب بمرد. و نوشدارو آن » دل

وقت بودن تالشهاي بیفایدهازین پس، هر کس خواهد که از بی». که سهراب شد زین جهان فراخ«گاه رسید 
-1035: 1357(پرتوي آملی، » سخن گوید، بدین داستان تمثل جوید و گوید: نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟

1045 .(
که سهراب می میرد براي او کند که بعد از اینکدکنی در این شعر به داستان شاهنامه اشاره میشفیعی

که آوردن آن هیچ سودي ندارد زیرا قبل از رسیدن نوشدارو، آورند تا او را از مرگ نجات دهند نوشدارو می
سهراب جان خود را از دست داده است. کاربرد این ضرب المثل در این شعر این بوده است تا شاعر بگوید 

فایده است.  لذا که گریه سر دادن بر میراث باستانی و ادبی که در حال از بین رفتن و نابود شدن هستند، بی
دهد. گریۀ او دیر نی در این شعر بر میراث باستانی خود که داراي قدمت است گریه سر میکدکشفیعی
ست که ادامه دارد. این حالت را به مویۀ زال که از ایام گذشته شروع شده و تاکنون ادامه دارد، تشبیه زمانی

اند سخن وشی سپرده شدهکرده است. همچنین از به تاراج رفتن آثار گذشتگان که به مرور زمان به دست فرام
آورد. درست است که عنوان در خود شعر نیامده است اما مفهوم آن به درستی مبین این ضرب به میان می
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المثل معروف است. او در این عنوان تشبیه مرکب بسیار زیبایی را به کار برده است که گریه بر نابودي میراث 
کند. جالب توجه این است که در عنوان مرگ را راب تشبیه میباستانی و ادبی را به نوشدارو بعد از مرگ سه

اند.که این آثار هنوز به طور کامل از بین نرفتهبه کار نبرده است  زیرا 
مویۀ زال.6

ها/ ولی/ گاه از آن سو ادامه دارد و/ دارد/ هنوز هم/ خنیاي ناي آن دگر نیست/ حتی میان نقش سفالینه
زند هنوز/ راه کرشمه و نغمۀ خارا/ آن کشد به چابکی و/ میتین/ برمیمیان قصۀ تلخی/ طنبور از آس

چربدست سحر طرازي که ساز او/ شد سوخت بار جرگۀ تاتار/ وز سوگ آن سرود/ دیوانه شد درخت و/ 
نسیم و/ گیاه و رود.

است که نامش در شاهنامه ذکر شده است. زال در پارسی به معناي ایرانیاي زال از قهرمانان اسطوره
به دیویا پرياست. سام از آن که پسرش با موي سپید و در شکل رستمپدر و سامسپیدموست. وي پسر 

سیمرغدنیا آمده بود ناخرسند بود. از این رو او را در پاي کوهی که سیمرغ بر آن آشیان داشت رها کرد. 
بزرگ کرد. از این پس سیمرغ تا پایان زندگی یاور زال و پسرش رستم نوزاد را یافت و به آشیانه خود برد و 

کدکنی در شعر هیچ نامی از زال نبرده است اما محتواي شعر مبین این است که که شفیعیاست. با توجه با این
خورد که هیچ بخشی از آن باقی نمانده است. کسی که در آن ایام فرهنگی خود حسرت میبه گذشتۀ
ها ها مردند و تمام موسیقیها نیست. با رفتن او تمام ترانهساز محفلنواخت دیگر موسیقی او نغمهیموسیقی م

هاي دور به جاي مانده چه که از گذشتهشدند. آنخاموش شدند در سوگ سرود او همه موجودات دیوانه می
زال باید بر این حادثه گریه سر داند کهاست تنها قصۀ تلخی از آن ایام است و این را یک حادثۀ ناگواري می

که اکنون از دست آثاريها و دلتنگی و حسرت نسبت به گذشتهو دهد. در این شعر یک حس نوستالژي 
شود. ، دیده میرفته

درین قحط سال دمشقی.7
توان خواند عاشق،/ و گرنه به هنگام درین قحط سال دمشقی/ اگر حرمت عشق را پاس داري/ تو را می

اخی/ به آواز هر چنگ و رودي/ توان از لب هر مخنث/ ره عاشقی را شنودن سرودي.عیش و فر
چنان قحط سالی شد اندر دمشق/ که یاران «کدکنی عنوان این شعر را از بیت سعدي، یعنی: شفیعی

داند نه از عشق در قحط سال محبت را هنر میالهام گرفته است. شاعر عاشق ماندن» فراموش کردند عشق
اي نیز از زمانۀ خود دارد و آن را به قحط سال دمشق تشبیه کرده از سر سیري. او یک برداشت کنایهگفتن 

ها کم رنگ شده است. زیبایی است که قحطی بر همه جا دامن گسترانیده و عشق و  محبت در میان انسان
تخاذ کرده است. این برداشت از میراث ادبی آن است که شاعر جسارت کرده و مفهومی خالف شعر کهن ا

دستی. شفیعی برخالف سعدي معتقد است که در هر شرایطی باید عاشق بود علی الخصوص در هنگام تنگ
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کدکنی همیشه هم در اقتباس از مضامین ادبی عنوان این شعر با محتواي آن همخوانی نزدیکی دارد. شفیعی
ورده تا خالف مفهوم گذشتگان را اراده کند. گذشته و مواریث ادبی آنان امانتدار نبوده است گاه مفهومی را آ

در کاروان حله.8
چندین هزار نسترن سرخ/ در لحظۀ بلوغ و شکفتن/ پرپر شدند در نفس اژدها و/ تو/ خاموش ماندي و 
نسرودي/ گفتن نداشت یا که شنفتن/ آن حله بریشم تو نرم شد چنانک،/ کرمی شدي میانۀ پیله/ طوفان 

خاك در دهان شیاطین نیفکند،/پس چیست شعر، سحر قبیله.هاي تو، امروز/ گرواژه
با کاروان حله برفتم ز سیستان/ با حله تنیده ز دل «کدکنی عنوان این شعر را از بیت فرخی؛ یعنی شفیعی

شود. او معتقد سروده است. در تمام دفتر ایام، جاي تپش قلب شاعر با اشعارش مشخص می» بافته ز جان
ین هزاران نسترن در لحظۀ بلوغ و شکفتن (شهیدان) در نفس اژدها (دشمن) پرپر شدند و است که امروز چند

این در حالی بود که تو خاموش ماندي و شعري نسرودي. شایسته آن بود که براي این حادثه شعر بسرایی و 
ر آن طوفان اي دیگر کارساز نیست بلکه باید شعري سرود که دسکوت اختیار نکنی. در این زمانه، شعر حله

کدکنی در زمانۀ شعر خود را به حله تشبیه کرده است. شفیعی» کاروان حله«ها بر دهان شیاطین بزند. در واژه
وار بسراید. درست است که عنوان در کاروان حله است اما شفیعی دارد همانند فرخی شعر حلهخود روا نمی

» درین قحط سال دمشقی«شفیعی همانند شعر محتواي آن را بر خالف حله آورده است. در این شعر هم 
مفهومی را از گذشتگان اقتباس کرده اما خالف مفهوم آنان عمل کرده است. پس شفیعی در بعضی از موارد 

ها را با توجه به موقعیت و شرایط اجتماعی خود تغییر داده دست به تغییر مفهوم گذشتگان زده است و آن
است. 
سیمرغ (شبخوانی).9

هاي دور/ بال بگشاي از کنام خویش/ از آسمان پیوند البرز مه آلوده/ یا حریر رازبفت قصهاز ستیغ 
سیمرغ رازآموز/ بنگر اینجا در نبرد این دژآیینان/ عرصه بر آزادگان تنگ است/ کار از بازوي مردي و 

زم و به ها پر تو در آتش انداجوانمردي گذشته است/ روزگار رنگ و نیرنگ است/ از حصار شوربختی
یاري خوانمت باري.

گیرد کدکنی را دربرمیدو عنوان از عوامل فرامتن میراث ادبی در عناوین شفیعی» سیمرغ«که با توجه به این
در آغاز سیمرغ دفتر شبخوانی و بعد از آن  سیمرغ دفتر خطی ز دلتنگی را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. 

هاي اي ایرانی است. او نقش مهمی در داستانافسانه-ايبه طور کلی سیمرغ نام یک چهره اسطوره
اي قاف است. دانا و خردمند است و به رازهاي نهان آگاهی دارد. زال را شاهنامه دارد. کنامش کوه اسطوره

یاري اسفندیار رویین تندر نبرد با رستمکند. به پرورش داده و همواره او را زیر بال خویش پشتیبانی می
اند. از هاي خود استفاده کردهدیگر شاعران پارسیگوي نیز  از چهرة سیمرغ در داستانشاهنامهرساند. جز می

است.عطار نیشابوريمنطق الطیرآن دسته
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طلبد. از دهد و از او یاري میسیمرغ را مورد خطاب قرار میکدکنی از زبان زال،شفیعی«، »در شعر سیمرغ
آید که سرگذشت زال و اسفندیار را در شاهنامه به هم آمیخته و زالی آفریده در روزگاري توصیفات او برمی

پررنگ و نیرنگ که در آن عرصه بر آزادگان تنگ است و روز بازار دژآیینان و کرکسان و آفریدگان اهریمن 
طلبد. زال در این شعر ل تنها و خسته در حالی که دستانش خون آلوده است، سیمرغ را به یاري میاست. زا

گرش خواهد که فریادش را بشنود و یاريکند. از او مینماد خود شاعر است که از سیمرغ طلب کمک می
را به درخواست او کند و ما واکنش سیمرغو شاعر پاسخی دریافت نمیماندباشد، اما در حالت تعلیق می

باشد که آن هم قصۀ مرگ را پرداز زمان شاعر است باد می). تنها چیزي که نغمه41: 1384(رویانی، » بینیمنمی
سراید که کرکس در اینجا نماد سراید. کرکس پیر بر اوج آسمان سرود فتح اهریمن را به گرمی میمی

دهد و به کافی ندارند. او سیمرغ را مورد خطاب قرار میاند که لیاقت ست که بر جایگاهی نشستههاییانسان
ها ( جامعۀ نامساعد زمان کند که زمانی به من گفته بودي که در روزگار بدبختی و شور بختیاو یادآوري می

اي نیست که بتوانم پر تو را ها شعلهشاعر) پر تو را در آتش اندازم و تو را به یاري خوانم ولی در این سیاهی
آلود شده آلود و گرفته است که حتی قلۀ کوه البرز نیز مهآن اندازم و تو را به یاري خوانم. هوا آنقدر مهدر 

ها نجات دهد. گرفتاري اي به بام او بیاید و او را از تمام گرفتاريخواهد که لحظهاست. شاعر از سیمرغ می
مرغ در شرایط نامساعد اجتماعی براي کدکنی از سیشاعر خواب غفلت بعضی از مردم زمانه است. شفیعی

وي هوشمند و آگاه به رسالت تاریخی خویش در کار روشنگري و تلنگر طلبد.بیدار کردن مردم، یاري می
رسد در این عنوان درونمایۀ اندیشۀ به نظر میها دارد.هایی است که امیدي به بیدار شدن آنزدن به وجدان

باشد.ادبی، انتقاد از اوضاع زمانۀ خود میکدکنی در اقتباس از مواریثشفیعی
سیمرغ(خطی ز دلتنگی).10

مان که پیمایم/ و دریغا پدرانخوشا ما!/ که در آن سایۀ سیمرغ/ سعادت را می«همۀ مرغان گفتند:/ 
مهرگان آمد و سیمرغ بجنبید از «گفت: روزگاري شد و آن گونه که شاعر می»/ ازین خاطره محروم شدند.

پر شده هر سو ز حضور سیمرغ/ زندگی بر همۀ مرغان تنگ آمده است/ نیز بر مردم شهر/ پر حالیا»/ جاي
از فر و » زر«و پیکر سیمرغ شده لحظه فزاي/ قصه این بار چنین گفته که سیمرغ نخواهد جنبید/ زادة زال 
وة گشتاسب، فروغ پر او/ به توانایی جادویی خود/ تیر گز از دست قضا/ رهنمونی شده است./ چشم نوبا

نه، چشم همگان،/ گو درین واقعه نابینا باش! 
عرصه اهریمنانکها ن رخواهد و آرزوي رسیدن یک منجی سیمرغ سااو گاه از نیروهاي ماورایی مدد می

در این شعر مراد از منجی، منجی عالم، امام زمان را اراده  کرده است تا دارد.،اندرا بر آزادگان تنگ کرده
سیمرغی که پیوندگاه آسمان و زمین است و بر اخالق و جهالت مردم عصر حاضر را بیدار کند. یخفتگان ب

دور از دسترس و راز آلوده است که سیمرغ و البرز را ،ستیغِ البرزِ مه آلود آشیان دارد. این مه آلودگی و ارتفاع
مردي معنایی ست که مردي و جوانروزگار شاعر روزگاري ا.به مرجع و ملجا آزادگانِ نومید تبدیل می کند
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اي و گذشته ندارد بلکه رنگ و نیرنگ فرا رسیده است. در این شعر انتظاري که مردم از سیمرغ حماسه
داشتند در این زمان دگرگون شده است، سیمرغ در گذشته یک رهبر شایسته بوده است. مردم زمان شاعر با 

ها را ها، سیمرغی نیست که بتواند انتظارات آنیمرغ زمان آناندیشۀ قبلی دست به انتخاب سیمرغ زدند اما س
برآورده کند و براي بهبودي اوضاع جامعه از جان گذشتگی به خرج دهد. سیمرغی که مردم دست به انتخاب 

برگی و تنگی را به جامعه آورده است. فضاي این شعر تا ست که با خود قحطی، بیاند سیمرغیاو زده
کند که بوي بال و پر سیمرغ به پهناي خیابان و الطیر است. شاعر فضایی را وصف میحدودي شبیه منطق

طبیعت و مرغان غرق در شادي از درك حضور سیمرغ خود را «میدانچه رسیده و همه جا را فراگرفته است. 
هاي افسانهگونه توصیف سیمرغ یادآور هماي پرندة بخت و اقبال دردانند، ایناش سعاتمند میدر زیر سایه

جا حضور سیمرغ در شعر شد، اما در ایناي او بر کسی افتاد، سعاتمند میست. که گویند هر گاه سایهایرانی
). 41: 1384(رویانی، »  آوردبرگی و تنگی سراي را به همراه میشود و قحطی، بیتر میلحظه به لحظه بیش

زده است.در این شعر نیز شفیعی دست یه تغییر و باور گذشتگان
کند. در شعر باشد اما  انتظارات شاعر را  برآورده نمیدر هر دو شعر،  نماد یک منجی می» سیمرغ«

از دفتر شبخوانی، در آن خفقان زمان شاعر آتشی وجود ندارد  تا سیمرغ به مدد شاعر بیاید اما در » سیمرغ«
کند و شایستگی مقام باالیی را ا برآورده نمیخطی ز دلتگی سیمرغ وجود دارد اما  انتظارات مردم ر»  سیمرغ«

دهد. در سیمرغ خطی ز دلتنگی نیز شفیعی با توجه به اند را ندارد.  با آمدن او قحطی رخ میکه به او داده
زند. شرایط اجتماعی و اوضاع زمانۀ خود دست به تغییر و باور گذشتگان می

شب خیام.11
پندارمش از تبار سبوهاي خیام/ و زان نوشم و بر لبانم سرودي/ ست/ که درین گوشۀ بام،/ اینجا،/ سبویی

نوشم که اي کاش/ مرا نیز/ زبان گل و گیاه و خاك/ دانسته بودي/ که تا پرسم از این سبو،/ این سبویی که می
داشت/ سرودي که از او/ در آن روزگاران که چون تو/ یکی بود که در زیر این هفت کوکب/ چه آهنگ می

مواره بر لب/ براي رهایی ازین شب.بودیش ه
با توجه به شود.براي رهایی از اوضاع نامساعد، به شعرهاي خیام متوسل می» شب خیام«شفیعی در شعر 

آنکه شاعران پیامبران اخالق و وارستگی اعصار و زمان خود هستند و با شراب سخن خود سیاهی و پلیدي 
زدایند و به نوعی هادیان به سرزمین امن و مدینه فاضله یهاي اخالقی و آسیب هاي جامعه انسانی را م

خواهد از خیام میهستند از روح آنان می خواهد تا راه رستگاري و ورود به آرمانشهر را به او بیاموزند.
.به آیندگان یادآوري ها نجات بدهد به او نیز یاد دهد. سرودي را که همواره بر لب داشته تا او را از گرفتاري

اي که خفقان همه جا را گرفته است تنها چیزي که شما را هدایت خواهد کرد  شعر و کند که در زمانهمی
کدکنی در شود. شفیعیهاي ظالم و تاریک میکالم ماست که باعث بهبودي شرایط و روشنایی در این شب
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واند باشد. شب در این تاین عنوان خیام را به نمایندگی همۀ شاعران آورده ولی منظور او هر شاعري می
تواند نماد خود شاعر باشد. عنوان نماد  سیاهی و تاریکی زمان شاعر است و خیام نیز می

آواره یمگان.12
گشاید تصویر/ موي پیرش غبار لشگر ایام/ جا/ کنار چشمه/ که خود را/ از گره موج میکیست در آن

د/ هیچ ازین صخره/ این شکوه تناور/ اینک فریاد اي موازي شبگیر/ تیشۀ طوفان و تندباد نکاهیذهنش آیینه
اوست از پس ده قرن/ بر سر خیزاب و تندباد شناور.

برد را به یمگان تشبیه کرده است و از لحاظ آوارگی خود را به ناصر خسرو و محیطی که در آن به سر می
ها خود را همانند سختیگوید که چشم به راه است تا به پایان برسد. در برابر تمام از غربت خود می

داند که هیچ کدام از مصائب نتوانسته او را از پاي درآورد. شاعر بین خود و ناصر خسرو وجه اي میصخره
اند. عنوان مبین ناصر که حتی در تبعید و آوارگی هم دست از سرودن برنداشتهکند و اینشباهت ایجاد می

کند. هاي او بیان میاما خصوصیات و ویژگیخسرو است اگرچه در شعر نامی از او برده نشده
صداي بال ققنوسان.13

چه وحشتناك خواهد بود / ن و پیرارینیاي خنیاگر پار/ صبور پیرم/ پس از چندین فراموشی و خاموشی
که از حلقوم این صبر هزاران ساله / آن آواز/ چه وحشتناك خواهد بود /آوازي که از چنگ تو برخیزد

دوباره باز هم آواي / که در تعبید تاریخ اند/ تمام سوکوارانت/ نم در این چنگ غبار آگیننمی دا/ برخیزد
صداي بال / نه آواز پر جبریل/؟شنیدي یا نه آن آواز خونین را/ طنین شوق خواهد داشت ؟/ غمگین شان

اندر آرزوي زادنی دیگر./که بال افشان مرگی دیگر/ ققنوسان صحراهاي شبگیر است
از آن اساطیر چین، و اساطیر مصر، اساطیر یونان، اساطیر ایراناست که در ايافسانهپرندة مقدس ققنوس

شود که وي مرغی نادر و تنهاست و جفتی و زایشی ندارد. گفته میايموجود افسانهنام برده شده. دربارة این 
خواند و چون از آواز خویش به میآوازگشاید و بال میهیزماي بزرگ از اما هزار سال یک بار، بر توده«

آید که از وي پدید میتخمیافروزد و با سوختن در آتش خویش آتشی میمنقاروجد و اشتیاق آمد، به 
قنوس ). ق88: 1387(هینلز، » شودسوزد و از خاکستر آن ققنوسی دیگر متولد میگیرد و میبالفاصله آتش می

هاي دیگر هم به ها ویژگیاست. اما برخی فرهنگنماد جاودانگی و عمر دگربار تلقی شدههافرهنگدر اغلب 
کند. ققنوس صداي دل مان میاند. از جمله در مورد او گفته شده: اشک ققنوس زخم را دراو نسبت داده
است.از آواي او پدید آمدهموسیقینشینی دارد، 

آید، کدکنی معتقد است صدایی که از آواز آوازخوان پیر با این همه فراموشی و خاموشی برمیشفیعی
هاي گوید صداي بال ققنوسان (انساندهد و میسیار وحشتناك خواهد بود. خنیاگر را مورد خطاب قرار میب

اند. شاعر در این شعر  شهیدان را به مبارز) را شنیدي که با مرگ خود زندگی را براي دیگران فراهم کرده
دي دوباره براي وطن خود و به دیگران زندگی بخشیدند و تولققنوس تشبیه کرده است که با عروج خود
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. هم در عنوان و هم در محتواي از ققنوس نام برده است در این شعر ققنوس به مردمانشان به ارمغان آوردند
آورد. هاي آن حرف به میان میکه در محتواي شعر از ویژگیصورت نماد به کار رفته است ضمن این

حالج.14
تو در نماز / ورد زبان اوست/ باز آن سرود سرخ اناالحق/ در بادبا ابر گیسوانش /در آینه دوباره نمایان شد

/ کنندپرهیز می/ از مرده ات هنوز/ باالي دار رفتی و این شحنه هاي پیر/ که سالهاست/ خواندي ؟عشق چه
/ کنندتکرار می/آهسته زیر لب/ مستی و راستی/ هاي مستیدر لحظه/ چاك نشابوررندان سینه/ نام تو را به رمز

مامورهاي / هاي ماموربا شحنه/ انبوه کرکسان تماشا/ ما/ بودي/ خموش و مات/دارتۀروي چوب/ وقتی تو
.مردي ز خاك رویید/ هر جا که برد/ باد سحرگهان/ خاکستر تو را/ همسان و همسکوت ماندیم/ معذور

نوان شعر و ع. استتحریر شرح احوال عارفان دیارشکدکنیشفیعییکی از ارزشمندترین کارهاي
روز به دار آویختن حالج،اوصاف بزرگی کار  حالج است. وي معتقد است کهمحتواي آن مبین شرح 

گر این جنایت بودند، هتفاوت ایستادند و تنها مشاهدی که درآن روز بییاهروز عاشوراست، آنتکرار
اگر که امروز چراهستیماقع ما در وکساننیز تماشاگر بودند و همانعاشوراهستند که در روزهاییهمان

. خواهیم بودگر آن واقعه نظارهدوباره باز حسین و یا حالجی به پاخیزند 
ها به هدر ها و حالجحسینبی حجت نخواهد ماند و خونهامبارزه در راه آن،با این همه حق و حقیقت

هایی خواهد نان سرچشمه آتشفشانو خاکستر آگیرداي پا میهاي تازهنخواهد رفت و از خون آنان رویش
ینه آشد که چون مشعلی راه را به حق پویان نشان خواهد داد چنین است که حالج، پس از قرن ها دوباره در 

هاي پیر از مرده او پرهیز و رندان نمایان می شود، و باز سرود سرخ انالحق ورد زبان اوست، وهنوز شحنه
.کنندنام او را به زمزمه تکرار میسرمست

آه شبانه
دست به دست مدعی شانه به شانه می روي

آه که با رقیب من جانب خانه می روي
بی خبر از کنار من اي نفس سپیده دم

گرم تر از شراره آه شبانه می روي
من به زبان اشک خود می دهمت سالم و تو

بر سر آتش دلم همچو زبانه می روي
ثیر سبک هندي بوده، محتواي بعضی از اشعار او عاشقانه است. در ها تحت تاکدکنی در دفتر زمزمهشفیعی

دهد و از غم دوري او آه و ناله سر داده است. عنوان و از معشوق گله و شکایت سر می» آه شبانه«شعر 
باشند. در این شعر و دیگر شعرهاي محتوایش با همدیگر تناسب دارند و بیانگر دوري عاشق از معشوق می

شود. شود و این باعث ناامیدي عاشق از جانب معشوق میعی وجود یک رقیب یا مدعی دیده میعاشقانۀ شفی
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کند. عاشق، معشوق را مورد خطاب کند اما با رقیب طبق مراد دل او عمل میمعشوق حتی به عاشق نگاه نمی
سانۀ چه کسی به خواب گوید داستان من و تو یک افسانه است اما به من بگو که با افدهد و به او میقرار می

روي؟ خوش می
این کیمیاي هستی

چه بود این نفس آمد/ آه ایناي که از شش سو میهاي تو/ من مرگ را محاصره کردم/ در لحظهبا واژه
تازه باز/ در ریۀ صبح/ با من بگو چراغ حروفت را/ تو از کدام صاعقه روشن کردي؟/ بردي مرا بدان سوي 

هاي هاي شعرم را/ از روي سبزهکنم/ که واژهدوباره/ بهار بود/ امروز/ احساس میملکوت زمین/ وین زادن 
ام.سحرگاهی برداشته

هنگام تنگ دستی در عیش کوش مستی/ کین کیمیاي «کدکنی این عنوان را از  بیت حافظ؛ یعنی شفیعی
توصیفات شاعر ولیرا برگرفته است. عنوان این شعر در خود شعر نیانده است» هستی، قارون کند گدا

ي ایرانیان، چه زبان فارسی او سخت به میراث فرهنگی و ادبی گذشته«دربردارنده  ویژگی  گذشتگان است. 
تردید در شعر هیچ یک از شاعران معاصر، خواه نوپرداز و خواه و چه زبان عربی، دلبستگی دارد و بی

بینیم. آشنایی بسیار زیاد شاعر با این شته را نمیهاي اثرپذیري از میراث فرهنگی گذکالسیک، این همه جلوه
ترین سخنان را از البه الي این متون کشف ها و ژرفمیراث گذشته، سبب گشته که بتواند ارزشمندترین نکته

کند که شاعر را ). شفیعی از اشعار شاعران گذشته به کیمیاي هستی تعبیر می393-392: 1383کند. (حسنلی، 
شود. او ترکیبات و واژگان شاعران گذشته ت داده است و باعث متولد شدن دوباره او میاز مرگ حتمی نجا

باشد. اما کیمیاي هستی حافظ با هاي آنان میدار واژهکند که شاعر وامرا به سبزة سحرگاهی تشبیه می
و این عنوان  و است. شفیعی بر پایبندي از مواریث ادبی گذشتگان تاکید بسیار داشته کدکنی متفاوتشفیعی

شعر بیانگر دلبستگی او به شاعران گذشته است. 
برگ درختان سبز

آموزد از هر ها با هوشیاري،/ میهاي سپیدار را/ در شعاع گل زرد/ و گنجشگزند/ برگنسیمی ورق می
ها جشگاند/ و گنهاي سپیدار/ از جنبش خویش باز ایستادهآید و برگها:/ نسیمی نمیورق گونه گون معرفت

ست/ و بسیارها پرسش از خاطر او/ گذر دارد و هیچ پاسخ ندارد./ که دیگر کتابی ز آموزش معرفت باز مانده
ست.نخوانده

برگ درختان سبز پیش خداوند هوش/ هر ورقی «کدکنی عنوان این شعر را از بیت سعدي شفیعی
کدکنی با بیانی دیگر نیامده اما شفیعیالهام گرفته است. عنوان شعر در محتواي » دفتریست معرفت کردگار

باشد. در این شعر مانند سعدي معتقد عنوان را در محتواي شعر بازتاب داده است که بیانگر مفهوم عنوان می
کند. همچنین سلسله مراتب است که برگ درختان انسان را به سوي معرفت و شناخت خداوند رهنمون می

یابد. از نوزیدن نسیم شود و نوزیدن خاتمه میبا وزیدن نسیم آغاز میدهد. شعر موجودات را نیز نشان می
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شود که گنجشک از آموزش معرفت و شناخت اند و این باعث میهاي سپیدار از جنبش خود باز ماندهبرگ
آید که هیچ پاسخی براي هاي بسیاري در ذهن او پیش مینسبت به خداوند باز بماند و به این خاطر پرسش

کدکنی معتقد است که تمام عناصر طبیعت انسان را به خداشناسی و شناخت خداوند یابد. شفیعینمیها آن
هایی ایجاد کند اما گویا اگر خللی در مراتب طبیعت به وجود بیاید در خداشناسی آنان پرسشرهنمون می

ر سعدي گرفته است وي به مکاتب فلسفی است. درست است این ترکیب را از شعشود که بیانگر گرایشمی
هاي فلسفی اوست. اما هدف او بیان گرایش

چتر دیو .15
در غرشی/ شبانه/ که تندر غریو کرد/ آفاق شهر را/ همه/ پر چتر دیو کرد!

مینوي و مادي زد و که اهورامزدا دست به آفرینش جهانسطورة آفرینش آمده است. پس از آندر ادیو 
اهریمن هم بیکار ننشست و دست به آفرینش جهان از این سوآمدندایزدان و فروهرها پدید،امشاسپندان

بدي زد و در برابر امشاسپندان، کماریکان و در برابر ایزدان، دیوان را پدید آورد. به این ترتیب در برابر هر 
هاي تهچه از نوش. آنبوده استدیوي به کار گمارده شد. تعداد و شمار دیوان را مانند ایزدان بسیار ،ایزدي
ها وظیفه کلی آنۀ آنان نیز معلوم بوده است. آید تعدادي از آنان معروف و وظیفی و پهلوي بر مییاوستا

ها نآاما هر کدام .باشدها میبه وسیلۀ آنها به تاریکی انسانده کردن و آلوستخیانت و بدي، پاشیدن دروغ
ریشه دوانیدند و هر جا که در داستانی حرفی از پلیدي هاي قدیمی ایراندیوها در داستان. نیز وظایفی داشتند

،هایکی از این داستاناست.تظلمو چرا که دیو نماد بديو اهریمن می آید سایه دیو هم پیدا می شود!
. که در یکی از به عنوان مثال دیو سپیدداستان شاهنامه است که در آن دیوها پا به پاي پهلوانان وجود دارند

آن ،رستم به یاري اوالدو دیو سپید در غاري کیکاووس و یارانش را به بند کشید ،ن هاي شاهنامهداستااین
براي به جا آوردن آیین جوانمردي او را از خواب . اوتنها به غار رفته و دیو سپید را خفته دیدو غار را یافت

،ینه بیرون کشیده و از سر اوبیدار کرد و با وي جنگید. یک دست و یک پایش را برید و جگرش را از س
غرش شبانه » چتر دیو«کدکنی در شفیعیخودي براي خویش ساخت و شاه و یارانش را نیز آزاد کرد.کاله

هاي باشد که شاعر با داستانکند. در اینجا دیو نماد یک حادثه بد می(بمب باران) را به چتر دیو تشبیه می
عقیده است. جامعۀ زمانۀ خود را که اوضاع آن نابسامان است و باشد هم اي که در مورد دیو میاسطوره

کدکنی را به افتد را به دیو و چتر آن تشبیه کرده است. شفیعیحوادث بد از قبیل: جنگ و بمب باران اتفاق می
اشعار او مملو از تصاویر اجتماعی است حتی بیان طور کلی باید در زمرة شاعران اجتماعی دانست. 

در این شعر او  بیش از آن که  مبتنی بر عواطف شخصی باشد بر عواطف اجتماعی تکیه دارد. احساسات در
کدکنی بیشتر انسان و درون مایۀ اشعار شفیعیکند. شعر شفیعی بر نوع دوستی و درد مردم وطن تاکید می

باشد. داد میعدالتی، آزادي، وطن، عدالت، و مبارزه با استبهایش، ظلم و بیدردهایش، جامعه و رنج
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ها در دورة هایی را که آني خود غافل نبوده است و تمام سختیکدکنی در بیشتر اشعار از مردم زمانهشفیعی
خود متحمل شدند را در اشعار خود بازتاب داده است.

کدکنی از اشعار شاعران بر روي نمودار نشان داده شده است که در این در پایان بسامد تاثیرپذیري شفیعی
کدکنی از سعدي بیشتر از شاعران دیگر بوده است.نمودار تاثیرپذیري شفیعی

)2کدکنی از شاعران(نمودار بسامد تاثیرپذیري شفیعی

گیري نتیجه
کدکنی از عناوین مربوط به میراث و اساطیر ادبی، کار شد؛ شفیعیها در این پژوهش آشبر اساس بررسی

براي 
هاي اش به طرق مختلف بهره برده است. او از اسطورهطلبی انسانیبه تصویر کشیدن اوضاع جامعه و کمال

هاي خود استفاده کرده است اما با توجه به اوضاع و شرایط جامعۀ خود، در ادبی براي القاي اندیشه
کدکنی هاي اساطیري و گذشته دگرگونی ایجاد کرده است. سیمرغ اگرچه از شاهنامه به شعر شفیعینداستا

آمده است اما سیمرغ شاهنامه نیست. او در عناوین اشعارش به گذشته و میراث فرهنگی و ادبی خود 
ي غنی کردن زبان اش با مسائل روز پیوند خورده، از آن براو میراث ادبی در اندیشهدهد حساسیت نشان می

باشد:و گستردگی اندیشه سود برده است. که این موارد به شرح ذیل می
زدهحال مردم خفقانحسبدر وصف در عناوین و محتواهاي میراث ادبی، اساطیري شاعرۀاندیش-

ویژه ها تنرسیم که البته جا به موضوع مهمی میدر اینرساند.مییاريزمان شاعر(پیش از انقالب) به او
. کدکنی نیست و آن موضوع واردکردن مسائل سیاسی و تعهد اجتماعی در شعر و هنر استشفیعی
ها را با توجه به شرایط کدکنی گاهی مفاهیمی به کار برده که بر خالف مفاهیم گذشتگان است و آنشفیعی



6379 هامجموعه مقاله

نباید شعر است که در این زمانهمثالً کاروان حله را بیان کرده اما منظور او این اجتماعی خود درآورده است 
همانند حله سرود بلکه باید اشعار طوفانی متناسب با زمان خود سر داد.  

سیمرغ را در دو عنوان با محتواهاي متفاوت به کار برده است. فضاهاي این دو شعر با یکدیگر متفاوت -
گیرد ولی در شعر دوم فضا پر سخی نمیخواند اما پاطلبد و او را فرا میاست در یک شعر از سیمرغ یاري می

برگی در آن فضا حاکم است. است از سیمرغ، اما قحطی و بی
در عرصۀ ادبیات، این کدکنی در اشعارش یک حس نوستالژي نسبت به گذشته نیز وجود دارد. شفیعی-

سیاسی -اعیفردي یا اوضاع اجتمتمایالتدهد که پیرو رخ میزمانی اي حالت براي شاعر یا نویسنده
و شود و اندیشۀ بازگشت به گذشتهاحساس دلزدگی از زمان حاضر میدچاربه نوعیاست وپیرامون خود

پروراند. این مقوله در بیشتر اشعار شاعران فارسی تجلی دارد، اما در شعر خاطرات شیرینش را در سر می
اي ز تغییر زندگی انسان ها انعکاس ویژهمعاصر به دالیلی از جمله اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و نی

دارد.
کدکنی گاه در انتخاب عناوین میراث ادبی نگرشی فردي داشته و زندگی خود را به تصویر شفیعی-

چربد.کشد و گاه نگاهی اجتماعی.اما نگاه اجتماعی او بر فردي میمی
. ده کرده استهاي فلسفی خود از اشعار گذشتگان استفاگاهی براي بیان گرایش-
بخشد. آثار گذشتگان به شعر شفیعی جانی دوباره می-
داند که هیچ نتیجه در تالش براي بازگرداندن میراث گذشته را مانند نوشدارو بعد از مرگ سهراب می-

بر ندارد. 
است و کاربرد نوع ادبی حماسی و اساطیري در عناوین مربوط به میراث ادبی از بقیه انواع بیشتر بوده-

در کاربرد اشعار شاعران در عناوین،  از سعدي  بیشترین تاثیر را گرفته است.
کتابنامه

) .10ادب پژوهی. شماره ». میراث ادبی در شعر شفیعی). «1388بامدادي، فاطمه و مدرسی، فاطمه .
عاصر بازتاب اشعار سنتی و م). «1390.  حسن زاده، عبداله و قنبري، رضا. (89. ص 1388زمستان 

.1390. بهار و تابستان 16ي ادب غنایی. سال نهم. شماره پژوهشنامه». فارسی در شعر شفیعی کدکنی
) .هاي تاریخی امثال و حکم. جلد دوم. تهران: ). ریشه1357پرتوي آملی، مهدي
تهران: ناشر علمی و فرهنگیرمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسی.). 1391. (پورنامداریان، تقی.
) .هاي نوآوري در شعر معاصر ایران. تهران: نشر ثالث.). گونه1383حسنلی، کاووس
) هاي هویت ملی در شعر معاصر (مطالعه مولفه). «1389روحانی، مسعود و عنایتی قادکالیی، محمد

.115. ص 2يفصلنامه مطالعات ملی. سال یازدهم. شماره». موردي شعر محمدرضا شفیعی کدکنی)
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1384. تیر 16ي حافظ. شماره ي سیمرغ در شعر شفیعی کدکنی. مجله). اسطوره1384حید. (رویانی، و .
ص  

اي براي صداها. تهران: سخن.). آیینه1376کدکنی، محمدرضا. (شفیعی
______،_________)1380.ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سلطنت. چاپ اول. تهران: سخن.(
ي دوم آهوي کوهی. تهران: سخن.). هزاره1390. (ـــــــــــ، ــــــــــــ
تاریخ ادبیات ایران. جلد دوم. تهران: ابن سینا.1347اهللا. (صفا، ذبیح .(
) .نامه شفیعی کدکنیاي معراجتحلیل ساختاري شعر اسطوره). «1389عالی عباس آباد، یوسف .«

.155-131. صص2). ش1389یز(ي تخصصی پیک نور زبان و ادبیات فارسی. سال اول. پایفصلنامه
).ي شعر و نقد معاصر عرب. مشهد: انتشار دانشگاه فردوسی.). أدونیس در عرصه1383عرب، عباس
) .ي نظریه ادبی معاصر. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي. تهران: نامه). دانش1385مکاریک، ایرنا ریما

آگه.
) .46ي ادبیات و علوم انسانی تبریز. سالدانشکدهي نشریه». آینه اسکندر). «1382موسوي، مصطفی .

.2. صص82پاییز
) .پژوهشنامه ». از تحلیل بینامتنی تا تحلیل گفتمانی). «1388نامورمطلق، بهمن و کنگرانی، منیژه

. 88. بهار 92فرهنگستان هنر. شماره 
) تهران: چشمه.ي ژاله آموزگار و احمد تفضلی.). شناخت اساطیر ایران. ترجمه1387هینلز،جان
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دیوانۀ عطار نیشابوري و شریعت
1دکتر حسین کیا

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان
2دکتر حسین علیقلی زاده

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده

صورت نظري در آثار و عطار شاعري است که مراحل شناخت حقیقت را یکی پس از دیگري به
ها را عملی دهد او در زندگی خودش این نظریههاي خود ارائه داده است. محتویات آثار او نشان میيمثنو

اي است که او در آثارش خلق کرده است که از شریعت گذر کرده است. عطار خود همان شخصیت دیوانه
ن پایبند است. ما در کرده و به مرحلۀ حقیقت رسیده است؛ بنابراین او شناخت کامل از شریعت دارد و به آ

هاي هاي او رفتارایم. همچنین با استناد به شواهدي از مثنوياین مقاله جایگاه شریعت را در نظر عطار وانموده
ایم. دیوانۀ عطار با اینکه شاید در ظاهر رفتاري دیوانگان عطار را با انطباق با شریعت و احکام آن بررسی کرده

اصل رفتار او هیچ تناقضی با روح شریعت ندارد و این تناقض تنها از دید متناقض با شرع داشته باشد، در
عامۀ مردم است نه تناقض خود موضوع.

عطار، شریعت، عقل، دیوانه، عرفان.ها:کلیدواژه
مقدمه

صورت نظري و عملی در آثار و زندگی خویش نمایان اي که عرفان را بهعطار نیشابوري شاعر برجسته
مدار؛ هم فقیه است هم متشرع؛ هم ر هم عالم است هم عارف؛ هم منتقد است هم سیاستکرده است. عطا

او عرفانِ شعرِ فارسی روح ندارد:نثرنویس است هم شاعر. عطار روح عرفان در ادبیات فارسی است و بی
عطار روح بود و سنایی دو چشم او              ما از پی سنایی و عطار آمدیم. (مولوي)

صورت برجسته ارائه شده و عطار هاي او بهاي که در آثار و بخصوص مثنويهاي برجستهی از ویژگییک
هاي مختلف آن بحث کرده است، دیوانگان هستند. دیوانگان عطار نه دیوانۀ معمولی و عادي، دربارة جنبه

ر جنون انتخاب کردند.بلکه دیوانگانی هستند عاقل؛ با آگاهی و از روي تفکر و اندیشه، مسیر خود را د
نگاه عطار به مقولۀ عقل، مانند دیگر عرفاست. در نظر او عقل تا جایی مفید و کارساز است که اوالً با 
شرع موافق باشد، ثانیاً در حوزة محسوسات باشد. اگر یکی از این دو شرط حاصل نشود عالوه بر آنکه 

کشاند:اهی و هالکت نیز منجر میناقص است و در راه معرفت کمکمان نخواهد کرد، به گمر
ایمان بگذرد     گردد ز بلعمیعقل چون از حد امکان بگذرد 

1. hosseinkia60@gmail.com
2. dr.aligholizadeh@gmail.com
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فــــارغ از مــدح و مالمــت بایدتعقـــل در حد سالمت بایــــدت
33-34نامه، صص مصیبت

ایمانت بـــردبـــر آرد عقل اگـــر جاهــل بـود جانت بـرد               ور تک
عقل آن بهتـــر که فرمانبر شــــود              ور نه گر کامل شود کافر شود.          

339نامه، مصیبت
دارد:در نظر او فقط شریعت است که عقل را از گمراهی و طغیان بازمی

ایمان زنده کردبه تن به جان و جانعقل سرکش را به شرع افکنده کرد
4نامه، ص مصیبت

سنایی نیز معتقد است که عقل جزئی یا عقل معاش راز عشق را نداند: 
سیناســـتعــاقلـــی کار بوعلیعقل در کوي عشق نابیناست

97گزیدة حدیقه الحقیقه، ص 
گذاشت و با وسیلۀ دیگري به دنبال شناخت بنابراین، با گذشتن از مرحلۀ محسوسات، باید عقل را کنار

صورت برجسته برتر بود. این کنار گذاشتن عقل همان جنون است که در شعر عطار با عنوان دیوانگان به
حضور دارند.

شود، علم دین است که شامل فقه و تفسیر و حدیث علم حقیقی که سبب نجات می«به نظر عطار 
و فقیه است. این سه علم حاصلش حسن اخالق و تبدیل صفات است. گردد و مرد دین هم صوفی، مقريمی

سینا و اینکه خواندن شفا راه نجات نیست، فلسفه را در مقابل بوعلی» نجات«و » شفا«عطار با توجه به کتاب 
حاصل می شمارد:علم دین، بی

علم جز بهر حیات حق مخوان                        
و حدیث              علم دین فقه است و تفسیر 

مرد دین صوفیست و مقري و فقیه              
ایـــن ســه علـــم پاك را مغـــز 

نجات

وز شفا خواندن نجات خود مدان                           
هرکه خواند غیـــر این گردد خبیث        گر 

نه این خوانی منت خوانم سفیه        
ـدیل صفـــاتحســـن اخالقســـت و تبــ

هاي عطار دربارة عشق و طریقت و سخنانی از این دست البته بسیار فرق دارد با آنچه در متن کتاب
اي باشد براي آزادي بیشتر در گفتن بایست تمهید محتاطانهآید؛ و به احتمال زیاد میمباحث وابسته به آن می

هیز از خطر.نامه آمده است و نیز پرآنچه در متن مصیبت
هاي عرفانی است دیگر نه جایی براي با این همه وقتی سخن از طریقت و حقیقت و عشق و تجربه«

ماند، و نه جایی براي عقلِ تابعِ امرِ عنوان صوفی و مقري و فقیه میشریعت و تصوف زاهدانه و مرد دین به
قل ممدوح است: ) که مورد ستایش عطار است و ع183-184(دیدار با سیمرغ، صص » قل.
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بــس بود            بـــس بود                  عقل ما را امـــر قل میفلسفی را عقل کـــل می
تـا نگردد عین عقلت محو خمــرعین عقل خویش را کن مـحو امـــر

54نامه، مصیبت
است که تنها براي کارکرد امور این جهانی است، البته براي ثمر دادن در پس شرع در نظر عطار علمی 

گیرد و کارکرد عقل نیز در این مرحله خیلی مهم است، آخرت. و این علم را صوفی و فقیه و مقري یاد می
صورت یک نظریهتواند به علمی دست یابد، آنها را تجزیه و تحلیل کند و بهچون با عقل است که انسان می

اند طبیعتاً و ایدئولوژي بیان کند؛ ولی دیوانگان که شخصیتی فراتر از عقل هستند و عقل را پشت سر گذاشته
توانند مطیع و تابع شرع باشند و مو به مو دستورات شرع را رعایت کنند؛ البته این به معناي مخالفت با نمی

تر از گنجایش دیوانه ر محدودة کوچکشرع یا انکار شرع نیست، بلکه فرا رفتن از شرع است که شرع د
است. 

دیوانه معلومات شرع را در مرتبۀ ابتدایی سلوکش رعایت کرده و دستورات آن را ملکۀ افعال و رفتار و 
گفتار خود کرده و در مرتبۀ باالترِ سلوك خدا، از مرز شرع درگذشته به طریقت و حقیقت رسیده است. دیگر 

ها از دهد و در پی آن شرع نیز که با هم باعث نجات عموم انساناز دست میدر اینجا عقل کارایی خود را 
دهد. دیوانه اگر چه ممکن است کاري انجام دهد که در ظاهر با گمراهی است، کارکردش را از دست می

وجه با شرع منافاتی نخواهد شرع منافات داشته باشد، ولی در حقیقت روح آن عمل و حقیقت آن کار به هیچ
نماید، چون آنها با روح دین آشنا نیستند و گونه میاشت و تنها در نظر ظاهربینان و متشرّعان است که ایند

دهند:شود انجام میوار از پس پرده آنچه که به آنها گفته میتنها طوطی
گویم. آنچه استاد ازل گفت بگو میاندصفتم داشتهدر پس آینه طوطی

(حافظ)
یقت این عمل براي چه چیزي وضع شده است و تنها دلیلشان براي انجام آن کارها این دانند که حقو نمی

است که چون وحی است و از پیامبر به ما رسیده است پس درست است و حتماً به حال ما سودمند است و 
مصلحت ما هم در این کار است.

ها و مقاالت زیادي تاکنون به چاپ هاي عطار کتابشایان ذکر است که در زمینۀ آثار و افکار و اندیشه
رسیده است، از آن جمله: دریاي جان از هلموت ریتر؛ صداي بال سیمرغ (دربارة زندگی و اندیشۀ عطار) از 

دیدار با سیمرغ (شعر و عرفان و اندیشۀ عطار) از تقی پورنامداریان؛ شرح احوال و کوب؛ عبدالحسین زرین
جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطار نیشابوري از سعید مان فروزانفر؛ الزنقد و تحلیل آثار عطار از بدیع

از حسین علیقلی زاده و مقاالت و » هاي عطار نیشابوري و پیشینۀ آن تا دورة اوجنون در مثنوي«نفیسی؛ 
ن اند و در برخی از ایهاي دیگر که هر کدام مطالبی را در روشنگري افکار و اندیشۀ او مطرح کردهکتاب
صورت مستقل در اي که بهاند، اما کتاب یا مقالهها مطالبی را دربارة عقل و شرع و نظر عطار بیان کردهکتاب
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هایش انجام شده باشد، وجود ندارد. ما در این مقاله سه مقولۀ زمینۀ نگاه عطار به شریعت با توجه به مثنوي
. آزادي دیوانه 1دهیم: هاي عطار بحث را ارائه میويگذاریم و با استناد به شواهدي از مثنزیر را به بحث می

. اعتراض به مشترعان ریاکار.3. اعمال به ظاهر خالف شرع؛ 2از قید شرع و عقل؛ 
. آزادي دیوانه از  قید شرع و عقل:1

اي در قبال در منابع اسالمی ما، دیوانه و مجنون از تکالیف و امر و نهی شرعی آزاد است و هیچ مؤاخذه
مالش نخواهد داشت، چون در اعمالش اختیاري نیست که بدان سبب بدان مؤاخذه شود. نقطه مقابل دیوانه، اع

ترتیب دیوانه گناهی عاقل است که به سبب به کار بستن عقل باید جوابگوي اعمال خود باشد و چون بدین
؛ اگر چه بعضی این حدیث »لهاکثر اهل الجنّه الب«نخواهد داشت، پس این حدیث قابل توجیه خواهد بود که: 

اند. را نقد کرده
ما در این موضوع از چند منبع ادبیات فارسی که نویسندگان و گویندگان آن از شرع و حکمت اسالمی 

گیریم و از این منابع شاهدي نقل اند، کمک میهاي خویش آوردهاند و در کتاباین مفهوم را استنباط کرده
ود دربارة شناختن نیک و بد و راه راست را پیدا کردن، که نادان از آن معذور کنیم. بیهقی در کتاب خمی

نویسد:است، می
که تهی کنند از کارهاي سخت زشت و -و ایشان را طبیبان اخالق دانند-و نیز فیلسوفان هستند«... 

ا چیست، چون جایگاه چون خالی شود آن کار بکنند و جمعی نادان که ندانند که غور و غایت چنین کاره
)158، ص 1(تاریخ بیهقی، ج ». نادانند معذورند و لیکن دانایان که دانند معذور نیستند

دو شغال که در کنار پادشاه مقام خاص و واالیی » داستان«و » دادمه«نامه، در حکایت در باب پنجم مرزبان
دشاه ایستاده بودند، ناگهان بادي از دارند، یک روز وقتی که پادشاه خوابیده بود و دادمه و داستان بر سر پا

کند و اي بیامد و داستان این کار او را سرزنش میمخرج معتاد ملک (شیر) رها شد و دادمه را ناگهان خنده
گوید:می

اند و رقم عذر درکشیده و و پوشیده نیست که از مست و مجنون و خفته و کودك قلم تکلیف برگرفته«... 
که از ایشان مشاهده افتد، رخصت شرع و رسم نیست، لیکن از همه اعذار عذر خفته مواخذات به هیچ منکَر 

ترست و او به نزدیک عقل از همه معذورتر، چه در دیگر حاالت مثالً چون سکر و جنون هیچ حرکت مقبول
اند و بندباره در دست طبیعت نهادهو سکون از فعل و اختیاري خالی نباشد و خفته را عنان تصرف یک

)280-284نامه، صص (مرزبان». تعطیل بر پاي حواس بسته و قواي ارادي را از کار خویش معزول گردانیده...
گونه به نظم کشیده است:مولوي این موضوع را این

آن که مرداري خورد یعنی نبید               
مست و بنگی را طالق و بیع نیست            

شرع او را سوي معذوران کشید                    
همچو طفل است او معاف و معتقی است             
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مستیی کآید ز بوي شاه فرد     
پس بر او تکلیف چون باشد روا؟              

بار که نهد در جهان خر کرّه را؟               
بـــار بــرگیـــرنـد چــون آمد عـــرج

ن نکرد                    صد خم می در سر و مغز آ
اسب ساقط گشت و شد بی دست و پا             

درس که دهد پارسی، بومرّه را؟ (بومره: ابلیس)         
گفـــت حـــق: لیـــس علی االعمی 

حـــرج.
671-676مثنوي، دفتر سوم، ب

نگی و مجنون و خفته و نادان و کودك از تکلیف و شرع شده در باال، مست و ببا توجه به مطالب مطرح
گیرند و جزا و پاداش و عقوبت بر اعمال آنان نیست.معاف هستند و مورد پیگرد قانونی قرار نمی

در مطاالب باال دیوانۀ مست بويِ شاه فرد که در شعر مولوي آمده است، با دیوانۀ عطار یکی است و جنون 
مشترك است؛ یعنی همچنان که مست شراب، از شرع معذور است مست بوي الهی آنها هر دو از یک چیزِ 

نیز در مرتبۀ باالتري از آن، از شرع معذور است و به خاطر همین مسئله است که عطار بعد از اینکه از 
ها و اش را این چنین از تهمتکند، دیوانهگوید و حکایت را تمام میگستاخی دیوانه با خدا سخن می

کند:ها مبرّا مینسوءظ
بارد ازین شیوه سخن        عشق می

شـــرع چــون دیوانـــه را آزاد کــرد
خواه تو انکار کن خواهی مکن          

تو به انکـــارش نیــــاري یاد کــرد
252نامه، ص مصیبت

ط از دیوانه باید شنید:گوید که سخن راست را فقاي میدر حکایت دیگري عطار از زبان دیوانه
ز دیوانه شنو شاها سخن راستتو اي غافل کژي در عشق و من راست

1688اسرارنامه، ب 
آید بدون اعمال عقل و محاسبۀ سود و زیان و زیرا دیوانه از قید عقل آزاد است و هر چه در ذهنش می

صورت ست؛ براي همین است که بهکند و این سخن مسلم همۀ مردم امنافع شخصی آن را بیان می
».حرف راست را از کودك و دیوانه باید شنید«المثل در میان مردم باقی مانده است: ضرب

کند و او را سرزنش گفت: زاهدي بر او اعتراض میسروپا به گستاخی با خداي خود سخن میمجنونی بی
ن کار جایز نیست و اشتباه است و دیوانه در گونه با خدا صحبت کنی ایکند که اي مرد گستاخ نباید اینمی

گوید:جواب او می
گفت ایزد چون مرا دیوانه خواست          

هاي خطا باشد مرا            هیچ گر سخن
عاقل را نباشد یارگی                       

با جنون از بهر او درساختم           

هر چه آن دیوانه گوید آن رواست           
چون نیم عاقل روا باشد مرا                

کو بپردازد دلی یکبارگی                تا 
دلم یکبارگی پرداختم                
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عاقالن را شرع تکلیف آمدست                
و برو اي زاهد و کم گوي تو                ت

بیدالن را بــا زر و بـا زن چـــه کـــار

ریف آمدست            دالن را عشق تشبی
مرد نفسی زر طلب زن جوي تو        

شــرع را و عقـــل را با من چه کـــار

249نامه، ص مصیبت
. اعمال به ظاهر خالف شرع:2

بعضی از کارهاي دیوانگان در ظاهر بر خالف احکام شرعی است، ولی در حقیقت خالف شرع نیست؛ 
خواست کفن تازة شخص مرده را از او برکند و بپوشد، زاهدان و مردم عوام و در حکایتی که دیوانه میمثالً
گیرند که نباید این کار را بکنی؛ این کار در شرع جایز نیست و او شروع به آگاه کردن فهم بر او ایراد میکم

کنید پس این کار بر شما ها هم نباید روا میدارید و استفادهکند که شما از مردار دنیا همیشه برمیمردم می
خواست کفن را از مرده بیرون آورد چگونه در رفتار بینیم که عمل به ظاهر خالف شرع دیوانه که میباشد. می

و گفتار بعدي دیوانه موجه و مطابق با حقیقت شرع می شود و دیوانه با این وسیله مردم فریفته و ناآگاه و 
دهد: هر کس به این دنیاي مرداري دل کند و به آنها هشدار مییاپرستی و غفلت را آگاه میغافل از گرداب دن

دزدد.بندد و فریفتۀ مال و متاع دنیوي باشد، مانند کسی است که از مرده کفن می
کردند مـــردي را به گورشد غرق شـــور          دفن میآن یکی دیوانه می

من عریانم از سر تا به پاي«دید کـرباس کفـــن از دورجـــاي          گفت: 
»درکشم از مـــرده کـرباس کفــن          تا کنم خود را از آنجــا پیـــرهن

»اي بینوا          کــی بــود این در مسلمانی روا؟«آن یکی بشنـــود گفت: 
آخر اي عجب          چون کفـن بینم شما را روز و شب«مرد مجنون گفت: 
» کنید از مـرده باز          بر من از بهر چه شد این در فراز؟کـــز ضاللت می

144نامه، ص مصیبت
روید؟ یکی جواب داد که این ي قوم کجا میاي از آنها پرسید که اکاروانی به قصد حج در راه افتاد. دیوانه

اي دارد که هر خواهند به حج بروند. دیوانه پرسید که حج چیست؟ جواب داد: خداوند جایی خانهمردم می
افتد که کس یک لحظه در آن جا مقیم و ساکن شود، از عذاب جاودان ایمن شود. دیوانه در شور و غوغا می

را ببینم. روز و شب راه رفت تا به کنار خانۀ خدا رسید:باید زودتر به آنجا برسم و خدا
چون بدید او خانه گفتا کو خداي                
حاجیان گفتند اي آشفته کار                 

خـــــانه آن اوست او در خانه نیســـت

نبینم هیچ جاي                  زانکه او را می
او کجا در خانه باشد شرم دار    

دانــد این سر هر که او دیوانه نیســت
زد آورد. خویشتن را به اینجا و آنجا میدیوانه از این سخن در حیرتی رفت که دیگر خودش را به یاد نمی

کرد که اي مسلمانان براي چه مرا به اینجا آوردید:و ناله و زاري می
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من چه خواهم کرد بی او خانه را          
من سرگشته آگه بودمی                 گر

اید                       چون مرا اینجایگه آورده
یـــا مـــرا با خانه باید زین مقـــام

خانه گور آمد کنون دیوانه را                     
این همه راه از کجا پیمودمی                   

اید         بی سر و بن سر به ره آورده
یــــا خـــداي خــانــه باید و الســـالم

197-198نامه، صص مصیبت
دهند که حج زیارت خانۀ داند که حج چیست و وقتی به او توضیح میدر حکایت باال دیوانه نمی

و داد و بیداد راه بیند ناراحت شده رود، ولی چون خدا را در آنجا نمیخداست، به امید دیدن خدا به آنجا می
اندازد. در ظاهر حکایت چنین است که دیوانه یک کار خالف شرع انجام داده است: ندانستن چیستی حج، می

دنبال وجود خدا گشتن در خانۀ گلی، اما در حقیقت انتقاد از رفتارهاي ریاکارانه و ظاهربینی مردم است که 
که حقیقت حج مأنوس خواستند، درحالیشدن را میبا حج رفتن براي خودشان اسم و رسم داشتن و معروف

شدن و ارتباط با خداست نه با خانۀ گلی کعبه.
اي گفت: آمین به چه معناست؟ پاسخ دادند آمین به این گفتند. دیوانهکرد و مردم آمین میفقیهی دعا می

م چنان باد چنان باد. معنی است که آنچه را که امام خواجه از خدا درخواست کند، ما در جواب او گویی
دیوانه گفت:

که نبود آن چنان و این چنین هیچ    
ولیکـــن جـــز چنان نبود کم و بیش

کـامام خواجه خواهد، چند ازین پیچ            
خواهید از خویــشکـه حق خواهد چـــه می

167نامه، ص الهی
گونه فتن و خدا را خواندن مخالف است، ولی در حقیقت ایننماید که دیوانه با دعا گدر ظاهر چنان می

آید؛ یعنی دیوانه نیست، بلکه اعتقاد و باور دیوانه این است که خواست و تدبیر بنده با قضا و قدر الهی برنمی
تسلیم محض خداست و راضی به رضاي اوست و این عین شرع و حقیقت شرع است.

مهین خدا چیست؟ دیوانه گفت: نان. بعد از اینکه زاهدان به او اي می پرسد که نام شخصی از دیوانه
گوید که در قحطی نیشابور من کسی را ندیدم که به مسجد برود، ولی همه نان نان کنند میاعتراض می

گفتند پس نان، نام مهین خداست:می
یــن ذوالجاللحال          گفــت اگـــر نــام مهسایلـی پرسید از آن شوریده

شناســـی بازگو اي مرد نیک          گفت نان است، این بنتوان گفت لیکمی
قرار          کـــی بـــود نام مهین نان، شـرم دارمرد گفتش احمقــی و بــی

ل روز و شبگذشتم گرسنه، چگفت در قحط نشابـور، اي عجب          مـــی
نه شنـــودم هیـچ جا بانگ نماز          نه دري بـــر هیـــچ مسجــد بود باز

من بدانستم که نان نام مهینست          نقطـــۀ جمعیـــت و بنیـاد دینست.
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267نامه، ص مصیبت
پرده بیان ي اجتماعی و ظلم و جور حاکمان را بیهادیوانه در نقابِ دیوانگی خود مشکالت و واقعیت

هاي اجتماعی گونه نیست، بلکه بیان واقعیتکند؛ در ظاهر گفتۀ او خالف شرع است، ولی در حقیقت اینمی
است.
. اعتراض به مشترعان ریاکار:3

ه را با انتقاد و هاي جامععدالتیها و فسادها و بیکند تا ریاکاريهاي ممکن استفاده میدیوانه از فرصت
گر جامعه است. طبیب روح جامعه است که هر چه رذیلت اخالقی نصیحت اصالح کند. دیوانه یک اصالح

گشاید و با زبان مخصوص خودش که زبان شود و زبان به نکوهش آن میبیند، روحش از آن آزرده میمی
مخاطبش شاه باشد و یا افراد دیگر مانند کند آن را اصالح کند و از بین ببرد حتی اگردیوانگان است سعی می

زاهد و عابد و عوام مردم.
شخصی به مسجد رفت و نمازش را با عجله خواند و تمام کرد، نه رکوع و نه سجود مناسب و الیقی 

خواست برگردد:کرد، بلکه نماز را فوري و دست و پا شکسته به آخر رساند. وقتی می
بود در مسجد یکی مجنون مست     

جوي               مرد را گفتا که هین اي حیله
گفت آن کاهل نمازش کاین نماز                   

مرد مجنون گفت از آن گویم همی              
اي        کاین نماز از بهر حق گر کرده

مـــرد گفتـــا روز بــس بیگـــاه بود

با دلی پرشور و با سنگی به دست           
این نماز اینجا کرا کردي بگوي               

نیاز                        کردم از بهر خداي بی
وین نشان از تو از آن جویم همی           

اي                   بس که این سنگم تو بر سر خورده
زان نمـــاز مـــن چنیـــن کوتـــاه بود

322-323نامه، صص مصیبت
بیند که نمازگزار نمازش را بدون حضور دل خواند و با عجله نمازش را تمام کرد به او دیوانه وقتی می

خورد و هیچ ارزشی ندارد، چون اگر نمازت براي کند که این نمازي که خواندي به دردت نمیاعتراض می
گوید که به دلیل کند و مین کارش را توجیه میخدا بود، اوضاع تو هم مانند من بود. البته آن شخص هم ای

رسد عطار به دلیل بعضی مالحظات و رعایت بعضی ضیق وقت این طوري با عجله خواندم. به نظر می
کاري بیت آخر را به سخنان خود افزوده است، چون که معموالً دیوانه آخرین حرف را مسائل با محافظه

کند، ولی در اینجا آخرین حرف را مخاطب دیوانه زده است و میزند و شخصِ مخاطبِ خود را متقاعدمی
معلوم نیست که آیا دیوانه این دلیل و توجیه آن نمازگزار را قبول کرده است یا نه؟

داند: خبر از خدا میدیوانه، زاهدي را که واسطۀ بین او و خدا بود، فضول و بی-
انه در پاسخ آن زاهد گفت: تو برو دنبال کار خود و از اي سالم آورد. دیوزاهدي از خداوند بر دیوانه

شناسی:فضولی دست بردار که از حق آگاه نیستی و او را نمی
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از فضولی دست کن کوتاه تو                  
کار حق بر تو کجا مبنی بود               

تو بـــرون شو از میان کان ذات فرد

اي آگاه تو    زانکه هیچ از حق نه
کز وکیلی چون تو مستغنی بود           

رســـولیِ تو داند گفــت و کــردبی
220نامه، ص مصیبت

زان که من به دانم او «شناسد، تر است و بهتر از او خدا را میچون شناخت و معرفت دیوانه از زاهد عمیق
گوید که تو از خدا شناختی کافی نداري، به خاطر این کند و می، براي همین به زاهد اعتراض می»را از شما

دانستی زدي و میشناختی این حرف را نمیام. چون اگر او را کامل میگویی من از او سالم آوردهاست که می
تواند کارش را خودش که اگر خدا بخواهد به من سالم برساند به فضولی مانند تو نیاز ندارد و مستقیماً می

انجام دهد.
گوید که چون من دیوانه هستم کند دیوانه در جواب او میزاهدي به گستاخی دیوانه با خدا، اعتراض می

این کار از من پذیرفته است:
گفت ایزد چون مرا دیوانه خواست      

هاي خـطا باشـــد مراگــــر سخـــن
هرچه آن دیوانه گوید آن رواست                   

نیـــم عاقـــل روا باشـــد مـــراچــــون
249نامه، ص مصیبت

کند و دیوانه نیز به خاطر این که حقیقت بیند بر دیوانه اعتراض میزاهد چون متشرّع است و ظاهر را می
شرعی کند، اما به خاطر این که مخاطب او متشرّع است، دلیلبیند اعتراض او را رد میرا فراتر از شریعت می

آورد تا متشرّع از او بپذیرد. در شرع چون از دیوانه هر چه در وجود آید رواست، براي همین دیوانه به می
ها از من شایسته و رواست، ولی از شماها که گوید که چون من دیوانه هستم این حرفمتشرّع و زاهد می

ها پذیرفته نیست.عاقل هستید این حرف
گیرينتیجه

بندي و اعتقاد به داند و پاياي از سیر و سلوك میکثر عرفا شریعت را مرحلهعطار مانند ا
اعتباري آن را در گونه اظهار مخالفت با آن یا بیآن را در اشعار و آثار خود اثبات کرده است و هیچ

آثارش بیان نکرده است.
ابن سینا؛ در نظر عطار، راه شریعت در حدیث و فقه و تفسیر است نه در فلسفه و قانون

بنابراین اگر مرد دین غیر از صوفی و مقري و فقیه باشد خبیث است و سفیه.
 عقل و خرد آدمی اگر با شریعت هماهنگ باشد و با آن سازگار، مفید و سودمند است و

کننده نیز خواهد بود؛ نمونۀ این گمراهی بلعم گرنه عالوه بر اینکه سودمند نیست، مهلک و گمراه
ن از حد امکان بگذرد/ بلعمی گردد ز ایمان بگذرد.است: عقل چو
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ترین مرحلۀ آن شریعت است؛ بنابراین اقتضاي شناخت برتر معرفت مراحلی دارد که پایین
حقیقت مطلق، گذر از شریعت و رسیدن به طریقت و حقیقت است.

هاي دیوانگان مجسم ساخته است و اعمال و عطار این گذر از شریعت را در شخصیت
ریزي کرده است؛ به این علت است که در برخی موارد در ظاهر با ار آنانان را بر این اساس پایهرفت

نماید.شریعت متناقض و یا مخالف می
 حوزة شناخت عقل در محدودة محسوسات و شریعت است؛ فراتر از آن نه عقلی است و

من چه کار.نه شریعتی: بیدالن را با زر و با زن چه کار/ شرع را و عقل را با 
 روح اعمال و افعال دیوانگان با حقیقت شرع مخالف نیست و تنها شاید ظاهر این اعمال

تواند با مراحل باالي متناقض باشد، چون شریعت هم جزئی از مسیر شناخت است و بالطبع نمی
این دیوانگان درهایی از این رفتارهايشناخت؛ یعنی طریقت و حقیقت متضاد باشد. بررسی نمونه

کند.مقاله، این امر را اثبات می
کتابنامه
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.ق.ه1395م./1975المصریه العامه للکتاب 
زاده، مشهد: ادارة کل شعر شیخ فریدالدین عطار، رضا اشرففرهنگ کاربرد آیات و روایات در - 

.1373فرهنگ و ارشاد اسالمی، استان خراسان، چاپ اول، زمستان 
.1339فرهنگ مصطالحات عرفا و متصوفه، سید جعفر سجادي، تهران: - 
دس زاده، مشهد: آستان قفرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات آثار عطار نیشابوري، رضا اشرف- 

.1367رضوي، مؤسسۀ چاپ و انتشارات، چاپ اول، مهرماه 
المحجوب، علی ابن عثمان هجویري، به تصحیح محمود عابدي، تهران: سروش، چاپ اول، کشف- 
1383.
.1379کلیات سعدي، به اهتمام محمدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر، چاپ یازدهم، - 
ارات دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ اول، مبانی عرفان و تصوف، محمدحسین بیات، تهران: انتش- 
1374.
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الدین محمد بن محمد بن الحسین البلخی ثم الرومی، به تصحیح رینولد الین مثنوي معنوي، جالل- 
.1375دفتر، چاپ اول، 6نیکلسون، تهران: انتشارات توس، 

.1375م، علیشاه، چاپ ششرهبر، .تهران: انتشارات صفینامه، به کوشش خلیل خطیبمرزبان- 
.1363مسافر سرگشته، پوران شجیعی، تهران: نشر هنر، چاپ اول، تابستان - 
نامه، به اهتمام و تصحیح عبدالوهاب نورانی وصال، تهران: زوار، چاپ دوم مؤلف، مصیبت- 
شاهنشاهی.2536
: اکبر ابرقویی، اصفهانمقامات حمیدي، قاضی حمیدالدین. عمر بن محمود بلخی، به اهتمام سید علی- 

.1344کتابفروشی تأیید اصفهان، 
.1382کدکنی، تهران: چاپ اول، الطیر، تصحیح محمدرضا شفیعیمنطق- 
المنقذ من الضالل و الموصل الی ذي العزه و الجالل، الحجه االسالم أبی حامد الغزالی، قدم له و - 

علق علیه و شرحه بوملحم. دار و مکتبۀ الهالل، بدون تاریخ. 
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برانگیز از حافظنسبت به بیتی بحثدیدگاه مطهري
١زهرا کیچی

یفارساتیادبوزبانارشدس کارشنا
چکیده

ها را به خود مشغول داشته است و توجه به این جهان آفرینش و مسائل پیرامون آن از آغاز توجه انسان
خورد. یکی به چشم میهاي قبلمسئله در تمامی آثار به جا مانده از متفکّران، حکما، فالسفه و شعراي دوره

الغیب حافظ شیرازي است. کند، لساناز شاعرانی که به این مهم توجه داشته و نکاتی دربارة آن بیان می
شدن آن، توسط ها پس از سرودهانگیز از حافظ است که از آغازین سالهش حاضر بررسی بیتی بحثوپژ

ته است:پژوهشگران تا روزگار معاصر مورد بحث و بررسی قرار گرف
»آفرین بر نظر پاك خطا پوشش بادپیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت«

گران این بیت، استاد شهید مرتضی مطهري است که این نوشتار به بررسی این بیت از یکی از تحلیل
اند ترین موضوعاتی را که استاد مطهري در تحلیل این بیت به آن اشاره کردهدیدگاه وي اختصاص دارد و مهم

ترین و شود. این بررسی نشان خواهد داد که جامعدر قالب عدل الهی، لزوم وجود شر و نظام احسن بیان می
شده از این بیت متعلق به استاد مطهري است. ترین تفسیر ارائهکامل

شهید مطهري، حافظ، عدل الهی، نظام احسن.ها:کلیدواژه
مقدمه

غنائی در ادب فارسی است، اما همیشه بیانگر مضامین عاشقانه هاي شعر ترین قالبغزل یکی از مهم
شامل مضامین اخالقی و دقائق حکمت و عرفان و قلندریات و مسائل سیاسی نیز «نیست، بلکه گاهی 

سرایان فارسی است که در شیوة ترین غزل). حافظ نیز یکی از بزرگ510: 1380(رستگار فسائی،» شودمی
اي است داراي فرزانه«ي سبک عراقی، رقّت و لطافت غزل وي زبانزد است. او هاسرائی بویژه غزلغزل

) که مطالب 265: 1379(خرمشاهی،» ها و عواطف ژرف انسانیهاي عمیق حکمی و عرفانی و احساساندیشه
بسیاري از ابیات) «123: 1362ترین وجهی در هم آمیخته است (شمیسا،عارفانه و عاشقانه در غزل او به عالی

) 237: 1374ندوشن،(اسالمی» اي براي خود جایگاهی داردهاي معلّق بابل و هر طبقهاند، مانند باغحافظ مطبق
تفکّر «) و 27: 1388رهبر،(خطیب» هاي عرفانیترین اندیشهمظهر لطیف«و به همین دلیل است که غزل وي را 

اند. ) دانسته1379:112نژاد،(فضلی» در آثار او را مانند شرکت در کشف یک راز
ها ها در همۀ دورهشده براي انسانترین معماهاي مطرحچیستان آفرینش و سرّاالسرار هستی از جملۀ مهم

بوده است، معمایی که انبیاء از سرچشمۀ الهام، حکیمان با چراغ خرد و از راه استدالل و عرفا و متصوفه با 

1.z.keychi@gmail.com
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). 6: 1385نژاد،اند (انزابید سعی در حل آن نمودهرجوع به خویشتن و درون خویش از راه کشف و شهو
نشده را نشان داده است.هایش توجه به این معماي حلحافظ نیز از جملۀ عرفاییست که در غزل

هاي بسیاري در این پژوهش بحث دربارة یک غزل حافظ نیست، بلکه بیتی از حافظ که تاکنون بحث
شود: اند، بررسی میرا تأویل نمودهدربارة آن صورت گرفته و مفسران زیادي آن

»آفرین بر نظر پاك خطاپوشش بادپیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت«
)84: 1384(حافظ،

زیرا که با فاصلۀ زمانی اندکی پس از درگذشت «انگیزترین اشعار دیوان حافظ است این بیت از بحث
ایی تدوین شده و تا این زمان نیز همچنان در کانون توجه مفسران و هشاعر در شرح و تأویل آن رساله

).29: 1385(بزرگ بیگدلی،» پژوهشگران بوده است
ترین شرح هـ .ق) و تازه908-830الدین دوانی کازرونی(ترین شرح این بیت ، شرح مالجاللقدیمی

ژوهشگران به این بیت با هم متفاوت است ) است و نگاه هر کدام از پ1382شدة آن از تقی پورنامداریان(ارائه
ترین مباحث فلسفی در کالم حافظ مجال بیان پیدا در برخورد با این بیت شگرف است که پیچیده«و در واقع 

). 137: 1377کوب،(زرین» کندمی
نظر گران معاصر این بیت، استاد مطهري است که به نکات قابل تأملی دربارة این بیت که مدیکی از تحلیل

کند.حافظ بوده است اشاره می
شدة استاد مطهري با سایر مفسران، به این پژوهش سعی دارد با شیوة توصیفی و تحلیلی و مقایسۀ نظر بیان

برانگیز ساخته و نظر تبیین این مسئله بپردازد که چه موضوعی در آن نهفته است که آن را چنین سؤال
کند؟ نتیجۀ و آیا حافظ طی این بیت به امر خلقت اعتراض میپژوهشگران را به خود معطوف داشته است 

شده دربارة این بیت از استاد مطهري است.این بررسی نشان خواهد داد که بهترین نظر بیان
کند در سه دستۀ عدل ترین مضامینی را که شهید مطهري پیرامون این بیت مطرح میاین نوشتار محوري

کند: بندي میالهی، شرور و نظام احسن تقسم
عدل الهی -1

هاي درك کامل این صفت تأمل باشد و از جمله راهیکی از صفات خداوند در قرآن کریم صفت عادل می
عدل الهی یعنی اعتقاد به اینکه خداوند چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع به «در جهان پیرامون است. 

). یکی از اصول پنجگانۀ دین در مذهب شیعی 136تا: هري،بی(مط» نمایدکند و ظلم نمیحق و عدل رفتار می
) و 2369: 1385اند (طغیانی،خوانده» بارزترین شاخصۀ تفکّر شیعی«و » زیربناي جهان«عدل است و آن را 

و در ذیل همین "و السماءرفعها و وضع المیزان"داند: قرآن کریم نیز عدل را ترازوي خدا در امر آفرینش می«
» ها و زمین به عدل برپاستآسمان«"بالعدل قامت السموات و االرض"که رسول خدا فرمود: آیه است 
). 36: 1361(مطهري،
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اي کهن دارد. از نظرگاه استاد مطهري عدل اساس بحث دربارة عدل الهی در شرق و غرب جهان پیشینه
هاي فردي امت و زعامت و از آرماندر قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا ام«آفرینش است و 

هاي اجتماعی همه بر محور عدل استوار شده است و عدل به مفهوم اجتماعی هدف نبوت و به گرفته تا هدف
). 38(همان:» مفهوم فلسفی مبناي معاد است

ا خط«داند، وي شده در این بیت را از نظر حافظ، مسئلۀ عدل الهی میاستاد مطهري یکی از مسائل مطرح
داند که اعتقاد به آن را در میان را شیوة حافظ براي تأکید و یادآوري اصل عدالت الهی می» نرفتن بر قلم صنع
). خداوند در 137تا:است (مطهري،بی» اعتقاد به اصل آزادي، مسئولیت و سازندگی انسان«شیعه و معتزله، 

همین خویش را در قرآن عادل هایش اصل عدالت را رعایت کرده است و برايدادن و ندادن نعمت
) و 71: 1361(مطهري،» عدالت از شئون فاعلیت خداوند یعنی صفات فعل است نه از صفات ذات«خواند. می

بریم. به عدالت حق پی می» صنع او«ما از فعل خداوند یعنی 
اي بیت اند؛ خرمشاهی پاسخ کلید حل معمپژوهشگران در شرح بیت موردنظر از خود حافظ یاري گرفته

یابد: را در این بیت نهفته می» پیر ما گفت...«
»ور نه تشریف تو بر باالي کس کوتاه نیستهرچه هست از قامت ناسازي اندام ماست«

)59: 1384(حافظ،
ت هاست و در واقع موجودات لیاقیعنی عیب و نقصانی اگر هست از سوي موجودات و استعداد آن

عدل به «ها دریغ کرده است. اند، نه این که خداوند آن مواهب را از آندریافت مواهب حق تعالی را نداشته
) و اگر عیب و 61: 1361(مطهري،» معنی تناسب و توازن از شئون حکیم بودن و علیم بودن خداوند است

نقصی نهاده است، این عیوب اصل عدالت را زیر سؤال نخواهد برد.
م وجود شرلزو- 2

شود. به راستی چرا در جهانی که خداوندي قادر آن شر و بدي در این پژوهش به خطا و نقص تعبیر می
را آفریده و توانائی آن را نیز داشته که آن را عاري از نقص بیافریند، خطا و شر و نقص وجود دارد؟ درد و 

شود؟ آیا وجود را در جهان مشاهده میرنج، مرگ و میر، جهل و جنایت، سیل و سرطان، ظلم و ستم ... چ
شر در جهان با عدل الهی سازگار است؟ مسألۀ شر در آفرینش از دیرباز در ادیان مختلف و براي متکلمان و 
فالسفه مطرح بوده است. وجود شر و لزوم آن از دیدگاه حافظ و مطهري در جهان آفرینش انکارناپذیر است. 

). 23/ 21("لو کان فیهما آلهۀ اال ا... لفسدتا"کند: ل اشاره میهمانگونه که قرآن نیز به این اص
بعضی از پژوهشگران و مفسران این بیت معروف حافظ، بر این باورند که حافظ به خطاپذیر بودن صنع 

) اشاره کرد. 95: 1379) و جمالزاده (164: 1364توان به دشتی (خداوند اعتقاد داشته است از آن جمله می
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لی )، حسن99: 1369)، علوي (259: 1373الف این گروه کسانی مانند جالل الدین دوانی (دستۀ مخ
) با استاد 214: 1382) و پورنامداریان (107: 1374کوب ()، زرین474: 1387)، خرمشاهی (107: 1384(

عقیده هستند که در طی بررسی دیدگاه مطهري نظریات آنها نیز گنجانده شده است. مطهري هم
اند مانند جهل و عجز و فقر و ... و اند: بدهایی که خود امور عدمیدیدگاه استاد مطهري بدها دو گونهاز 

عدل الهی «) که 150: 1361اند از قبیل سیل و زلزله و گزنده و درنده و... (مطهري،بدهایی که اموري وجودي
). اما 155(همان: » ها است، نیز نباشدیها و کاستکند این امور نباشند تا آثار آنها که همان نقصایجاب می

ها وجود دارد؟ ها و نابرابريچرا در جامعه نقص
دالیل وجود شر را در نظام جهان در ده » خدا و مسألۀ شر«یکی از پژوهشگران در کتابش تحت عنوان 

یرات بودن از شمارد که الزمۀ خیرهاي برتر، تعالی روح انسانی، اختیار، مکافات عمل، مبدأ خمورد بر می
). در دید عارف خطا اساسأ وجود ندارد چرا که 114: 1377باشد (قدردان،جملۀ موارد برشمرده شده می

نگرد دیدش کامل است و تمام آن خطاهایی که در نگرد و آن که جهان را از باال میعارف از باال جهان را می
صنع «). همانگونه که 4-133: 1359؛126: 1386شود (مطهري،دید ناقصان وجود دارد در دید او نیست می

)، دید عارف نیز به جهان کلی 199: 1361(مطهري،» خداوند کلی است نه جزئی و ضروري است نه اتفاقی
است. 

ها و خیرات و ها به نوبۀ خود مقدمۀ هستیهیچ شري، شر محض نیست و همۀ عدم«در این تفسیر 
» الزمۀ خیرهاي برتر«) و نیز 116: 1374کوب،؛ زرین134تا:ی(مطهري،ب» کماالتند و مقدمه و پلۀ تکامل

). 114: 1377(قدردان،
» آنچه در خلقت وجود دارد، تفاوت است نه تبعیض«گوید: استاد مطهري در تفسیر این معنی می

اختالف و تفاوت الزمۀ مراتب هستی است و تبعیض ضد حکمت و ضد عدل «) که 114: 1361(مطهري،
نصیب ماندن برخی را از مواهب و ). وي دلیل بی146: 1361و 132تا:(مطهري،بی» شودشمرده می

). 134تا:و بی201: 1361داند (مطهري،هاي حق تعالی عدم قابلیت قابل میبخشش
که سخنان وي براي خواننده باورپذیرتر و کند، شاید براي اینحافظ این نکته را از زبان پیر بیان می

نگرد و در پیر حافظ فراتر از سود و زیان مادي و زشتی و زیبایی این جهانی به هستی می«ست. تأثیرگذارتر ا
ها از روي حکمت الهی ) و همۀ این نقص337: 1،ج1388(استعالمی،» نظر او زشتی خط، زشتی نقاش نیست

است: 
»ین معما راکه کس نگشود و نگشاید به حکمت احدیث از مطرب و می گوي و راز دهر کمتر جوي«

)5: 1384(حافظ،
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). پیر نیز که 1359:132؛ 125: 1386(مطهري،» در این جهان هیچ چیزي که نبایست باشد، وجود ندارد«
تواند به ) و اوست که می127: 1386بیند (مطهري،بیند، در مجموع نظام نقصی اساسأ نمیمجموع نظام را می

پی ببرد: راز هستی 
»مقام راکین حال نیست زاهد عالیراز درون پرده ز رندان مست پرس«

)8: 1384(حافظ،
وجود شر در نظام آفرینش در کنار خیرهاي کثیر، ناچیز و غیرمهم است. چرا که اگر شري از خداوند 

بلکه مقتضاي نظام جهان و حکمت خداوند سبب وجود صادر شده باشد، از روي خطا و اشتباه نبوده است؛ 
». هر چه آن خسرو کند، شیرین بود«آن شده است و 

نظام احسن -3
تر از جهان موجود را بتوان متصور کرد؟ جهانی عاري از شر و نقصآیا ممکن است جهانی  بهتر و بی

عالم است همه آفریدة وي است و گوید: عالم و هر چه درغزالی در کیمیاي سعادت می«فساد و کاستی؟ 
هرچه آفرید چنان آفرید که از آن بهتر و نیکوتر نباشد و اگر عقل همۀ عقال درهم زنند و اندیشه کنند تا این 
مملکت را صورتی نیکوتر از این نیاندیشند یا بهتر از این تدبیري کنند یا چیزي نقصان کنند یا زیادت کنند 

). اینکه این جهان بهترین جهان ممکن است و از آن بهتر نیز قابل تصور 467: 1387(خرمشاهی،!»نتوانند
فالسفه بیشتر از راه «) و چون 109: 1377نیست، مورد تأیید متفکران اسالمی و بعض عالمان غربی (قدردان،

نتیجه کنند به این هایی که میکنند و بعد با تحلیلشوند و نفس نظام عالم را نگاه میخود عالم وارد می
). 121: 1386(مطهري،» رسند که نظام موجود نظام احسن استمی

اند، پس چرا خیام صبرش را از کف داده و فریاد اعتراض اگر فالسفه و حکما به این نتیجه رسیده
آورد که: برمی

گر بر فلکم دست بدي چون یزدان
وز نو فلکی دگر چنان ساختمی

برداشتمی من این فلک را ز میان
»زاده به کام دل رسیدي آسانکآ

)87: 1386(خیام،
کند؟ آیا او جهانی بهتر از این جهان در نظر داشته است که به این جهان اعتراض می

هایی وجود دارد:ها و رنجها و کاستیکند که در این جهان نقصحافظ اگر چه تصریح می
»کاینهمه زخم نهان هست و مجال آه نیستحکمتستاین چه استغناست یارب وین چه قادر «

)58: 1384(حافظ،
کند: ها شروع به اعتراض میو گاهی نیز در برابر این رنج

»من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلکچرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد«
)235(همان: 
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و قصد شکافتن سقف فلک و انداختن طرحی نو را دارد، اما در بیت (پیر ما گفت...) بوئی از اعتراض به 
تصور اینکه حافظ در بیت موردنظر بخواهد به خلقت اعتراض و نظر پیر را «رسد و امر خلقت به مشام نمی

به خلقت از جانب حافظ ) و این که بیت را اعتراض79: 1361(مطهري،» تخطئه کند، تصوري عامیانه است
). 132: 1359؛ 125: 1386اند کامأل اشتباه است (مطهري، برشمرده

دهد: استاد فقید، مطهري براي اثبات ین ادعا آن را در برابر این بیت از دیوان حافظ قرار می
»بینمچون و چرا میکه من این مسئله بینیست در دایره یک نکته خالف از کم و بیش«

)279: 1384(حافظ،
اند که شک نکرده-مفسران–ها شود توجیه کرد؟ یعنی آناین دو را با هم دیگر چگونه می«گوید: و می

). 130: 1359و 126: 1386(مطهري،» آید؟این شعر با آن اشعار جور در نمی
دم اعتراض حافظ به نظام آفرینش از مفسران معاصر نیز پس از او براي اثبات مدعاي خویش، مبنی بر ع

) و بزرگ 27: 1388رهبر (اند: خطیباند، از آن جملهاند و به بیت مذکور اشاره کردههمین دلیل سود جسته
). 34: 1385بیگدلی (

قلم صنع یعنی فعل باري تعالی یا آفرینش او و خطا نرفتن بر قلم صنع یعنی خداوند خواسته یا ناخواسته «
اش یا مخالف موازین عقلی و اخالق بشري باشد انجام واب و عملی که مخالف با حکمت بالغهکردار ناص

) و اینجاست که مطالعۀ نظام حکیمانۀ خلقت که نظام احسن 463: 1387(خرمشاهی،» نداد یا شر را نیافرید
جه به این نکته ). سنائی در تو108: 1361کند (مطهري،است راه رسیدن به معرفت را براي بندگان مهیا می

سراید: می
»کاندرین ملک، چو طاووس به کار است مگسور چه خوبی، به سوي زشت به خواري منگر«

)307: 1388(سنایی، 
بیند و نظام جهان را وي در این بیت دربارة نظام احسن سخن گفته و هر چیز را در جاي خود نیکو می

).155: 1390کدکنی،(شفیعی!بیند، نه آنگونه که خیام آرزو داردباید باشد میچنان که 
گیري نتیجه

تفکر دربارة جهان هستی و آفرینش محدود به زمان و دورة خاصی نیست و همواره نظر متفکران را به 
خود جلب کرده است، از جملۀ این متفکران حافظ است که در بیت سوم غزلی با مطلع: 

»ور نه اندیشۀ این کار فراموشش بادار باده به اندازه خورد نوشش بادصوفی «
)84: 1384(حافظ،

انگیز تبدیل کرده است. هاست این بیت را به بیتی بحثکند که قرناي را بیان میدر اثر این توجه، نکته
ت حافظ، توسط متفکر بزرگ معاصر، استاد مرتضی انگیزترین بیترین تفسیر از بحثترین و کاملجامع

عدل الهی که تأکید و -1شده در آن عبارتند از: مطهري ارائه شده و از نظر این استاد بزرگ نکات اصلی مطرح
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شده که از شرور یا همان خطاي مطرح-2یادآوري اصل عدالت در جهان آفرینش یا همان قلم صنع است. 
جهان احسن که بر پایۀ اصل عدالت و الزمۀ تعالی آن وجود شر است. -3ت. مالزمات حکمت حق تعالی اس

نتیجۀ این بررسی حاکی از آن است که حافظ هیچ گونه اعتراضی به نظام آفرینش نداشته است.
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ي، نزاري قهستانی و حافظي سه غزل از سعدشناسانهي سبکبررسی و مقایسه
1دکتر علی گراوند

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایالم
فاطمه چمن آرا 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
هاي عاشقانه و ترین غزل سرایان زبان فارسی هستند که در اوج غزلسعدي و حافظ دو تن از بزرگ

ر فصاحت و بالغت زبان فارسی است و براي سنجش قدرت شاعري هر تلفیقی قرار دارند. شعر این دو معیا
کس بهترین معیار و سنجه هستند. حکیم نزاري قهستانی نیز یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی است که 

هاي ي این دو واقع شده و تالی سعدي و پیشواي حافظ دانسته شده است تا آنجا که بسیاري از غزلدر میانه
هاي ي غزلهاي زیادي به استقبال یا در وزن و قافیهدانند. در دیوان نزاري غزلملهم از شعر وي میحافظ را 

هاي نزاري ي غزلهاي حافظ نیز به استقبال یا در وزن و قافیهسعدي وجود دارد. همچنین بسیاري از غزل
در همان مضمون و ردیف و هاییهستند. در این بین غزل از حافظ وجود دارد که سعدي و نزاري نیز غزل

خواهد سبک آنان ها میي این غزلرود. این نوشتار با مقایسهقافیه دارند و احتمال تقلید و جوابگویی آنها می
را بررسی نماید و مراتب برتري هر کدام را در غزل سرایی نشان دهد. براي این کار آنها را در سه سطح 

ها و نقاط قوت و ضعف آنها استخراج و مقایسه شد. د و برجستگیزبانی، ادبی و فکري با هم مقایسه نمو
حاصل بررسی آن شد که در سطح ادبی غزل حافظ از جهات تخیل و موسیقی بسیار بود. در سطح فکري، 

ها عاشقانه و بسیار به هم نزدیک بودند و تفاوت چندانی با هم نداشتند. فقط معشوق حافظ تا حدودي غزل
ها ساده، روان، عامیانه و نزدیک به تر دارد. در سطح زبانی هم بنابه رسم زمان، زبان غزلیرنگ و بوي آسمان

هاي کهنگی زبان شد و نشانههایی هم در غزل نزاري دیده میها و سستیمنطق گفتار و نثر بود که گاه ضعف
تر بود. ر و سادهتاو نیز بیشتر بود. در مجموع بر خالف انتظار زبان حافظ حتی از سعدي هم روان

شناسی حافظ، سعدي، نزاري قهستانی، غزل، سبکها:کلیدواژه
مقدمه

سرایان ادبیات فارسی در قرن هفتم و هشتم هستند. در بین این ترین غزلسعدي و حافظ دو تن از بزرگ
اند(نقل از ) واقع شده است که او را پیرو سعدي و پیشواي حافظ دانسته721-645دو تن نزاري قهستانی(

الدین بن محمد نزاري فوداجی بیرجندي ). حکیم سعد الدین بن شمس13: 1371ي دیوان نزاري، مقدمه
بوده سعديقهستانی از سرایندگان بزرگ نیمه دوم سده هفتم و آغاز قرن هشتم است(همان). نزاري هم عصر 

). هیچ شاعري 317است که در سرودن انواع شعر زیر نفوذ شدید و گریزناپذیر طرز سعدي بوده است(همان: 
ي نزاري مؤثر نبوده هاي عاشقانهي شعري و کیفیت ترکیب و تلفیق سخن و زمزمهبه قدر سعدي در سلیقه

1.agaravand89@gmail.com
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هاي او را توان پنداشت و برخی از غزلعدي میاست. به حدي که در نظر اول گاهی کالم نزاري را کالم س
توان هاي سعدي میهاي عقیدتی و خمر گرایی آنها در میان غزلبدون توجه به تخلص و بعضی اشارت

، شاعر و عارف جامی). عالوه بر این بسیاري از شعرا و نویسندگان از آن جمله 321-22گذاشت(همان: 
را متأثر از حافظبه تبع جامی شعر » مجالس النفائس«شیر نوایی در ي نهم در بهارستان و امیر علینامدار سده

ه عبارت دیگر معتقدند که حافظ از شیوه نزاري پیروي کرده است(جامی، دانند و باشعار حکیم نزاري می
). 354-5: 1363و نوایی، 105: 1371

ي سه غزل از این شاعران جایگاه نزاري را در شعر و شاعري و خصوصاً خواهد با مقایسهاین نوشتار می
ي سان بودند و شائبهو قافیه یکسرایی نشان دهد. براي این کار سه غزل از آنها که از جهت وزن در غزل

ها و شناسانه گردید و میزان مهارت و ویژگیي سبکرفت، انتخاب و مقایسهگویی در آنها میتقلید و جواب
نقاط قوت و ضعف شعر هرکدام نیز نشان داده شد تا از این راه بتوان به پایگاه و جایگاه آنها خصوصاً نزاري 

سرایی پی برد. در غزل
و اهمیت این کار از این جهت است که وقتی شعر این سه تن که از نظر تاریخی تالی هم و از نظر ارزش 

شوند، ما را با سیر غزل فارسی و میزان مهارت شاعران آشنا سبک نیز پیرو هم هستند، با هم مقایسه می
ان و محک براي ي روند تکاملی غزل فارسی است و عالوه بر آن بهترین میزخواهد کرد و نشان دهنده

سنجش قدرت شاعري هر شاعر سنجیدن آثار او با شاعران بزرگ است.
- ها که در آن دو شعر یا دو غزل از دو شاعر با هم مقایسه میدر پایان باید متذکر شد که این گونه مقایسه

مچنین ). ه161-176: 1384شود(شمیسا، شود، زیاد است و این کار بیشتر در آثار دکتر شمیسا دیده می
ي شاه و شیخ در بوته«اي تحت عنوان نگارنده در چند مقاله به این کار دست زده است. از جمله در مقاله

ي غزلی از شاه نعمت اهللا ولی با شیخ آذري، شاعران قرن نهم پرداخته است که شناسانهي سبکبه مقایسه» نقد
). همچنین 524-44: 1390است(گراوند،جزو مقاالت همایش بزرگداشت شیخ آذري در اسفراین چاپ شده 

ي نبرد رستم و اشکبوس شاهنامه با نبرد شناسانهي سبکبه مقایسه» نبرد نبردها«اي تحت عنوان در مقاله
پرداخته است(گراوند، » باذل مشهدي«از » ي حیدريحمله«ي حضرت علی(ع) با عمرو بن عبدود در حماسه

ها مورد دیگري در این زمینه که به این ن نوشتار هستند. غیر از این) که به عنوان سر مشق ای41-34: 1379
شیوه عمل کرده باشد، دیده نشد.

بحث
در ذیل غزل حافظ آورده است که نزاري یک غزل و سعدي » نامهحافظ«بهاءالدین خرمشاهی در کتاب 

سعدي یک غزل انتخاب شده ). از بین دو غزل329: 1367نیز دو غزل بر همین وزن و قافیه دارد(خرمشاهی، 
تر به غزل حافظ و نزاري بود و در مجموع سه غزل زیر بررسی و مقایسه که از جهت تعداد ابیات نزدیک

شد: 
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غزل شیخ سعدي
بودن هالكدراوزندگانیه ــکدوستمحبت دردوست شودهالك ا ـبت

اوست
دوست جايبهکه هر چه دوست پسنددستاسانیکپیشو ــتاي ــوفوا ـجفرا ـم

نکوست
مغز در یک دوچونبدنیدرروحدو زادستشکم یکه ـبگیتیتو عشقورا ــم

پوست
ارــیدستازکهالخصوصعلیزیباسترود آزادگانرــسرــبهـچآنرــه

زیباخوست
لب برکهسروهاآن عادتخالفاالییـــروبـــسردـــبدرهـــبدستزمــدل

جوست
وز ـــــهندستم وودمــبرفته ـگزلفینشکهدیدمی چناندوش خواب هــب

بوستغالیه
پی هنوز درچوگان عشقش و دست ز بگردیدمجانهــبعالم ،همهدر ويـگچو 

گوست
درآتشمــه  کدـداننـنوکنندر ـنظیــرونــبیچشم آبنـهمیه ـــبی ـاعتـمج

توست
رــخاطرادــمسعديرــخاطرادــمخواهدخودرادـــمبینیوــتکه ر ـهدوستز 

اوست
غزل نزاري

بدت  مباد  کت  از  پـاي   تـا   به   فرق   نکوستنــدارد   دوستکه  بــاشد  آن  که  تــرا   بیند   و 
ندانم این که تو داري چه سیرت است و چه خوستکس آدمی  بـــه   چنیــن  لطف  طبع   نشنیده  است

زار  دیده  در  اوستاز آن دو  چشم  که  چندین  هاي   بنشین   تـــا    بــال     نیـــانگیزيبــه   گوشه
که جانب تـو گرفته است و حق  بـه  جانب  توستتـوانــم   کـرددلـــم    نیــامــد   و    عیبش    نمی

که  با  وجود   تو   فردوس   اهل  دل   آن  روستمـرا  به   دست   تو  می،  سلسبیل   فردوس   است
گوستکـه  هـر که   از  تـو  نگوید   حدیث،  بیهدههیـچ   کس   نکنمروا   بــود   کــه   دگـر   ذکـر  

کــه   مــرهمی   بنهادي   و زخم   زیــر   رکوست  دانــی     اي   طبیب     دوامقــــام     درد      نمـی
ل  نـه  همچو سبوستمزن  بـه سنگ  مالمت  که  درقـیب    گــو   دل   چــون   آهـن   مــرا     چندیـن
بــران   بــر   دلت   مرو   بـر   دوستجفاي   سیمنــزاریـــا     نتـوانــی     کــه     احتمـــال    کـنــی

بکـن  تفرجِ  چـــوگا   گـرت  تحمـّلِ      گـوستگوییاي   چـه   میي   میـدان   نیتـو   مـرد   عـرصه
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غزل حافظ
ارادت اوسترودمـیمـا سـرر چـه بـر ـکـه هدوسـتحــضـرتآسـتــانو مـاارادتسـر

هــا در مــقــابـــل رخ دوسـتنــهــادم آیــنــهو مـهر ه ـمـاز ر چـهــاگـندیدمنظـیر دوسـت
تـو بـر تـوستغنچهيهاورقشکنج چونکه شـرح دهـدچـه مـا تـنـگدل حـالز صـبــا 

سبوستوسنگارخانهـکاین درکهسرا بسا بـس ودسـوزمـرندیر اینسـبـوکشنــمهـن
عنبـربـوسـتخـاك وگشت سـا غالیهاد ـبـکهراعـنـبـرافـشـانزلف زديشـانهوــتـمـگـر

جـوستلبکـه بـر فـداي قـد تـو هر سـروبـن که در چمن است ل ـگبـرگ رـهتـورويثارــن
چـه جـاي کـلـک بـریـده زبـان بـیـهـده گـوسـتاسـتنالـانشـوقوصـف در ناطـقـهـانـــزب

قـفـاي فـال نـکـوسـتچــرا کـه حــال نـکـو در افــت ـیـخــواهـممـرادآمـد دلــم رخ تــو در
خــودروسـتي که داغــدار ازل هـمـچــو لـالــهاست هوس شـآتدر حافظ دل انــزماینهــن

شوند ها در سه سطح ادبی، فکري و زبانی با هم مقایسه میبراي سهولت کار و نظم و سامان مطالب غزل
گردد.شود و نقاط قوت و ضعف هر کدام نیز ذکر میداده میهاي آنها در هر یک از این سطح نشانو ویژگی

. سطح ادبی1
ها و شود و در آن از مسائلی چون قالب، تخیل و موسیقی و جلوهها بررسی میدر این سطح ادبیت غزل

رود. هاي گوناگون آنها سخن میجنبه
ندارند. از جمله مسائلی که در . قالب: قالب هر سه شعر، غزل است که از این جهت تفاوتی با هم 1-1

توان مطرح کرد، تعداد ابیات، نوع تخلص و ساختمان یا چهارچوب کلی و نظام قافیه در مورد قالب غزل می
آن است. این سه غزل از جهت ساختار و چهارچوب کلی و نظام قافیه با هم تفاوتی ندارند. اندك اختالف 

بیت دارد که 10بیت و غزل نزاري 9هاي سعدي و حافظ لآنها در تخلص و تعداد ابیات آنهاست که غز
بیت 9تا 7ها را داراي بیت و بهترین غزل12تا 5اندك اختالفی با آن دو دارد. عدد ابیات غزل را بین 

هاي سعدي و حافظ از جهت تعداد ابیات در حد دهد غزل). که نشان می124: 1368اند(همایی، دانسته
ي دیگري در ها نکتهنزاري تا حدودي از حد نرم غزل خارج شده است.  غیر از اینمتعادل هستند و غزل

ها دیده نشد.ي قالب غزلحوزه
. تخیل: منظور از تخیل صور خیال یعنی تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه است که کالم را مخیل و 1-2

آید:ها در این زمینه در پی میکنند. حاصل بررسی غزلشاعرانه می
گذاري باشد. فارغ از هرگونه ارزشپردازي در شعر تشبیه میترین عنصر خیال. تشبیه: شاید اصلی1-2-1

دهد که نشان می10تشبیه و حافظ 7تشبیه، نزاري 4تعداد تشبیهات در سه غزل عبارت است از: سعدي 
غزل حافظ گرایش شدیدي به تشبیه دارد. تشبیهات عبارتند از:
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) باال 3، من و عشق مانند دو مغز در یک پوست(1)3ق مانند دو روح در یک بدن(سعدي:  من و عش-
). از این تشبیهات دو تشبیه اول تازه و هنري و تشبیه سوم کلیشه اي و 7) و من مانند گوي(5مانند سرو(

وضع را رود و تشبیه چهارم نیز حدوداً همین فاقد انگیزانندگی است و به صورت یک تعبیر کنایی به کار می
دارد. 

)، دل نه 8)، مالمت مانند سنگ(8)، دل چون آهن(5)، روي مانند فردوس(5مانند سلسبیل(نزاري: می-
فرسود و ). که همگی تشبیهاتی رایج و دست10) و تو مانند گو(9)، بر مانند سیم(8همچون سبو[تشبیه منفی](

حذف ادات تشبیه یا وجه شبه خواسته است کلیشه اي هستند و قدرت انگیزانندگی چندانی ندارند؛ هرچند با
آید وافی به مقصود نیست. ضعف آنها را جبران نماید؛ اما به نظر می

هاي )، دل مانند ورق2)، رخ مانند مهر(2)، رخ مانند ماه (2)، مهر مانند آیینه(2حافظ: ماه مانند آیینه(-
) 9)، هوس مانند هوس(6د مانند سرو بن()، ق6)، روي مانند برگ گل(4)، سر مانند [سنگ] و سبو(3غنچه(

). از بین این تشبیهات چهار تشبیه بیت دوم و دو تشبیه بیت ششم به صورت 9ي خودرو(و دل مانند الله
تشبیه مضمر و تفضیلی هستند که نهایت ادعا و هنر نمایی در تشبیه است. بقیه تشبیهات نیز همانند تشبیهات 

نیستند و در بعضی موارد کلیشه اي هستند اما در مجموع غزل حافظ بسیار سعدي نزاري با این که ابتکاري 
تر است.تر و مخیلتشبیهی

استعاره 7. استعاره: استعاره بر دو گونه است مصرّحه و مکنیه(کنایی). در غزل سعدي مجموعاً 1-2-2
3غم عشق) و ي مصرّحه(بت = معشوق، چوگان = عشق، گوي = معشوق و آتش =استعاره4آمده است. 

در ي مکنیه(عشق مانند کودکی زاییده شده است، گیتی چون مادري زاییده است و دست عشق). استعاره
ي مکنیه نیست. آن دو استعاره عبارتند از چوگان استعاره مصرحه آمده است و استعاره2غزل نزاري مجموعاً 

2استعاره آمده است. 4غزل حافظ نیز مجموعاً اند. در و گوي در بیت آخر که استعاره از عشق و عاشق آمده
دهد و ي مکنیه(صبا شرح میاستعاره2) و 4ي مصرحه (دیر رندسوز= دنیا و کارخانه= دنیا در بیت استعاره

تر است و اصوالً استعاره تناسب گردد، غزل سعدي استعاريگوست). مشاهده میکلک بریده زبان بیهده
بیشتري با غزل دارد.

اي که ذهن . مجاز: مجاز به کار بردن واژه است در معناي مجازي یا غیر ما وضع له همراه با قرینه1-2-3
کند، طبق عالقه و پیوندي که بین معناي مجازي و حقیقی آن وجود دارد.را به معناي مجازي راهنمایی می

)، 5و4رت(در بیتي آلیه به معنی قدمجاز آمده است. یکی دست مجازاً به عالقه3در غزل سعدي -
ي جنسیه به معنی ) و دیگري آب مجازاً به عالقه5ي آلیه به معنی قدرت(دیگر نیز دست مجازاً به عالقه

).8اشک(

ي بیت مورد نظر دارد.آید اشاره به شمارههایی که بدین گونه داخل پرانتز میشماره-1
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ي استغراق است که به عالقه» از پاي تا به سر آمده «مجاز آن در بیت نخست 1در غزل نزاري -
منظور تمام وجود است.

در مصرع دوم بیت اول است که با لحاظ ایهام نهفته در بیت سرمجاز آن هم 1در غزل حافظ نیز -
منظور از اندیشه است. 

ها از جهت مجاز تفاوت چندانی با هم ندارند.گردد، غزلمشاهده می
شود. با این شود و چیز دیگري اراده می. کنایه: کنایه چون مجاز است و در آن چیزي گفته می1-2-4

زم به ملزوم است و در آن معنی ظاهري نیز بر خالف مجاز مورد نظر است. تفاوت که کنایه رسیدن از ال
)، دو روح در 3کنایه آمده است که عبارتند از: به یک شکم زادن کنایه از همراه بودن(5در غزل سعدي 

به )، دل از دست4)، بر سر رفتن کنایه از اتفاق افتادن(3یک بدن کنایه از همراهی نزدیکی و نهایت دوستی(
). 8)، آتش در تو بودن کنایه از شدت ناراحتی(5در بردن کنایه از عاشق کردن(

)، جانب 3کنایه آمده است که عبارتند از:  دیده در او بودن کنایه از نگاه کردن به او(5در غزل نزاري 
)، اهل دل 4()، حق به جانب بودن کنایه از محق بودن4کسی یا چیزي گرفتن کنایه از طرفداري کردن از آن(

)، به سنگ مالمت زدن کنایه از سرزنش 7)،زخم زیر رکو بودن کنایه از پنهان بودن زخم(5کنایه از عاشق(
)،9بر کنایه از زیبا()، سیم8کردن(

کنایه آمده است که عبارتند از: سر بر آستان کسی نهادن کنایه از ارادت ورزیدن و 11در غزل حافظ نیز 
)، 3)، تو بر تو کنایه از پنهان و نهفته و پر(1بر سر رفتن کنایه از پیش آمدن()،1مالزمت و خاکساري(

)، سنگ و سبو کنایه از نهایت ناسازي و 4)، رندسوز کنایه از آزارنده(4سبوکش کنایه از بسیار شراب خوار(
)، 5ه از بسیار خوشبو()، عنبربو کنای5سا کنایه از بسیار خوشبو()، غالیه5)، عنبر افشان کنایه از خوشبو(4تضاد(

گردد ). مالحظه می7)، بریده زبان کنایه از ناتوان در گفتار(7در وصف ناالن بودن کنایه از ناتوانی در وصف(
تر است.غزل حافظ بسیار کنایی

گذاري صور خیال بسامد انواع صور خیال در سه غزل به شرح زیر است:فارغ از هرگونه ارزش
جمعایهکنمجازاستعارهتشبیه

473519سعدي
721515نزاري
10411126حافظ
211352160جمع

ي تخیل و صور خیال غزل حافظ از نظر بسامدي و ارزش هنري از توان گفت در حوزهدر مجموع می
تر است. تر است و غزل سعدي از غزل نزاري مخیلتر و مخیلهاي سعدي و نزاري غنیغزل
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هاي گوناگون و شامل موسیقی بیرونی، موسیقی کناري، موسیقی یقی: موسیقی داراي جلوه. موس1-3
). در زیر هر کدام از این چهار نوع موسیقی در 391: 1370باشد( شفیعی کدکنی، درونی و موسیقی معنوي می

شود:دو غزل بررسی می
ی آن است. هر سه غزل در وزن . موسقی بیرونی: منظور از موسیقی بیرونی وزن در مفهوم عروض1-3-1

اند. این وزن یکی از دو سه وزن سروده شده)محذوفمجتث مثمن مخبون »(نلعمفاعلن فعالتن مفاعلن فَ«
پرکاربرد زبان فارسی و یکی از اوزان رایج، مطبوع و مناسب مضامین غزلی است. آقاي احسان یار شاطر این 

آهنگ اوزان غزل در این دوره عموماً مطبوع و خوش«است: وزن را جزو اوزان پرکاربرد دانسته و نوشته
: 1383یارشاطر، »(انداند، در این باب از تکلّف خودداري نمودهاست و شعرا هرچند غالباً در تفنن کوشیده

). عالوه بر این وزن مذکور بنابر تحقیقات مرحوم پرویز ناتل خانلري بیشترین رواج را  در غزل قرن 143
م داشته است. مرحوم خانلري این گونه اوزان را که تعداد هجاهاي کوتاه آنها تا حدودي بیش از هفتم و هشت

ي رواج شمرده است و نشان داده است که قرن هفتم دوره» اوزان متوسط خفیف«هجاهاي بلند است، 
هشتم ي سعدي و نزاري گسترش داده شده است و بعداً در قرني این اوزان است که به وسیلهگسترده

). بنابراین انتخاب این وزن از سوي 231-3: 1370توسط حافظ کامالً رواج داده شده است(نقل از: شمیسا، 
هاي وزنی هر سه شاعر که یکی از پر کاربردترین اوزان شعر فارسی است، بسیار طبیعی است و از گرایش

اند.مانه عمل نمودهشاعران بوده است و در انتخاب وزن ذوق به خرج داده و متناسب پسند ز
ي از اختیارات شاعري و مسائلی که در بررسی وزن مطرح هستند عبارتند از ایرادات وزنی و استفاده

زحافات شعري. در هر سه غزل ایراد وزنی وجود ندارد. اما در حوزهی زحافات و اختیارات شعري، هر سه 
ي هااند. ولی در دو حوزهسان عمل نمودهشاعر از جهت حذف همزه و حذف نون بعد از مصوت بلند یک

ي مصوت بلند در پایان کلمه)، تسکین(آوردن یک دیگر یعنی اشباع حرکات(امتداد مصوت کوتاه به اندازه
هجاي بلند به جاي دو هجاي کوتاه) و استفاده از رکن اصلم(فَع لُن)به جاي مخبون محذوف(فَعلن) با هم 

ي قدرت شاعري و طبیعی بودن زبان آنهاست. مجموع این موارد در سه دههایی دارند که نشان دهنتفاوت
غزل به شرح جدول زیر است.

اشباع 
حرکت

رکن 
اصلم

جمعتسکین

111012سعدي
38213نزاري
56011حافظ
925438جمع
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توان آن را همان از بین این زحافات آوردن رکن اصلم به جاي مخبون محذوف، امري رایج است و می
تر و به دور از زحافات شعري گردد، کالم سعدي روانزحاف تسکین در پایان مصرع دانست. مالحظه می

است؛ زیرا آنچه سعدي آورده امري رایج است و نشان از وجود زحافی ندارد که کالم را دچار سختی و 
باع کرده است. در حالی که حافظ مشکل کرده باشد و فقط در یک مورد در حشو بیت مصوت کوتاهی را اش

اند؛ لذا سعدي در سرودن شعر و منظوم ساختن کالم بسیار زحاف آورده5و نزاري در حشو ابیات هر کدام 
تر عمل کرده است. طبیعی
» است«ي ها واژهشود. ردیف غزل. موسیقی کناري: موسیقی کناري شامل ردیف و قافیه می1-3-2

توان اصالً آن را ماند که میمی» ست«شود و فقط دو واج آن در تلفظ حذف میباشد که همزه و حرکت می
ي قافیه به حساب نیاورد و حروف بعد از روي یعنی حروف مزید و خروج دانست و یا بر اساس قواعد قافیه

) که در این 115: 1370معموله مجموع دو کلمه را در حکم یک واژه، قافیه به حساب آورد(ر.ك. شمیسا:
شود وجود را ردف مرکب دانست. نکته اي که در اینجا مطرح می» س«و » و«روي و حروف » ت«صورت 

توان بر دو واژه دوست(سعدي یک بار، نزاري دو بار و حافظ دو بار) و پوست(سعدي یک بار) است که می
را قافیه » پو«و » دو«را ردیف » ست«ي معموله آنها را به دو بخش تجزیه کرد و اساس قواعد قافیه

قافیه است که موسیقی ردیف و ...» دو، او، کو، پو و « دانست(همان). به هر روي در اینجا است ردیف و 
اند. ها یکسان و تا حدودي ضعیف است و با ختم قافیه به مصوت بلند در صدد جبران آن بر آمدهقافیه غزل
هاي سعدي ي قافیههاست، باید گفت که همههاي غزلي دیگر در مورد قافیه، صحت و سقم قافیهمسئله

و حافظ صحیح و بدون تکلف هستند و فقط یک بار نزاري در بیت چهارم به تکلّف افتاده و براي جور کردن 
آورده است که نشان از ضعف قافیه » و«را اشباع نموده و به صورت » تو«قافیه، مصوت کوتاه پایان ضمیر 

هاي اول و در بیت» او«ها تکرار قافیه است که یک بار در سعدي(توجه قافیهي قابلدارد. غیر از این مسئله
هاي اول و هشتم) و یک بار در حافظ(دوست در مصرع اول بیت آخر)، یک بار در نزاري(دوست در بیت

شود که هرچند تکرار قافیه در این حد مجاز دانسته شده و عیب شمرده اول و مصرع دوم بیت دوم) دیده می
تر است که باید توجه داشت تکرار حافظ را مستحسن شود؛ اما به هر روي پرهیز از آن پسندیدهینم

تر هستند تر هنريهاي حافظ سالماند؛ لذا قافیهاند و آن را آرایه اي بدیعی تحت عنوان رد القافیه دانستهشمرده
ي بعد قرار دارد. و سعدي در مرتبه

ز موسیقی درونی بدیع لفظی یعنی انواع جناس، سجع، تکرار و تصدیر . موسیقی درونی: منظور ا1-3-3
هاي بدیع لفظی در سه غزل عبارتند از:است. آرایه

انواع جناس:  
) 2مورد:  جفا = وفا(1سعدي -
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) و جناس شبه اشتقاق 9)، بر = بر (7)، گوي و گو (7مورد: جناس شبه اشتقاق نگوید و گو (4نزاري -
)10(بین گویی و گوي

)8)، حال و فال(6)، برگ و بر(4مورد: بس و بسا(3حافظ -
انواع سجع: 

)، هر = 4)، هر = بر(2) و وفاي و جاي(2)، مرا = وفا(2)، مرا = جفا(2مورد: جفا = وفا(8سعدي -
). 5)، در = بر(4)، بر = سر(4سر(

)  8)، گو = سبو(3)، تا = بال(1مورد: پا = تا(3نزاري -
)، 6)، نثار = فدا(4)، بسا = سرا(1)، سر = بر(1)، بر = سر(1)، هر = سر(1سر = هر(مورد: 10حافظ -

)6)، در = بر(6)، گل = بن(6)، برگ = سرو(6روي = قد(
تکرار: 

)، 6)، که(6)، تو(5)، سرو(4)، زیبا(3)، دو(1)، هالك(2و 1)، دوست (1مورد:  در(12سعدي -
)9) و خاطر(9)، مراد(7گوي(
)8)، دل(5)، فردوس(5و 4)، تو(4)،جانب(3)، چه(2)، است(1: که(مورد8نزاري -
)6)، است(6)، هر(6)، تو(5)، عنبر(1) ما(1مورد: سر(6حافظ -

تصدیر: 
10و صدر بیت 9) و دوست در عجز بیت 7)، گوي(1مورد: هالك(3سعدي -
نزاري: ندارد-
)7) زبان(4)، سبو(2)، دوست(1مورد: ارادت(4حافظ -

آرایی: واج
)  9»(خ«)، واج 7»(گ«)، واج 2»(س«مورد:  واج 3سعدي -
)10»(گ«)، واج 5»(س«مورد:  واج 2نزاري -
)4»(س«)، واج 6و 1»(ر«مورد:  واج 3حافظ -

مورد در بیت ششم1موازنه: فقط حافظ 
هاي بدیع لفظی در جدول زیر آمده است:بسامد کلی آرایه

جمعازنهموآراییواجتصدیرتکرارسجعجناس
181233027سعدي
438.2017نزاري
310643127حافظ

8212678171جمع
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هاي سعدي به تر هستند. آرایههاي سعدي و حافظ از جهت موسیقی درونی غنیگردد، غزلمالحظه می
سعدي در سخنوري «دارد. اند و این نشان از قدرت شاعري سعديتر در بافت کالم چیده شدهصورت طبیعی

از تکلف و تصنع برکنار بوده و اگرچه اصوأل از بکار بردن صنایع شعري احتراز نداشته ولی هیچگاه آنرا بر 
هاي رنگین و بازي با الفاظ او را از توجه بمعنی باز نداشته است خواننده تحمیل نکرده و در عین حال پیرایه

). حافظ نیز در بکار بردن 282: 1371مؤتمن، »(بهم آمیخته استو حسن صنعت و لطف مضمون و عبارت را 
صنایع بدیعیه شعري از قبیل تجنیس و مطابقه و تقابل و مراعات نظیر و اغراق و مخصوصاً ایهام و اقسام 
تشبیهات و استعارات و کنایات مولع بود با چنان مهارتی این مقصود را انجام داد که کالمش از هر گونه 

رسید(همان: کلّف برکنار ماند و در عین اشتمال بر تکلف ادبی بسیار طبیعی و ساده به نظر میتصنّع و ت
هاي وي از جهت هنري بسیار کند و ارزش آرایه). حافظ در آرایه بندي، رعایت نهایت هنرنمایی را می295

رفت ستند؛ البته انتظار میزیاد است. مثل استفاده از موازنه یا صنعت ازدواج که در آن دو سجع در کنار هم ه
حافظ در آرایه بندي چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی گوي سبقت را از آن دو برباید؛ هرچند گاه ارزش 

ها وي چند برابر دیگران است؛ مثل واج آرایی در بیت چهارم.آرایه
هاي به نوي است آرایههاي بدیع مع. موسیقی معنوي: منظور از موسیقی معنوي انواع صنایع و آرایه1-3-4

کار رفته در دو غزل به شرح زیر است:
ایهام: 
سعدي:  ندارد -
به سمت -2از تو جانبداري کرده است -1» (جانب تو گرفته است«مورد: در بیت چهارم 3نزاري -

دل من حق است که نزد توست) و در بیت -2حق با توست - 1»(حق به جانب توست«تو آمده است) و 
محل و موضع درد)-2مرتبه درد و ناظر به معناي عرفانی -1»(مقام درد« هفتم
هرچه از سر و فکر ما -2آید. بر سر ما می-1»(رودبر سر ما می«مورد:  در بیت دوم 2حافظ -

زبان بریده که -2بریدن ظاهري زبان قلم نی براي خوشنویسی -1»(بریده زبان«گذرد) و در بیت هفتم می
نفرین است)ناظر به

ایهام تناسب/ تضاد/ ترجمه: 
)، بودن با هالك 1)، بودن با زندگانی ایهام ترجمه(1مورد:  دوست با محبت ایهام ترجمه(9سعدي -

)، بر 4)، بر با سر و دست(3)، پوست با شکم، بدن و پوست(3)، مغز با شکم، بدن و پوست(1ایهام تضاد(
) 6)، دوش با زلفین و دست(5ت و باال()، لب با دل و دس5با دل و دست و باال(

)9)، بر(دوم) با دل(9)، بر(اول) با دل(4)، جانب(دوم) با دل(4مورد:  جانب(اول) با دل(3نزاري -
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)، شرح با تنگ ایهام 3)، شرح در معنی شرح صدر با دل(1مورد:  بر با سر در معنی سینه(7حافظ -
)، الله در معنی چراغ 6)، قفا با رخ و دل(6، لب با روي و ق()6)، بر با روي و قد در معنی سینه (3تضاد(

)9با آتش(
دهد.به یک معنی میاستخدام: غالباً در وجه شبه است و وجه شبه با مشبه یک معنی و با مشبه

کند  غلتد و سعدي گشت و گذار می) گوي می7مورد:  بگردیدم(1سعدي -
نزاري:  ندارد-
) داغ 9دار(هاي غنچه الیه الیه و  دل حافظ پر و انباشته است و داغ) ورق3و(مورد:  تو بر ت2حافظ -

هاي اوست.الله سیاهی ظاهري آن و داغ دل حافظ غم
مراعات نظیر و تناسب: 

)، 5)، دل، دست و باال(3)، شکم و زادن(3)، یک و دو(3مورد:  شکم، روح، بدن و پوست(7سعدي -
)7)، گوي و چوگان(6ن و دست()،دست، سر، زلفی5سرو، لب و جو(

)، دست، 3)، تنگ و تو بر تو(3)، چشم و دیده(2)، طبع، سیرت و خو(1مورد:  پا و فرق(9نزاري -
)، بر 8)، سنگ و آهن(7)، درد، طبیب، دوا، مرهم، زخم، رکو(6گو، ذکر و نگوید()، حدیث، بیهده5دل و رو(

)10) و میدان، چوگان، تفرج و گوي(9و دل(
)، شانه، 3)، صبا، ورق و غنچه(2)، آینه و رخ(2)، مه و مهر(1مورد: سر، آستان و حضرت(12حافظ -

)، زبان، ناطقه، ناالن، 6)، روي و قد(6)، گل، برگ، چمن، سروبن و لب جو(5)، عنبر و غالیه(5زلف و عنبر(
)9)، داغ، الله و خودرو(9)، زمان و ازل(8)رخ، دل و قفا(7گو(بریده زبان و بیهده

اد : تض
)، 8)، آب و آتش(3) روح و بدن(2)، جفا و وفا(1)، زندگانی و هالك(1مورد:  پا و فرق(6سعدي -

) 8بیرون و تو(
)، 7)، زخم و مرهم(7)، درد و دوا(6)، پاي و فرق(3)، نشستن و انگیختن(1مورد:  بد و نکو(6نزاري -

) 8سنگ و سبو(
)5)، باد و خاك(4مورد:  سنگ و سبو(2حافظ -
سال المثل: ار
سعدي:  ندارد -
)8مورد:  چون سنگ و سبو بودن(1نزاري -
)8)، فال نکو در قفاي حال نکوست(4مورد:  چون سنگ و سبو بودن(2حافظ -

تجاهل العارف: 
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مورد:  در بیت 1حافظ مورد:  در بیت دوم1نزاريسعدي:  ندارد 
پنجم

مبالغه و اغراق: 
مورد:  در بیت 1حافظ مورد:  در بیت سوم1نزاريمورد:  در بیت ششم1سعدي

پنجم
تلمیح: 

عینَاً فیها «سوره انسان: 18ي مورد:  بیت پنجم تلمیح به آیه1نزاريسعدي و حافظ:  ندارند
دارد.» سلْسبیالًٰ◌ تُسمی

در بیت اول غزل سعدي پارادکس است.» زندگی در هالك بودن«پارادکس: 
ها در جدول زیر آمده است.آرایهبسامد کلی 
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هاي بدیع معنوي بندي است و گرایش بیشتري به آرایهغزل حافظ  بیشتر مبتنی بر آرایهشود، مالحظه می
نکته اي که در بیان اختصاصات شعر حافظ الزم است توجه خاص اوست به ایراد صنایع مختلف لفظی «دارد 

از نقش و توان خالیو معنوي در ابیات خود و این توجه به حدي است که کمتر بیت از ابیات حافظ را می
ها نگار صنایع یافت منتهی وي به حدي در سخن نیرومند و در استخدام الفاظ توانا و در بکار بردن صنعت

سخن وي اثري ندارد و به عبارت دیگر نقشهاي صنایع در پرتو » سهولت«در » صنعت«چیره دست است که 
اند و میدان را به سهولت و جزالت مباز میي او از جلوهالفاظ عذب و سهل و روان و بسیار استادانه

شود و این حال در اشعار سپارد تا بدانجا که خواننده در بادي امر متوجه مصنوع بودن سخن حافظ نمیمی
)؛ لذا نه تنها از لحاظ 1079-80: 1378صفا، »(استادان بزرگ دیگري مانند فردوسی و سعدي مشهود است

هاي تر هستند. به عنوان مثال تناسبها هنريه از نظر کیفی هم آرایههاي آن بیشتر است؛ بلککمی تعداد آرایه
گذرند یا این که گرایش بیشتري به عنصر نمی4رسند و در حالی که در سعدي از عنصر می6حافظ گاه تا 

انواع ایهام و استخدام دارد که ارزش هنري بیشتري دارند. البته چنان که در بحث از صنایع لفظی آمد در 
رفت از هر جهت غزل حافظ هاي بدیع معنوي و موسیقی معنوي انتظار میي آرایه بندي خصوصاً آرایهوزهح

کند ي حافظ به خوبی خودنمایی نمیالواقع طرز آرایه بندي هنرمندانهاز آن دو برتر باشد و در این غزل فی
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ظ را به کالم سعدي نزدیک کرده شاید دلیل این امر تقلید این غزل از سعدي و نزاري باشد که کالم حاف
است. 
. سطح فکري2

ي سطح فکري در بررسی و مقایسهشود.هاي مطرح در شعر بررسی میدر سطح فکري افکار و اندیشه
این سه غزل باید گفت که هر سه غزل عاشقانه هستند و از نوع ادبیات غنایی و از نظر فکري تفاوت 

هت فضاي فکري به هم نزدیک هستند.چشمگیري با هم ندارند و بسیار از ج
هاي تلفیقی است که غزلش سعدي خداوندگار غزل عاشقانه است و حافظ نیز سرآمد سرایندگان  غزل

هاي ضعیفی بین عشق و عرفان و مدح و قلندریات در نوسان است. اما اینجا غزل او نیز عاشقانه است و رگه
غزل نزاري هم در همان حال و هواي غزل سعدي است. فقط شود.از عشق عرفانی و آسمانی در آن دیده می

حافظ در بیت اول با آوردن آستان و حضرت و ارادت او تا حدودي مقام معشوق را آسمانی کرده است. البته 
کشد. علی حافظ همان توهم آسمانی بودن آن را پیش می» نظیريِ ادعایی معشوقبی«در بیت دوم نیز 

گوید. به هر روي غزل حافظ را غزل تلفیقی سخن می» ازلی بودن عشق«از الخصوص در بیت آخر غزل
ي مدحی غزل را گویند؛ یعنی تلفیقی از عشق و عرفان و مسائل حکمی و قلندرانه که در عین حال وظیفهمی

). اما در اینجا نشان 242: 1375ي این احوال در نوسان است(شمیسا، کشد و در بین همهنیز بر دوش می
دانی از این معانی چندگانه نیست و بیشتر غزل حال و هواي عاشقانه دارد و چون غزل سعدي و نزاري چن

کند.ي تقلید از سعدي را در مورد غزل حافظ و حتی نزاري تأیید میاست که این امر شائبه
زاد عاشقشود و سعدي هم عشق را همهرچند این مضامین کمابیش در دو غزل دیگر هم دیده می

ي ؛ اما در مجموع رنگ آسمانی و علو مرتبه»بیندهیچ آدمی به خلق و خوي معشوق نمی«داند و نزاري هم می
هاي خاص حافظ و فرهنگ شعري او در این غزل گیرتر است؛ ولی از اندیشهمعشوق در غزل حافظ چشم
فهرست کرد که عموماً در توان مضامین مهم هرکدام از سه غزل را به شرح زیر خبري نیست. در مجموع می

کنند:حول و حوش سنن ادبی رایج زمان سیر می
حافظنزاريسعدي

هرکه معشوق را ببیند عاشقش میرد.عاشق براي معشوق می
شود. می

دوست واال مقام است و 
آستانه و حضرت دارد.

هالك براي معشوق عین 
زندگی است.

معشوق عاشق سر بر آستانتمام وجود معشوق زیباست .
دارد.

جفا و وفاي معشوق یکسان 
است.

هیچ کس از جهت خلق و 
خوي مانند معشوق نیست.

آید هرچه بر سر عاشق می
ي معشوق است.خواسته

معشوق بی نظیر است.کند. معشوق بال به پا میهرچه خواست معشوق باشد 
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نیکوست.
یباست.معشوق بسیار زهمه عاشق او هستند.عشق هم زاد عاشق است.

هرچه از جانب معشوق بر سر 
عاشق بیاید زیباست.

عاشق بسیار دلتنگ است. دل عاشق نزد معشوق است.

معشوق –عاشق آزاده است 
سر باال و زیباست.

شراب از دست معشوق مانند 
سلسبیل بهشت است.

همه در این دنیا عاشق هستند.

زلف معشوق بسیار خوش بو 
است.

دل روي معشوق بهشت اهل
است.

زلف معشوق خوش بو است.

روي معشوق از گل زیباتر عاشق اهل دل است.رهایی از عشق ممکن نیست.
است.

درد عشق در درون است و 
کسی از آن خبر ندارد.

با وجود معشوق گفتن از 
گویی است.دیگران بیهوده

قد معشوق از سرو بلندتر و 
زیبا است.

خواست عاشق همان 
ق است.ي معشوخواسته

درد عشق غیر از همه دردهاي 
ظاهري است.

وصف معشوق به گفتار و 
آید.نوشتار در نمی

ي روي معشوق مبارك و نشانهعاشق رقیب دارد.
مراد یافتن است.

اگر تحمل عشق را نداري نباید 
دنبال معشوق بروي.

عشق حافظ به معشوق ازلی 
است

نزاري مرد عرصه میدان عشق 
نیست

ها از نظر فکري تفاوت چندانی با هم ندارند؛ جز این که معشوق حافظ تا حدودي گردد غزلحظه میمال
رنگ و بوي آسمانی دارد.

. سطح زبانی3
شناسان به خاطر گستردگی و درازدامنی مباحث مطرح در سطح زبانی معموالً آن را به سه ریز سطح سبک

). اما 213-24: 1384کنند(شمیسا، ن را جداگانه بررسی میکنند و سطوح آوایی، لغوي و نحوي آتقسیم می
ي ي آنهاست، عمدهها نیست؛ بلکه هدف مقایسههاي زبانی غزلدر اینجا چون منظور نشان دادن تمام ویژگی

ي آنها منحصر است در مواردي چون سالمت زبان و پرهیز از ایراد و تعقید، کهنگی زبان، مباحث قابل مقایسه
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جایی ارکان بندي(کوتاهی و بلندي جمالت و جابهان عربی، ساخت ترکیبات تازه و بدیع، جملهتأثیر زب
شود:ها از جهات فوق پرداخته میي غزلجمله)، ایجاز و اطناب، حشو و غیره که در زیر به مقایسه

کالم است که سالمت زبان پرهیز از انواع تعقید و ایرادات دستوري و نحويمنظور از. سالمت زبان: 2-1
شود. این ایرادات یا به دلیل کند و باعث نارسایی و سستی سخن میزبان را از سالمت و روانی دور می

ضعف زبانی شاعر است یا به دلیل ناتوانی شاعر در سرایش شعر و یا به جهت رعایت وزن و ردیف و 
اعجاز در حسن ترکیب جمالت، دوري هاي متروك،پرهیز از تفافر حروف، نیاوردن واژه«ي شعر است. قافیه

هاي دور از ذهن و نیاوردن حشو، رعایت اعتدال حرفی و التقاي دو ساکن، اجتناب از استعارهاز هجاهاي سه 
آزارد، موزونی و روانی، در تشبیهات معقول، دوري از اغراق شگفت و غیر قابل پذیرش که ذهن را می

نگی که در بافت غزل ممکن است، وجود داشته باشد، رعایت معقول ها و کمال هماهي واژهگزینش استادانه
کند و از همه مهمتر تیزبینی شاعرانه نسبت به مقدمات صنایع لفظی که به زیبایی و شیوایی سخن یاري می

صبور، »(ذهنی مردم و استفاده از آنها به منظور حسن تأثیر عاطقی غزل، از وجوه امتیاز سخن سعدي است
ترین ایراد زبانی ندارند در حالی که در غزل هاي سعدي و حافظ از این جهت کوچک. غزل)374، 1384

تر آن است که توان در مواردي قائل به سستی زبانی شد؛ مثالً در مصرع دوم بیت نخست فصیحنزاري می
ز؛ و به اصطالح جهش ضمیر صورت گرفته که گرچه جای» که«بچسبد، نه به » فرق«به » ت«ضمیر متصل 

ي بیت چهارم است که است اما فصیح نیست و از سر ضرورت بوده است. دیگر اشباع مصوت کوتاه در قافیه
براي اشاره به طبیبان ظاهري چندان مناسب » طبیب دوا«) آورده است. همچنین ترکیب U»(و«را با » تو«ضمیر 

رسا و فصیح نیست.نیست و تا حدودي خنک و سرد است. یا در مصرع دوم بیت آخر کالم چندان
. میزان تأثیر زبان عربی: زبان فارسی شدیداً تحت تأثیر زبان عربی است و بسیاري از مفردات و 2-2

هاي مورد نظر ترکیبات و گاه قیود و جمالت آن برگرفته از زبان عربی است. این امر در سبک عراقی که غزل
ي تأثیر بسیار شدید زبان و ادب دوره«ه است. زیرا این نوشتار مربوط به آن سبک هستند، رواج بیشتري داشت

ي دوم قرن ششم و اوایل قرن هفتم بود. در این مدت است که در آثار نویسندگان عربی در زبان فارسی نیمه
متصنّع مفردات و ترکیبات زبان عربی به صورت عجیبی رخنه کرده بود و در آن آثار وضع به نحوي است که 

عادتاً عربی است، بیشتر از نصف مفردات و گاه شصت تا هفتاد درصد آنها نیز تازي غیر از ترکیبات که 
هاي عربی در شعر شاعران این دوره واژه«)؛ البته در شعر تمام شعرا یکسان نیست. 308: 1378صفا، »(است

رفته یهاي مأنوس و متداول به کار مفراوان است؛ اما در سخن شاعران صاحب سبک این دوره بیشتر واژه
هاي ها و بیتها مصرعاست.... ترکیبات عربی رایج در فارسی نیز در شعر این دوره فراوان است. به جز این

)؛ لذا میزان تأثیر زبان عربی و 147: 1387غالمرضایی، »(ها فراوان استها و منظومهعربی نیز در البالي دیوان
از جمله مسائل مهم و مطرح در سبک شعر است که گرایش به زبان عربی و استفاده از لغات و مفردات آن
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23و حافظ 29، نزاري 19کند. در غزل سعدي روي در آن زبان را از طبیعت و روانی خود دور میزیاده
ي عربی به شرح زیر آمده است: واژه

، غالیه، عادت، خالف،الخصوصعلی، روح،عشق، اــوف، اـجف، هالك، محبت، هالكسعدي: -
.  رــخاطو رادــم، رــخاط، رادــم، مراد، رـنظ، اعتـم، جشقع، عالم

نزاري: فرق، آدم،  لطف، طبع، سیرت، بــال، عیب، جانب، حق،  جانب،  سلسبیل، فردوس، وجود، -
، فردوس، ذکـر، حدیث، مقــــام، طبیب، دوا، مــرهم، رقیب، مالمت، احتمـــال، کـنــی، جفاي، عـرصه

حمـّل.   میـدان، تفرّج، ت
، عـنـبـر،دیر،ورق،شـرح،حـال، صـبــا،مــقــابـــل،نظـیر،ارادت،حــضـرت، ارادتحافظ: -
.ازل، زمان،فـال،قـفـا،حــال،مـراد، شـوق، وصـف، ناطـقـه،فـدا، نثار، عنبـر، غالیه

» احتمال«ي نزاري واژههاي مأنوس زبان هستند. فقط در غزلگردد، تمام کلمات از واژهمالحظه می
را به سیاق زبان » زلفین«ي فارسی آید. عالوه بر آن سعدي واژهچندان رایج به نظر نمی» احتمال کردن«در 

تثنیه عربی آورده است. در مجموع سعدي کمترین گرایش را به زبان عربی نشان داده است و » ین«عربی به 
عدي با آن که از علماي ادب و علوم شرعی بود و در زبان س«بیشترین گرایش مربوط به نزاري است. زیرا 

هاي عربی زبان، چنان که از اشعار عربی او الیح است، عربی بر اثر تحصیل و اقامت طوالنی در سرزمین
گاه فارسی را فداي الفاظ غریب عربی نیرومند و مطلع بود؛ با این حال در اشعار روان و زیباي خود هیچ

هاي تازي به کار برده از نوع لغاتی ه بجز در بعض قوافی قصایدش، نزدیک به تمام واژهنکرد. به نحوي ک
).612-13: 1378صفا، »(اندهستند که در زبان فارسی رسوخ کرده و راج یافته و مستعمل و مفهوم بوده

را به سه ي مهم دیگر در تعیین سبک شعر کهنگی زبان است. تاریخ زبان فارسی. کهنگی زبان: مسئله2-3
گیرد(قرن سه تا قرن نهم)، هاي خراسانی و عراقی را در بر میکنند؛ یکی فارسی کهن که سبکدوره تقسیم می

گیرد و دیگر فارسی شود و تا عصر مشروطه را در بر میدیگري فارسی میانه که از اواخر قرن نهم شروع می
عضی چون دکتر خانلري قائل به دو دوره براي زبان جدید که از مشروطه تا به امروز رایج بوده است؛ البته ب

ي دانند و از آن به بعد را دورهي رشد تکوین و تا اوایل قرن هفتم میي اول آن را دورهفارسی هستند و دوره
هاي انتخاب شده مربوط به سه شاعر سبک عراقی هستن و ). غزل250: 1384دانند(شمیسا، درسی شدن می

ي زبان اند و زبان آنها همان زبان سبک عراقی است. دکتر شمیسا در بارهشتم سروده شدهدر قرون هفتم و ه
این عصر نوشته است: 

به لحاظ زبان، چهارچوب همان چهارچوب فارسی قدیم یعنی سبک خراسانی است که بسیاري از «
ه است و آن مختصات کهن خود را بالکل از دست داده است و در عوض تا حدودي مختصات جدید یافت

ي قدیم متفاوت است. مقدار از مختصات سبک خراسانی هم که در آن مانده است، به لحاظ بسامد با دوره
تر است. لغات فارسی اصیل قدیم کم شده و به ي امروزي مأنوستوان گفت که زبان از دیدگاه خوانندهمی
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تشدید مخفف و تخفیف مشدد و جاي آن لغات عربی جایگزین شده است. مختصات آوایی کهن از قبیل 
توان گفت زبان سبک عراقی مابین زبان کهن شود.... میتغییر هیأت کلمات به ضرورت، خیلی کم می

شناس در زبان عراقی باید روي مختصات ي توجه سبکخراسانی و جدید سبک هندي به بعد است. عمده
: 1375شمیسا، »(ن سبک هم مرسوم استجدید باشد نه مختصات سبک خراسانی که با تغییر بسامد در ای

258.(
هاي ترین آنها در غزلبا وجود این کمابیش بسیار از آثار کهنگی زبان در شعر این دوره هست که عمده

مورد بررسی عبارتند از:
سعدي

ي کهنگی زبان هستند، عبارتند از:مواردي که در غزل سعدي نشانه
کلماتی است که امروزه رایج نیستند یا با معانی مورد استعمال الف) استفاده از کلمات قدیمی: منظور 

هاي پهلوي و نزدیک به پهلوي هستند یا واژگان فارسی دري هستند که شاعر رایج نیستند، این کلمات یا واژه
). در شعر 281-94: 1384روند(شمیسا، امروزه رایج نیستند یا تغییر معنی داده و با معنی جدیدي به کار می

ي اضافه. بدون کسره» همه«ي و واژه» در حق«در معنی » به جايِ«ي قدیمی وجود دارد: واژه2دي سع
در سبک قدیم » را«ي مفعول است؛ اما فقط نشانه» را«امروزه حرف »: را«ب) کاربردهاي قدیمی حرف 

). لذا 320-22ن: کاربردهاي متنوع و زیادي داشته و از جهات مختلف از جهت سبکی قابل بررسی است(هما
ي کهنگی زبان غزل ي کهنگی زبان است. مهمترین کاربردهاي آن که نشانهي کاربرد آن نشانهمیزان و نحوه

سعدي است، عبارتند از:
از » را«جویی در آن و به اصطالح حذف در قدیم صرفه» را«از جمله کاربردهاي حرف »: را«. حذف 1

%) و 75%) و بعد نزاري(80آوردن را مربوط به سعدي است(مفعول است. بیشترین صرفه جویی در
مورد آن را 1را حذف کرده و فقط در » را«مورد 4ي متعدي در جمله5%). سعدي  از مجموع 50حافظ(

آورده است:
شکم یکه ـبگیتی[را]توعشقوراــم// دوست نکوستجايبهدوست پسندد[را]که هر چه

چناندوش خواب هــب// االییـــروبـــسردـــبدرهـــبدستز[را] مــدل// زادست
خواهد[را] خودرادــمبینیوـتکه ر ـهدوستز [را] // زلفینشکهدیدمی 

معانی و کاربردهاي متنوعی داشته است که سعدي یک بار آن را به » را«در معانی قدیم: در قدیم » را. «2
است.)ستاسانیکپیشو ــتاي ــوفوا ـجفرا ـمي فک اضافه آورده (شانهن

شود استفاده از صورت اي که در بحث از کهنگی زبان مطرح میج) استفاده از صورت کوتاه کلمات: نکته
) مثالً 45-6: 1387شده است؛( غالمرضایی، ي کلمات است که در سبک خراسانی زیاد استفاده میشدهکوتاه

شود که دیده می» از«و .... بیشترین این نوع کاربرد در حرف » گاه«به جاي » گه«یا » از«به جاي » ز«آوردن 



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6418

استفاده  نموده است  سایر » ز«مورد از صورت مخفف آن، یعنی 3در » از«مورد کاربرد 4سعدي از 
باشد. )] می2ي نکو(هاي صورت مخفف کلمات در شعر سعدي یک مورد واژهنمونه

ي اول و سبک خراسانی فعل مضارع هنوز به التزامی و اخباري تقسیم نشده و د) فعل مضارع: در دوره
). در 330: 1384رفته است(شمیسا، به کار می» ب«و » می«بیشتر به صورت مضارع ساده و بدون پیشوندهاي 

و خواهد) به کار رفته که همگی به صورت فعل مضارع(شود، پسندد، رود، کنند، ندانند، بینی 7غزل سعدي 
ي کهنگی در غزل زبان است.  مضارع ساده و بدون پیشوند هستند و نشانه

تعبیر » ي«از جمله » ي«ي رشد و تکوین انواع تعبیر خواب: در سبک خراسانی و دوره» ي«هـ) استفاده از 
ي آن در غزل ) که یک نمونه28همان: شده رایج بوده است(خواب که در گزارش خواب از آن استفاده می

سعدي آمده است.
بوستغالیهوز ـهندستم وودمــبرفته ـگزلفینشکهدیدمیچناندوش خواب هــب

» ب«ي رشد و تکوین بر سر فعل ماضی بر سر فعل ماضی: در سبک خراسانی و دوره» ب«و) آوردن 
ي آن در غزل سعدي ) که یک نمونه38اند(همان: گفتهاشتباه آن را باء زینت میاند که گاه به آوردهتأکید می

آمده است.
هنوز در پی گوستچوگان عشقش و دست ز بگردیدمجانهــبعالم ،همهدر ويـگچو 

ده ي رشد و تکوین به کار بربه معنی در: از جمله اختصاصات سبک خراسانی و دوره» به«ز) آوردن 
»:در«به معنی » به«)). مثالً 298: 1384حروف اضافه در معنی همدیگر است(شمیسا، 

بوستغالیهوز ـهندستم وودمـبرفته ـگزلفینشکهدیدمی چناندوش خواب هــب
نزاري

ي کهنگی زبان غزل نزاري هستند، عبارتند از:مواردي که در نشانه
) و 8»(رقیب«) و تا حدودي 7»(رکو«)، 6»(بود«لمات قدیمی: در شعر نزاري کلمات الف) استفاده از ک

اند. ) در معناي قدیم به کار رفته9»(احتمال کردن«ترکیب 
»: را«ب) کاربردهاي قدیمی حرف 

مورد آن را 2را حذف کرده و فقط در » را«مورد 6ي متعدي در جمله8نزاري از مجموع »: را«. حذف 1
ه است:آورد

بیند و ندارد دوست // کس آدمی [را]  بـــه چنیـن لطف  طبع نشنیده است تراکه  باشد آن که 
// که جانب تو [را] گرفته است و حق به جانب توست // روا   بود که دگر ذکر  هیچ کس[را] نکنم // 

ر رکوست // رقیب گـو دل دانی اي طبیب دوا // کــه مرهمی [را] بنهادي  و زخم زیمقام درد [را] نمی
بران [را] بر  دلت   مرو  بر دوستچندین // جفاي سیممراچون آهن 

آورده  است: » براي«ي به معنی حرف اضافه» را«در معانی قدیم: نزاري یک بار » را. «2
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آن   که  با  وجود   تو   فردوس   اهل   دلبه   دست   تـو   می،   سلسبیل   فردوس   استمـرا
روست

ج) استفاده از صورت کوتاه کلمات: نزاري در سه مورد از صورت مخفف کلمات استفاده کرده است: 
).  10)، گر(6)، دگر(1نکو(

مورد آن به صورت مضارع 4فعل مضارع به کار رفته که 7د) کار برد قدیمی فعل مضارع: در غزل نزاري 
ي کهنگی در غزل زبان است.  پیشوند هستند و نشانهساده(بیند، ندانم، نتوانی و کنی)  و بدون

ي رشد و تکوین فعل امر به چند شکل ساخته هـ) کار برد قدیمی فعل امر: در سبک خراسانی و دوره
فعل امر 3). در غزل نزاري 39: 1387برده اند(غالمرضایی، به کار می» ب«شده است و آن را گاه بدون می

ي کهنگی زبان است:آمده است که نشانه» ب«ن آمده که در یک مورد بدو
مزن  بـه سنگ  مالمت  که  دل  نه  همچو سبوسترقیب    گــو   دل   چــون   آهـن   مــرا     چندیـن

تأکید آمده که » ب«بر سر فعل ماضی: در یک مورد در غزل نزاري بر سر فعل ماضی » ب«و) آوردن 
ي کهنگی زبان است:نشانه

که   مرهمی   بنهادي   و زخم   زیر   رکوستدانی     اي   طبیب     دوادرد      نمـیمقـام   
ي رشد و تکوین به کار برده ز) روش منفی کردن انواع فعل: از جمله اختصاصات سبک خراسانی و دوره

مورد زیر از 3فعل منفی آمده است که در 14). در غزل نزاري 46براي منفی کردن فعل است(همان: » مـ«
استفاده کرده:» مـ«

که  بــاشد  آن  که  تــرا   بیند   و   نــدارد   دوست     بدت  مباد  کت  از  پــاي   تــا   بـه   فرق   نکوست
رقیب    گــو   دل   چــون   آهـن   مــرا     چندیـن     مزن   بـه  سنگ   مالمت  که  دل   نه   همچو   سبوست

بــران   بــر   دلت   مــرو   بـر   دوستیـــا     نتـوانــی     کــه     احتمـــال    کـنــی    جفاي   سیمنــزار
):40و در یک مورد هم نون نفی را از فعل جدا کرده و به صورت قید منفی به کار برده است(همان: 

نه  همچو ه سنگ  مالمت  که  دل  مزن  بـرقیب    گــو   دل   چــون   آهـن   مــرا     چندیـن
سبوست

».همچو سبو نیست«یعنی 
) که در غزل نزاري یک بار آمده 41است(همان: » نئی«روش دیگر کارکرد منفی فعل استفاده از فعل 

است:
ـوستبکـن  تفرجِ  چـــوگان    گـرت  تحمـّلِ      گگوییي   میـدان   نئی   چـه   میتـو   مـرد   عـرصه

دار بدون تشدید و برعکس با تشدید ح) تخفیف مشدد و تشدید مخفف: یعنی آوردن کلمات تشدید
شود ي اول و سبک خراسانی به وفور دیده میآوردن کلماتی که در اصل تشدید ندارند که این رسم در دوره

به صورت » محبت«ي ). در غزل سعدي یک بار واژه268-71: 1384ي کهنگی زبان است(شمیسا، و نشانه
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به صورت مخفف آمده » حق«ي مشدد آمده و واژه» تحمل«و » تفرّج«هاي مشدد آمده و در غزل نزاري واژه
ي که همگی طبیعی هستند. اما در تشدید مخفف نزاري به شیوه سبک خراسانی براي رعایت وزن آخر واژه

»ي کهنگی زبان نزاري است.را با تشدید آورده است که این امر نشان دهنده» بنهادي
و زخم   زیــر   رکوستبنهاديکــه   مــرهمی   دانــی     اي   طبیب     دوامقــــام     درد      نمــی

حافظ
ي کهنگی زبان در غزل حافظ عبارتند از:موارد نشانه

شان کهنگی دارد.تا حدودي ن» سروبن«ي الف) استفاده از کلمات قدیمی: در شعر حافظ فقط کلمه
را حذف کرده و » را«مورد 1ي متعدي در جمله2حافظ از مجموع »:  را«ب) کاربردهاي قدیمی حرف 

مورد آن را آورده است:1در 
هــا در مــقــابـــل رخ دوســـتنــهــادم آیــنــهو مهر مه از اگـر چـهندیدم[را] نظـیر دوسـت

عنبـربـوسـتخـاك وگشت سـا غالیهبـاد کهراعـنـبـرافـشـانزلـف زديشـانهوــتـمـگـر
نیاورده است.» را«و غیر از این یک مورد 

ج) استفاده از صورت کوتاه کلمات: در شعر حافظ در چهار مورد از صورت مخفف کلمات استفاده شده 
).8)، نکو(8)، نکو(7)، بیهده(2است: مه(

مورد آن به صورت مضارع 1فعل مضارع به کار رفته که 2فعل مضارع: در غزل حافظ د) کار برد قدیمی 
ي کهنگی در غزل زبان است:ساده  و بدون پیشوند آمده و نشانه

تتـو بـر تـوسغنچههايورقشکنج چونکه شـرح دهـدچـه مـا تـنـگدل حـالز صـبــا 
افظ در یک مورد نون نفی را از فعل جدا کرده و به صورت قید منفی هـ) روش منفی کردن انواع فعل: ح

به کاربرده است:
سبوستوسنگکارخانهاین درکهسرا بسا بـس ورندسـوزمدیر اینسـبـوکشنــمهـن

».من سبوکش این دیر رندسوز نیستم«یعنی 
مورد، 20کهن در هر سه غزل اندك است و سعديشود که اختصاصات زبان از آنچه گفته شد، معلوم می

تر و اند؛ لذا سخن حافظ تازهمورد از اختصاصات زبان کهن استفاده کرده8مورد و حافظ 26نزاري 
باشد. البته تا حدودي این اختالف طبیعی هم هست؛ چون حافظ تر میتر است و سخن نزاري کهنهامروزي

ي مغول تأثیر خود را گذاشته و زبان به عرف عامه عصر حافظ حملهیک قرنی بعد از سعدي بوده است و در
ي ضعیف شده است. نزدیک شده و ارتباطش با زبان سخته و مدرسی پیش از حمله

تر باشد ارزش شعر بیشتر خواهد بود و مقصود نویسنده یا .  سادگی و روانی کالم: کالم هرچه روان2-4
ي پیام ار تعقید نخواهد شد و باعث صمیمیت بین گیرنده و فرستندهشاعر بهتر درك خواهد شد و کالم دچ

خواهد شد. آنچه باعث این امر خواهد شد، پرهیز از ایراد و تعقید زبانی و حذف و حشو نابجا، جابجایی 
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ارکان جمله و کوتاهی جمالت است. راجع به تعقید و ایرادات زبانی بحث شد. اما در مورد کوتاهی جمالت 
جمله و 25جمله و شبه جمله و غزل حافظ  38جمله و شبه جمله، غزل نزاري 22ت غزل سعدي باید گف

ي غزل نزاري، غزل وي و حافظ تقریباً در یک سطح دهد با توجه به یک بیت اضافهشبه است که نشان می
44/2ت جمله آمده است در حالی که در غزل سعدي در هر بی8/2هستند و در هر بیت به طور میانگین 

رفت تعداد جمالت غزل سعدي بیشتر باشد و جمله آمده است و این خالف انتظار است؛ زیرا انتظار می
اند. تر باشد؛ زیرا کالم سعدي را سهل و ممتنع دانستهکالمش موجز، ساده و روان

در آن ي دیگر جابجایی ارکان جمله است که کالم را از سادگی دور کرده و باعث تعقید و پیچشنکته
جایی ارکان جمله اندك است و بیشتر منحصر است در تقدیم و تأخیر فعل. در شود. در هر سه غزل جابهمی

4بار یکی از ارکان جمله جابه جا شده است در حالی که در غزل حافظ فقط 7کالم سعدي و نزاري هرکدام 
نرم زبان هستند و گویی شاعر به جاي جایی ارکان جمله وجود دارد. در بقیه موارد جمالت منطبق بر جابه

رفت که سعدي کمترین انحراف از نرم را داشته باشد؛ در حالی نظم نثر نوشته است. در اینجا هم انتظار می
جایی اند. جابهجا شدهکه چنین نیست و کمترین انحراف از نرم را حافظ داشته است و ارکان جمله کمتر جابه

ر نشان داده شده است:ارکان جمله در سه غزل در زی
غزل سعدي

اوستبودن هالكدراوزندگانیه ــکدوستمحبت دردوست شودهالك ا ـبت
جايبهپسنددکه هر چه دوست ستاسانیکپیشو ــتاي ــوفوا ـجفرا ـم

نکوستدوست 
مغز در یک پوستدوچونبدنیدرروحدو دستزاشکم یکه ـبگیتیتو عشقورا ــم
لب برکهسروهاآن عادتخالفاالییـــروبـــسردـــبدرهـــبدستزمــدل

جوست
بوستغالیهوز ـــــهندستم وودمــبرفته ـگزلفینشکهدیدمی چناندوشخواب هــب

هنوز در پی گوستچوگان عشقش و دست ز بگردیدمجانهــبعالم ،همهر دويـگچو 
رادــمسعديرــخاطرادــمخواهدخودرادـــمبینیوــتکه ر ـهدوستز 
اوسترــخاط

غزل نزاري
از  پــاي   تــا   بـه   تکبدت  مباد  آن  که  تــرا   بیند   و   نــدارد   دوستکه  بــاشد
فرق   نکوست

این که  تو  داري چه سیرت است و ندانمکس آدمی  بـــه   چنیــن  لطف  طبع   نشنیده  است
چه خوست
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از آن دو  چشم  که  چندین  هزار  دیده  در  اي   بنشین   تـا    بــال     نیـــانگیزيبــــه   گوشه
اوست

کــه   مــرهمی   بنهادي   و زخم   اي   طبیب     دوادانــی     درد      نمــیمقــــام  
زیــر   رکوست

بـه  سنگ   مالمت  که  دل  مزنرقیب    گــو   دل   چــون   آهـن   مــرا     چندیـن
نه  همچو سبوست

بــران   بــر   دلت   مــرو   جفاي   سیمـیاحتمـــال    کـنـنــزاریـــا     نتـوانــی     کــه     
بـر   دوست

غزل حافظ
هــا در مــقــابـل رخ آیــنــهنــهــادمو مـهر ه ـمـاز ر چـهــاگـندیدمنظـیر دوسـت

دوســـت
ـربـوسـتعنبخـاك وگشت سـا غالیهبـاد کهراعـنـبـرافـشـانزلـف زديشـانهوـتمـگـر

لبکـه بـر هر سـروبـن فـداي قـد تـوکه در چمن است گل بـرگ هرتـوروينثار
جـوسـت

تر است و در این باب تر و سادهگردد، بر خالف انتظار کالم حافظ حتی از سعدي هم روانمالحظه می
) ربوده است. زیرا حافظ 300: 1371گوي سبقت را از سعدي خداوندگار ساده گویی و سهل ممتنع (مؤتمن،

ي شعر از قبیل تجنیس و مطابقه و تقابل و مراعات نظیر و اغراق و با این که در به کار بردن صنایع بدیعیه«
مخصوصاً ایهام و اقسام تشبیهات و استعارات و کنایات مولع بود، با چنان مهارتی این مقصود را انجام داد که 

ي همین غزل خواجه را به عنوان ). سپس مؤتمن در ادامه295همان: »(رسدر میکالمش طبیعی و ساده به نظ
کند.ذکر می» مصنوع و در عین حال روان«ي اشعار نمونه
ي وي بر زبان است. ي قدرت شاعر و احاطه.  ساخت ترکیبات تازه: ساخت ترکیبات تازه نشانه2-5
ي ادبی و زیباشناسی و داراي قدرت انگیزانندگی و هاالخصوص اگر این ترکیبات تازه داراي جنبهعلی

ترکیب تازه و در غزل 5کند. در غزل سعدي انگیز میموسیقایی باشند، باعث تأثیر بیشتر است و کالم را دل
آید که تعداد ترکیب تازه دارد. در بادي امر به نظر می8ترکیب تازه آمده در حالی که در غزل حافظ 6نزاري 

ه در غزل سعدي بیشتر باشد؛ در حالی که این گونه نیست و بیشترین ترکیبات تازه از آن حافظ ترکیبات تاز
است و ارزش هنري آنها نیز بیشتر است؛ اما ترکیبات نزاري هرچند از نظر کمی بیشتر هستند؛ اما چنان که 

ب هستند. فهرست این سست و نا متناس» احتمال کردن«و » طبیب دوا«پیشتر اشارت رفت بعضی از آنها چون 
نوع ترکیبات به شرح زیر است:

).9مراد خاطر()، 8(آب چشم بیرونی)، 4(سروباال)، 3(زیباخو، )1): هالك بودن(5سعدي(-
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تفرّج )، 8(احتمال کردن)، 8(سنگ مالمت)، 7(طبیب دوا)، 7(مقام درد، )2): لطف طبع(6نزاري(-
).10چوگان(

)، 7(زبان ناطقه)، 4(دیر رند سوز، )4سبوکش()، 1(تآستان حضرت دوس)، 1(سر ارادت): 8حافظ(-
).9(دار ازلداغ)9(آتش هوس)،7(کلک بیهده گو

بیان نتایج
ي تقلید و جوابگویی شناسانه غزل سعدي، نزاري و حافظ سه غزل که شائبهي سبکدر بررسی و مقایسه

هم مقایسه شدند. در نتیجه روشن رفت، انتخاب شد و در سه سطح ادبی، فکري و زبانی بررسی و باآنها می
سان هستند؛ اما غزل حافظ از خیلی جهات بر ها از جهات قالب، وزن و قافیه و غیره یکشد که هرچند غزل

تر است. ماحصل تأمالت نویسندگان در تر و هنريهاي سعدي و نزاري برتري دارد و از آنها پروردهغزل
ها به شرح زیر است:سطوح مختلف غزل

اي نداشتند؛ از جهت ف) در سطح ادبی؛ دو غزل هم وزن و قافیه بودند و از نظر قالب تفاوت عمدهال
ي بیشتري داشت تر بود و تعداد تصاویر خصوصاً تشبیه و کنایهتر و مخیلتخیل غزل حافظ بسیار تصویري

بیشتر است؛ اما در مجموع هاي سعدي تر هم هستند. هرچند تعداد استعارهتر و بدیعکه تصاویر آن نیز هنري
ها در یک وزن رایج و پرکاربرد و رایج، مطبوع و تر است. از جهت موسیقی غزلغزل حافظ از آن مخیل

تر و بدور از اند و تفاوتی با هم ندارند. فقط غزل سعدي تا حدودي روانمناسب مضامین غزلی سروده شده
هاي یه، موسیقی چندان قوي ندارند؛ ولی باز قافیههاي شعري است. از جهت ردیف و قافزحافات و ضرورت
همچنین تر هیستد.تر و هنريهاي سعدي نیز از نزاري سالمتر هیستد و قافیهتر و هنريحافظ حدوداً سالم

هاي بدیعی هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی غزل حافظ از جهت موسیقی درونی و معنوي یعنی آرایه
تر است. غنیتر و موسیقایی

ي مطرح در غزل عاشقانه ها، عاشقانه، آن هم در حد همان مباحث عاشقانهب) از نظر سطح فکري؛ غزل
هاي عرفانی دیده هایی از گرایشمایهي کامل آن در دیوان سعدي است که در غزل حافظ تههستند که نمونه

ا در مجموع غزل نزاري و حافظ هر دو بیشتر اي عرفانی و آسمانی دارد. امشود و معشوق آن تقریباً وجهمی
ي مطرح کند. مضامین عاشقانهي تقلیدي بودن را تقویت میرنگ و بوي غزل سعدي را دارد و همین شائبه

ها هم در حول و حوش همان سنن ادبی رایج غزل عاشقانه است.در غزل
ي چون سالمت زبان و پرهیز از منحصر است در مواردي مباحث قابل مقایسهج)در سطح زبانی؛ عمده

بندي(کوتاهی و بلندي جمالت و ایراد و تعقید، کهنگی زبان، تأثیر زبان عربی، ساخت ترکیبات تازه، جمله
هاي سعدي و ها این شد که غزل؟؟ .... غزلجایی ارکان جمله) و غیره. حاصل بررسی سطح زبانی غزلجابه

ا در غزل نزاري کالم در مواردي دچار ایراد شده و از فصاحت دور حافظ از ایرادات زبانی به دور هیتند؛ ام
گردیده است و تأثیر زبان عربی در آنها زیاد نیست و لغات عربی آنها همان لغات رایج و مستعمل زبان 
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تر است. دلیل آن هم این هاي کهنگی بیشتري دارد در حالی که زبان حافظ امروزيهستند و زبان نزاري نشانه
ي مغول هم مراکز علمی و مدارس زبان فارسی ه حافظ یک قرن بعد بوده و در زمان وي بر اثر حملهاست ک

تر است و تر و رواناند. همچنین کالم حافظ به نسبت و بر خالف انتظار سادهقرون گذسته از بین رفته
یبات تازه نیز هم از جایی ارکان جمله در آن کمتر است و از جهت ساخت تنرکتر و جابهجمالت آن کوتاه

تر است.جهت کمی و کیفی غنی
کتابنامه

)، مجالس النفائس، به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت، تهران، 1363شیر  نوایی، محمد(امیر علی.1
خانه منوچهري.کتاب
)، بهارستان، مقدمه اسماعیل حاکمی، چاپ دوم، تهران، انتشارات 1371جامی، موالنا عبدالرحمن(.2

اطالعات.
،چاپ سوم، دیوان حافظ؛ تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی)1370الدین محمد(حافظ، شمس-.3
.اساطیر،تهران
)، دستور تاریخی زبان فارسی، به کوشش عفت مستشارنیا، تهران، توس.1372خانلري، پرویز ناتل(.4
نتشارات جلد، چاپ سوم، تهران، علمی فرهنگی و ا2)، حافظ نامه، 1368خرمشاهی، بهاءالدین(.5

صدا و سیما.
)، کلیات سعدي، تصحیح محمد علی فروغی، چاپ سوم، تهران، 1385سعدي، مصلح الدین(.6

هرمس.
)، موسیقی شعر، چاپ سوم، تهران، آگاه.1370شفیعی کدکنی، محمدرضا(.7
)، سیر غزل در شعر فارسی، چاپ سوم، تهران، فردوس.1370شمیسا، سیروس(.8
شناسی شعر، چاپ دوم، تهران، فردوس.ک)، سب1375ـــــــــــــــــــ(.9

شناسی، تهران، فردوس.)، کلیات سبک1384ـــــــــــــــــــ(.10
)، آفاق غزل فارسی، چاپ دوم، تهران، زوار.1384صبور، داریوش(.11
الف)، تاریخ ادبیات در ایران، جلد سوم بخش اول، چاپ دوازدهم، تهران، 1378صفا، ذبیح اهللا(.12

فردوس.
ب)، تاریخ ادبیات در ایران، جلد سوم بخش دوم، چاپ یازدهم، تهران، 1378ـــــــــــ(ــــــ.13

فردوس.
شناسی شعر پارسی(از رودکی تا شاملو)، چاپ سوم، تهران، جامی)، سبک1387رضایی، محمد(غالم.14
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ي سبک شناسانه س غزلی از بررسی و مقایسه»(ي نقدشاه و شیخ در بوته«)، 1390گراوند، علی(.15
زلی از شاه نعمت اهللا ولی)، موج دریاي معرفت، به کوشش سید عباس شجاعی و یوسف غشیخ آذري با 

.524-44علی یوسف نژاد، اسفراین، انتشارات کتابدار توس: صص
، رشد آموزش زبان فارسی، وزارت آموزش و پرورش، سال »نبرد نبردها«)، 1379ـــــــــــ(.16

.34-41، صص55ي پانزدهم، شماره
)، تحول شعر فارسی،  تهران، طهوري.1371تمن، زین العابدین(مؤ.17
)، دیوان حکیم نزاري قهستانی، تصحیح مظاهر 1371نزاري قهستانی، سعد الدین بن شمس الدین(.18
جلد، تهران، علمی.2مصفا، 
ي خانه)، مجالس النفائس، به سعی علی اصغر حکمت، تهران، کتاب1363نوایی، امیر علیشیر(.19

منوچهري.
نشر يمؤسسه، فنون بالغت و صناعات ادبی؛ چاپ ششم، تهران)،1368(جالل الدین،همایی-.20

.هما
)، شعر فارسی در عهد شاهرخ(نیمه اول قرن نهم) یا آغاز انحطاط در شعر 1383یار شاطر، احسان(.21

فارسی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
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سی و عربیبررسی موسیقی تصویري در شعر مدرن فار
دکتر جواد گرجامی
استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
زبان شعري جلوه گاه حضور عناصر زیباشناختی متعددي است.موسیقی شعري به عنوان یکی از مولفه 
هاي زبانی نقش مهی در شکل گیري گفتمان کلی شعر دارد. این مهم در شعر مدرن فارسی و عربی معماري 

هاي آن بشمار می آید. موسیقی تصویري مفهومی است .موسیقی تصویري یکی از گونهنوینی یافته است
ي نوین ي چیدمان واژگان شعري و کمیت و کیفیت حاکم برنگارش متون شعري. این پدیدهبرخاسته از نحوه

گفتمان ي شعري در راستاي رسیدن بهي همسویی با اندیشهموسیقایی باتکیه بر منطق زیباشناختی و در سایه
ي موسیقایی پرداخته شعري شکل گرفته است. بسیاري از شاعران معاصر فارسی و عربی به این گونه

ي پردازش موسیقی تصویري توسط شاعران مختلف یکسان نیست. از این رو شاهد اند.دراین میان نحوه
یکی از Blank Rhythmحضورگونه هاي متفاوتی از موسیقی تصویري در متون شعري هستیم. ایقاع بیاض 

هاي برجسته ي موسیقی تصویري به شمارمی آید.نمونه
شعر مدرن فارسی و عربی، موسیقی تصویري، زبان شعريها:کلیدواژه
:مقدمه

زبان شعري جایگاهی است براي به تصویرکشیدن زیبایی هاي نهفته درآن وانتقال اندیشه ي 
ي زبان شعري به شمار می آید.سخن ازموسیقی در شاعر.موسیقی شعري یکی از مولفه هاي شکل دهنده 

ساختارشعر مدرن برخالف شعرکالسیک سخن تازه اي است.موسیقی شعردرشعر کالسیک درچارچوب 
بحرهاي شعري وقافیه وردیف ها خالصه می شد.این معماري موسیقایی درشعرمدرن شکل پیچیده تر 

می که درسایه ي آن موسیقی نه یک قالب موزون وتکمل یافته تري پیدا کرد ومفهوم آن گسترده شد.مفهو
بلکه تکنیکی زبانی است که درنهایت به گفتمان شعري می انجامد.موسیقی درشعرمدرن مقهومی است 
فراگیرکه مولفه هاي کمی وکیفی متعددي را دربرمی گیرد.ایقاع درونی وبیرونی, ایقاع صوتی, ایقاع توازي, 

..... گونه هایی ازمفهوم کلی موسیقی درشعرمدرن هستند.دراین میان نغمآهنگ موسیقایی, ایقاع تکیه و
موسیقی تصویري یکی ازجایگاههایی است که موسیقی شعرمدرن درآن نمود پیدا می کند.تحلیل این گونه ي 
موسیقایی درجریان هاي نوین شعري درادبیات معاصر فارسی وعربی موضوع مطالعاتی این پژوهش به شمار 

ین راستا پرداختن به مفهوم موسیقی شعري درچارچوب تصویري آن محور مطالعاتی مقاله ي می آید.درهم
حاضر می باشد.البته قابل ذکر است که موسیقی تصویري شعر مدرن با تکنیک هاي مختلف زبانی تحقق می 

اساس یابد که به هریک از این گونه هاي موسیقی تصویري درمتون مختلف شعري پرداخته خواهد شد.براین
پرداختن به این عنصرموسیقایی وتحلیل کارکرد آن درشکل گیري گفتمان کلی متن شعري هدفی است که 
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پژوهش حاضر درجهت رسیدن به آن حرکت می کند.ساختار موسیقایی شعرمدرن صرفاً قالب موزون 
گستره و وآهنگین تفعله اي نیست که فصل مشترك همه ي متون شعري به شمارآید.امروزه موسیقی چنان

ژرفایی پیدا کرده است که به موجب آن همه ي عناصرشعري به عنصري موسیقی ساز تبدیل شده اند.دامنه ي 
این گستردگی به حدي است که قلمرو نوشتار شاعر را نیز دربر گرفته است.به طوري که نحوه ي نوشتار 

موسیقی برخاسته از معماري وچیدمان واژگان شعري به کلیت موسیقایی متن شعري می انجامد.تحلیل 
نوشتاري قصیده که درقالب موسیقی تصویري ارائه شده است؛ ضرورتی است درجهت آشنایی بیشتر با نقش 

و جایگاه این عنصرموسیقایی درشکل گیري گونه ي نوین شعري.
ند درارتباط با موسیقی شعرمدرن نوشته هایی برجاي مانده است. درمیان کتاب هاي فارسی اثر ارزشم

نمونه ي بارز این امر به شمارمی رود.این کتاب "موسیقی شعر"دکترمحمدرضا شفیعی کدکنی درباب 
کتاب دیگري است که به نگارش "موسیقی درشعرسپید فارسی"درانتشارات آگه به چاپ رسیده است. 

حوزه به به چاپ رسیده است.درمیان کتاب هاي عربی آثار فراوانی دراین "دیگر"محمود فلکی درنشر 
نگارش درآمده است که ازمهم ترین آن ها می توان به نمونه هاي ذیل اشاره کرد:

1974بیروت "دارالعلم للمالیین"تألیف کمال ابودیب درانتشارات "فی البنیۀ اإلیقاعیۀ للشعرالعربی"-
"ۀ العربیۀالموسس"تألیف دکترعلوي الهاشمی انتشارات "فلسفۀ اإلیقاع فی الشعرالعربی المعاصر"-

2006بیروت 
ولی آنچه مسلم است درارتباط باموسیقی تصویري درساختارموسیقایی شعرمدرن فارسی وعربی فعالیت 
چشمگیري صورت نگرفته است.این درحالی است که درحوزه ي موسیقی شعرمدرن مقاالتی نیز به نگارش 

درآمده است که از آن میان می توان به نمونه هاي ذیل اشاره کرد:
نوشته ي مریم صالحی نیا."هنجارگریزي نوشتاري درشعرامروز"-
نوشته ي مهدي ممتحن."تجدید الموسیقی عند ابراهیم ناجی"-

بی شک رسیدن به این هدف مستلزم عبور ازگذرگاه سواالت وفرضیه هاي فراوانی است که پاسخگویی 
ي حاضرآنرا دنبال می کند.ازجمله به این سواالت وروشن ساختن فرضیه ها اصل مهمی است که مقاله 

فرضیه هاي مرتبط با موضوع می توان به چندنمونه ي ذیل اشاره کرد:
جریان هاي نوین شعري جایگاه مناسبی براي تجلّی موسیقی تصویري است.-1
موسیقی تصویري براساس منطق زیباشناختی تعریف شده اي شکل گرفته است.-2
ربی ازیک گفتمان واحد پیروي می کند.معماري موسیقی تصویري درشعرفارسی وع-3

درهمین ارتباط سواالت متعددي نیزمطرح می شود که به چند نمونه ي آن می توان اشاره کرد:
آیا موسیقی تصویري می تواند نمود عینی هنجارگریزي نوشتاري درجهت رسیدن به گفتمان -1

شعري باشد؟
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شعرمدرن می انجامد؟این گونه ي موسیقایی چگونه به شکل گیري گفتمان کلی -2
شاعر به کمک کدام یک ازابزارهاي زبانی وتکنیک هاي شعري می تواند به آفرینش موسیقی -3

تصویري بپردازد؟
پاسخگویی به ابهامات یادشده که درقالب فرضیه ها وسوال هاي پژوهش عنوان شد؛ میسر نمی باشد جز 

وهشی وبااستناد به مطالعات عمیق کتابخانه اي که توصیفی با تکیه برسویه ي پژ–با اتّخاذ رویکردي تحلیلی 
آرمان مقاله ي حاضربه شمارمی آید.

مفهوم موسیقی شعري
مفهوم موسیقی شعري درپهنه ي تاریخ ادبیات مفهومی ثابت و واحد نبوده وهمواره با تغییرات ودگرگونی 

رنگرش نسبت به مفهوم کلی متن هاي بنیادین دربافت اولیه ي خودهمراه بوده است.امري که درراستاي تغیی
شعري ومولفه هاي متغیرآن درهردوره ي زمانی صورت گرفته است.ازاین رو شاهد هستیم که مفهوم موسیقی 
دردوره هاي مختلف تاریخی همواره با تعاریف متعددي همراه بوده است.زمانی مفهوم موسیقی درعروض 

هایی چون: ایقاع درونی وایقاع بیرونی,نغمآهنگ شعري وردیف وقافیه خالصه می شدوامروزه کلیدواژه 
موسیقایی, ایقاع توازي, ایقاع تکیه ,ایقاع بیاض و..... وارد گفتمان موسیقایی شعرشده است.دکترشفیعی 

خود فارغ ازهرگونه مالحضات تاریخی وزمانی, موسیقی راعنصر جداناپذیر "موسیقی شعر"کدکنی درکتاب 
)1379:44موسیقی وشعر را پیوندي استوارمی داند.(کدکنی,شعرمعرفی کرده وپیوند میان

باتوجه به نگرش فراگیري که درارتباط باموسیقی شعري وجود دارد,می توان گفت که موسیقی شعري 
یکی ازابزارهاي زبانی است که درکنار دیگرمولفه هاي ادبی به شکل گیري گفتمان شعري کمک می کند.

موسیقی شعرمدرن فارسی وعربی
اگردرساختار کلی شعرکالسیک فارسی وعربی تأملی داشته باشیم,خواهیم دید که شناسه ي موسیقایی 

تحقق یافته است. سامانه ي مذکور ازهم نشینی و "عروض شعري"شعرکالسیک درقالب سامانه اي به نام 
اي کمیت کنارهم قرارگرفتن عناصري موسوم به تفعله هاي شعري شکل می گرفت.عناصریادشده که گوی

زمانی حاکم بر واژگان هاي شعري بودند؛دردوساخت جداگانه به نام هاي بحرهاي عروضی وقافیه ي شعري 
نمود پیدا می کردند.باتولّد گونه هاي نوین شعري همچون: شعرنو,شعرسپید,موج نو و... نظام موسیقایی نوینی 

عري از ساختار دوقطبیِ مبتنی برعروض وارد گفتمان کلی شعرشد.درمعماري نوین موسیقایی,موسیقی متن ش
وقافیه فراتر رفته بود ونگرش همه جانبه اي پیدا کرده بود.نگرشی که درسایه ي آن موسیقی ماهیت چندالیه 

) این بدان معنی بود که دیگرموسیقی دریک یا دو مفهوم خالصه نمی 76:1389اي پیدا کرده بود.(گرجامی,
وین خود پدیده اي فراگیربود که داراي مولفه هاي متعدد کمی وکیفی می شد؛بلکه موسیقی شعري به مفهوم ن

شد.موسیقی تصویري یا نوشتاري یکی از گونه هاي متعدد موسیقایی بود که درکنار دیگرمولفه هاي زبانی 
همچون:ایقاع,نغمآهنگ,موسیقی آوایی و... درنهایت به شکل گیري متن شعري می انجامید.
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موسیقی تصویري
اري موسیقایی شعرکالسیک فارسی وعربی درقالب شکل هندسی ثابت وقانونمندي تدوین یافته معم

بود.نظامی که درسایه ي آن هریک ازساخت هاي موسیقایی همچون: بافت هاي تفعیله اي و قافیه اي 
ی جایگاههاي تعریف شده اي براي خود پیدا کردند.براین اساس معماري نوشتاري شعرکالسیک فارسی وعرب

یک شکل ثابت وقانونمندي پیداکرد؛چنانکه حتی قرن ها بعد نیزدر راستاي همان معماري حرکت 
) اما حقیقت امرآنست که این شاخص موسیقایی در راستاي گذر از دوره هاي 127:1389کرد.(گرجامی,

به مختلف تاریخی دستخوش تغییرات ودگرگونی هاي عمده اي درمعماري اولیه ي خودشد.تغییراتی که 
دنبال دگرگونی گونه هاي مختلف شعري همچون:شعرنو وشعرسپید صورت گرفت.ازاین رو باتولّد گونه 
هاي مدرن شعري موسیقی تصویري یا نوشتاري شعرنیز دگرگون شد.این امر ازآن جهت بود که این نوع 

درونمایه ي موسیقایی(موسیقی تصویري) همسو با دیگرشاخص هاي موسیقایی متن مدرن شعري در راستاي 
شعري حرکت کرده و در رابطه ي دوسویه اي با آن بود.از این رو کامالً طبیعی بود که موسیقی برخاسته 

)با 175:2003یاد می کنند؛ (مهوس,"ایقاع دیداري"ازنوشتار ونگارش متن شعري که برخی ازآن به عنوان 
تفاوت,فضاي ایقاعی نوینی را درساختار کوتاه وبلند شدن موج هاي نوشتاريِ برخاسته ازتجربه هاي شعري م

موسیقایی شعرمدرن به وجود آورده باشد.با اندکی تأمل درسروده هاي سرایندگان شعرنو وشعرسپید درگستره 
ي ادبیات فارسی و عربی می توان بسامد باالي این نوع موسیقایی را دربافت کلی متون شعري مشاهده کرد.

صفآرزاده,شاعره ي معاصر فارسی. درشعرذیل ازصفّارزاده انعکاس نمونه ي اول شعري است ازطاهره ي
دیداري مفهوم پایین آمدن به خوبی بابهره گیري شاعراز موسیقی تصویري تحقّق یافته است:

دم غروبی
ازلب بوم
بیا پایین
بیا پایین
بیا پایین

پایین
پایین

)48پایین (صفّارزاده,سد وبازوان:
به صورت پلکانی چیده شده است تا بدین ترتیب این "پایین "همانگونه مشاهده می شودکلیدواژه ي 

به خواننده درخوانش کلی شعر ودریافت فکرحاکم برآن(شعر) کمک کند.مفهوم را دیداري کرده و
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"نمونه ي دیگر را که درفرهنگ نامه ي ادبی فارسی آمده است؛مشاهده می کنیم.شاعر باتکرار واژه ي 

درمحور عمودي شعر و زیرهم نوشتن آن تصویري ازچکیدن اشک هاي خونبار خود را تداعی می "قطره 
کند: 

اي کاش می توانستم
خون رگان خود را

من
قطره
قطره

بگریم
)1446:1380تا باورم کنند(ر. ك .انوشه,

نمونه ي مشابه این حرکت موسیقایی درادبیات عربی را درقصیده ي معروف 
سرود باران مشاهده می کنیم."یا "أنشودة المطر "یاب,شاعرمعاصرعراقی با نام بدرشاکرالس

است؛زبان توانمند 60و50دراین قصیده که لحنی رئالیستی دارد و تصویرگر جامعه ي عراقی دردهه هاي 
ده موفّق شاعر به کمک او آمده است تا با به کاربستن موسیقی تصویري درانتقال هرچه بهتر ایماژ به خوانن

شود. نقطه ي عطف موسیقی یادشده دراین قصیده که با محوریت باران سروده شده است؛ زمانی است که 
شاعر بعد از چند سطرشعري مفهوم قطرات باران و ریزش دانه هاي آن را درنوشتار خود به تصویر می کشد. 

می کند: امري که درنهایت درفضاي کلی شعر,تصویري بارانی را براي مخاطب القا 
"أنشودة المطر "

.
 .
.

أنشودة المطر
مطر...
مطر...
مطر...
       .

   .
.

و أسمع الصدي
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یرنُّ فی الخلیج:
مطر...
مطر...
مطر...

.

.

.
)1:148و یهطل المطر(سیاب,دیوان ,ج 

إمرأة "ي درقصیده ي جبرا ابراهیم جبرا شاعر ونویسنده ي فلسطینی نیز ازهمین کارکرد موسیقی تصویر
بهره جسته است:"فی عاصفۀ 

"إمرأة فی عاصفۀ "

.
.
.

حتی
تسقط 
قطرةٌ

من طین
من ماء

من مطر
قطرات
من مطر

تزلقُ
کالکُرات

یعل
عباءةٍ

سوداء
أحاطت

بفمٍ
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کالجرحِ
)100أحمر(جبرا, المجموعات الشعریۀ:

ي شعري به گاهی چیدمان عناصرزبانی موجود درفضاي شعر اعم ازحروف,کلمات,مصراع ها وسطرها
حدي دقیق و واضح است که خواننده را درمقام نظاره گري قرار می دهد که به یک تابلوي نقاشی خیره شده 

یاد می "شعرنگاره "ازاین گونه ي نوشتاري به "واژه نامه ي هنرشاعري "باشد.میمنت میرصادقی در کتاب 
ه از پرچمداران شعرموج نو و مکتب ) درقصیده ي ذیل ازهوشنگ ایرانی ک323:1385کند.(میرصادقی,

سورئالیسم درادبیات فارسی به شمار می آید؛هم نشینی اصوات و نام آواهایی بی معنا به گونه ایست که 
درنگاه اول صلیبی را براي خواننده مجسم می سازد:

آ
آ , یا

بون نا"آ "
آ اوم, آ اومان, تین تاها, دیژ داها

میگن تا اودان : ها
هو ما هون : ها

یندو : ها
ها

)169:1379(ایرانی, 
نمونه هاي فراوانی ازاین گونه ي موسیقایی (موسیقی تصویري) را می توان درشعر شاعران معاصر فارسی 
وعربی مشاهده کرد.علی احمد سعید (ادونیس) یکی از سرایندگانی است که تجربیات شعري خود را درقالب 

ازافکار "جسد "ي درقصیده ي گونه هاي متفاوتی ازموسیقی تصویري و نوشتاري به نمایش گذاشته است.و
واندیشه هاي آشفته وپریشان خویش سخن می گوید.اندیشه هایی که پیوسته موج گسترده اي ازابهامات و 
سواالت بی پاسخ را براي شاعر به همراه داشته است.امري که درنهایت باعث شده است تا به تصویر روشنی 

یم:از فضاي درونی شاعر ومولفه هاي شخصیتی وي نرس
"جسد "

أنا سوالک
و لست أنت جوابی

عرّفتک بحنینی
بشّرتُک به و بطتُک بنفسی

يع 
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ل
أد        ن ي        س

و
)305(أدونیس, األعمال الشعریۀ:

البته دراین میان کسانی نیزهستند که این گونه ي موسیقایی را نوعی هنجارگریزي نوشتاري به شمار می 
هرچیز دیگري توجه خواننده را به خود جلب ) دراین راستا یکی ازنکاتی که بیش از54:1390آورند.(صفوي,

می کند,حضورگونه هاي متفاوتی از موسیقی تصویري است که توسط شاعران مختلف فارسی وعربی به 
نمایش گذاشته می شود.چراکه در راستاي انتقال اندیشه هاي مختلف شعري معماري هاي نوشتاري و 

ر می رود به تعداد شعرهایی که سروده می شوند؛گونه تصویري متفاوتی نیزعرضه می شود.براین اساس انتظا
البنیات الدالۀ فی شعرأمل دنقل "هاي متعددي ازموسیقی تصویري نیزشکل بگیرند.عبدالسالم کنعانی درکتاب 

ایقاع ") یا Blank Rhythm( "ایقاع بیاض "گونه ي جدیدي از موسیقی تصویري درشعر موسوم به "
ایقاع بیاض ایقاعی ".وي درتشریح این پدیده ي نوین موسیقایی می نویسد : را معرفی می کند"سکوت 

است برخاسته از فضاي سکوت وخالی متن شعري که گویاي بسیاري از ناگفته هاي شاعرمی باشد؛ناگفته 
)40هایی که فکرشاعر و تجربه ي شعري وي آن را اقتضا می کند.(کنعانی:

تبیین ایقاع بیاض بیان نموده است؛فضاي سفید ونانوشته ي متن بنابراین براساس آنچه که کنعانی در
شعري نیز به نوبه ي خود می تواند نمود دیگري از موسیقی تصویري به شمارآید.با این توضیح که برخالف 
شعرکالسیک که درآن فضاي نوشته و سیاه متن جایگاه تجلّی موسیقی شعري بود و فضاي نانوشته و سفید 

از اعراب نداشت؛ با پیدایش گونه هاي نوین شعري وبا تحول و دگرگونی سامانه ي متن شعري محلی 
موسیقایی شعرمدرن فضاي سفید و نانوشته ي متن شعري به عنوان یکی از شاخص هاي مهم وتأثیرگذار 
درتحقق بخشیدن به کلیت موسیقایی شعرمعاصر فارسی وعربی درآمد.بدین ترتیب به دنبال فضاي سکوت 

تاي موجود دربخش هاي نانوشته ي متن شعري موج سفیدي درساختار کلی قصیده حکمفرما می شود وایس
که درنهایت به شکل گیري موسیقی تصویري در شعر کمک می کند.البته نکته اي که نباید دراین میان نادیده 

ایقاع بیاض نبود گرفت اینکه فضاي سفید متن شعري هرگز به معنی پایان یافتن فکرشعري نیست.چرا که در
نوشته خود به منزله ي زبان شعري به شمار می آید.

درادبیات فارسی نمونه هایی ازاین گونه ي موسیقایی را می توان درسروده هاي هوشنگ ایرانی مشاهده 
کرد.درشعرذیل ازاین شاعر شاهد حضور نقطه چین هایی هستیم که محدوده ي ایقاع بیاض را تشکیل می 

دهد:
از بن خدایان روید افعی ها

بگیرد جان غبارکهنه ها را
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و باز........................
.......و باز.................

و باز........................
..............................

)82:1379(ایرانی,
شعري به تنهایی به معناي حضورایقاع بیاض البته آنچه مسلّم است اینکه توالی نقطه چین ها درمتن

نیست؛چنانکه درمواردي شاعر پا را فراتر گذاشته و براي به تصویرکشیدن این نوع موسیقایی حتّی نقطه چین 
أدونیس,شاعر معاصرعرب "جسد "ها را نیزکنار می گذارد.نمونه ي این امر را می توان درقصیده ي 

مشاهده کرد: 
"جسد "

.

.

.
اًدائم
کان
بیننا

مسافۀ                                            قلنا
.
.
.

)303(أدونیس, األعمال الشعریۀ:
م؛خواهیم دید که فاصله ي زمانی  و مکانی اگر اندکی درمعماري نوشتاري قصیده ي یادشده دقّت کنی

ایجاد شده است. فاصله ي یادشده که فضاي سفید و خالی متن "قلنا "و "مسافۀ "زیادي میان دو واژه ي 
شعري را تشکیل می دهد؛محل حضور ایقاع بیاض می باشد.درحقیقت شاعر با آفرینش فضاي سفید دراین 

صله و مسافت موجود میان خود و مخاطب خویش را درقالب ایقاع بخش ازمتن خود سعی برآن دارد تا فا
بیاض وشکاف هاي ایجادشده بین ساختارهاي واژگانی قصیده به تصویرکشد.این ها تنها نمونه هایی 
ازتوانمندي هاي شاعران معاصرفارسی و عربی درپردازش موسیقی تصویري می باشند.حال آنکه پرداختن به 

ل میسرنمی باشد. ولی باعنایت به آنچه که درفرآیند تحلیل نمونه هاي یادشده عنوان همه ي موارد دراین مقا
شد,حضور موسیقی تصویري درشعر مدرن فارسی وعربی حضوري تصادفی واز روي ناآگاهی نیست؛بلکه 
معماري موسیقی تصویري اقدامی است آگاهانه باتکیه برمنطق زیباشناختی که درراستاي اندیشه ي شعري 
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ت کرده و درنهایت به شکل گیري گفتمان شعري می انجامد.دراین میان همراه کردن مخاطب درخوانش حرک
صحیح متن شعري و انتقال هرچه بهتر و سریعتر احساس و اندیشه دو کارکرد عمده اي است که موسیقی 

تصویري آن را دنبال می کند. 
نتیجه گیري:

کاوي موسیقی تصویري به عنوان یکی از مولفه هاي پژوهش حاضرسعی برآن داشت تا به تحلیل و وا
نوین موسیقایی درشعرمدرن فارسی و عربی بپردازد.این مهم با پیامدهایی نیز همراه بود که عبارت بودند از:

متون شعري مدرن همچون: شعرنو,شعرسپید,موج نو و...داراي ساختارموسیقایی چندالیه اي هستند -1
ي یکی ازگونه هاي آن به شمار می آید.که دراین میان موسیقی تصویر

هنجارگریزي نوشتاري که به موجب آن نحوه ي چیدمان واژگانی متن شعري تعیین می شود؛یکی از -2
تکنیک هاي زبانی است که به کمک آن شاعربه آفرینش موسیقی تصویري می پردازد.

پیروي از اندیشه شعري آنچه مسلّم است اینکه موسیقی تصویري باتکیه برمنطق زیباشناختی و به-3
شکل می گیرد.بنابراین جایگاه مناسبی است براي انتقال احساسات نهفته درعمق واژگان شعري.

موسیقی تصویري پدیده اي است نوین که درمعماري موسیقایی شعرمدرن فارسی و عربی نهادینه -4
شده است.

هاي مختلفی ازموسیقی با مطالعه ي سروده هاي شاعران معاصرفارسی و عربی می توان گونه-5
تصویري را درمتون شعري مشاهده کرد و دراین میان ایقاع بیاض یکی ازگونه هاي رایج موسیقی تصویري 

به شمار می رود.
کتابنامه

) , األعمال الشعریۀ , دمشق : دارالمدي للثقافۀ و النشر.1996ادونیس (علی احمد سعید ), (-1
, تهران : سازمان چاپ و انتشارات.2ي ادبی فارسی؛ج ), فرهنگ نامه 1380انوشه , حسن ,( -2
), از بنفش تند تا به تو می اندیشم؛با مقدمه ي منوچهرآتشی , نشر 1379ایرانی , هوشنگ ,( -3

نخستین.
), المجموعات الشعریۀ , لندن : ریاض الریس للکتب و النشر.1982جبرا ابراهیم جبرا ,( -4
؛ بیروت : دار العودة.1وان؛ج), دی1970سیاب , بدر شاکر ,( -5
), موسیقی شعري , تهران : آگه.1379شفیعی کدکنی , محمد رضا ,( -6
), سد و بازوان , زمان.1366صفارزاده , طاهره ,( -7
), از زبان شناسی به ادبیات ( نظم ), تهران : سوره مهر.1390صفوي , کورش ,( -8
مل دنقل , دمشق : اتّحاد الکُتّاب العرب.کنعانی , عبدالسالم , البنیات الدالۀ فی شعر أ-9

), بررسی فرآیند دگرگونی ساختارموسیقایی شعرمعاصرعربی( رساله ي 1389گرجامی , جواد ,( -10
دکتري ), دانشکده ي ادبیات دانشگاه تهران.

), الشعر السعودي المعاصر , ریاض : موسسۀ الیمامۀ 2003مهوس , عبدالرحمن ابراهیم ,( -11
یۀ.الصحف
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), واژه نامه ي هنرشاعري , تهران : کتاب مهناز.  1385میرصادقی , میمنت ,( -12
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انوري بزرگ عالم علم نجوم
احمد گلی
دانشیار دانشگاه شهید مدنی
1فاطمه معنوي

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

ي ا به خود مشغول داشته و باورهاي گوناگونی دربارهآسمان همواره از آغاز تاریخ بشري ذهن انسان ر
به طور گسترده از آغاز ادب فارسی بازتاب » علم احکام نجومی«فلک و اجرام فلکی شکل گرفته از این رو

داشته وشاعران در شعر خود براي پروردن و گسترش مفاهیم  مورد نظرشان از اصطالحات و باورهاي 
تا جایی که نام سیارات و صور گوناگون فلکی و خصوصیات مربوط به آنها از اند. کردهنجومی استفاده می

جنبه هاي گوناگون علمی و خرافی در تمام آثار ادبی منعکس شده است.  دربین سبک هاي مختلف ادبی 
شده بود که در عصر خود بیشتر به عنوان منجم شناخته-دیوان شاعران سبک عصر سلجوقی از جمله انوري

توان به بسیاري از نکات و اي که از البه الي اشعارش میاز این نظر بسیار غنی و پربار استبه گونه-رتا شاع
دقایق و ظرایف این علم آگاهی حاصل کرد. پژوهش حاضر برآن است تا به بررسی و عرضه باورهاي 

نجومی در دیوان این شاعر بزرگ بپردازد.
انوري، نجوم، صور فلکیها:کلیدواژه

دمهمق
گر ساخته و هاي گوناگون علم، دانش، تمدن و فرهنگ و باورهاي هر ملتی را در خود جلوهادبیات جنبه

سازد. شاعران و نویسندگان کالسیک فارسی در آیندگان را با دنیاي واقعی یا آرمانی گذشتگان آشنا می
از این باورها و صور علمی بر غنا هاي مختلف بهره گرفته و با استفادهتصویرگري این دنیا از عقاید و دانش

اند.ي خود افزودهو شکوفایی هنر و اندیشه
ادبی و بررسی در شعر فارسی نشانگر این واقعیت است که آسمان و صور فلکی با تحقیق در متون

بسیاري از مسائل و راز و رمزهاي خود در آثار منظوم و منثور فارسی وارد شده است و تمام شاعران از آغاز
و از میان شعرا، شاعران قرون پنجم و اندادب فارسی تا کنون به آسمان و پدیده هاي نجومی اشاره کرده

در قرن ششم « غالباً افرادي دانشمند و عالم بودند. در واقع ششم هجري در این زمینه پیشگام هستند چراکه 
چون مسعود سعد سلمان و بعدها به شود و کسانییعنی عهد سلجوقی اشاره به علوم مختلف وارد ادبیات می

ي اشارات افزایند.  به همین لحاظ شعر عهد سلجوقی تجلیات مختلف دارد؛ ویژه انوري به تبع او به دامنه

1 . ول)(نویسنده مسئ f_manavi@yahoo.com
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گویند. وشاعران آن در اشاره پردازي یکی شعر همین امثال ابوالفرج و انوري است که به آن شعر بینابین می
(بادخل وتصرف))14-13صص1387شمیسا،» (ید طوالیی دارند.

شناسی، طب، معارف اسالمی، منطق، ریاضی و...در دیوان هایی چون اختروجود اشارات گوناگون به دانش
ي که  انوري شاعر بزرگ عهد سلجوقی و نمایندهاین شاعران شاهدي گویا بر این سخن است؛ تاجایی

شمیسا، » (دانست در شعر وارد کردهو ... میهرچه از هیئت، موسیقی، منطق، طب «بالمنازع سبک بینابین 
اوصاف «وي که آفرینی خود قرار داده است. ي مضمونو آن را دستمایه) 13سیروس، فرهنگ اشارات، ص

- )در  مباهات به علم خود چنین می148،ص1385سمرقندي ،»( سخنوري و فضلش اشهر من الشمس است.

گوید:
راستی باید بگویم بانصـیبی وافـرموموسیقی وهیأت بدانم انـدکی   منطق

درالهی آنچه تصدیقش کند عقل صـریح   گر تو تصدیقش کنی بر شرح وبسطش ماهرم
وازریاضی مشکلی چندم به خلوت حل شده  واندرآن جز واهب توفیق کس نه ناصـرم

)686،ص1-3،ب350(قط
اده اند و به تأثیر آسمان و اجرام دردم در روزگار گذشته اتفاقات خوب و بد را به آسمان نسبت میم

آسمانی در زندگی انسان معتقد بودند. این باورها هنوز هم در بین مردم رایج است. این اندیشه احتماألبا 
... به معناي سپهرو بخت و اقبال، در پهلوي لقب خداي دارد بنابه spihr« اندیشه هاي زروانی در ارتباط است. 

ان، خداي زمان پدید آمده است. سرنوشت جهان در دست اوست نیکویی کردن اساطیر زرتشتی سپهر از زرو
بختی و بدبختی ) از این رو اختران را در نیک121، ص 1362و بدي کردن هردو از او ساخته است.( بهار، 

-یپادشاه با ستاره شناسان مشورت نکرده  و در کار توفیق نم«دانستند؛ به عنوان مثال اگر انسانها دخیل می
دیده اند که شاه در کار خود مسامحه کرده و از ستاره ي این عدم توفیق را در این مییافت، مسلمأ همه

شناسان نخواسته است که ساعت سعد را تعیین کنند وشاه ولو مرد روشنفکري بوده و به این حرفها اعتقادي 
» ي آنان عمل کرده است.ه وطبق گفتهنداشته باشد بایستی چنان وانمود کند که به ستاره شناسان تمکین نمود

)مسئله ي سعد ونحس ستارگان در اشعار شاعران بسیار ذکر شده است. به عنوان 432ص 1، ج 1339(ماسه، 
گوید:مثال انوري که خود در علم نجوم دستی داشته بخت بد خود را از ستارگان دانسته ومی

)624ص 3، ب 224بخــت مـرا نـژند کنــند( قط آخـــــــر این اختـــران بـــی معنـی       چند 
مریخ و زحل نحس اند علی کل « ابوریحان در التفهیم در مورد سعادت و نحوست ستارگان می گوید: 

حال، زحل نحس بزرگ و مریخ نحس کوچک و مشتري وزهره سعدند همیشه، مشتري سعد بزرگ و زهره 
مریخ . آفتاب هم سعد است هم نحس ... وعطارد باسعود، سعد خرد. مشتري برابر زحل است وزهره برابر 

ترو سعد وبا نحوس نحس است؛ و دست با آن ستاره دارد که با وي بود وچون تنها باشد به سعد گرایسته
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) شاعر تواناي دربار 356–57بیرونی، ، بی تا، صص »( نزدیکتر است و قمر به ذات خویش سعد است.
گوید:ختران بدین گونه اشاره کرده و میسلجوقیان به سعود و نحوس ا

ص 1، ب 143اي نیک اختر شده هم سـلف سلطان جهان   از وفاق توست اکنون خلق عالم شادمان( ق 
366(

)516، ص 1، ب 12اي فـــلک پیـــــــش طالع نیکـت            کرده بـــردار اختـر بـــد را( قط 
اي که به علت احاطه« ن کواکب شایع شده در اواخر قرن ششم ي حکم نجومی انوري و قراهرچند شایعه

شده باعث گردید همه او در ریاضی، نجوم و هیأت داشت و سخنش در میان مردم با اهمیت بسیار تلقی می
، 1384شفیعی کدکنی، »(ي سرشکستگی وي شود.با نام او قرین شود و این ماجرا مایه» قران«جا داستان 

توان از شایستگی هاي این عالم بزرگ نجوم و اشارات دقیق و ود نباید و نمی) با این وج32-3صص
فهم بسیاري از ابیات این شاعر بزرگ بدون پوشی کرد؛ چراکه اي که به مسائل نجومی داشته چشمریزبینانه

ران در هاي علمی و خرافی اختآشنایی با اصطالحات و مسائل نجومی میسر نبوده است زیرا  بسیاري از جنبه
شعر وي منعکس شده است. 

که شاعر دانند چنانمی) 383بیرونی،بی تا، ص» (لرزان و ناآرام « ايبه عنوان مثال در نجوم مریخ را سیاره
در وصف مریخ آورده است:

)224، ص87که ذاتـش داشـت بـر آرام پیشی     که زادش بــود با جنبـش بــرابـــر (ق
است:)384همان، ص» (بطیءالسیر«اي یا اینکه زحل سیاره

)155،ص68در همه شغلی چون صبر شتابش اندك      در همه کاري چون حلم درنگش بسیار (ق
در برابر هر دانش رسمی امروزي یک دانش عامیانه نیز در بین مردم رواج داشته و « بانظر به اینکه 

چربیده است ي معقول و علمی آن میبر جنبهي وهمی و خرافی بعضی از علوم حتی در روزگار گذشته جنبه
محجوب، »( ها ( از جمله نجوم احکامی) یکسره بر موهومات و خیاالت بوده استو بعضی دانش

) در پژوهش حاضر سعی شده است تا به جنبه هایی گوناگون نجومی از علمی و خرافی که 137ص1،ج1382
ها را دستمایه اي  براي ساختن و شاعران با علم بدان آندر بین عالمان نجوم  و هیئت در گذشته مطرح بوده 

اند پرداخته شود .مضامین و موضوعات شعري ساخته
آفتاب

آفتاب از آغاز تمدن بشري در میان  انسان ها ارج وحرمت ویژه اي داشته و به عنوان مظهر قدرت و عظمت 
رپرستی در ایران یکی از نمود هاي بارز آن شده است؛ وجود معابد مهدر بین اقوام وملل مختلف پرستیده می

است که به دوران قبل از ظهور زردشت بازمی گردد، ازاین رو است که از همان ابتداي تاریخ بشري افسانه ها 
ي آفتاب اشاره در شعر فارسی نیز به بسیاري از عقاید درباره.وباورهاي مختلف پیرامون آن شکل گرفته است

بیرات و کنایات و اشارات مختلفی ذکر گردیده است.شده است و در قالب تع
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آفتاب و اسد
)116بیرونی، بی تا، ص ».(اوج آفتاب، بلندترین جایی است که آفتاب بدو می رسد از کره ي خویش«

شاعر در وصف بروج و افالك آورده است :
)303،ص 12،ب 120( ق تــیــغ مریــــخ در دم عــقــرب             تخت خـورشید بر سـر ضرغام

آفتاب و اوج آن
-باشد. وقتی خورشید در برج اسد است. هوا در نهایت گرما میي آفتاب میاسد(ضرغام) خانه«

)240،ص1381مصفی، »(قوت خورشید در این خانه است.« ) و102، ص 1387شمیسا، »(باشد.
،ص 1،ب 457ف برتـري   ( قط اي صاحبی که مسنـد وزارت زجاه تو          با اوج آفـتاب زنـد لـا

739(
آفتاب و حمل

درجه برج 19حمل منزل یا برج اول خورشید است و شرف آن در « حمل برج شرفخورشید است.  
)246، ص1381(مصفی ، » حمل است بدین سبب حمل را بیت الشرف خورشید گفته اند.
شید استاشاره کرده و چنین آورده الشرف خورانوري در وصف علم ممدوح با اشاره به برج حمل که بیت

است:
،ص 2،ب 116الشرف شدست چو خورشید را حمل( ق خورشید علم را فلک شرح و بـط او      بیت

293(
آفتاب و حوت

گانه حوت یکی از صورتهاي دوازده گانه منطقه البروج برابر با ماه اسفند است و یکی از منازل دوازده
خورشید می باشد.

ام تحقیر خود در برابر ممدوح با تصویرآفرینی زیبا چنین آورده است :شاعر در مق
)580،ص 4،ب 136ما چوـرص ارزن و حــوت غدیر   تو چــو قـرص آفتـــاب و برج حوت( قط 

آفتاب  و راي
)که خورشید از 118، ص 1، ج 1387(شمیسا، » قدما برخی ازافالك را صاحب راي و خرد می دانستند. 

آنهاست.زمره ي 
)731،ص 3،ب 438اي بــر افالك دسـت کرده به قـدر         وي ز خورشید گـوي برده به رأي( قط 

آفتاب و رنگ سرخ آن
شمیسا، ».(سجادي گزیده ي خاقانی)»( در ادب فارسی نور خورشید سرخ و نور ماه سفید شمرده است «

)53، ص1،ج1387
زخون دشمن او تیغ چرخ گلـــگون بادزشرم فکرت او روي شمـــس گلگون است   
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)110،ص 6،ب 47( ق 
آفتاب و کشور چهارم

قدما هر کشوري  را به « کشور چهارم ؛ خراسان است . دکتر شهیدي به نقل از غیاث اللغات آورده است: 
ان را به دانستند، چنانکه هند متعلق به زحل و چین را به مشتري ، و ترکستیکی از سعبه سیاره متعلق می

مریخ و خراسان را به آفتاب و ماوراء النهر یعنی توران را به زهره و روم را به عطارد و بلخ را به قمر نسبت 
) شاعر در ابیات زیر به این موضوع اشاره کرده است:563، ص 1382شهیدي، »(دادند. می

)721، ص 1،ب 433( قط ي تـواي مقـصد کشـور چهــارم            در نیک وبــد آســـــتانه
بنات النعش

سه ستاره است که به طول واقع شده در صورت دب اکبر ( هفت اورنگ ) به دنبال نعش و سه ستاره به « 
اند... آنها را سر .اولی را بنات النعش کبري ودومی را بنات النعش صغري گفته» دب اکبر«همین شکل در 

)92، ص 1381مصفی، »( هم گفته اند.دختر وسه خواهر ودخترنعش یا دختران نعش
بنات و پراکندگی

شاعران بنات النعش را به عنوان نماد ومشبه به پراکندگی؛در تصویر سازي هاي خود به کار می برند.به 
عنوان نمونه شاعر دربیت زیر در بیان نیکی وبدي روزگار آورده است :

)615، ص 4،ب 204شــکـل بنات نپـراکند( قط نظـــــم پرویـــــن نـداد کـاري را       تا بــه 
بنات وقطب

اصغر ( بنات جدي یا ستاره ي قطبی که نزدیکترین ستاره به قطب شمال است در میان هفت ستاره دب« 
)181، ص 1، ج1387شمیسا، » (  النعش ) قرار دارد . لذا شاعران گردش بنات النعش را گرد قطب گفته اند.

گوید :به این موضوع میانوري با اشاره 
،ص 7،ب  85بنات النعـش همی گشت گرد قطب چنان       که گرد حقه ي پیـروزه گوهرین زیور( ق 

314(
بهرام (مریخ)

النوع جنگ ي شمسی است که در تصورات ایرانی و روم و یونانی، ربي منظومهبهرام، پنجمین سیاره
نامند. که آرس نیز در اساطیر کهن –به قول ابوریحان آرس » ارسم«ودر رومی » مریخ«در عربی«باشد و می

مجهز به زره وخود و سپر وشمشیر تصور شده است ...در کتب نجوم قدیم مریخ را نحس اصغر و کوکب 
. مریخ از نظر داللت بر 100، ص1381مصفی، »(اند.لشکریان و امراي ظالم و دزدان و مفسدان ... معرفی کرده

ي دقایق علم نجوم ي آن می باشند. انوري که به همهداللت دارد، و دو برج میزان و حمل خانهفلزات به آهن
آگاهی داشته، تمام عقاید و باورهایی را که در مورد سیارات وجود داشته را در دیوانش انعکاس داده است: از 

جمله در مورد مریخ آورده است:
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بهرام و آهن
.آهن منسوب به مریخ است

ف مریخ به صورت مضمر با اشاره به آهن می گوید:در وص
به گرز آهن ساي و به نیزه صـخره گذار   به تیر، مـوي شکاف وبه تیغ شیراوژن

)369،ص 3، ب 144( ق 
بهرام و برج عقرب

-والی عقرب، نحس عقرب، و خار عقرب لقب داده« وبدین سبب بداني بهرام برج عقرب استخانه

)731ص ،1381مصفی،»( اند.
انوري در وصف بزم ممدوح با اشاره به برج عقرب، مریخ، این جنگجوي فلک را غیر از دربانی درگاه 

ممدوح بیش نمی داند:
والی عقرب زبهر منع ورد حادثات     بــردرش بودي به هر دسـتی کشیده خنجري

)465،ص 5، ب188( ق 
بهرام و پیشه ها

... برهنه کردن مردگان، و زندانها به دست داشتن وعذاب وکشتن ... واز «بههابهرام از نظر داللت بر پیشه
آشفتگی رأي وجاهلی و مهتوري ... زود خشمی و تیزي و قوت داللت « نظر داللت بر خوي هاي مردمان به 

گوید:همان) انوري در ابیات زیر به این خصوصیات اشاره کرده و می»(دارد.
لی      که از او شیر فلک خیره شود در پیکارباز مدان دگر بود ودر او شیر د

خنجرش گردن ارواح زند روز مصاف      ناوکــش نامه ي آجــــال برد وقت شکار
)155، ص 8-10، ب 68بی گنه بسته راست یکی رادر حبس     بی سبب کرد یکی رابر دار( ق 

بهرام و جنگاوري
از این رو او را خداي جنگ وکوکب امیران تبهرام به تهور وجنگاوري وکینه توزي معروف اس

به معناي فاتح شکننده و جنگ » ورژغن «مریخ ، وهران، ورهران از اصل « اند.وظالمان وترکان ولشگریان گفته
)729،ص1381مصفی،»( جوست. 

انوري در وصف مریخ آاورده است
)269، ص 2، ب 144گـــردن( ق به پنجم اندر زیشان زمام کش ترکی    که گاه کینــه بـندد زمانه را

بهرام و داللت آن بر خویها
)383، بی تا، ص .( بیرونیمریخ از نظر داللت برخویهاي مردمان به سفاهت داللت دارد-

زحل نحــس نداري  تو و مریخ ســـفیه    مه نمـام نداري تو و مهـــر غماز
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)257،ص 11، ب  99( ق 
بهرام و لرزان بودن آن

.( همان)است» لرزان وناآرام« اي هاي مریخ این است که سیارهویژگیاز 
در وصف مریخ گوید :

که ذاتـش داشـــت بــر آرام پیشــی      که زادش بـود با جنبــش بـرابر
)224، ص 16،ب 87( ق 

بهرام و نور سرخ رنگ آن
بشر نخستین آن را کشف کرده مریخ معروفترین ستارگان است و بدون شک از نخستین سیارات است« 

مصفی، »(اي متمایز و مشخص ساخته است.ي آن ودرخشش فصولی آن ، مریخ را ستارهچون رنگ سرخ ویژه
)729، ص1381

تافت صورت مریخ      بدان صـت که مــی لعل رنـــگ در ســـاغرزطرف میزان می
)214، ص 13، ب 85( ق 

پروین (ثریا)
« ي انگور شباهت دارد. ش ستاره است که گرد هم جمع شده اند و به خوشهپروین یا ثریا مجموع ش

عامه ي مردمان و خاصه شاعران ایشان برآنند که پروین هفت ستاره است وآن گمانی است که نه 
بر کوهان ثور واقع است وثریا تصغیر ثروي است واصل آن ثروت « ) و 108بیرونی، بی تا، ص »(راست.

)549، ص 1362همان، آثار الباقیه ، »( اجتماع وکثرت باشد.است که به معناي 
پروین و اجتماع

پروین در اعتقادات عامه مظهر اجتماع می باشد.
گوید:انوري از  این ویژگی پروین این گونه سخن می

ملکی چــو بنات را کشـــــــیده است   در سلــــک نظــام چـــــون ثریا
)513،ص 6، ب5( قط 

و برج ثورپروین 
پروین باالي برج ثور است.( برهان)

شاعر در توصیف افالك وبروج به جایگاه ثور اشاره کرده است:
)225، ص 6،ب 87به شاخ ثور بــر شـکل ثریا        چـو مروارید گون بار صـنوبر( ق 

پروین وتعداد آن
عامه ي مردم وشاعران معتقدند همانطور که در توضیح پروین ذکر شد پروین داراي شش ستاره است اما 

که هفت ستاره می باشد .  انوریاین عقیده را بدین شکل به کار گرفته است:
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زتیغ کوه بتابید نیمه شب پروین     چنانکه در قدح الجورد هفت در( همان)
حمل

گوسفند «باشد حمل به صورتالبروج برابر با ماه فروردین میي فلکی در منطقهاز صورتهاي دوازده گانه
) توصیف شده 309بیرونی، ابوریحان، بی تا، ص »( نگرد ودهان او بر پشت شدهنیم پخته که به دنبال خود می

ي آن است.. و صفر نشانهباشدي مریخ است و شرف آفتاب در نوزده درجه ي آن میاست واین برج خانه
صفر عالمت برج حمل 

شاعر می گوید :
زم ساحتت      چون مسیح مریم از صفرحمل تا یاي حوتگر توانم سجدگاه شکر سا

)579،ص 2، ب 342( قط 
حوت

ي مشتري ...سرد و تر وخانه« باشد. حوت یکی از صورتهاي دوازدگانه فلکی مطابق با اسفند ماه می
ي هبوط عطارد و شریک قمر قلمداد شده وشرف زهره در بیست وهفتم درجه ي آن است. حوت ، خانه

باشد .) می213، ص 1381فی ، مص...»(
عالمت حوت  در نجوم » ي« 

بیت زیر بیانگراین موضوع است:
گرتوانم سجده گاه شکر سازم ساحتت    چون مسـیح مریم از صفر حمل تا یاي حوت

)579،ص 2،ب 134( قط 
دلو

« ر با بهمن ماه بوده وباشد. این برج برابالبروج که به شکل دلو میي فلکی در منطقهگانه12از صورتهاي 
مصفی، »(ي زحل و وبال شمس ... وگاه با حوت برج بعد از خود همراه است.در نجوم احکامی ... خانه

)286، ص 1381
عطارد باشد، داللت -که کدخدا گویند -هرگاه وقت والدت مولود برج طالع دلو باشد و مستولی بر دلو« 

ي وبال به تحصیل علوم کند و اگر برج طالع حوت باشد که خانهبر فهم و فراست مولود است و مشغولی او 
)141، ص 1340حسینی فرهانی،»(عطارد است و کدخدا عطارد باشد داللت بر کودنی و بالهت کند.

شاعر این عقیده ي نجومی را چنین به نظم کشیده است .
دشوارکرده در دلو براین منطق و هیئت آسان   کرده در حـوت برآن ابجد و هوز

)154،ص 9،ب 68( ق 
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زحل
باشد وجایگاه آن آسمان ي شمسی میي منظومهي خورشید بزرگترین و زیباترین سیارهزحل بعد از سیاره

شناخته اند وشاید به سبب آنکه سربی و تیره شود از قدیم بازش میچون با چشم دیده می« هفتم است و
ي زحل را نحس اکبر اند ستارهرا خوش نداشته و نامبارك شمردهرسد. از آنجا که رنگ تیره رنگ به نظر می

بطی ءالسیردانسته اند که به اشیاء خسیسه و اموري که متعلق «)وآن را 1160ص 2، ج 1372(اهور،» گفته اند
به طوء باشد منسوب است. از این جهت آن را کوکب پیران و دهقانان و ارباب قالع و خاندانهاي قدیم و 

سپاه و صحرانشینان و مردمان سفله وخسیس وزاهدان بی علم شمراء و صفات ... جهل وبخل و وقار غالمان 
هاي اورانوس، نپتون، قبل از کشف سیاره« )و 224،ص 1379(یا حقی، » اندستیزکاري را به آن نسبت داده

عنی است ... یعنی پلوتون، زحل بلندترین سیارات و یا دورترین آنها بوده وکلمه ي زحل خود به همین م
) زحل از نظر داللت بر سرزمین ها برهند و زنگ و از بین 337، ص 1381مصفی، »( بسیار دور گریخته

فلزات به سرب داللت دارد. در شعرفارسی از کیوان و ویژگی ها وباورها ي مربوط بدان یاد شده است و با 
ده شده است. انوري خصوصیات زحل را گردون، مهندس فلک، پاسبان فلک خوانهاي پیر فلک،هندوينام
کند:گونه بیان میاین

زحل و اوج و دوري
زحل در فلک هفتم است از این رو به دوري معروف است از این نظر شاعران به اوج زحل، قدر وبلندي 

بر جاه اند ونماد بلندي وشکوه دانسته اند .اما با این وجود کیوان با آن بلندي در براورفعت آن اشاره کرده
ممدوح اظهار عجز وفروتنی کرده است :

کمر پیش حـم تو بر جستـه جوزاء      کله پیش قـدر تو بنـــهاده کیــوان
)360،ص 7، ب140( ق

زحل  بطی السیر بودن آن
)داللت دارد.384(همان،ص» آهستگی، مجرب،ژرف نگري....«این سیاره از نظر داللت برخویها به

شتابش اندك       در همه کارها چون حلــم درنگش بسیاردر هر شغلی چون صبر
)155،ص 15،ب 68( ق 

زحل و کیش یهود
) داللت دارد. 389بیرونی،بی تا،ص »(جهودي وسیاره پوشیدن.«ها به زحل از نظر داللت ستارگان بر کیش

ان در سرزمینهاي اسالمی انوري در وصف زحل با در نظر داشتن این ویژگی آن، به غسلی یا (غیار) که یهودی
مؤظف به بستن آن به بازوي خود بودند اشاره کرده ومی گوید :

بر زناربست یکی رابه میان گاه می دوخت یکی را به کتف بر غســلی     گاه می
)155،ص 16، ب68( ق
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زحل و مهندسی فلک 
دن زمینها وچشمه وآب بخشیدن و ها، به بنا ها و بقعات وکشاورزي وآباد کرزحل از نظر داللت بر پیشه

)384بیرونی،بی تا،ص(»... داللت دارد

گوید :انوري در وصف سیارات با اشاره به زحل می
مقیم مـنزل هفتم مهندسی دیـــدم       دراز عـمر و قوي هیکل وبدیع بدن

)368ص 7، ب144( ق
زحل هندو و پاسبان فلک 

- و براي نگهبانی وپاسداري از امیران استخدام کرده وبه کار میاز آنجایی که هندوان را براي سپاهگیري 
گرفتند. انوري کیوان ، این هندوي هفتم چرخ را پاسبان درگاه ممدوحان خود خوانده است. به عنوان مثال:

دار حضرتت کیـوان وماه   مطرب ومدحــت سراي مجلست ناهید وتیرپاسبان و پرده
)250،ص8،ب96(ق

زهره
ظر قدما جایگاه خدایان بوده ودر این میان زهره به عنوان خداي زیبایی بسیار مورد توجه آنها آسمان از ن

برگرفته از نام خداي رومی عشق و زیبایی است و ایرانیان در زمان » ونوس«است. نام التین این ستاره بوده
دانستند که در فارسی امروز ط میایزد باروي و آبها) را به این سیاره مرتب» ( آناهیتا«هخامنشیان خداي مؤنث 

با توجه به تمام باورهاي کهن در خصوص زهره یا ناهید یا بیدخت منجمان «به ناهید تغییر یافته است. 
» ( احکامی این ستاره را کوکب زنان و امردان و مخنثان واهل زینت وتجمل و لهووشادي وطرب وعشق

وقتی هاروت وماروت خواستند از او کام بجویند اسم باشد. گفته شده است که ) می346، ص 1381مصفی، 
دانند ي زهره مبدل شد. منجمان زهره را سعد اصغر میاعظم را از آنها یاد گرفت و به آسمان رفت وبه ستاره

در برابر مشتري که سعد اکبر است. با توجه با این خصوصیات که در مورد زهره ذکر گردید، شاعران پارسی 
اند. وهرجا که از آن نامی برده شود بر ي فلک لقب دادهزن؛ بر بط نواز، خنیاگر و مطربهگوي او را چنگی 

شادمانی و طرب و نوازندگی و سایر خصوصیات دیگر از این قبیل اشاره دارد. انوري نیز همچون دیگر 
هاي هنري خود ي آفرینشهاي زهره در ال به الي اشعار خود اشاره کرد وآنها را دستمایهشاعران به ویژگی

قرار داده است. از جمله :
زهره و خنیاگري

زهره رب النوع خنیاگري وآواز وطرب وعشق است.
زهـــره در مجلس تو خنیــــاگر   مــاه بر درگـــه تو دربـــــــان است

)108،ص6،ب 46( ق 
زهره و ثور
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ي زهره است.ثور خانه
انوري در وصف ممدوح می گوید :

ر تو جـوید فتـوي       ناهید به ساغر تو پوید مأويمریخ به خنج
کند به عیداضحی      ازبهر تو آن حمل این ثور فديزان است که می

)1040،ص426(رب 
زهره  و زن بودنش

به اعتبار اینکه دوك رستن کار زنان است  و زهره که به عنوان زن رامشگر ومطربه ي فلک معروف است 
گوید :رستن را براي او تصور کرده ومیاز این جهت انوري دوك

بگو که جامه ي آسایش از کجا پوشم   چو دوك زهـره ازاین تاروپود هیچ نرشــت
) 573، ص 7، ب 18( قط 

ي زهره سعد ومیزان خانه
اثرهاي کین تو چون نحـس عقرب   نظرهاي لطف تو چــون سعـد میزان

)360،ص8،ب140(ق
زهره و نابکاري

چو مریخ و زحل بیگه وگاه        چو زهره غر و چو مشتري غره به جاهاي نحـس
)1025،ص373( رب
(تیر)عطارد

تیر رب النوع کتابت وسخنوري وکوکب دیوانیان و مترسالن است؛ او را دبیر فلک خوانند و به دانش « 
دوم است ... آن بر فلکاي است که جایش )و او ستاره877، ص 2، ج1387(شمیسا، » وخرد به او مثال زنند.

نام یونانی «فرهنگ جهانگیري) »(ي علما و مشایخ و قضاوت است و به تازیش عطارد نامندستاره
» زئوس « است ودر اساطیر یونانی و رومی فرزند» تیر« وفارسی آن » مرکور«و رومی آن »  هرمس«عطارد

- و ارواح مردگان را در دوزخ هدایت میاست . پیک خدایان بوده فرامین ایشان را حمل می کرده است ... 

)و ابوریحان در التفهیم در باب خواص و مظاهر عطارد چنین آورده است: بر 511، ص 1381مصفی، »(کند.
فلسفه دانستن ومناظره وآموزیدن شعر و بالغت وقلم و ... وحی و منطق وسخن گفتن شیرین ... و یاد «... 

)دلیل است384-92(بیرونی، بی تا، صص....» دن نامه ها وکتابها ي اخبار ... ودزدي و تزویر کردارنده
عطارد و جوزاء

باشد. انوري به طور مضمر به این مورد اشاره داشته است وچنین آورده است :ي عطارد میجوزاء خانه
داده سرهنگان درگاهت دو پیکر را کمر    کرده شاگردان دیوانت عطارد را دبیر

)248، ص 8، ب  96( ق 
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نه به فر تو در کمان بر جـیس        نه به طبـــــع تو در دو پیــکر تیر
)241، ص 4، ب 93( ق 

عطارد و دبیري فلک
گوید:انوري در مقام اغراق دبیر فلک را مستوفی دیوان ممدوح دانسته و می

تیــر دیـوان ترا مستوفی       چـــــرخ اعمال تو را دیــــوان است
)81،ص 14ب ،34( ق 

عطارد وشاعري
چنانکه در توضیح عطارد  گفته شد، بر شعرو قلم و بالغت داللت دارد . انوري در وصف عطارد به این 

گوید .:ویژگی توجه داشته و می
صحیفه نقش همی کرد بی دوات وقلـم       بدیهه شـعر همی گفـت بی زبان و دهن

)369،ص 17، ب 144( ق 
عقرب

ي فلکی در منطقه البروج که به شکل کژدم است. بین صور آسمانی از صورتهاي دوازده گانهنام یکی« 
2، ج1381شمیسا، »(تنها برج عقرب است که به اسم خود شباهت بسیار دارد، برج عقرب برابر ماه آبان است.

)887، ص 
عقرب و کوري آن

) 196، ص 1346جمالی یزدي، »(م نباشد.کژدم را چش. « استچشم خلق شدهعقرب به عقیده ي قدما بی«
مدرس رضوي، محمد تقی،  تعلیمات دیوان انوري ، »(گویند کژدم چشم و گوش ندارد و کور وکر است.« و 
ي دبران را که به جاي توانست ستارهممدوح می« گوید : )انوري با نظر به این عقیده می1054، ص 2ج 

کرد ثور هم مانند ي شمشیر خود بنشاند. اما اگر این کار را میبضهچشم ثور است، برگیرد و براي زینت بر ق
ماند .عقرب بی چشم می

ي شمشیر نشـــاندي دبـران راگر ثور چو عقرب نشدي ناقص وبی چشـم   در قبضه
)10،ص13،ب9(ق

ي مریخعقرب خانه
گویند. شاعر در مدح به همین خاطر به مریخ والی عقرب ونحس عقرب نیز میي مریخ است. عقرب خانه

خواند :ممدوح خود مریخ والی عقرب را همچو زنبوري کمر بسته و به خدمت ایستاده می
در کنار بارگاهش در صف حجاب بار     والی عقرب کمر بر بسـته چون زنبور باد

)101، ص 1، ب 42( ق 
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عیوق
آید وآن را عیوق از آن گویند که او اي سرخ رنگ و روشن است ... که پس از ثریا برعیوق نام ستاره«

غیاث »(گویا نگهبان ثریاست. مشتق از عوق به معنی بازداشتن ونگهبان و بازدارنده است از امور مکروه.
گویند بدین جهت نام دیگر شوند که آنها را بز و بزغالگان میسه ستاره در پی عیوق دیده می« اللغات ) 

ي عامیانه اگر به عیوق بنگرند نه رفع تشنگی شود و نیز عیوق نمایندهاست ... در باورهاي» بزبان« عیوق 
39، صص 1381مصفی، »( اعتالء و درخشندگی وقدر است بدین جهت گاه با خورشید و ناهید همراه است. 

-538(
عیوق و اعتالء 

، 2،ج 1387یسا، شم»( چنانکه گفته اند : ابعد من العیوق. « عیوق به اعتالء وقدر و دوري معروف است
)900ص 

در وصف علو وبلندي مقام ممدوح گوید :
متعــجب بمــــانده بر گـــــردون    بر کـمال علـــــــــو تو عــــــیوق

)666،ص 2،ب 312( قط 
عیوق وزهره

ه از در بیت زیر همانطور که به نقل از غیاث الغات در باال ذکر گردید؛ عیوق به عنوان نگهبان وبازدارند
زن و  قمار باز فلک قرار گرفته است . انوري با نظر به امور مکروه است که در برابر زهره خنیانگر و بر بط

گوید :این تضاد می
ناهید در بزم با شکوه ممدوح با اوتار خود ساحري نموده و به عیوق چهره نمایی کرده است :

ي مثلث و بـــــم رابده در بزمگهت چهره به عــــیوق نمود     ناهید فلک شع
)8،ص6،ب3(ق

قران
قران در مقابل انفصال یا انصراف است و بین دو کوکب که یکی در مدار باالتر و دیگري در مدار « 

دهد چون در این برج و یک درجه رسند در نجوم احکامی آن دو را متصل یا مقترن تر است روي میپایین
)580، ص1381مصفی، »( گویند.

آمدن دو سیاره یا بیشتر در یک جز از فلک هشتم. اجتماع و گرد:« کند دکتر شمیسا نیز چنین تعریف می
( به جز آفتاب وماه) قران برخی از سیارگان نحس و قران برخی سعد است مثال قران ماه و مشتري که هرماه 

عد اصغر قران سعدین است و شود سعد است. قران مشتري و زهره یعنی قرآن سعد اکبر وسیکبار واقع می
ص 2، ج 1387شمیسا، »(اند.شود قران مطلق گفتهقران زحل و مشتري را که هر بیست سال یکبار واقع می
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گوید : اگر بیلک و دست ممدوح با یکدیگر یار شود، کمان تنها از حکم او شاعر با اشاره به قران می)951
حتمی است سر در نخواهد آورد:اطاعت خواهد کرد و به حکم قرآن فلکی با آنکه

شاهی که چو کردند قران بیلک و دستـش   البته کمان خم ندهد حکــم قــران را
)10،ص 9،ب 5( ق 

صاحب قران
صاحب قران کسی است که در والیت او قران سعدین روي داده باشد، یعنی مشتري و زهره با هم قرین «

ران لقب نجومی است که به برخی از پادشاهان و امیران و ) صاحب ق952، ص 1381شمیسا، »(شده باشند
رود وتا اواخر قاجاریه در ایران معمول بوده است؛ اند و این عنوان از زمان غزنویان فراتر نمیدادهوزراء می

-ها و تطبیق هر یک با زمان پادشاهی استخراج وعنوان میي قرانصاحب قران را منجمان احکامی از محاسبه

که اگر قرانی در سیارات روي دهد و در آن هنگام فرزندي متولد « نددر واقع قدما عقیده داشته اند کرده ا
) شاعر در مدح 268، ص1384شفیعی کدکنی،»( رسد و در پادشاهی جهانگیر خواهد بودشود به پادشاهی می

ممدوح گوید :
ه قرینچون تو صاحب قران نباشد از آنک          همه چیز چیزیت هست جز ک

)394،ص 15،ب 154( ق 
قران سعود
)588،ص 1381مصفی، »(قران زهره و مشتري است. انجام هر کاري در این وقت نیکوست.« قران سعود 

اي شاه زمین دور زمـان بــی تو مباد      تا حشر سـعود را قران بی تو مباد
)969،ص 1،ب 107( رب 

ماه
ن توجه مردم بوده است؛ در واقع تاریخ نشانگر این حقیقت است، ماه نیز همچون خورشید از آغاز کانو

که خرافه از همان بدو تاریخ و با باال آمدن خورشید بر آسمان و نمایان شدن ماه بر شب تیره آغاز شده است، 
بنابراین پیرامون این دو جرم آسمانی بیشترین خرافه شکل گرفته است و پاسخ هایی که در طول تاریخ به 

هاي پیرامون آن ها داده  شده، به تدریج باورها ومعتقدات مربوط به آن ها را شکل داده است؛ از جمله سوال
در بندهش آمده ماه .«مردم معتقدند که ماه کتان را پاره می کند، رنگ میوه ها به خصوص سیب از ماه است 

آنجا که آب به ماه پیوند دارد . بدان در پانزده روز اول روشنی بخشد ودر پانزده روز دوم کرفه می پذیرد از 
سه پنجه (پانزده روز اول)همه ي آبها بر افزاید ،درختان به آن هنگام بهتر برویند و میوه ها بیشتر 

وهمچنین زیادتی مغز در استخوان حیوانات ومرض زکام « (بادخل وتصرف))620، ص1366عفیفی، ».(رسند
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)انوري 267، ص1340(حسینی فراهانی، » شود. ه سبب او میو مد وجزر دریا منسوب ماهتاب است واغلب ب
به تمام باورهاي مربوط به ماه اشاره کرده است از جمله :

ماه و خاصیت سرد وتري آن
انوري  با اشاره به این ویژگی ماه می گوید :

ماه سرد وتـر است و هـر جایی      شب رو و بـی قرار و هـر جایی
)94،ص 4،ب 317( غ 

اه و  زکام وجزر ومدم
طبع مهتاب را دو خاصــیت است    که ببــــندد بــدان و بگشاید

سیـب انصـاف را ببندد رنگ       قصــب عهــــد را بفـــــرساید
گل آزاگـــی نکــــرده فزون   در زکـــــام جفــا بیفــــزاید

ــایدمد دریــاي مکرمـت نکند    تا به جـــــوي ثــــنا برون ن
)641،ص251(قط

ماه وسیم
از بین فلزات سیم منسوب به ماه است.

علو و رفعت توهمچو ماه با دو چو مهر   سرشک و چهره خصمت چو سیم بادو چو زر
)212، ص 10،ب 84(ق 

محاق
حالتی از ماه که نیمی از آن به جانب خورشید است از نظر ناپیداست و نیمی که کامأل تاریک است به « 

ي زمین است این حال در آخر ماه است و آن را اجتماع و اتصال نیز گویند زیرا که آفتاب و ماه با هم گرد سو
و مدت آن دو شب است و آن را سرار و تحت الشعاع هم ) « 451-52، صص 1366(خانلري ، » می آیند.
ممدوح باشد هرگز دیده گوید: اگر ماه نخواهد که نعل اسب) شاعر می715، ص 1381مصفی، »( گفته اند.

نشود و در محاق باشد .
ماه ار نخواهد آنکه بود نعل مرکبت        از ناخن مـحاق ابد چشم خسته باد

)119،ص 7،ب 52( ق 
به خـــدایی کـــه  قــدر تو    ماه را عاجــــز محـــاق کند

)622،ص 1،ب 220( قط
مشتري

هاي فارسی ومه شمسی است که بین مریخ و زحل قرار دارد و ناممشتري یکی از بزرگترین سیارات منظ
کوکب « اي سعد است ودر نجوم احکامی مشتري باشد، برجیس سیارهآن اورمزد، هورمزد و بر جیس می
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واز میان « باشد )می378(بیرونی، بی تا، ص ...» مکان و وزیران ، وبزرگان وقاضیان ودانشمندان وزاهدان 
داللت آن بر کیش ترسایی، « توان بهلع به آن منسوب است. از دیگر خصوصیات مشتري میفلزات ارزیر وق

هاي خوب عبادت ونیکویی کردن، لباس سفید پوشیدن یاري دادن مردم ودر میان عملهاي پاکیزه، والیت
لقابی ) اشاره کرد. مشتري در شعر فارسی به ا385-391همان، صص ...»(ایشان صلح جستن، شادي پراکندن 

چون : قاضی فلک، طیلسان دار چرخ، قاضی سدرششم واز این قبیل مشهور است :
مشتري وداللت بر خویها و احوال

الهام دهنده به خرد، دانا، داده ده ... واز نظر داللت بر احوال وکردار « مشتري در داللت بر خویهاي مردمان:
بیرونی، بی تا، »(زبان فصیح داشتن معروف است. به نیکو خویی ، سخاوت ، بخردي، بزرگ همتی و .... « 

)383-85صص 
ابیات زیر به این ویژگی مشتري اشاره دارد :

از او فرود یی خواجه اي ممکن بود   به روي راي منیر به خـق وخلـق حسن
خصال خوبش چو روي دلبــران نیکو     ضمیر پاکش چــون راي زیرکان روشن

)368–69، ص 1و 11،ب 144( ق 
به کیش ترساییداللتمشتري  و 

ها بر ترسایی بودن داللت دارد؛ انوري در وصف چنانکه در توضیح مشتري ذکر شد مشتري از میان کیش
گوید :مشتري به این ویژگی اشاره کرده ومی

خواجه اي بودازاینان همه برتر زشـرف   مرد موســی کف وعیسی دم ویوسف دیدار
)155، ص 11، ب 68( ق 

مشتري ورجوع آن
بازگشتن کوکب از سیر طبیعی خود که از مغرب به سوي مشرق است ، «رجوع در اصطالح نجوم 

:« دهخدا)دکتر شهیدي به نقل از التفهیم آورده است که ...».(رجعت، وحرکت کوکبی بر خالف توالی بروج 
ریخ وزهره . واین ستارگان را متحیره مشتري از ستارگان متحیره است، و دیگر از این ستارگان زحل است و م

از آن خوانند که از آن سو که همی روند،گاه گاه باز گردند واین بازگشتن ایشان چون درماندن بود. وچون 
مشتري از آغاز حمل سوي شرق رود، به اول میزان به اوج رسد وسپس بازگشتن گیرد ودر جوزاء نیمه ي آن 

)374، ص 1382شهیدي، »(ید.چه را که طی کرده است به رجوع گرا
شاعر در دعا براي ممدوح  براي او بختی در اوج ورفعت همچون اوج مشتري در میزان خواستار است:

ي تـیربزرگوارا گفتم چون مشتري به رجــــوع     زاوج میـــزان شود به خانه
به عون بخت وبه تحویل او به میـزان با  براستی همـه کارت شود چو قامت تیر

)255،ص 2، ب 98( ق 
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مشتري و سخنوري
)1102، ص 2،ج 1387باشد.( شمیسا، می» النوع خطابه و سخنوريمشتري رب«

شاعر در وصف بزم ممدوح مشتري را به خطبه خوان مجلس او خوانده و آورده است:
ي این خسروي    معتکف نشسته بودي روز وشــب بر منبريمشتري اندر اداي خطبه

)465،ص 4ب ،188( ق 
مشتري و سعد بودن آن (اکبر)
در وصف ممدوح آورده است

دارد از لطف تو برجیس وزقهر تو زحل    این سعادت مستفاد وآن نحـوست مستعار
)163، ص 14،ب 70( ق 

مشتري وقضاوت و داوري آن
در ستایش ممدوح گوید :

داران در استــردهآنکه قاضی فلک یعنی که جرم مشـتري   روز بارش از عـداد پ
)541،ص 3، ب 64( قط 
میزان

خانلري، »(از صورتهاي دوارده گانه ي فلکی در منطقه البروج  به شکل ترازو برابر با ماه مهر است.« 
)490، ص 1366

)1146، ص 2، ج 1387شمیسا، »(و داللت بر سعادت« میزان 
گوید :ي نجومی در مدح ممدوح میانوري با اشاره به این عقیده

اثر هاي کین تو چون نحـــس عقرب       نظرهاي لطف تو چون سعــد مــیزان
)360، ص 8، ب 140( ق 

نتیجه گیري
همانطور که درمتن اشاره شد انوري شاعري درس خوانده و مطلع بر علوم روزگار خویش بوده است و 

الحات فراوانی بهره جسته است که بر مبناي در اشعارش از تشبیهات و استعارات و تعبیرات گوناگون و اصط
باشد که  به طور تقریبی بیش از سی درصد کل اطالعات علمی علی الخصوص اطالعات نجومی می

است وي بااستفاده از آگاهی هاي گوناگون نجومی و ذهن مبتکر و اشاراتشاعر را به خود اختصاص داده 
ش را دشوار کرده و شعر او را با ابهام روبه رو کرده است است که فهم اشعارخالق خود مضامینی خلق کرده

و باعث عدم روایی شعر او و تعقید آن شده است.این باورها که گاه به طور غیر مستقیم با استفاده از آرایه ها 
و صنایع ادبی و گاه به طور صریح بیان شده دستمایه اي براي مضمون آفرینی و خیال اندوزي شاعر قرار 
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ه آگاهی و اشراف بیشتر به این اشارات ما را در شناخت بهتر شعر وي یاري خواهد کرد. امید است گرفته ک
این پژوهش اندك  کمکی در جهت شناخت هرچه بیشتر و بهتر اندیشه و حکمت این شاعر باشد.

کتابنامه
ین، )برهان قاطع، به اهتمام دکتر مع1372ابن خلف تبریزي، محمد حسین(متخلص به برهان)، (-١

ي انتشارات امیر کبیر، تهران. مؤسسه
) مصحح محمد تقی مدرس رضوي،تهران :بنگاه ترجمه 1376ج)،( 2انوري، علی بن محمد،دیوان، (-٢

ونشر کتاب.
)انتشارات اساطیر، چاپ اول. 1372اهور، پرویز،کلک خیال انگیز(فرهنگ جامع حافظ)، (-٣
انتشارات توس، چاپ اول.)  1362بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر ایران،(-٤
ي نتشارات امیرکبیر، تهران.ي اکبردانا سرشت،مؤسسه)ترجمه1362بیرونی، ابوریحان،آثارالباقیه،(-٥
،التفهیم الوائل الصناعه التنجیم ،به تصحیح ومقدمه ي جالل الدین همایی ،تهران ……………-٦

انجمن آثار ملی ،بدون تاریخ 
زمین نامه، به کوشش ایرج افشار، تهران، فرهنگ ایران) فرخ1346جمالی یزدي، ابوبکر مطهر،(-٧
)شرح دیوان انوري،مصحح:محمد تقی مدرس رضوي،انتشارات 1340حسینی فراهانی، ابوالحسن،(-٨

دانشگاه تهران،اردیبهشت.
)فرهنگ ادب فارسی،انتشارات توس،چاپ چهارم.1366خانلري(کیا)،زهرا(-٩

تشارات وچاپ دانشگاه تهران،چاپ اول از دوره ي )موسسه ي ان1373دهخدا،علی اکبر،لغتنامه،(-١٠
جدید.
)به کوشش 1357رامپوري، غیاث الدین محمد بن جالل الدین بن شرف الدین، غیاث اللغات ،(-١١

ي انتشارات امیرکبیر، تهران.منصور ثرروت، مؤسسه
اه علوم )مقدمه و تصحیح و توضیح فاطمه عالقه،پژوهشگ1385سمرقندي، دولتشاه، تذکره الشعراء، (-١٢

انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران، چاپ اول.
)مفلس کیمیا فروش، نشر سخن، چاپ سوم.1384شفیعی کدکنی، محمد رضا، (-١٣
ج،نشر میترا،چاپ اول پس از ویرایش.2)فرهنگ اشارات،1387شمیسا، سیروس ،(-١٤
علمی ) شرح لغات ومشکالت دیوان انوري،تهران ،شرکت انتشارات 1382شهیدي ،سید جعفر ،(--١٥

وفرهنگی.
)اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته هاي پهلوي،انتشارات توس،چاپ سوم.1366،رحیم، (عفیفی-١٦
ج،مهدي روشن ضمیر،تبریز.2)آداب ومعتقدات ایرانی،1339ماسه،هانري،(-١٧
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ج،به کوشش حسن ذوالفقاري، تهران ،نشر 2)ادبیات عامیانه ي ایران،1382محجوب ،محمد جعفر ، (-١٨
ل.چشمه ،چاپ او

مصفی ،ابوالفضل،فرهنگ اصطالحات نجومی،تهران،پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات -١٩
1381فرهنگی،

)فرهنگ اساطیر واشارات داستانی ،تهران،موسسه ي مطالعات و1386و1379یاحقی،محمد جعفر،(-٢٠
تحقیقات فرهنگی سروش.
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جم اوحدينقد اجتماعی تصوف در جام
احمد گلی

دنی آذربایجان دانشیار دانشگاه شهید م
سولماز موسوي
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 

چکیده
جم اوحدي دارد، موضوع تصوف و فسادي است که اي در جامهاي مهم که بازتاب گستردهیکی از مقوله

زدند. این مسئله در کنار فساد عمومی جامعهداران تصوف بدان دامن میدر میان صوفیان شایع بوده و دکّان
نموده است. نمایان فراهمي صوفیاي یافته و موجبات انتقاد شدید اوحدي را از طبقهابعادگسترده

اي از رسوم اوحدي نظر مساعدي نسبت به تصوف رسمی و خانقاههاي عصر خود نداشته و به پاره
است. البتّه نگریستهبارگی، مستی و کسب حظوظ نفسانی به دید انکار میصوفیان ریاکار از جمله شکم

ي تصوف اصیل را شناسی تصوف و پیراستن آن از انحرافاتی بوده، که چهرهانتقادات او با هدف آسیب
بودند. وي همچون دیگر شعراي عارف، تصوف راستین و فرایض و اصول عملی آن را به مخدوش نموده

م محکی است مطمئن در جشناسی آن در جاماست. نقد اجتماعی تصوف و آسیبمخاطب معرّفی کرده
تشخیص حقیقت از مجاز و تصوف اصیل از تصوفاتی که صوفی نمایان عصر اوحدي نمایندگان آن بودند. 

اوحدي، جام جم، تصوف، صوفی نمایان، خانقاه، فرایض عملی تصوف.ها:کلیدواژه
مقدمه 

ز عرفاي مشهور عهد خویش بود. اي از شعراي معروف قرن هفتم و هشتم و امراغهاوحديالدینشیخ رکن
اي دارد و سبب شده دوران زندگی این عارف نامدار از جهت کثرت متصوفه و وفور خانقاهها اهمیت ویژه

- شناسانه داشتهي تصوف نگرشی آسیباست شخصی چون اوحدي به عنوان یک مصلح اجتماعی به پدیده
-اهکاریهاي کسانی شود که بویی از عرفان و معرفت نبردهها دستاویز تبباشد؛ زیرا تحمل اینکه مکتب حلّاج

دید طریقت و اماکن دارد. او از اینکه میمیاي را به اعتراض وااند؛ بسی دشوار است و هر انسان وارسته
- کشید و انحرافات آن را برنمینما گردیده، رنج میي صوفیپیشهاي دغلوابسته به آن، دکّان و دستگاه عده

تابید. 
ي تصوف عصر خویش اوحدي با دیدي تعهدمدارانه و با هدف روشنگري و اصالح جامعه به پدیده

نگریسته و تصوف آن دوران را یکی از بزرگترین آفات عصر خویش معرّفی نموده و گفته است: 
شـــد جهان از مجرّدان رفتهگشـــــت کار طریقـــت آشفته

پوینددر همیلیک از دربهدجویناز مســــــــافر ادب نمی
خندندکه به ریش جهان همیزین کچــــول کچل سري 
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چندند
) 583، ص 12609-11(ب 

اسالمی و ادبیات فارسی فراموش ننموده و در قسمتی -البتّه وي تأثیر شگرف تصوف را بر فرهنگ ایرانی
یرا در عصر اوحدي که مقارن با عصر از جام جم، تصوف آرمانی و مطلوب را به تصویر کشیده است؛ ز

هاي مختلف هاي نوین و سازنده در زمینهایلخانان مغول بود بر اثر رکود فرهنگ و اندیشه و نبود حرکت
شد و اوحدي با آگاهی از اجتماعی و دینی، لزوم اقبال و توجه به عرفان اصیل بیش از پیش احساس می

ا به مخاطب خویش یادآوري نموده است: چنین اوضاعی روي آوردن به چنین مکتبی ر
کام جویــی به شهر عرفان پوياز در معـرفــــت مگردان روي
علــــم او را خزانــــه دارانندکاندریــــن گرد شهســـوارنند
سخن او به خاص و عام رسانبه امـــانت ز حق پیام رسان

مایلشانحـــرز و تعویذ حق حـف حق درج در شمایلشانلطـ
) 632، ص 13767-71(ب 

نما ي مشتی صوفیدهد که اوحدي به دلیل اعمال ریاکارانهي ابیات موجود در جام جم نشان میمطالعه
جم هرجا سخن از بزرگان عرفان به میان آمده است. در سراسر جامارزشهاي اصیل تصوف را نادیده نگرفته
از آنان یاد کرده و زمانی که مفاسد مدعیان تصوف را دیده تندترین وي با لحنی حاکی از احترام و احتشام

است. نقدهاي خود را بیان نموده
جم پرداخته و نشان نگارنده در جستار حاضر به استخراج و بررسی شواهد مربوط به نقد تصوف در جام

الف بسیاري از مصلحان ها  بوده است. وي برخداده که انتقادات اوحدي از تصوف با هدف اصالح کژي
برنچیده و یکایک آنها را مورد واکاوي و بررسی جامعهي خویش، دامن از درگیري با انحرافاتزمانه

- هاي غافل را از مکرقرارداده تا بلکه بدین وسیله بتواند مانع اضمحالل ارزشهاي اصیل عرفانی گردد و انسان
نمایان شیاد مطلع سازد.هاي شیخ
است.تصحیح سعید نفیسی » کلّیات اوحدي اصفهانی«ي این جستار چاپ دوم استفادهي مورد نسخه

بازتاب وضعیت کلّی تصوف عصر ایلخانان در جام جم )1
ي نقد تصوف در جام جم اوحدي فسادي است که در میان متصوفه شایع بوده و دلیل بازتاب گسترده

کردند. این مسأله به ویژه در قرن هفتم و هشتم در مک میزدند و به رواجش کصوفیان ریاکار بدان دامن می
تري یافته بود. کنار فساد عمومی جامعه، ابعاد تازه

در این دوره تصوف یک حرکت عقلی آمیخته با دین و ارشاد به طرف کماالت نفسانی بود؛ زیرا حکومت 
ها ممکن بود یأس و فقر و ي عمیق تصوف باشد و تنتوانست سبب ترویج و توسعهوحشیان مغول نمی



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6458

ي مؤثري براي انحطاط و ابتذال ناامیدي، مردم را از روي ناچاري به خانقاهها کشانده باشد و همین امر وسیله
). 165: 1353شد (صفا، جلد سوم، تصوف و عرفان محسوب می

بود، مردم رنج ي مغول درگیر آني ایرانی پس از حملهدر آشفته بازار فکري و روحی که سراسر جامعه
گشتند و چنگ بر ي همه چیز از دست داده که بیمار گونه به دنبال داروي شفابخشی میدیده و مصیبت زده

-بخشی بود که میزدند تا خود را از سقوط برهانند، تصوف تنها راه چاره و تنها داروي التیامهر ریسمانی می
- توانست آنها را از قیود دستو گرایش به تصوف میتوانست تا حدودي مرهمی بر آالم مردم آن عصر باشد

ي سالکان باید به ي آنچه از دست داده بودند، برهاند. این طرز تفکّر که همهوپاگیر زندگی و از تفکّر درباره
یک راه روند و در یک فکر شریک باشند و باال و پایین و خرد و کالنی وجود نداشته باشد، مردم را دلداري 

).254: 1387بیانی، داد (می
ي مردم به تصوف و شمار و اقبال عامهپیشرفت ظاهري کار صوفیان خانقاهی و تأسیس خانقاههاي بی

عرفان با پیشرفت معنوي و ترقّی اخالق تصوف به هیچ وجه هماهنگی نداشت، بلکه برعکس ترّقی ظاهري با 
سوم خانقاهها و تشخّص اصحاب خرقه افزوده ي آداب و رتنزّل معنوي همراه بود و هرچه بر وسعت دامنه

شد و همین تحول و جریان سرانجام تصوف را به شد، از باطن و معنویت و هدف اصلی تصوف کاسته میمی
ي ایلخانان و کشاند. مثنوي جام جم اوحدي، به عنوان مدرك گرانبهایی از ابتذال تصوف در دورهابتذال می

کند (مرتضوي، رض کسب حظوظ نفسانی بر حقیقت و معناي تصوف حکایت میي ظواهر و رسوم و غغلبه
1370 :322 .(

اي با تأثیرپذیري از فضاي مخرب جامعه،  در باب آشفته شدن وضعیت تصوف و افتادن آن اوحدي مراغه
گوید: به دست افراد ناالیق و ناصالح چنین می

ه نیست خیر امروزور شو کدیدهخطـــر نیست کار سیر امروز  بی
به ریــــــا روي دین بپوشیدنداهــــل مکر و حیل بکوشیدند

دین چو سیمرغ رو به قاف آوردسخـــن صدق سر به الف آورد
)594، ص 12867-69(ب

داند و معتقد است که صوفی واقعی باید دست از وي شرط اساسی تصوف را گرایش به فقر محمدي می
ي ظاهر ریایی صوفی نمایان گردند. شوید و طریق تجرید را بپیماید؛ مردم هم نباید فریفتهدنیا و مافیها ب

شیوخ عصر اوحدي رنگ پوشان دروغ پردازي بودند که ذکر تلبیسشان دهان به دهان گشته بود و رسواي 
بودند: عام و خاص شده

ي در شدعقـــد خرمهره رشتهرنگ پـوش دروغ چون پر شد
حــــق نـمایی و حقّه بازیشانریافت زرق سازیشانخلـــق د

که کرامــــات ده به نانی رفتسانی نــــام تلبیسشان به
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همه در چشم خلق خوار شدندبه روش چـون گناهکار شدند
) 583، ص 12604-7(ب 

تاج توان پادشاهان بیي آن روز تا بدان پایه بود که آنان را میهرچند که قدرت و اهمیت شیوخ در جامعه
ي مردم و بر سراسر مملکت فرمانروایی داشتند. اگر در قرون گذشته، شیوخ، اولیاء و تختی دانست که بر همه

بودند که در امور روزمره گونه تبدیل گشتهاهللا و مردان خدا بودند، در این زمان اغلب به مقدسین فئودال
).258: 1387کردند (بیانی، یچ وجه در راه خیر و حق استفاده نمیدخالت داشتند و از نیروي عظیم خود به ه

» الدین محمدخواجه غیاث«و » خواجه رشید الدین فضل اهللا«در این عصر توجه و اقبال وزراي ایلخانی 
الدین اردبیلی و عارف شهیر شیخ محمود شبستري از دیگر عواملی بود به مشایخ و بزرگانی چون شیخ صفی

مندي مردم به مذهب عرفان و شد. توجه و عالقهب اقبال هرچه بیشتر مردم به خانقاهها و مشایخ میکه سب
- ضاي اعزام نماینده و خلیفه میمسلک طریقت تا جایی بود که رسماً از مشایخ بزرگ و از مراکز تصوف تقا

ي تسکین و آرامش روحی نهشد که اهل آن روزگار مشتاق تربیت و تهذیب و محتاج و تشکردند و معلوم می
).97: 1341بودند (مرتضوي، 

کرد. هاي مردمی به خانقاهها، مشایخ را به حفظ آداب و رسوم خانقاهی تشویق میهجوم گروهها و توده
-اما فزونی طالبان حقیقت از یک طرف باعث رواج تصوف و از دیگر سو سبب انحطاط و نابسامانی می

خبر از اعمال ننگین پیوستند و عوام النّاس هم بیي عرفا مییوخ راستین به جرگهگردید؛ مدعیانی در قالب ش
و انحرافی آنها براي کسب فیض دائماً در حال تردد به خانقاهها بودند و این شیوخ را از انواع نعمات متمتّع 

ساختند: می
شب سماطی کنند از اینها راستاین یکی میوه آرد، آن یک ماست

نـرد و شطرنج و طاسهاي یخ آبي پرکمان و پر دوالبـهخانــــ
قالـــب و قلــب خالی از مرديسفـــره پر نان و دیگ پرخوردي

) 565، ص 12168-70(ب 
دانستند. اوحدي در جام جم این طبقه را سخت ي کثیري از صوفیان این دوره خود را اهل فتوت میعده

- ده و در این انتقادها عیوب فتیان را که بعدها موجب زوال آنها گردیده ذکر میمورد نکوهش و انتقاد قرار دا
معروف بودند و مرکز فساد فتیان بوده انواع فسق و » لنگر«کند. از اشعار وي پیداست که در خانقاهها که به 

نموده است: گونه ترسیم ي واقعی صوفیان فتی را اینفجور رواج داشته و اوحدي چهره
استرســـم اهـل فتوت این بودهاستز این مردمی چنین بودهپیش ا

نامــــشان بر ســـر زبانی نیستویــن دم از هر دو خود نشانی نیست
بنـــد مکـــري بگسترانـــد بـازهرکجــــا خائنی اســت بندانداز

امردي چند گرد وي چـــون بدربرنشینــد که صاحبـــم بر صــدر



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6460

) 564، ص 12156-59(ب 
ي در مورد ارتباط تصوف با فتوت باید بگوییم که در قرون گذشته، تصوف فتیان یا جوانمردان جنبه

مند بود. جوانمردان یا فتیان اخالقی داشت و مجامع و انجمنهاي اخوت یا فتوت از روح عرفان اخالقی بهره
اند و با آداب و و دستگیري از مردم را شعار خویش داشتهاند از عوام که بخشندگی و کارسازي اي بودهطبقه

ي وسیعی که در آیین فتوت وجود داشت، اند. کم کم به سبب دامنهبستهرسوم خاصی این آیین را به کار می
بعضی از افراد بدون شناخت هدف واقعی آن، عنوان فتوت را برخود بستند و خود را از اعضاي این مسلک 

که بعدها به سبب کثرت تردد و اقامت طوريعین حال به کارهاي خالف شریعت پرداختند بهدانستند و در 
که ظاهراً به همین جهات لوطی خوانده -باري رایج در بین فتیانبندوپسران جوان در لنگرها و خانقاهها و بی

).171: 1362لنگرها مرکز فساد شده بود (زرین کوب، -اندهشد
آورشان باعث شده که اوحدي به داران به دروغ و کارهاي ننگانی و بدعملی فتوتهاي نفسهمین ضعف

عنوان یک مصلح اجتماعی ظاهر شود وجامعه را بیش از پیش نیازمند شیوخ راستین بداند. شیوخی که باید 
علم و ایمان راستین را به دور از زرق و ریا احیا نمایند: 

کمتــی کان بود درست و متینحشیــخ را علـــم شرع باید و دین
ســـر و مغــزي منزّه از خشکینفســـی طیــب و دمی مشــکی
در مضـاي سخــن جسور و دلیرخاطـــري مطمئن و چشمی سیر
وانــکس آمد به دست ماهی شد...هرکـــه با او نشست شاهی شد

) 594، ص 12867-95(ب 
، مراکز و اماکن اجتماع آنها هم که به لنگر و زاویه معروف بود تبع انحطاط صوفیانواضح است که به

تواند مفاسد و دچار ابتذال شده بود و وضعیت مساعدي نداشت؛ لذا بررسی فضاي موجود در این اماکن می
ناهنجاریهاي راه یافته به تصوف را آشکارتر سازد.

اوضاع خانقاههاي عصر اوحدي )2
دهد که در این دوره خانقاههاي متعددي در اکناف ممالک نان نشان میي ایلخانگاهی به تاریخ دوره

توجه و تمایل -پادشاه معاصر اوحدي-ابوسعیدخان و سلطانایلخانی دائر بوده و ایلخانان بزرگی چون غازان
-فیخاصی به اهل تصوف داشتند و از ترویج خانقاهها مضایقتی نداشتند. وجود پیران گرم نفسی مثل شیخ ص

هاي رفیعی از سالمت نفس دست الدین اردبیلی، مجدالدین بغدادي، و شیخ محمود شبستري که خود به قلّه
). 96: 1341شد که نگاه مردم بیش از پیش به تصوف معطوف گردد (مرتضوي، یافته بودند باعث می

مندي اري را براي بهرهشیوخ مذکور با باور راستین به تصوف بدان تقدس بخشیده بودند و جماعت بسی
از اندیشه و عاطفه و رفتار متفاوت خود به خانقاهها کشانده بودند. اما از آن پس که سیل جمعیت شیفته به 



6461 هامجموعه مقاله

هاي متفاوت در محضر پیران به صف نشستند، دیگر بازشناختن خانقاهها سرازیر شد و مریدان بسیار با انگیزه
بود و انسجام و سالمت خانقاهها به مخاطره افتاد. پذیر ندردان امکانمندان از بیعالقه

در این خانقاهها که به لنگرخانه معروف بود » اخی«و » فتی«طلب و کامجویی با لقب شیوخ ریاکار، قدرت
جمع گشتند و عقاید واالي تصوف را مقهور اوهام و اباطیل خویش کردند. 

ي شرق ایران ي دادن و خیرات بوده و در ناحیهمعنی خانهاند که ابتدا به ي لنگر چنین گفتهدر مورد واژه"
). 423: 1384(کیانی، "و سرزمین هند این کلمه معمول شده بود 

نمایان، تقدسش را از دست داد. اوحدي هاي صوفیهمین واژه با بار معنایی مثبت بعدها به دلیل بدعملی
خانقاهها را چون فیلم مستندي به معرض نمایش به منظور آگاه کردن  مردم عصر خویش ، اوضاع حاکم بر 

است: گذاشته
سرگذشت و سماع و صحبت و پندي نعمت است و شربت قندسفره

زور سنـــگ و محبــّر گــــرداني مردانچــاك چــــاك کبـاده
وز دگرگونــه سازهـــاي یـــلیتیــر و انگشـتوانــــه و قــدلی

فــــارغ از گـردش نجوم و فلکف و بغلکزدن سینـــه و کــــ
بــرده از کـــــودکان زیبـــا بهرهریـــک آوازه در فکنده به شهر

آنــکه چون او جهان ندیده سخیي گشـــاده اخیکه در لنــــگر
) 565، ص 12168-73(ب 

ده، محبر، قدلی و سایر ابزار ها ابزاري چون کباآید در این لنگرخانهآنچنان که از ابیات فوق برمی
هایی اي موجود بوده است؛ در توضیح آن باید گفت که متصل به زوایاي فتیان زورخانهورزشهاي زورخانه

دادند؛ اینان خود را با ورزش نیرومند اي نشان میهاي زورخانهي فراوانی به ورزشوجود داشته و فتیان عالقه
). 63: 1382منان، با قدرت بیشتري عقایدشان را ترویج نمایند (ریاض، ساختند تا بتوانند در برابر دشمی

سازد و آنها را از ها آگاه میمعمول در خانقاههايوباريبندي انتقادات، اوحدي پدران را از بیدر ادامه
نماید: سپردن فرزندانشان به چنین اماکنی منع می

نــــده را به گــور کنندپســـر زپـدران را ز جهـــــل کـــور کنند
کــام رنـــدان از آن شـــد آمادههم پدر گول و هــم پســر ســاده 
پیـش آنــها نشسته بر سر و چشمپســر از خــانه جور دیده و خشم

گـــوش بر پنـــد و بر فسانه کندابـــلهست آنـــــکه یاد خانه کند
) 565، ص 12177-80(ب 

حرافات شایع در خانقاههاي آن عصر عبارتند از: برخی از ان
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بندوباري و فساد اخالقی: یکی از مسائلی که از نکات تاریک تصوف آن عصر است و راه را ) بی1-2
براي صید مریدان ساده لوح توسط شیوخ ریاکار گشوده، تعلّقات جنسی و امردبارگی است. این معضل بزرگ 

رسیده و سبب شده که مریدان زیادي در دام رهزنان طریقت گرفتار شوند؛ ي اوحدي به اوجاخالقی در زمانه
برد: هاي تصوف را زیر سؤال میي انحطاطی عمیق است که ارزشاز نگاه اوحدي این امر نشانه

پنــــد استــــاد نــاشنیده همهرندکی چند ... همــه
خیال معشوقیســـال و مــه در هریــــکی بـــاد کــرده در بوقی

در عزبخـــانه برده شب زرمفتروز در کار سخت بی خور و خفت
در دمــــی کـرده پیش یار تلفهرچه انـدر سه روز کــرده به کف

) 565، ص 12163-65(ب 
) شکم بارگی و ذوق طعام: تحمل جوع و گرسنگی و پرهیز از بسیارخواري ازاصول اصلی تزکیه 2-2

. از نظر اوحدي پرخوري و شکم پروري اصل تمام آفات است: وتهذیب نفس است
کنی دلیري کنجان طـــب میعــــلم جویی به ترك سیري کن
آفــــت عقـــل، نفس پروردنصیـقل نفس چیست؟ کم خوردن

) 606، ص 13162-3(ب 
مهاي رنگارنگ آنها را به پایه بودند که هر لحظه فکر اکل طعااما صوفیان عصر اوحدي شکم پرورانی دون

خود مشغول کرده بود:  
گرد او چنـــــــد ناتراشیدهپیـــــــــر شیاد دانه پاشیده

سر خود را فرو کشیده به فکري ذکرپنـج شش جا نهاده حلقه
یا که سازد برنج و بریانی؟  آورد ز در خــــوانی؟تا که می

ــــدهد باز گر دهی دانمنــ... گرچه گوید که هیچ نستانم
) 642، ص 14008-14(ب 

ورزي: ازدیگر ابزار اصلی متصوفه در رسیدن به اهداف پلیدشان تظاهر وریاکاري ) تظاهر و سالوس3-2
است. او از متصوفانی سخن گفته که خود را در بحر معرفت بوده و اوحدي به خوبی به تبیین آن پرداخته

از آنکه در دریاي اوهام و خیاالت دنیوي گرفتارند. اوحدي جاه و جالل ظاهري آنها دانند، غافلمستغرق می
را به باد انتقاد گرفته است: 

همچـــــون زنبور بیشه آوارهعســـلی خرقه و عسل خواره
کـرده آونگشان چو مار از فرقمـوي خود را دراز کرده به زرق
ـــاز و زنخ پذیر همهزرق سـرنــــد و رقّاص و مارگیر همه

خلق را تــــرك همت آموزنددرم انـــــدر کاله خود دوزن
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) 583، ص 12611-15(ب 
ي دنیا آفتی است که گریبانگیر صوفیان عصر ) مال اندوزي و کسب مطامع دنیوي: شیفتگی به جیفه4-2

تعلّقات و تجرید را مطرح کرده و ي ترك اوحدي شده بود. وي براي اثبات نکوهیدگی این امر ناروا مسأله
وابستگی به مادیات را غول راه سالک دانسته است: 

ي الریب؟چون روي در سراچهخر در افسار و سوزن اندر جیب
از تو تا دوسـت راه بسیار استتا تـــو را از تو شیشه دربارست

؟ولی اهللا بــــــار و خرچه کند... عـــارف کردگار زرچه کند؟
) 605، ص 1313-8(ب 

هاي عملی مسلک تصوف موضوع سماع و اجراي آن بود. صوفیه که اغلب ) سماع ریایی: از برنامه5-2
هاي سیر ي آنها تأثیر فراوان داشت جزء برنامهافراد حساسی بودند؛ شعر و موسیقی و رقص را که در روحیه

دانستند پرداختند و سماع را واردي از حق میماع میدادند و به صورت گروهی به سو سلوك خود قرار می
).  428: 1384گرداند (کیانی، نماید و بر طلب حق حریص میکه دلها را برانگیخته می

در عصر اوحدي سماع صوفیه و قول قواالن تا جایی رونق داشته که وزراي آن عصر لزوم سماع هفتگی و 
نمودند و خود به سماع صوفیه ناظر بودند ه طور مؤکّد تصریح میسماع بزرگ در شب میالد پیامبر (ص) را ب

). 339: 1341(مرتضوي، 
ي شیوخ ریاکار وضعیتی دیگر داشته؛ زیرا آنها در زیر نقاب سماع بیشتر به فکر اقناع اما این مورد درباره

به سماع را فراهم ذوقهاي نفسانی خود بودند تا کسب حالت وجد و همین امر موجبات نگرش منفی اوحدي
اند آنان را مذمت نموده است. وي وقتی که دیده صوفی نمایان از سماع براي ارضاي امیال نفسانی بهره برده

است: نموده و گفته
نالیجهی و میبر هـــــوا میچشـــــم بر هم نهــی فرومالی

لـــوت و بریان چارصف بایدشمـع و قندیل و ناي و دف باید

به جز این لوتها که هضم شودسماعت چه چیز نظم شود؟ زین 

) 630، ص 13725-7(ب 
او خطاب به شیوخ اهل سماع گفته که بهتر است خود را به سماع قرآن عادت دهند و سماع معمول نزد 

آورد: اي کال دانسته که اکل آن رنج بسیار به ثمر میصوفیه را میوه
مدتـــی بر سماع قرآن کوششگرایــــی گواي که در شعر می

ي خام اصل قولنجستمیــوهرنجستي پخته خور که بی... میوه
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) 630، ص 13729-32(ب 
اي مستقیم با خانقاهها داشته است. واضح است ي خرقه پوشی هم رابطه) خرقه پوشی ریایی: مسئله6-2

- نافع دنیوي باشد ارزشهاي معنوي رنگ میکه خرقه داراي قداست خاصی است؛ اما آنجا که صحبت از م

دادند و هر مرید ناالیقی را سزاوار خرقه نشان همگان را به خانقاه راه میوبازند. شیوخ ریاکار براي کسب نام
کند که تنها افراد قابل را به مریدي قبول کنند، زیرا در غیر این دانستند. اوحدي از چنین شیوخی تمنّا میمی

اند: ي ذکر و تصوف را سست کردههاصورت پایه
مکن او را به خدمت از خود دورآنکه در خورد صحبت است و حضور
مهل او را دگــــر به صحبت قومو آنکه الیق بود به خلوت و صوم

دین به دستـار و جامه خواهی داد... گربـــه هریک عمامه خواهی داد
ـتان مگس قدیـــد کنیدر زمســـهرکـــه آمد، گرش مرید کنی

) 599، ص 12985-97(ب 
ي واقعی مریدان منفعت جو را نشان دهد. حکایت از آنجا وي با آوردن حکایتی در پی آن است که چهره

شود و با دیدن نعمات موجود در اي براي کسب فیض ازشیخ وارد خانقاه میشود که روستازادهآغاز می
کند: شود خرقه را رها میکه از نعمات موجود محروم میگردد اما همیني صوفیه میخانقاه واردحلقه

روستایـــی ز خــــرقه سیـر آمدروز چــارم چو آش دیـــر آمــــد
راه صحـــرا گرفت و شیخ برست... خام بود آن مریـد و بیرون جست

) 600، ص 13001-3(ب 
اندیشی مورد نگري و خامآن است که عوام به خاطر قشريبررسی انحرافات رایج در خانقاهها حاکی از

ترتیب مکتب تربیتی عرفان، که بنیان آن بر علم و گرفتند و بدینطلب قرار میي شیوخ منفعتاستفادهسوء
شد که گردید و همین باعث مینما میخوش تباهی گروهی صوفیآگاهی و اخالص بنا نهاده شده بود دست

دست فراموشی سپرده شود. فان اصیل بهتأثیرات عمیق عر
جم ) سیماي شیوخ و سالکان راستین در جام3

حضور شیوخ ریاکار به هیچ وجه باعث نشده که اوحدي صوفیان و عارفان واقعی را تکذیب نماید؛ بلکه 
عی را به برعکس در آن اوضاع نابسامان نیاز به شیوخ راستین که سالکانی مهذّب تربیت نمایند و تصوف واق

شده است. دور از زرق و ریا احیا کنند بیش از پیش احساس می
ي مغول تا به حدي بود که سالطین در این دوره نزد شیوخ راستین به قدرت و اهمیت شیوخ در جامعه

پرداختند. نشستند و چه بسیار شیوخ ریاکار که به گردآوري مال و دخالت ناروا در امور میدو زانوي ادب می
رفت تر میاین فرصت طلبی و دنیاداري شیوخ نسبت مستقیم با عمر حکومت ایلخانی داشت که هرچه پیش
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شدند و به تدریج اغلب خانقاهها مرکز پرستش شیوخ و رواج ي انصاف و حقیقت منحرف میشیوخ از جاده
).669: 1371گشت (بیانی، جلد دوم، خرافات می

ي مذکور، اوحدي بخشهایی از جام جم را به این مهم اختصاص داده و بنابراهمیت این موضوع در دوره
است: سیماي شیوخ راستین را براي مخاطب عرضه کرده

تا بدانــــد بلندي از پستیقایدي باید اندر این مستی
پایانیــــار و کار بیراه بینبود نیـــــک نزد بیداران
به کاردان بگذارکار خود را سودجویـی ره زیان بگذار

) 593، ص 12847-9(ب 
در تصوف آرمانی و مطلوب اوحدي تعالیم صوفیانه که توسط شیوخ راستین به مریدان عرضه شود 
جایگاهی ممتاز و ویژه داشته و رهروان طریقت براي موفّقیت در سیر معنوي خویش ملزم به رعایت آداب و 

این آداب و فرایض اختصاص یافته است. در اینجا به بیان رسومی بودند که بخشی از جام جم به تبیین
پردازیم؛ این اصول عبارتند از: اختصاري اصول و فرایض صوفیه که گاه توأم با نکات انتقادي است می

هاي مهم مریدان جهت رسیدن به قرب الهی است. اوحدي ضمن تبیین ) توبه: توبه یکی از گام1-3
ي تیز انتقادات خود را متوجه مریدانی کرده که غافل از اصل و نم دانسته و لبهاهمیت توبه فرصت را مغت

اند: حقیقت توبه بوده
دست دادي و دل نداد چه سود؟دست دادي که توبه کردم زود
به چنین توبــــه ره کجا دانی؟... تو مریــــد برنج و بریانی

) 596، ص 12904-28(ب 
اند: پردازد که حقیقت توبه را به سخره گرفتهمریدانی میو بار دیگر به نکوهش 

دل پی سیـم و چشم در پی زربر نهـــی میـزر و گلوته به سر
نپســـــندم که توبه کار شويتا تـــــو بر آرزو سـوار شوي

) 597، ص 12931-32(ب 
خداست و ذکر براي چنین پیوندي ) تلقین ذکر: از اهداف اصلی آیین تصوف پیوند دادن انسان با 2-3

شود. اوحدي با اشراف به این موضوع به بیان شرایط ذکر پرداخته و تلویحاً به بهترین وسیله محسوب می
نمایند و دل و زبانشان در ذکر هماهنگ نیست و شیوخی اعتراض کرده که ذکر حق را فقط بر لسان جاري می

ر داشته است: آنان را از پذیرفتن مریدان کور باطن برحذ
فکر؟هرکسش چون ادا کند بیپیر داند که کیست الیق ذکر

نرهـــــــی هرگز از پشیمانیهمـــه را گر به ذکر بنشانی 
) 600، ص 13020-23(ب 
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) چلّه نشینی: صوفیان براي نیل به مدارج باالتر ملزم به رعایت آداب و رسوم خاصی بودند که از 3-3
ي آداب و رسومش دچار ابتذال شد؛ از آنجایی که تصوف در این دوره با کلّیهها تجویز میطرف شیوخ بر آن

ي شده بود، سالکان طریقت به تبع مرشدان خود چندان پایبند اصول و فرایض نبودند و این اصول تنها جنبه
ریدان را ملزم کرده صوري داشته، اوحدي از جمله شرایط ابتدایی سلوك را خلوت و چلّه نشینی دانسته و م

که از چهل خصلت ذمیمه ببرند: 
تا تــــو در چلّه فرد باشی و حراز چهــــــل خصلت ذمیمه ببر

غضــب و کید و غفلت و مستیچیست آن کبر و نخوت و مستی 
بغض و بدعهدي و دروغ و دغلبطر و ریب و حرص و بخل و حیل
بهـــتان و فتنه انگیزيفســق و شهوت و غمزه و کندي و تیزي

ل و غدر و نفاق و خونخواريهزطیــــش و کفران و مردم آزاري
کسـل و ظلم و جور و حقد و جفاحسـد و آز و جبن و زرق و ریا

در فروبنـــد و چــلّـه داري کنپـس به خلوت نشین و زاري کن
) 602، ص 13065-71(ب 

خواسته مریدان را از گرفتاري در دام شیوخ ریاکار که ها میویژگییقیناً اوحدي با شمردن این صفات و
تعلّقات و موصوف به چنین صفاتی مذمومی بودند آگاه سازد و در ادامه، اصول و فرایض دیگري چون ترك

خوابی و جوع و تحمل ریاضت را از مهمترین گامهاي طریق عرفان شمرده و از عدم دلبستگی به مادیات، بی
ي درك حقایق نمایند. وي اهتمام به راستین تمنّا کرده که با تعلیم این اصول به مریدان آنها را آمادهشیوخ 

انجام این اصول را گامی مهم در جهت تحوالت مثبت عرفان دانسته که به یقین رعایت آنها دستاوردهاي 
و ابتذال نجات خواهد داد. اي به همراه خواهد داشت و تصوف را از سقوط در سراشیبی انخذال ارزنده

گیري نتیجه
، نفس پرستی و بندوباري گزارش اوحدي از وضعیت صوفیان روزگارش روشن می سازد که بیبررسی 

دادن  وگمراه نمودن ریا کاري از اصول اعتقادي اکثر متصوفان در این روزگار بود. این صوفیان در پی فریب
و نمایی در این عصر در کنار سایر مفاسد اجتماعی به اوج رسیدهي مردم بودند  وبدین ترتیب صوفیعامه

کارکردهاي تربیتی عرفان به دست فراموشی سپرده شده بود.این صوفیان در زیر نقاب تجرید و توحید 
- شدند وازارتکاب انواع منکرات ابایی نداشتند. اوحدي با رویکردي تعهدمرتکب انواع مالهی و مناهی می

و با نمایش انحرافات و کژیهاي ي ناهنجاریهاي فردي و اجتماعی تصوف برآمدهی اصالح ریشهمدارانه در پ
خبراز معنویات ي خویش را از سقوط درتباهی رذایل اخالقی شیوخ بیخواست مردم زمانهصوفیان می

جم گامی دیگر در جهت احیاي فرهنگ اصیل عرفان برهاند.تبیین اصول وفرایض عملی تصوف درجام
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شناسی نیز ازلحاظ جامعهشناسیجم عالوه برفواید معرفتبود. بررسی نقد تصوف در جامفراموش شده
سازد.ي عصر ایلخانان را نمایان میهاي جامعهاي از تباهیاهمیت دارد وگوشه

کتابنامه
هران، )، کلّیات اوحدي اصفهانی، تصحیح سعید نفیسی، چاپ دوم، ت1375) اوحدي، رکن الدین؛ (1

انتشارات امیر کبیر. 
)، دین و دولت در ایران عهد مغول (جلد دوم)، چاپ اول، تهران، مرکز نشر 1371) بیانی، شیرین؛ (2

دانشگاهی. 
)، مغوالن و حکومت ایلخانی در ایران، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت. 1387؛ (_______) 3
تهران، انتشارات اساطیر.نامه، چاپ اول،)، فتوت1382) ریاض، محمد؛ (4
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پورنگاهی به موسیقی شعر قیصر امین 
1دکتر عباس گنجعلی

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواري
2دکتر اسماعیل نادري

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان گلستان، گرگان
3نعمان أنق

دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواري
چکیده 

، در شعر قیصر امین »موسیقی«ي شعر یعنی عنصر کی از عناصر سازندههدف این مقاله بررسی و تحلیل ی
پور است. یعنی پرداختن به جنبه هایی از شعر ایشان که کمتر به آن توجه شده است. بدین منظور پس از ذکر 

ي؛ بیرونی، کناري، درونی و معنوي مقدمه اي درباره ي موسیقی شعر، به بررسی این عنصر مهم از چهار جنبه
شود. همچنین سعی می شود با ارائه ي آمار و جدول بسامدي میزان مؤفقیت شاعر در بکارگیري پرداخته می

دهد که قیصر امین پور با اطالع ي شعر سنجیده شود. نتایج این بررسی نشان میاین عنصر مهم و سازنده
است.کامل از عناصر موسیقی ساز شعر، بر غنا و گیرایی بیشتر شعر خویش افزوده 

قیصر امین پور، شعر، موسیقی، بیرونی، کناري، درونی، معنوي .ها:کلیدواژه
مقدمه-1

پیوند میان موسیقی وشعر پیوندي ناگسستنی است. این پیوند تا حدي مورد توجه بوده است که همه ي 
(شفیعی » استشعر تجلی موسیقایی زبان« تعریفهاي شعر در نهایت بازگشتشان به این تعریف بوده است که 

). این موسیقی در شعر، نتیجه ي توازن ها و تناسب هایی است که عناصر آوایی 389: ص 1370کدکنی،
وصوتی تشکیل دهنده ي کوچک ترین واحد شعر اعم از مصراع، بیت یا بند در محور همنشینی زبان پدید 

به انواع مختلفی تقسیم می شود. می آورند. در راستاي چگونگی ایجاد توازن ها و تناسب ها، موسیقی شعر 
موسیقی بیرونی، موسیقی کناري، « بعضی از انواع شناخته شده ي آن را دکتر شفیعی کدکنی تحت عناوین 

). در این پژوهش عنصر موسیقایی اشعار 251معرفی می کند. ( همان: ص » موسیقی درونی وموسیقی معنوي
اي این چهار عنوان مورد بررسی قرار خواهیم داد. قیصر امین پور، شاعر توانمند معاصر را بر مبن

پرسش پژوهش. 1-1
اساسی ترین پرسشی که این پژوهش در صدد یافتن پاسخی براي آن است عبارت است از: 

1.abbasganjali@yahoo.com
2.esmailnaderi@yahoo.com

3.Neman.onegh@yahoo.com(نویسنده مسئول)
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موسیقی شعر به معناي عام آن، شامل موسیقی بیرونی، کناري، درونی ومعنوي به چه صورت در اشعار 
فته است؟این شاعر مورد استفاده قرار گر

زندگی و شعر قیصر-2
هـ . ش در روستاي گتوند شهرستان دزفول به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی 1333قیصر امین پور در سال 

در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته 1357را در گتوند و متوسطه را در دزفول سپري کرد و در سال 
وارد رشته زبان و ادبیات فارسی شد و تا 1363و در سال شد ولی پس از مدتی از این رشته انصراف داد 

مقطع دکترا این رشته را ادامه داد. قیصر از افرادي بود که در شکل گیري و استمرار فعالیت هاي واحد شعر 
). قیصر شاعري با روحیه اي 138: 1389حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی تأثیر گزار بود ( اقتصادي نیا، 

و ظلم ستیز بود و تا آخرین آثار خود از دغدغه هاي اجتماعی و سیاسی خود دست نکشید. وي عدالت جو 
در تهران در گذشت.1386پس از یکسري بیماري ها در سال 

حیات شعري قیصر را می توان به سه دوره ي : عملگرایی انقالبی، انفعال و واخوردگی آرمانی و 
). در دوره نخست صداي انقالبی شاعر در قالب زبانی تند و 10: 1387درونگرایی، تقسیم کرد ( فتوحی، 

از آثار این دوره است. در » تنفس صبح« تپنده شکل می گیرد وروح انقالبی بر او غلبه دارد. مجموعه شعري 
دوره دوم رمانتیسمی حامل یأس و شک و غربت شاعر را فرا می خواند و شاعر به خود و من فردي اش می 

از آثار این دوره است. اما در دوره سوم صداي درون شاعر بیشتر » آینه هاي ناگهان« عه شعري اندیشد. مجمو
به گوش می رسد. شاعر در این دوره به دنبال تعمیق در تفسیر هستی و بسط دایره اندیشگی است. مجموعه 

با تلخیص)30-10شعري دستور زبان عشق نمونه اي از نتایج این دوره است.( همان: 
آغازگر و ترویج دهنده حرکت و جریانی تأثیر گذار » سید حسن حسینی« و » سلمان هراتی«یصر در کنار ق

در شعر معاصر هستند. مهمترین شاخصه هاي این جریان شعري، نمود باورهاي دینی و تعهد ملی بود که در 
موضوع و چارچوب آن، سلحشوري، از جان گذشتگی و خلوص رزمندگان و شهیدان جنگ به صورت 

لقب داده اند. ( علی » سرآمد اقران خویش«و » سکان دار شعر انقالب«مضمون شعري در آمدند. قیصر را 
).179: 1391زاده و باقی نژاد: 

. موسیقی بیرونی اشعار  قیصر 3
منظور از موسیقی بیرونی شعر، موسیقی حاصل از هرگونه نظمی در یک واحد کامل شعري است. 

صی که در یک مجموعه ي آوایی به لحاظ کوتاه و بلندي مصوتها و یا ترکیب صامتها ومصوتها یعنی نظم خا
ایجاد می شود. عامل اصلی این نظم وهماهنگی در یک واحد کامل شعري وزن شعر است. به عبارت دیگر 

ن علم را اغلب می توان گفت: موسیقی بیرونی شعر، در وزن شعر نمود پیدا می کند. تنظیم و تدوین قواعد ای
هـ ق) نسبت 175دانشمندان به خلیل بن احمد فراهیدي از عالمان لغت سده ي دوم هجري (م. در حدود 

داده اند.
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با گسترش این علم شاعران وادیبان ایرانی نیز قواعد آن را آموختند وبخاطر مشترکات لغوي دو زبان 
یه واصول سرایش اشعار خود قرار دادند واشعار فارسی وعربی و قابلیت تطبیق آن با زبان فارسی آن را پا

خود را بر طبق این قواعد به نظم در آورند. اما بر حسب نیازهاي خود تغییراتی را نیز در اعمال کردند و خود 
1نیز وزنهاي تازه اي ابداع کردند.

است که با نظم این اوزان مشترك در شعر فارسی وعربی مبتنی بر توالی خاصی از هجاهاي کوتاه وبلند 
مشخصی در پی هم قرار گرفته اند. هر نظم خاص، وزن خاصی را به ذهن متبادر می کند. پس وزن شعر 
فارسی وعربی به طور کلی، مبتنی بر کوتاه وبلندي هجاهاست. واحد وزن یا حداقل وزن در علم عروض 

ندان عروض مجموعه ي چند وزن رکن است و از اجتماع ارکان مختلف اوزان گوناگونی پدید می آید. دانشم
شبیه به هم را که با یکدیگر اختالف زیادي نداشته اند یک بحر نام نهادند.  

بحر به بحور 4بحر طبقه بندي کرده بود. بعد از او 15در ابتدا خلیل بن أحمد اوزان شعر عرب را در 
رجز، هزج، سریع، رمل، وافر، بحر رسید: ( طویل، مدید، بسیط، 19اصلی افزوده شد و شمار آن ها به 

مضارع، متقارب، متدارك، کامل، مقتضَب، منسرح، مجتثّ، خفیف، جدید، قریب و مشاکل). پنج بحر؛ طویل 
ومدید وبسیط و وافر وکامل را مختص عربی و سه بحر؛ جدید و قریب و مشاکل را مخصوص زبان فارسی 

د.وبقیه را مشترك بین دو عروض فارسی و عربی می دانن
در شعر فارسی و عربی هیچ وزنی کمتر از دو وبیشتر از چهار رکن وجود ندارد. به عبارت دیگر کوتاه 

اگر رکنی در یک 2ترین مصراع شعر عربی و فارسی داراي دو رکن و طویل ترین آن داراي چهار رکن است.
در میان تکرار شود وزن آن مصراع چند بار تکرار شود وزن حاصل را متفق األرکان و اگر ارکان مصراع یک 

متقارب، متدارك، « ). از نوزده بحر موجود هفت بحر آن 39: ص 1389(شمیسا،3را متناوب االرکان گویند
با این تعریف 4متفق األرکان و دوازده بحر دیگر آن متناوب األرکان است.» هزج، رمل، رجز، کامل، وافر

قیصر امین پور از این بحور مختلف :مختصر نگاهی می اندازیم بر چگونگی استفاده ي 
امین پور شاعري است که علی رغم اینکه از زمره ي شاعران نوگرا در شعر معاصر به حساب می آید، 
ولی بطور کلی شعر کهن و کالسیک را رد نکرده  ودر آن قالب نیز اشعار زیبایی به نظم در آورده است. او 

مثال بحر رباعی از اختراعات ایرانیان است.-1
ن تساوي در تساوي و تشابه ارکان یا افاعیل از مستلزمات اشعار کالسیک فارسی و عربی است. اما در شعر نو وجود ای- 2

هر دو زبان ضرورتی ندارد. به عبارت دیگر در شعر نو، وزن عروضی حفظ می شود اما قالب آن با قالب اشعار کالسیک متفاوت 
است.
که در زبان عربی به البحور الصافیه و البحور المرکبۀ نیز مشهور هستند.- 3
از بحرهاي مورد استفاده ي شاعران فارسی » کامل و وافر« ن همانطور که در باال نیز اشاره شد دو بحر متفق األرکا-4
نیست.
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هنگی و ادبی خود، از اعتبار فرهنگ وادب کهن نیز در شعرهاي خود شاعري بود که با تکیه بر پشتوانه فر
48بهره می برد ومضامین گذشتگان را با زبان روزگار نو بیان می کرد. بطور کلی از مجموعه ي اشعار قیصر 

قصیده نیز در قالب شعر نو (نیمایی) سروده شده است، که خود مؤید 113قصیده ي آن در قالب کالسیک و
این شاعر به قالب کالسیک است. به نمونه اي از این قالب شعري در دیوان قیصر توجه کنید:     اهتمام 

بیا به خانه ي آالله ها ســري بزنیم         زداغ با دل خــود حرف دیـگري بزنیم
سوگ کـبوتري بزنیمبه یک بنفشه صمیمانه تسلیت گوییم        سري به مجلس

به یاد مــنطق قـــربانیان کوي منا         به ناي غفلت خـود نیش خنجري بزنیم
: ص 1363(امین پور،

121(
ین شاعر از سرآمدان وسرایندگان شعر نو بحساب می آید وبیشترین وبهترین قصاید او اما بطور کلّی ا

19بحر عروضی ( از مجموع 11نیز در همین قالب شعري سروده شده است. قیصر در اشعار خویش از 
بحر) استفاده کرده است. در جدول زیر بسامد کاربرد اوزان و بحور مختلف در اشعار قیصر نشان داده شده

است :
بسامد بحرهاي مورد استفاده ي قیصر

ر
تبه

درصدبسامدنام بحر

%3925.8هزج1
%1811.9رمل2
%1711.2مضارع3
%159.9رجز4
%149.2متقارب5
%127.9خفیف6
%127.9سریع7
%95.9منسرح8
%74.6مجتث9
1

0
%63.9قریب

%21.3متدارك1
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1
1

2
151100%

1جدول شمارة 
از جدول فوق می توان بوضوح مشاهده کرد که در اشعار قیصر پنج بحر؛ هزج، رمل، مضارع، رجز، 

% بحور شعري اش را به خود اختصاص داده اند. 50متقارب بیش از 
ه خواهیم شد که اگر بخواهیم از نظر تکرار یا تناوب ارکان نیز نگاهی به جدول فوق بیاندازیم متوج

%از مجموع بحور شعري قیصر در قالب بحرهاي متفق األرکان سروده شده است.46
اما در زمینه ي ارزش موسیقیایی این بحور در دیوان این شاعر و میزان تأثیرگذاري آنها باید گفت که 

خیزابی قرار می گیرند یعنی اوزان اشعار قیصر بیشتر در گروه اوزان 1بر طبق تقسیم بندي دکتر شفیعی کدکنی
اوزانی که از راه تکرار ارکان عروضی پدید می آیند ورقص موزون وعمدتاً ریتمیکی را در ذهن متبادر می 
کنند. بر خالف اوزان جویباري که هیچ یک از ارکان عروضی در آن تکرار نمی شوند وموسیقی حاصل از آن 

)389: ص 1370نیز هموارتر وآرامتر است.( شفیعی کدکنی، 
. موسیقی کناري اشعار  قیصر 4

منظور از موسیقی کناري جلوه هاي موسیقایی از تکرار واژگان شعري در پایان هر بیت است. البته این 
تکرار می تواند در آغاز بیت ودر قالب هاي نو در پایان هر بند باشد؛ اما آنچه در قالبهاي سنتی بیش از همه 

) 169: ص 1384وردیف هاي پایانی است.( فیاض منش، متداول است، قافیه ها 
قافیه در شعر کهن در تمام ابیات یگانه است وممکن است از یک، دو یا سه هجا تشکیل گردد؛ اما در 
شعر نو شاعر قافیه را با توجه به نقش ووظیفه اي که در کالم ممکن است داشته باشد به کار می برد وچه بسا 

به آوردن آن نباشد و در چند مصراع پشت سر هم آورده شود تا در کالم موسیقی در چند مصراع نیازي
خاصی ایجاد کند و یا تشخیصی به کلمات پایان مصراعها ببخشد. 

ردیف نیز جزء موسیقی کناري شعر می باشد و آن همگونی کاملی است که از تکرار یک عنصر دستوري 
صرفی، نحوي و معنایی یکسان در پایان مصراع ها یا ابیات یک یگانه با توالی یکسان و با نقشهاي صوتی،

)59: ص 1370شعر و بعد از واژه ي قافیه پدید می آید. ( حق شناس، 
. قافیه 4-1

دکتر شفیغی کدکنی اوزان مختلف را به دو گروه اوزان جویباري و اوزان خیزابی تقسیم بندي کرده است.-1
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شکی نیست که در کلماتی که به عنوان قافیه ي شعر قرار می گیرند، هرچه تعداد صامت ها ومصوت 
ن مقدار، گوش نوازتر وآهنگین تر بوده، ارزش موسیقیایی آن بیشتر هاي یکسان، بیشتر باشد، قافیه نیز به هما

است. اما باید دقت کرد که همه ي اصوات کلمه ي قافیه در ایجاد یک آهنگ وآواي یکسان نقش ندارند 
بنابراین میزان موسیقایی یک قافیه با 1وفقط اصوات هجاي قافیه است که موسیقی قافیه را ایجاد می کند.

ي قافیه اندازه گیري می شود، پس نحوه ي گزینش شاعر در انتخاب واژه هایی که هجاي قافیه همین هجا
آنها مصوت وصامت هاي هماهنگ بیشتري داشته باشد اهمیت فراوانی دارد.

بر این اساس و باتوجه به جدول زیر باید گفت که ، قافیه هاي قیصر از آهنگ بسیار خوبی برخوردار 
% از هجاهاي قافیه ي خود از هجاي (صامت+ مصوت کوتاه + دو صامت) استفاده 43.3است. چون در  

کرده است. وهمانطور که می دانیم، این هجا در رده بندي هجاها، از نظر ارزش موسیقیایی، دومین هجا 
. همچنین، در دوهجاي دیگري که ارزش موسیقیایی زیادي دارند، ( صامت+ مصوت 2محسوب می شود.

صامت) و ( صامت+ مصوت کوتاه+ صامت) میزان کاربرد قیصر بیشتر از این دو نوع است. با توجه به بلند+ 
این آمار می توان ادعا کرد که قیصر در بکارگیري موسیقی قافیه بسیار موفق بوده است. در جدول زیر بسامد 

کاربرد انواع هجاهاي قافیه در اشعار این شاعر مشخص شده است.
قیصر امین پور

درصدبسامدنوع هجا

1
صامت+ مصوت بلند

+ دو صامت
219.29%

2
صامت+مصوت کوتاه

+ دو صامت
9843.3%

3
صامت+ مصوت بلند

+ صامت
4921%

4
صامت+مصوت کوتاه

+ صامت
3816.8%

حرف یا حروف مشترك پایانی کلمات قافیه را هجاي قافیه می نماند.- 1
این شش هجا به ترتیب ارزش موسیقایی رتبه 2مول و متداول است. در جدول شماره در زبان فارسی شش نوع هجا مع-2

بندي شده اند.
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5
%114.8صامت+ مصوت بلند

2جدول شماره ي 

. ردیف4-2
ردیف کلمه یا کلماتی است که در آخر مصراع ها عیناً تکرار می شوند، وسهم مهمی در باالبردن 
آهنگ وموسیقی ودر نتیجه خوش نوایی شعر دارد. این صنعت فقط از ویژگی هاي شعر فارسی است. بخاطر 

)130: ص 1379شفیعی کدکنی، نیز نامیده اند.( » خلخال شعر فارسی«همین آن را 
اگر بخواهیم ردیف هاي به کار رفته در اشعار قیصر را از نظر آماري نیز بررسی کنیم باید گفت از 

% از غزلیات 33غزل داراي ردیف هستند. به عبارت دیگر 33غزل در چهار دفتري شعري قیصر 110مجموع 
ردیف ضمیر 4ردیف حرفی و3ردیف اسمی، 9علی، ردیف ف17او داراي ردیف هستند. در میان ردیف ها، 

است. بنابراین بسامد ردیف فعلی در میان ردیف هاي قیصر، باالترین حد است. جدول زیر بسامد ردیف 
هاي بکار رفته در غزل هاي هر مجموعه را نشان می دهد:

تعداد غزلهاينام مجموعه
هر مجموعه

تعداد غزلهاي
مردف

میانگین

%29931تور زبان عشقدس
%351028گلها همه آفتابگردانند

%261038أینه هاي ناگهان
%20420تنفس صبح

3جدول شماره ي 
مانند بیشتر شاعران فارسی از فعل نکات قابل توجه دیگر در ردیف اشعار قیصر این است که او نیز 

بسیار استفاده کرده است. ودیگر اینکه وي در انتخاب ردیف هاي شعر خود گاه دست به » است« ربطی 
گزینش ترکیبات درازي می زند که این خود تاثیر زیادي در افزایش موسیقی کناري شعرش دارد. به نمونه اي 

از این اشعار توجه کنید: 
اي اهل نظر جمال اگر این است      در حــیرت آینه سـفر این است
زاییده ي چشم ماست زیبایی؟       یعنی که جمال در نظر این است؟

ت؟  یا چشم خود از جمال می زاید        معناي بصیرت و بصـر این اس
)77: ص 1388(امین پور،
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نکته اي دیگر درباره ي اهمیت ردیف آن است که تکرار لفظ در پایانِ ابیات در قالب ردیف به شاعر 
ر اندیشه هاي غالب و نیز مفاهیمِ اصلی مورد نظر کمک می کند موسیقیِ کالمش را غنا بخشد و با این تکرا

خود را نمایان کند. بنابراین، ردیف عالوه بر آنکه بیانگر ذهن وعاطفه شاعر است، تجارب درونی و افکار او 
را نیز بر مال می کند. قیصر از این استعداد شعر فارسی به خوبی بهره برده و توانایی و خالقیت شعري خود 

حماسه ي بی انتها، عشق مساوي است با...، غزل « است. نمونه هایی از آن را می توان در قصاید را بروز داده 
مشاهده کرد. ابیات زیر از قصیده ي حماسه ي بی انتها انتخاب » اجازه، هنگام رسیدن، ودید و بازدید عید

نان خویش تأکید می شده اند که در آن شاعر با تکرار ردیف (ما)، بر خلق شدن یک حماسه از طرف هموط
کند: 

آغــــاز شد حمــاسه ي بی انتهاي ما       پیچید در زمـــانه طنین صداي ما
آنک نگاه کن که ز خون نقش بسته است      بر اوج قله هاي خطر جاي پاي ما

)79: ص 1363( امین پور، 
.  موسیقی درونی اشعار  قیصر امین پور5

تکرار و تناسب واج ها، خوشه هاي آوایی، واژه ها وترکیب ها، موسیقی درونی شعر را می سازند. و به 
ظام آواها، که از مقوله ي موسیقی بیرونی هرکدام از جلوه هاي تنوع وتکرار،در ن« قول دکتر شفیعی کدکنی 

(عروضی) و کناري (قافیه) نباشد در حوزه ي مفهومی این نوع موسیقی قرار می گیرد، یعنی مجموعه ي 
هماهنگی هایی که از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامت ها و مصوت ها در کلمات یک شعر پدید می 

ر بخواهیم از انواع شناخته شده ي آن نام ببریم انواع جناس ها را آید، جلوه هاي این نوع موسیقی است و اگ
باید ذکر کرد و نیز باید یادآور شویم که این قلمرو موسیقی ِشعر، مهمترین قلمروِ موسیقی است واستواري 

(شفیعی » وانسجام ومبانی جمال شناسی بسیاري از شاهکارهاي ادبی، در همین نوع از موسیقی نهفته است.
) بنابراین موسیقی درونی در سه سطح قابل بررسی است: تکرار، جناس و سجع.392: 1370ی، کدکن
.  تکرار5-1

تکرار گذشته از زیبایی موسیقیایی که به شعر می بخشد، از قویترین عوامل تأثیر گذار وبهترین وسایلی 
طوح مختلف بررسی کرد: واج آرایی، است که عقیده یا فکري را به کسی القا می کند. تکرار را می توان در س

تکرار هجا، تکرار واژه، تکرار جمله.
اکنون به بررسی هریک از این سطوح در دیوان این  شاعر می پردازیم:

. واج آرایی:5-1-1
این سطح از موسیقی درونی با ملزم کردن شاعر خود را به تکرار یک یا چند صامت یا مصوت در 

یت حاصل می شود.یک مصراع یا ب
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قیصر براي غناي هرچه بیشتر موسیقی شعر خویش از این صنعت فراوان بهره برده است. بطوریکه 
جاي وسیعی از دفترهاي شعري وي را به خود اختصاص داده است. براي نمونه: 

ر، به شب نشینی شبنم، به جشنواره ي اشک / به مهمانی پر شور چشم و گونه ي تر.( امین پو
)31:ص 1386

و مصوت کوتاه ( ــِـ)  موسیقی این شعر را زیباتر کرده است.» ش« در این نمونه، تکرار صامت 
نکته اي که در اینجا قابل تأمل است این است که هدف قیصر از استفاده از این نوع موسیقی بیشتر در 

ن. به نمونه هاي زیر توجه کنید:جهت تقویت مضامین شعري اش بوده است نه جنبه ي موسیقایی آ
: 1381سه شنبه/ چه سنگین!/ چه سرسخت،/ فرسخ به فرسخ/ سه شنبه خدا کوه را آفرید. ( امین پور، 

)49ص 
سنگینی فضاي روحی شاعر را بهتر نمایش داده است.» س« در این شعر  تکرار صامت 
همچنین در نمونه ي زیر : 

گذرد شادم/ زیرا یک سطر در میان آزادم/ و میتوانم هرطور و هرکجا که دلم این روزها که می
)26: ص 1388( امین پور، -در بین این دو خط-خواست جوالن دهم/ 

در این شعر تکرار مصوت بلند (آ) تأثیر زیادي در جهت نشان دادن فضاي روحی شاعر داشته است 
شد. که همان احساس آزادي و شادمانگی می با

. تکرار واژه 5-1-2
تکرار واژه نیز یکی از شگردهایی است که براي ایجاد تناسب درونی اجزاي شعر وخلق زیبایی 
وهماهنگی پیکره ي شعر از آن استفاده می شود. تکرار واژه به صورتهاي مختلف در آغاز و میان ابیات در 

ی شود. قیصر نیز از این روش تا حدودي بهره مند قرینه هاي متقابل به شکل تکرار ناقص یا منظّم دیده م
شده است. شعر زیر نمونه اي از این تکرار را در شعر او نشان می دهد :

نه چندان بزرگم / که کوچک بیابم خودم را / نه آنقدر کوچک که خود را بزرگ.../ گریز از میانمایگی 
)27: ص 1388/ آرزویی بزرگ است؟ ( امین پور، 

بر غناي موسیقی شعر او افزوده است. » کوچک« و » بزرگ« این شعر تکرار واژه هاي در
. تکرار جمله5-1-3

در این نوع از سطح موسیقیایی شاعر با تکرار جمله اي واحد در البالي اشعار خود بر تأثیر موسیقیایی 
آن از بسامد کمتري در دواوین شعراء شعر خویش می افزاید. این نوع از تکرار معموال نسبت به سایر انواع 

برخوردار بوده است. واین نکته شامل اشعار قیصر نیز می شود. بطوریکه فقط در قصائد معدودي می توان 
این نوع از تکرار را در اشعار او مشاهده کرد. 

از نمونه هاي تکرار جمالت در اشعار قیصر قصیده ي زیر می باشد: 
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ی گذرد / شادم / این روزها که می گذرد / شادم / که می گذرد/ این روزها / شادم / این روزها که م
)25: ص 1388که می گذرد...( امین پور، 

هستیم. که به نوعی بر تأثیر » این روزها که می گذرد شادم« در این قصیده، شاهد تکرار جمله ي 
موسیقیایی قصیده افزوده است. 

. تکرار هجا 5-1-4
تکرار هجا نیز یکی از گونه هاي تکرار است که شاعران فراوان از آن بهره می گیرند. اما به نظر می 
رسد میزان استعمال این نوع از تکرار نسبت به واج ها، وواژه ها از بسامد کمتري برخوردار بوده است. در 

ودن آن این باشد که یافتن کلماتی که دیوان قیصر نیز این نکته مورد توجه است. وشاید یکی از دالیل کمتر ب
داراي هجاهاي مشترك هستند نسبت به کلماتی که داراي واج هاي مشترکند سخت تر باشد. به نمونه اي از 

این تکرار در دیوان قیصر توجه کنید: 
باد بازیگوش / بادبادك را / بادبادك / دست کودك را / هر طرف می برد / کودکی هایم / با نخی 

)19: ص 1388نازك به دست باد/  آویزان! ( امین پور، 
تأثیر زیادي در غناي موسیقایی این شعر داشته است.» با« در اینجا تکرار هجاي 

. جناس5-2
جناس، همانندي دو لفظ در گفتار و ناهمانندي آن در معناست. و به دو گونه ي لفظی ومعنوي است. 

اوتی از جمله جناس تام، غیر تام، مطلق، مذیل، مطرّف، اشتقاق، مضارع، الحق، جناس لفظی خود به اقسام متف
محرّف، مصحف و ... تقسیم می شود که هرکدام از اینها نیز خود به اقسامی جداگانه قابل تقسیم است. این 

اما جناس نوع از جناس که در مقابل جناس معنوي قرار می گیرد از ارزش موسیقیایی باالیی برخوردار است 
معنوي فاقد این ارزش موسیقیایی است. در اینجا می کوشیم تا به ارائه برخی از انواع جناس لفظی بکار رفته 

در اشعار قیصر بپردازیم:
. جناس تام5-2-1

در تمامی دفترهاي شعري قیصر می توان نمونه هایی از این نوع جناس را مشاهده کرد، باألخص 
یک او نمونه هاي زیبایی از این نوع جناس به چشم می خورد. نمونه ي زیر از دفتر درالبالي اشعار کالس

شعري (دستور زبان عشق) انتخاب شده است: 
)82: ص 1388بی تو گر دمی زنم، هر دمی هزار غم ( امین پور، 

شد که از نوع اول به معناي صحبت کردن است ودوم به معناي زمان ولحظه می با» دمی«در این بیت 
جناس تام مماثل است.

واین بیت :
)35آنکه دستور زبان عشق را / بی گزاره در نهاد ما نهاد (همان/ 
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در این بین نهاد اول به معناي درون ونهاد دوم به معناي قرار دادن و گذاشتن است. که از نوع جناس 
تام مستوفی می باشد.

. جناس غیر تام5-2-2
نوع از جناس با انوع مختلف آن بسامد باالیی را در اشعار قیصر به خود اختصاص داده است. به این

نمونه هاي زیر توجه کنید:
که در حلــــقه ي هـــندوي زلفت       هزاران چین و مــاچین عذر خواهه 

)70( همان/
هرجا که سرزدم همه در مرز بودن است     کو مرز تازه اي که فراتر زبودن است

: ص 1363ر، ( امین پو
95(

. جناس اشتقاق5-2-3
این نوع از جناس نیز بسامد باالیی در بین اشعار قیصر دارد. نمونه هایی از آن در زیر آورده شده 

است: 
بادبان کشتی او در مسیر باد / مقصدش هرجا که بادا ،باد ! / بادبان را ناخدا باداست / لیک او را / هم 

)50: ص 1363است! (امین پور، خدا / هم ناخدا / باد
. سجع5-3

یکی دیگر از راههاي آهنگین کردن کالم، استفاده از سجع است که نمود عینی آن در کلمات قافیه است. 
قیصر نیز براي آهنگین کردن اشعار خود فراوان از این صنعت استفاده کرده است. به نمونه هایی از آن در 

دیوان قیصر توجه کنید:
دل در خیال رفتن ومن فکر ماندن        او پخته ي راه است و من خامِ رسیدن
برخــامی ام نامِ تمامی می گذارم          بر رخـــوت درمــاندگی نامِ رسیدن

: ص 1388( امین پور، 
73(

سرمایه ي دل نیست بجز اشک و بجز آه      پس دست کم این آب و هوا را نفروشید
در دســت خدا آینه اي جز دل ما نیست         آیـــینه شمایید، شـــما را نفروشید

)67( همان/ 
بطور کلی این صنعت بدیعی در اشعار قیصر جلوه و بروز نسبتاً باالیی دارد. 

. موسیقی معنوي اشعار قیصر  6
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ات را پدید می همانگونه که تقارن ها وتضادها وشباهت ها، در حوزه ي آواهاي زبان، موسیقیِ اصو
آورد، همین تقارن ها وشباهت ها وتضادها، در حوزه ي امورِ معنایی وذهنی، موسیقیِ معنوي را سامان می 
بخشد. بنابراین همه ي ارتباط هاي پنهانی عناصر یک بیت یا یک مصراع واز سویی دیگر همه ي عناصر 

خواه کالسیک و خواه مدرن) اجزاي معنوي یک واحد هنري (مثالً یک غزل یا یک قصیده و یا منظومه،
موسیقی معنوي آن اثرند و اگر بخواهیم از جلوه هاي شناخته شده ي این گونه موسیقی چیزي را نام ببریم، 

از معروفترین نمونه هاست.( شفیعی -از قبیل تضاد و مراعات نظیر و تلمیح-بخشی از صنایع معنوي بدیع
)393: 1370کدکنی، 

. تضاد6-1
ضاد یکی از اقسام بدیع معنوي است که منجر به شکل گیري نوعی موسیقی پنهان در کالم می شود. ت

از واژگان متضاد » مرگ و زندگی، صبح و شب، ابتدا وانتها« این صنعت در دیوان قیصر بسامد باالیی دارد. 
ومورد استفاده ي فراوان اوست. شعر زیر از نمونه هاي این صنعت می باشد:

)30: ص 1388من / سالهاي سال مردم / تا اینکه یک دم زندگی کردم ( امین پور، -
)73: ص 1363صبح خورشید آمد / دفتر مشق شبم را خط زد ( امین پور، -

اول آبی بود این دل، آخر اما زرد شد     آفتابی بود ، ابري شد، سیاه و سرد شد
) 49: ص 1388(امین پور، 

نکته اي که دربررسی این صنعت بدیعی در اشعار این  شاعر به دست می آید این است که بسامد 
وریکه با تکرار واژه هاي متضاد در اشعار قیصر با اندیشه و نحوه ي نگرش او به دنیا ارتباط مستقیمی دارد. بط

بررسی این صنعت می توان تا اندازه ي زیادي به ایدئولوژي وجهان بینی او پی برد. تکرار واژگان متضادي 
چون ( مرگ و زندگی، روز وشب، ابتدا وانتها، طلوع و غروب) می تواند خود تا حدود زیادي نحوه ي 

نگرش شاعر به زندگی و مسائل مربوط به آن را نمایان سازد. 
راعات نظیر. م6-2

خالقیت و مهارت شاعر به او امکان می دهد تا از حوزه ي تداعی معانی، واژگان متناسب را در کنار هم 
قرار دهد و نوعی آهنگ درونی ایجاد کند. در شکل گیري این صنعت، معموالً واژه ي اصلی ومحوري از 

یشه غالب او استوار است. قیصر نیز از کلمات کلیدي براي دستیابی به جهان بینی شاعر است؛ چرا که بر اند
این صنعت فراوان استفاده کرده است واشعاري زیبا خلق کرده است. به نمونه هایی از این صنعت در اشعار 

قیصر توجه کنید :
آري همیشه در پی هر تیر/ مرداد می رسد/ اما/ گه می توان ز تیر به اردیبهشت رفت! / باري عروج تند 

)57: ص 1363(امین پور، شهادت /این است!
) 69آسمان تعطیل است/ بادها بیکارند/ ابرها خشک و خیس/ هق هق گریه ي خود را خوردند(همان/ 
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در نمونه ي اول تناسب بین واژه هاي ( تیر، مرداد، اردیبهشت) و در نمونه ي دوم بین واژه هاي ( 
آسمان، باد، ابر) است.

. تلمیح6-3
استان یا حوادث تاریخ وفرهنگی وادبی و... در البالي شعر، از یک سو دانسته ها واندیشه اشاره به د

هاي شاعر را می نمایاند واز سویی دیگر، خواننده را در برابر دانسته هاي خود قرار می دهد ودر نتیجه، 
صی نشان داده نوعی موسیقی معنوي ایجاد می کند. قیصر نیز در اشعارش خود به این نوع صنعت توجه خا
است وفراوان از آن بهره برده است. ابیات زیر نمونه اي از این صنعت در اشعار قیصر می باشد:

گذشتی     اي که امواج طوفان ترا می شناسند      » ال « از نشابور با موجی از 
ي که آیات قـــرآن ترا می شناسندبوي توحید مشروط بربودن توست       ا

)86: ص 1363( امین پور، 
این ابیات اشاره به داستان عبور حضرت امام رضا (ع) از شهر نیشابور وحدیث معروف سلسلۀ الذهب 

ال اله إال اهللا حصنی فمن قالها دخل حصنی ومن حصنی أمن من عذابی. ولکن بشرطها کلمۀ« ... دارد: 
».وشروطها وأنا من شروطها

نتیجه
با بررسی تطبیقی عنصر موسیقی در اشعار قیصر امین پور نتایج زیر بدست می آید:

برخوردار است ) در بحث موسیقی بیرونی مشخص شد که اشعار  قیصر از تنوع اوزان و بحور1
بحر عروضی استفاده کرده است. و اما در میزان بکارگیري او از این بحور پنج بحر؛ هزج، 11بطوریکه او  از 

% بحور شعري اش را تشکیل می داد. 50رمل، مضارع، رجز و متقارب بیش از 
مشخص شد که ) در بحث موسیقی کناري با بررسی دو عنصر قافیه و ردیف در اشعار این شاعر 2

قافیه هاي بکار رفته در اشعار قیصر از غناي موسیقیایی زیادي برخوردار است.ودر بحث ردیف در دیوان 
% از غزلیات او داراي ردیف هستند. و اینکه ردیف هاي فعلی بیشترین بسامد را از میان 33قیصر نشان داد که 

سایر اقسام آن به خود اختصاص داده اند. 
موسیقی درونی مشخص شد که این شاعر از تمامی سطوح آن؛ تکرار(در چهار صورت؛ ) ودر بحث3

واج آرایی، تکرار هجا، تکرار واژه، تکرار جمله)، جناس ( دردو نوع جناس تام و غیر تام) وسجع استفاده 
شعر کرده اند. و همچنین مشخص شد که این شاعر با استفاده از این  نوع موسیقی در جهت تقویت مضمون 

خویش بهره ي زیادي برده است.
) در بحث موسیقی معنوي نیز با بررسی سه صنعت: تضاد، مراعات نظیر وتلمیح میزان تأثیر گذاري 4

زیاد آنها در ایجاد موسیقی معنوي آشکار شد.
کتابنامه
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ه ، نقد و بررسی، نام»مروري بر کارنامه شعر قیصر امین پور«)، 1389اقتصادي نیا، سایه، (.1
.149-138فرهنگستان، صص 

)، آینه هاي ناگهان، چاپ دوازدهم، نشر افق، تهران.1386امین پور، قیصر، (.2
)، تنفس صبح، چاپ اول، حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی، تهران.1363ــــــــــ ، (.3
)،  دستور زبان عشق، چاپ نهم، انتشارات مروارید، تهران.1388ــــــــــ ،( .4
) ، گلها همه آفتابگردانند، چاپ دوازدهم، انتشارات مروارید.   1381ـــ ، (ـــــــ.5
زبان شناختی، نیلوفر، تهران.-)،  مقاالت ادبی1370حق شناس، علی محمد، (.6
)، موسیقی شعر، چاپ سوم، آگاه، تهران.1370شفیعی کدکنی، محمد رضا، (.7
سوم، نشر میترا، تهران.)، آشنایی با عروض و قافیه، چاپ 1389شمیسا، سیروس، (.8
، مجله بوستان »قیصر امین پور و رویکرد نوستالژیک«)، 1391باقی نژاد، عباس، (-علی زاده، ناصر.9

.204-175ادب، سال چهارم، شماره دوم، صص 
، ادب پژوهی، »سه صدا، سه رنگ، سه سبک، در شعر قیصر امین پور«)، 1387فتوحی، محمود،(.10

.30-9شماره پنجم، صص 
، دو فصلنامه پژوهش زبان »نگاهی دیگر به موسیقی شعر وپیوند آن با موضوع« ض منش، پرند، فیا.11

وادبیات فارسی، دوره ي جدید، شماره ي چهارم.
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يبررسی تطبیقی رمانتیسیسم در اشعار سهراب سپهري و قصیده
الحیاة ابوالقاسم الشابیإرادة 

حسن گودرزي لمراسکی
بیات عربی دانشگاه مازندراناستادیار گروه زبان و اد

پور عالیزمینیزهرا قربان
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران 

چکیده
مکاتب ادبی بسیاري یکی پس از دیگري در اروپا ظهور یافتند. هر مکتب براي پر کردن خألهاي مکتب 

از خود بوجود آمدند. یکی از این مکاتب پیش از خود و یا در واقع به عنوان طغیانی در مقابل مکتب پیش
مهم در آغاز قرن نوزده، رمانتیسیسم بود. کشورهاي شرقی بویژه کشور ایران و کشورهاي عربی نیز در پی 

هاي اروپایی با این مکتب آشنا شدند و شاعران نیز چون این مکتب را ها از زبانگسترش تألیفات و ترجمه
آزمایی در این مکتب نو ظهور زدند؛ از جمله خویش یافتند، دست به طبعمناسب با شرایط جامعه و احوال

این شاعران در ایران سهراب سپهري و در کشور تونس، ابوالقاسم الشابی بود. در این مقاله تالش شده که با 
باهت رجوع به هشت کتاب سهراب سپهري و قصیده بلند ارادة الحیاة ابوالقاسم الشابی مفاهیم رمانتیکی که ش

و قرابت عمیقی میان آنان حاکم است مورد بررسی قرار گیرد.
سپهري، شابی، رمانتیسیسم.ها:کلیدواژه
مقدمه

از جهت سیر تاریخی مکاتب ادبی در اروپا، بعد از دوره کالسیک، مرحله نئوکالسیک است که در واقع 
بهتر با دوران باستان است. این دوران نیز تر نوعی آشنایی هاي باستانی یا به زبان واضحبازگشت به سرچشمه

مثل دوران کالسیک سعی داشت جلوي هر نوع شور و هیجان را بگیرد و عقل و خرد را بر همه چیز و همه 
جا حاکم کند، بنابراین در این دوره هم نثر تسلط داشت و جایی براي آفرینش فردي و نیروي تخیل هنرمند 

)80، 1371ماند. (سید حسینی، باقی نمی
که بسیار به اصول و قواعد ثابت و -زادگاني اشراف و اصیلي اول قرن هجدهم، طبقهاما در نیمه

قدرت و اعتبارشان را از دست دادند، کم کم کسانی نوگرا و شایسته -بند بودندتغییرناپذیر کالسیک پاي
گونه که د، طرز تفکر مردم دیگر آندادنتري نشان میاعتنایی بیششدند که به قوانین و اصول بیمحسوب می

مردم از قواعد خشک و منظم کالسیک ترین دلیل آن هم دلزدگی و ماللخواستند نبود، مهمها میکالسیک
شدن ي جدید بود. بنابراین جنبشی با عنوان رمانتیسیسم با جمعبود که مانع هر نوع اعتراض یا اظهار عقیده

هاي غنایی ورزورث و کالریج ه برادران شگل شکل گرفت که انتشار ترانهعقیدگروهی از افراد همفکر و هم
)82در انگلستان به این جنبش کمک بسیار کرد. (همان، 1798در سال 
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ي فردي بود همزمان با تحوالت سیاسی و این مکتب که عنصر اصلی آن، احساس و توجه به تجربه
از آن جمله کشور ایران و تونس و شاعرانی جوان اقتصادي و اجتماعی در کشورهاي شرقی گسترش یافت 

ها چون سهراب سپهري و ابوالقاسم الشابی به دلیل حساسیت باالي دو شاعر متعهد نسبت به سرنوشت ملت
هاي اي تطبیقی اندیشهبردن هر دو شاعر به مضامین رمانتیکی بویژه طبیعت بر آن شدیم تا در مقایسهو پناه

رسی کنیم. هر چند تفاوتی اندك در افق دید این دو شاعر وجود داد، اینکه اگر چه رمانتیکی ایشان را بر
سپهري مانند شابی در دفتر اول یعنی مرگ رنگ، به شدت تحت تاثیر جامعه و تب و تاب سیاسی است و 

راهی اما در ادامه راه، سپهري-برخالف شابی که امیدوارانه است-مضامین رمانتیکی او رنگ غم و یاس دارد
گزیند و مشکل اصلی انسان را دور شدن از طبیعت و اصلش تر که همانا راه درون است بر میبزرگتر و عمیق

داند.می
مکتب ادبی رمانتیسیسم

مکتب رمانتیسیسم به عنوان یک مکتب ادبی مطرح و مشخص براي نخستین بار در انگلیس ظهور یافت و 
ترین مکاتب ادبی غرب است که به اعتقاد برخی . این مکتب از مهمسپس به تدریج تمام اروپا را در نوردید

)1366،490شود. (دیچز،ترین قله ادبی بعد از شکسپیر محسوب میمنتقدان، عالی
دادند یعنی به جاي انتقاد از روي عقل، هنرمندان و ادیبان این مکتب، احساسات را بر عقل ترجیح می

ن خواهان زندگی روستایی و طبیعت وحشی و بدوي بودند. انتقاد حسی رایج شد. این نویسندگا
) همچنین نسل رمانتیک دچاراحساس انزوا، افسردگی و تنهایی شد زیرا دوران 1371،170(سیدحسینی،

ها به جهت ناپایداري داري نوظهور پاسخگوي نیازهاي آنان نبود، اینتابید و سرمایهفئودالیسم را بر نمی
)1378،161خودبیگانگی شده بودند. (جعفري جزي،وضعیت اجتماعی دچار از

ها داشته باشد، براي کند موضع مخالف یا اصوالً ناهماهنگ با کالسیستها سعی میمکتب رمانتیست
گوید: ذوق همین هماهنگی نظرات و عقاید کمتر دیده می شود چنان که شگل پیشواي رمانتیسیسم آلمان می

ر متضاد است، در سبک رمانتیک طبیعت و هنر، شعر و نثر، جد و هزل، رمانتیک پابند نزدیکی امور بسیا
چه آسمانی است و باالخره زندگی چه زمینی است و آنخاطره و پیشگویی، عقاید مبهم و احساسات زنده، آن

هاي مشترکی است که تقریباً در تمام ) با این همه داراي ویژگی1371،85آمیزد. (سیدحسینی،و مرگ درهم می
ستایی، رویا، عشق و آزادي،گریز ازعقل، توجه به روزگار کودکی، سفر، ار رمانتیک وجود دارد: طبیعتآث

جاندارپنداري، شب و تاریکی، یاس و غم، تنهایی، تخیل.
براي بررسی انتخاب شده ةالحیاةدراین مقاله با توجه به اینکه از دیوان شعر ابوالقاسم الشابی، قصیده اراد

ین مواردي از اصول مکتب رمانتیسیسم انتخاب شده که بین اشعار سهراب سپهري و این قصیده است ؛ بنابرا
ستایی،جاندارپنداري، شب و تاریکی و خواب و رویا.مشترك باشدکه عبارتنداز: عشق وآزادي، طبیعت

رمانتیسیسم در ادبیات معاصر عربی و فارسی
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هاي هان، همواره شاهد تغییرات متنوعی در طول دورهترین ادبیات جعنوان یکی از بالندهادب عربی به
مختلف بوده است. در عصر معاصر نیز این ادب پا به پاي تحوالت جهانی هر چند با تاخیر، با آغوشی باز و 

هاي این مکتب هاي مکتب رمانتیسیسم گردید. یکی از مهمترین عوامل نفوذ آموزهدلی مشتاق، پذیراي آموزه
م به مصر و به دنبال آن آشنا شدن اندیشمندان و 1798ي ناپلئون بناپارت در سال ملهدر ادبیات عرب، ح

ي ملت عرب بیدار شد. ادیبان عرب با همتایان غربی خود و ارتباط با آن ها بود؛ از این رو بود که اذهان خفته
مخالفت با تقلید از ي ادبیات عربی باعث شورش علیه تکلف و تصنع در آثار ادبی و این بیداري در حوزه

آثار گذشتگان و در نهایت تجدد و نوآوري در مضمون و ساختار شعر شد. از پیشگامان مکتب رمانتیسیسم 
در جهان عرب، خلیل مطران، احمد زکی ابوشادي، عبدالرحمن شکري، عباس محمود عقاد، ابراهیم ناجی و 

گر مفاهیم رمانتیکی در ادبیات عربی شدند. شاعههاي ادبی، اها و گروه... بودند که هر یک در قالب انجمن
)128، 1390(غیبی، 

اي از رمانتیسیسم البته نه که آغاز عصر رضا شاهی است، شاخه1300در ادبیات فارسی نیز از حدود سال 
)108، 1370شود. (شمس لنگرودي، به شکل اروپایی آن بلکه با تغییراتی در کشور ما ایجاد می

هاي آن است و متأثر از رمانتیسیسم فرانسه حالت انزواطلبی، سرخوردگی از تالشي نیما سرشاخه
اجتماعی، پناه بردن به طبیعت و تنهایی در افسانه نیما که مانیفست شعراي این دوره است، دیده 

)51، 1380شود.(شفیعی کدکنی، می
هاي کسان نبوده و هر کدام به صورتبعدها کسانی پیدا شدند که راه نیما را ادامه دادند، البته روششان ی

مختلف جلوه کردند. اینان کسانی مثل نصرت رحمانی، ابتهاج، شاملو، اخوان، فروغ، رویایی، سپهري و ... 
بودند.

سهراب سپهري شاعر رمانتیست ایران
به اي اهل علم و ادب در کاشانسهراب سپهري در پانزدهم مهرماه سال هزار و سیصد و هفت در خانواده

دنیا آمد. مادربزرگش حمیده سپهري شاعري بنام و پدربزرگش لسان الملک سپهري نویسنده ناسخ التواریخ 
سراي ي دو ساله دانشبود. در سال هزار و سیصد و پنج پس از پشت سر گذاردن دوره اول دبیرستان و دوره

و پرورش درآمد و در خرداد هزارو ي فرهنگ و هنر و آموزش مقدماتی در کاشان و تهران به استخدام اداره
سیصد و بیست و شش مجموعه شعر خود را به نام در کنار چمن یا آرامگاه عشق در سن نوزده سالگی به 
چاپ رسانید. در سال هزار و سیصد و سی، نخستین مجموعه شعر خود را به نام مرگ رنگ منتشر 

کلی جهان و اضدادي که در آن هست، حرف ) که از نظر محتوا، شاعر از سرنوشت32، 1375کرد(عابدي، 
اي از زمان به طور خاص در این مجموعه از تنهایی، غم، اندوه، شب و زند نه از دنیاي خاص یا برههمی

ها را به چاپ رساند که ي زندگی خواب) در سال بعد مجموعه28، 1375سیاهی صحبت شده است. (ترابی، 
) بعد از این تا 83، 1371حقوقی، »(گرددبه خویشتن خویش باز میبرد وسپهري از این جامعه می«در آن 
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سال هزار و سیصد و چهل، زندگی سهراب در گشت و گذار و سفرهاي خارجی گذشت تا اینکه در همین 
تري سال دو مجموعه آوار آفتاب و شرق اندوه را منتشر کرد. در آوار آفتاب شاعر با طبیعت ارتباط بیش

اي دارد و در شرق اندوه در آرامش روحی و فکري و توام با هیجان و با آن تماس عاشقانهکند و برقرار می
اش پیدا شده ي سلوك و اندیشهاحساس رها شده است و مشخص است که جهشی بزرگ در پهنه

) شهرت سپهري در سال هزار و سیصد و چهل و چهار و چهل و پنج به خاطر 162، 1375است(عابدي، 
) در صداي پاي آب سپهري 33، 1375ي بلند صداي پاي آب و مسافر ایجاد شد.(همان، موعهانتشار دو مج

ي همان صداي پاي کند و مسافر نیز ادامههمه را به دنیاي سادگی، بدویت، صمیمیت و یگانگی دعوت می
پردازد.آب است منتها با زبانی دشوارتر و مسافري که به سیر آفاق و انفس می

این دو مجموعه، مجموعه حجم سبز را منتشر کرد و باالخره آخرین مجموعه شعر او به نام یکسال بعد از 
ما هیچ ما نگاه به همراه دیگر اشعار او در دیوانی به نام هشت کتاب در خرداد هزار و سیصد و پنجاه و شش 

) 33، 1375انتشار یافت. (همان، 
جاه و نه در اثر سرطان خون دیده از این دنیاي سرانجام سهراب سپهري در اول ماه هزار و سیصد و پن
داشت پس از مرگش در گلستانه به خاك به خاك خاکی فرو بست، گر چه خود در زمان حیاتش دوست می

سپرده شود اما براي در امان ماندن مزارش از طغیان رودخانه و با پیشنهاد محمد فیلسوفی از دوستانش در 
) 43، 1375د اردهال به خاك سپرده شد.(همان، صحن امامزاده سلطان علی در مشه

سهراب سپهري از جمله شاعران معاصري است که از مکتب رمانتیسیسم تأثیر پذیرفته و دلیل این مدعا، 
باشد.زدگی و ... در اشعار او میستایی، گریز از صنعتوفور مفاهیم رمانتیکی چون عرفان، عشق، طبیعت

یست تونسابوالقاسم الشابی شاعر رمانت
در شابیه یکی از مناطق سهر تورز در جنوب تونس متولد 1909ابوالقاسم الشابی در ماه آذار(مارس) سال 

اي سرسبز و زیبا بود و باغ و بوستان هم در آن فراوان بود و شاید یکی از علل گرایش شد. این منطقه، منطقه
دانند.شاعر را فرزند طبیعت میهاوي به رمانتیک، همین محیط طبیعی باشد چون که رمانتیک

اي بزرگ شد... در سن نه سالگی خانواده شابی داراي پیشینه علمی و ادبی بود و شابی در چنین خانواده
قرآن را کامالً حفظ کرد و در سن یازده سالگی به دانشگاه زیتونیه در پایتخت رفت و در آن جا به تحصیل در 

التحصیل شد و به مدرك تطویع که باالترین میالدي فارغ1928نکه در سال علوم دینی و لغوي ادامه داد تا ای
مدرك علمی در آن زمان بود، دست یافت. دانشگاه زیتونیه مرکز تحول مهمی در زندگی وي بود. چرا که در 

ادبیات آنجا با ادبیات مهجر آشنا شد و آثار بزرگان این ادب مانند: جبران و نعیمه و ابوماضی را مطالعه کرد و
هاي مرجع هاي شاعران گذشته و کتابمهجر تاثیر فراوانی بر موضع فکري وي داشت، همچنین وي دیوان

ها پرداخت و به ... و معجمها را مطالعه کرد. سپس به مطالعه آثار غربیةاالعشی و عمدمانند: أغانی و صبح
ي آورد و از بزرگان غرب مانند المارتین و ها روهاي بیگانه به ترجمه این کتابدلیل عدم آشنایی با زبان
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گوته تاثیر فراوانی پذیرفت. پدر شابی، محمد الشابی تاثیر بسزایی در رشد و پیشرفت  وي داشت. محمد 
م به 1908الشابی مدت هفت سال در االزهر تحصیل علم نمود و از شاگردان محمد عبده بود و در سال 

م اولین کتاب خود را که در 1929قاضی تعیین شد. شابی در سال تونس بازگشت و در همان سال به عنوان
، 1381به پدرش اهدا نمود.(گودرزي لمراسکی، » الخیال الشعري عندالعرب«آن سال منتشر شد، با عنوان 

کتبی ؛ -2شفاهی -1شود: باشد. نثر شابی به دو قسمت تقسیم میمی) شابی داراي آثاري به نثر و نظم 191
هاي وي در مورد شاعران مغرب شود، مانند سخنرانیهاي شابی میی شامل محاضرات یا سخنرانینثر شفاه

)197، 1381شود. (همان، أقصی، نثر کتبی شامل رسائل و یومیات و مقاالت می
که در این مقاله نیز به آن ةالحیاةي ارادمهمترین اثر شعري او نیز همان دیوان اشعار است که قصیده

باشد. در مجموع شعر شابی تعبیر صادق و تصویري دقیق است از شده است، از قصاید مشهور آن میپرداخته
، عمق ةالحیاةکند به ویژه در قصیده ارادزندگی و در شعر خودش عمق احساسات خویش را بیان می

ه زندگی امیدوار ها را نسبت بدهد و آنکند و به مردم نوید پیروزي میاحساسات صادقانه خویش را بیان می
) 201، 1381کند. (همان، می

زندگی کوتاه اما پر بار شابی از چند زاویه قابل بررسی است، از سویی او نزدیک به شاعران مهاجر عرب 
ي امریکا بود که به ادبیات مهجر معروف است شاعرانی چون جبران خلیل جبران، میخاییل نعیمه و در قاره

هاي این جریان هستند. از سوي دیگر او از شعر فرانسه به ویژه مکتب رمانتیسم رهایلیا ابوماضی از دیگر چه
بردن تاثیر پذیرفته، رمانتیسم راه خود را از مکتب سنتی جدا کرد و با قیود ادبی سنتی به مبارزه پرداخت. لذت

ي خود کرد.د، پیشهکني تخیل و بیان آنچه را که هنرمند حس میاز طبیعت، ارج گذاشتن به احساسات و قوه
البته در این دوران نهضت بیداري سیاسی هم در میان ادیبان جهان عرب از مصر تا شام و عراق رواج 

اي در جهان عرب پدیدار شدند که هم نوخواه و تجددگرا و هم مخالف استیالي داشت و شاعران برجسته
تر داشت و در اي اجتماعیشابی چهرههاي عرب بودند، از همین رو رمانتیسیسم کسانی مثلغرب بر ملت

واقع در دوران میان دو جنگ جهانی این شاعر جوان یکی از پیشگامان نهضت رمانتیسیسم در جهان عرب 
شد.

الشابیةالحیاةمفاهیم رمانتیکی مشترك بین اشعار سپهري و قصیده اراد
عشق و آزادي-1

و شاعر است. این عشق باید آزاد گذاشته شود عشق و عالقه مفهوم و معنی زندگی و الهام بخش هنرمند
اي از زندگی را چه زشت تواند و آزاد است هر گوشهو هیچ اصلی نباید باعث محدودیت آن شود. ادبیات می

تواند هر گونه باشد: جسمانی، روحانی، عشق به طبیعت، به موجودات و و چه زیبا به تصویر بکشد. عشق می
) این مضمون در شکل انسانی آن در شعر شاعران رمانتیک به دو نوع تقسیم 73؛ 1371... (سید حسینی، 

ها نوع اول عشق به معشوق زمینی و مجازي و به تصویر کشیدن لحظات شادي و غم که شاعر آن« شود:می
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کند و نوع دوم، عشق به انسانیت که شاعر در آن را در قالب یک تراژدي اندوهناك براي مخاطب تصویر می
)282، 1967(دارد، » شود.ها شاد و از رنج آنان حزین و غمگین میعادت انساناز س

اي دارد؛ عشق چه در مفهوم انسانی آن و چه در مفهوم غیر انسانی در اشعار سهراب سپهري جایگاه ویژه
گردد:در شکل انسانی، این عشق هم شامل عشق به زن، زنی اثیري می

عشق/ رفتم، رفتم تا زن/ تا چراغ لذت/ تا سکوت خواهش/ تا صداي من به دیدار کسی رفتم در آن سر 
)277پر تنهایی (صداي پاي آب، 

کند ها بودیم/ که چشم زن به من افتاد/ صداي پاي تو آید، خیال کردم باد/ عبور میدر ابتداي خطیر گیاه
جشن خطوط/ نگاه کن به هاي قدیمی/ صداي پاي تو را در حوالی اشیا/ شنیده بودم/ کجاست از روي پرده

ها:) و هم شامل عشق به انسانیت و سرنوشت انسان325تموج، به انتشار تن من (مسافر، 
هایی که من مرا خواب زیر یک شاخه دور از شب اصطکاك فلزات و آن وقت/ حکایت کن از بمب

د مرغابی از روي دریا هایی که من در خواب بودم و تر شد/ بگو چنخواب بودم و افتاد/ حکایت کن از گونه
)396پوش از روي رویاي کودك گذر داشت (حجم سبز پریدند/ و در آن گیروداري که چرخ زره

است و کردهاند که گویی در اجتماع آن روز زندگی نمیاگر چه برخی، سهراب سپهري را شاعري دانسته
بچه بودایی « ضا براهنی که او را پندارند همانند راعتنا میاو را نسبت به سرنوشت جامعه و مردم بی

لوحی بیند و گاه خود را به سادهعاج تقدس و صفا همه چیز را خوب میداند که در برجاي میاشرافی
)21، 1380(براهنی، » زندمی

اما در واقع شعرهاي زیادي وجود دارند که یا به تصریح همانند شعر باال و یا در تمثیل، نگرانی خود را از 
دارد مانند شعر آب:ت جامعه و مردم بیان میسرنوش

رود پاي سپیداري، خورد آب .../ شاید این آّب روان میآب را گل نکنیم/ در فرو دست انگار کفتري می
تا فرو شوید اندوه دلی/ دست درویشی شاید، نان خشکیده فرو برده در آب/ ...../ مردم باالدست چه صفایی 

فهمند/ گل نگردندش ما نیز/ آب را گل نکنیم.آب را میدارند .../ مردمان سر رود 
گوید و به ي خود به سرنوشت ملت خود سخن میابوالقاسم الشابی نیز در این قصیده، از عشق و عالقه

دنبال آزادي است:
راَن یستجیب القدفال بدةإذا الشعب یوماً اراد الحیا

للقَید اَن ینکَسرْللیل اَن ینجلی                      و ال بدو ال بد
تَبخرَ فی جوها و اندثَرْةو من لم یعانقه شوقُ الحیا

)32من صفعۀِ العدم المنتصرْ (شابی،ةفویلٌ لمن لم تَشُقه الحیا
اي جز تسلیم نخواهد داشت/ و شب اگر ملتی روزي زندگی دوباره را بخواهد، قضا و قدر چاره« ترجمه:

ي بندها باید شکسته شوند/ و هر کس که شوقی براي زندگی ندارد در فضاي حتماً روز خواهد شد و همه
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رود/ پس واي بر آن کس که زندگانی را از میان سیل نابودکننده و پیروز میشود و از بینزندگی نابود می
» شکافد نمی

او به آینده امیدوار است:
الربیع، بانعامه                   و احالمه، و صباه العطرءو جا

قد غَبرو قَبلها قُبالً فی الشفاه                 تعید الشباب الذي
)34خَر (شابی،و خُلدت فی نسلک المدةو قال لها: قدع منحت الحیا

زند و جوانی و آید/ و بر زمین بوسه میهایش، رویاها و شوق و عشق معطرش میترجمه: بهار با نغمه
انداز شده و در نسلت پسگرداند/ و به او گقت: زندگی به تو عطااش را به او باز میطراوت از دست داده

شونده باقی مانده است. 
هاي دیگري مثل طبیعت نیز در شعر دو شاعر وجود دارد که به دلیل تکرار در بخش عشق به پدیده

گردد.طبیعت ذکر نمی
ستاییطبیعت-2

ه، ها از تالطم و تضاد زندگی شهري گریختاي است، آنها داراي اهمیت ویژهطبیعت از دیدگاه رمانتیست
برند. زیرا آن جا همه چیز بکر و ناب و بی آالیش است.براي آرامش به طبیعت پناه می

ها نیست: اي به طبیعت دارد، نگاهی که از پشت عادتسپهري نیز به عنوان یک شاعر رمانتیست نگاه تازه
)279ها را باید شست، جور دیگر باید دید (صداي پاي آب، چشم

اندازد: ي آن یگانه است که هر ذره او را به یاد اصل و منشأشان یعنی خدا میاو چنان با طبیعت و اجزا
ام یک گل سرخ/ جانمازم چشمه، مهرم نور/  دشت سجاده من/ در نمازم جریان دارد من مسلمانم/ قبله

ماه، جریان دارد طیف/ سنگ از پشت نمازم پیداست/ همه ذرات نمازم متبلور شده است/ من نمازم را وقتی
خوانم/ پی حرام علف میاالةي سرو/ من نمازم را پی تکبیرخوانم/ که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستهمی

)271قدقامت موج (صداي پاي آب، 
داند که آنچه در این جهان موجود است، به جا و ضروري است و نباید چیزي از طبیعت کاستی او می

گذاشت:پیدا کند و باید به قانون زمین احترام
و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد/ و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون/ و بدانیم اگر کرم 

)294خورد به قانون درخت (صداي پاي آب، نبود، زندگی چیزي کم داشت/ و اگر خنج نبود لطمه می
ي در افتادن در ورطه زلهجان سهراب با ذره ذره طبیعت پیوند نا گسستنی دارد. قطع این پیوند به من

نابودیست. 
)337اي را بکنم خواهم مرد. (حجم سبز،دانم، سبزهمی
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خواهد با کند. هر چند میشابی نیز به عنوان یک شاعر رمانتیست معاصر با طبیعت احساس یگانگی می
:یادآوري نظم و قانون و تالشی که در طبیعت جریان دارد، جامعه خویش را به تحرك وا دارد

یحتقر المیت، مهما کَبرْوةالحیا، یحبٌّهوالکونٌ حی
الزٌهور الطیور          و ال النحلُ لظم میت فَال االفقُ یحضُن میت

)34المیت تلک الحضرْ (شابی،و لَو ال أُمومۀُ قَلبی الرووم               لما ضحت
دارد و مرده را هر چند که بزرگ باشد کوچک را دوست میترجمه: این جهان زنده است و زندگی

نشیند/ و اگر گیرد و نه زنبور عسل بر گل مرده میهاي مرده را در آغوش میشمرد/ پس نه افق پرندهمی
پذیرفت.ي زمین نبود او نیز مرده را در دل خویش نمیدلسوزي مادرانه

ي پاك کودکی و دور شدن از طبیعت که او را دچار ورهگاه که سپهري به خاطر فاصله گرفتن بشر از دآن
گوید:خورد و میکند و بر حال گیاهان غبطه میتنهایی و غربت در این دنیا کرد گله می

و فکر کن که چه تنهاست/ اگر که ماهی کوچم دچار آب دریاي بیکران باشد/ چه فکر نازك غمناکی/ و 
ي محوي به رد وحدت اشیاست/ خوشا به حال گیاهان که اشارهي نگاه گیاه است/ و غم غم تبسم پوشیده

)293هاست. (مسافر، ي آننورند/ و دست منبسط نور روي شانهعاشق
کند:گونه بیان میهاي زیر سلطه اینشابی این نگرانی را به خاطر ملت

ر؟التی انتظةأین االشعۀُ و الکائنات؟                و أین الحیا
 الی النورظَمئتالی الظل فَوق الغصون         ظَمئتتحت الشَجر

ظَمئت الَی النفع، بین المروج         یغنی و یرقَص فوقَ الزهر
)34ظَمئت الی نغمات الطُیور              و همس النَسیم  و لَحن المطَر (شابی،

ها تشنه شدم و است؟/ به نور روي شاخهپرتوها و موجودات کجایند و زندگی مورد انتظارم کج« ترجمه: 
رقصد تشنه شدم/ به ها میخواند و روي گلبه سایه زیر درخت تشنه شدم/ به چشمه میان مراتع که آواز می

»ها و صداي آهسته نسیم و آهنگ باران تشنه شدم و ... هاي پرندهنغمه
جاندارپنداري-3
دانستند، براي آن تقدس و یدادهاي اطراف خود را نمیهاي اولیه، به دلیل اینکه علت حوادث و روانسان

ها شکل گرفت. یکی از مواردي که پنداشتند و از این طریق اسطورهها را جاندار میحرمتی قائل شدند و آن
هاست و به همین دلیل جاندارپنداري در آثار ها و زندگی اولیه انسانرمانتیست ها به آن توجه دارند اسطوره

یافته است. سهراپ سپهري نیز همواره در حسرت روزهاي نخستین بشر و هماهنگی انسان با ایشان راه 
محیط پیرامونش است همچون آنان، طبیعت را صاحب روح دانسته و بنابراین موارد زیادي از تشخیص در 

ت به هاي انسانی اسهاي زیر، رقصیدن و چشم گشودن که از ویژگیخورد: در مصراعاشعار او به چشم می
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گشاید چشم تر سپید (مرگ رنگ، نیزار و مرداب نسبت داده شده است. همپاي رقص نازك نیزار/ مرداب می
18(

شب ایستاده است/ خیره نگاه او/ بر چارچوب پنجره من/ سر تا به پاي پرسش، اما/ اندیشناك مانده و 
) 48خاموش (مرگ رنگ، 

کند.اندیشد و سکوت پیشه میمینگرد، در باال شب به انسانی مانند شده که می
)81ها، ها چه هوسناکش بوییدند. (زندگی خوابزد/ صخرهجاده نفس نفس می

انداخت/ فکري آمد، دست در گردن حس میچسبانید/ شوق میگاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می
)276کرد. (صداي پاي آب، بازي می

)304. (مسافر، آمدغروب بود/ صداي هوش گیاهان به گوش می
ي هر میوه ها در سایهخواندند.../ اضطراب باغها آواز میبا سبد رفتم به میدان، صبحگاهی بود/ میوه

)369روشن بود. (حجم سبز، 
:ةالحیاةي ارادچنین است در قصیدهو هم

النجوم              و غَنیت للحزن حتی سکرْءسکرت بها من ضیا
العمر ؟ْلمن اذبلَته ربیعةید الحیاالدجی: هل تعسالت

فلَم تتکلم شفاه الظالم                     و لم تَتَرنم عذاري السعرْ
)33و قالَ لی الغاب فی رقه                  محببه مثل خَفق الوتَرْ (شابی،

تا او مست شد/ از تاریکی پرسیدم: آیا ها مست شدم و براي اندوه آواز خواندم ترجمه: از درخشش ستاره
گرداند؟/ اما تاریکی لب به سخن نگشود و دوشیزگان اش نموده، بهار عمر را بر میزندگی به کسی که پژمرده

گاه جنگل با آوایی نرم و دوست داشتنی، همچون صداي زه کمان گفت.سحرخیز به آواز برنیامدند/ و آن
گوید:در جایی دیگر می

لی االرض لما سالت           أیا اُم هل تکرهینَ البشرْ؟و قالَت 
اهل الطموح         و من یستلذُ رکوب الخطرْابارك فی الناس

)32عیش الحجرْ (شابی،و ألعنُ من ال یماشی الزمان          و یقنَع بالعیش
ا از بشریت متنفري؟/ پاسخ داد که برکتم ترجمه: و زمبن به من گفت هنگامی که از او پرسیدم اي مادر آی

کنم کسی که با برد/ و لعنت میهاي اهل تالش است و هر کس که از سوار شدن بر خطر لذت میدر آدم
کند.کند و به زندگی همچون سنگ قناعت میزمان همراهی نمی

کند.که در اینجا، زمین مانند مادري مهربان فرزندانش را راهنمایی می
ریکیشب و تا-4
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شاعر رمانتیک به دلیل سرخوردگی از جامعه و محیطی که در آن وجود دارد، از سیاهی و تاریکی و غم و 
گوید اما شب در شعر سهراب سپهري، در همه جا به یک معنا و مفهوم نیامده است؛ در دفتر اندوه سخن می

گوید:اول که از تاریکی و افسردگی زمانه سخن می
اي لغزد اگرروي زمین/ نقش وهمی است تاریکی/ درودیواربه هم پیوسته/ سایهاي نیست دراین رخنه

)12زبندي رسته (مرگ رنگ،
تمام زندگی اورا شب وتاریکی فرا گرفته است:

شب ایستاده است / خیره نگاه او/  برچارچوب پنجره من/ سرتا به پاي پرسش، اما اندیشناك مانده 
)48د.(مرگ رنگ، وخاموش/ شاید/ ازهیچ سو جواب نیای

ها، آوار آفتاب و شرق اندوه، شب و تاریکی، گسترش در دفاتر دوم و سوم و چهارم یعنی زندگی خواب
که او دیگر امیدي به روشنایی ندارد:یابد چنانبیشتري می

)83ها ، گریم. (زندگی خوابهاي شکسته میام/ و بر این شاخهشب را نوشیده
)209(آوارآفتاب، . چه ما آوازي نیست/ شب، گلدان پنجره ما را ربوده استاي، درکودرسراي ما زمزمه

وار، به چیزها پیچید، به حناها، افراها / پایان شبی، مادر خواب یک خوشه رسید، خوشه تاریکی پیچک
)246مرغی چید. (شرق اندوه، 

دیگر از آن حاالت یاس و گیرد، اي میتاریکی و شب از صداي پاي آب به بعد، براي سپهري مفهوم تازه
کم جاي مناجات و عرفان است:ناامیدي خبري نیست، براي سپهري شب کم

)277تا ته کوچه شک/ تاهواي خنک استغنا / تاشب خیس محبت رفتم. (صداي پاي آب، 
)310آمد / وحزن شب جریان داشت / در سکوت دو مرد ( مسافر، حیات روشن بود / باد می

)264هاست ( حجم سبز، / نوبت پنجرهشب سرودش را خواند
و در نهایت در دفتر آخر شب، مفهوم فناي عرفانی می یابد:

ته شب یک حشره / قسمت خرم تنهایی را تجربه خواهد کرد / داخل واژه صبح / صبح خواهد شد (ما 
)457هیچ ما نگاه،

کند، اما او دیدي متفاوت نسبت ، درمورد تاریکی صحبت میةالحیاةشابی نیز در قسمت آخر قصیده اراد
اي هارا مشاهده می کند، البته پیروزيبه تاریکی و شب دارد. او در تاریکی شب، روشنایی صبح پیروزي ملت

هایی باشد که تحت تسلط تواند نمادي از سیاهی ملتآید. این تاریکی میکه به دست خود ملت، به دست می
دهد:ا به صبح امید بشارت میها راستعمارگران گرفتارند و شابی آن

الخیال، و یذکی الفکَرْعمیق        یشُبجی عن جمالالدو شَف
فُه ساحرٌ مقتَدریصرغریبسحرعلی الکونو مد

ضا           و ضاع البخور، بخور الزهورو مناعت شُموع النجوم الو



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6492

بأجنحه من ضیاء القَمرْو رفرف روح، غریب الجمال   
، قد سحرْ، حالمنشیدالحیاه المقدس              فی هیکلو رن

)35الطموح          لهیب الحیاه و روح الظفَرْ (شابی،و اُعلنَ فی الکون: أن
کند/ و یدهد و فکر را تیزهوش مشود که خیال را رشد میترجمه:و در تاریکی زیبایی عمیقی کشف می

هاي دهد / و شمعدهدکه یک جادوگر با قدرت آن را انجام میا امتداد میروي هستی جادو غریبی ر
هایی از نور پراکند/ و روح را با زیبایی غریبی با بالها را میکند و عطرگلهاي درخشان را روشن میستاره

آورد/ و در و جادو شده به صدا در میآلود زند/ و سرود زندگی مقدس را در تندیسی خوابماه صدا می
کند که تالش کردن آتش زندگی و روح پیروزي است.جهان اعالم می

اگر چه به کارگیري مفهوم شب و تاریکی در شعر دو شاعر با یکدیگر متفاوت است اما این نکته قابل 
ارزش دیگري بخشیدند، توجه است که این دو تن شب و تاریکی را از معناي معمول آن خارج کرده و به آن

بیند.سپهري به شب، معنایی عارفانه می بخشدو شابی درآن طلوع پیروزي ملت را می
خواب و رویا -5

توان از دنیاي ناآرام، ي آن میشناسی و روانکاوي، خواب و رویا مفري است که به واسطهازنظر روان
رزوهاي برنیامده خود را برآورد.ي آن کام ها و آنابسامان و ناخوشایند فرارکرده، به وسیله

هاي اول شعر سهراب سپهري، خواب در وحشت از دنیاي مادي را به روي انسان می بندد. از این در دفتر
بخش است:جهت خواب براي او لذت

)67جهان آلوده خواب است / فرو بسته است وحشت در به روي هر شبش (مرگ رنگ، 
)89ها، بارد. (زندگی خوابفشارد / فراموشی میلذت خوابم می

شود و بیداري بیشتر نمود دارد، ثانیاً اي میانی اوالً پناه بردن به خواب و رویا کمتر دیده میهدر دفتر
تر است:نگرش به خواب نگرشی مثبت

)197رویازدگی شکست: / پهنه به سایه فرو بود/ زمان پرپر می شد (آوار آفتاب،
پرد از دست نیلوفر تاب آیینه / او چو عطري می/ بشکند گر پیکر بیي خورشیدزیر چرخ وحشی گردونه

)149طرح آیینه / او شکوه شبنم رویا (آوارآفتاب،/ او گل بی
شویم (شرق اندوه، رویم / سیماي روان، با شبنم افشان تو میدر جوي زمان، درخواب تماشاي تو می

227(
ایم که درآن اشراق و اریکی اولیه با خوابی مواجههاي آخر به جاي خواب پر از وهم و تدر دفتر

شود:هاي نور و مکاشفه دیده میروزنه
هاي ترنم، جاي پاي دوست (حجم کرد:/ یک فضاي باز، شنهایم چیزهایی را بنا میخواب روي چشم

)431سبز،
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کلمات / رسد: امشب در یک خواب عجیب/ روبه سمت در دفتر آخر در خواب به معنویت و مکاشفه می
)455باز خواهد شد/ باد چیزي خواهد گفت. (ماهیچ ما نگاه، 

، از نظر مفهوم با خواب و رویا در دفترهاي پایانی سهراب سپهري ةالحیاةخواب و رویا در قصیده اراد
هایشان ببینند خواهد مردم کشورش، نور و روشنایی پیروزي را درخوابهماهنگی دارد چه اینکه شابی نیز می

ها خواهد بود.فهمند که آینده از آن آنشوند و میگونه شود، ازکابوس دیدن در بیداري رها میگر اینو ا
من یعبد النور أحالمه             یبارکه النور أنی ظَهرو

إلیک الفضاء إلیک الضیاء             إلیک الشري، الحالم المزدهر
)35إلیک الوجود، الرحیب النحر (شابی،إلیک الجمالَ الذي ال یبید  

کند، نور به او هرجا ظاهر شود برکت خواهد داد/ فضا براي ترجمه:کسی که رویاهایش نور را عبادت می
اي که فانی نیست براي توست، نور براي توست، خاك براي توست، رویاي شکوفا براي توست/ زیبایی

ست.توست، هستی و وسعت و یاري براي تو
گیرينتیجه

هاي مکتب خشک و خردگراي کالسیسیسم بنا شد و در آن اگر چه مکتب رمانتیسیسم بر روي ویرانه
شود اما هنگامی که این مکتب به ادبیات پویاي فارسی و تاکید بر آزادي هنرمند در بیان احساسات خود می

جایی که هنرمند متعهد شرق مختار آنهاي زیبا و متفاوتی به خود گرفت زیرا حتی عربی راه یافت، جلوه
ي خود و اي بسا است از احساسات خود بگوید و خود را رها سازد باز از سرنوشت ملت خود و جامعه

سرنوشت بشریت غافل نیست و با ابزار قلم و لطافت کالم سعی در بیداري دارد. سهراب سپهري و 
م در شرق با به کارگیري هنرمندانه و ارتباط تنگاتنگ ابوالقاسم الشابی به عنوان پیشگامان مکتب رمانتیسیس

نامیم و نه رمانتیسیسم افراطی و سیاه، سعی ها در شکل و پوششی که آن را رمانتیسیسم میبا تک تک واژه
هاي خویش و چه بسا بشریت دارند.در بیداري ملت

، و قضا و قدر را »د ان یستجیب القدر فال بةاذا الشعب یوماً اراد الحیا«گویداگر شابی به صراحت می
گوید اگر زمستان سیاه استعمار همه چیز را نابود کرده است، اما داند و میي ملت، ضعیف میدر برابر اراده

و تبقی البذور، التی حملت «ي آزادي و پیروزي خواهند زد:بذرهایی در زمین وجود دارند که روزي جوانه
آب را گل نکنیم، در «دارد کهب نیز همین مضمون را با زبانی دیگر بیان می، سهرا»عمر جمیل، عبرةذخیر

بنابراین در این مقاله تالش شد تا مضامین مشترك رمانتیکی چون » خورد آب...فرودست انگار کفتري می
ستایی، عشق و آزادي، خواب و رویا و .... بین این دو شاعر بررسی گردد.طبیعت

:کتابنامه

، دار صادر. بیروت.1996القاسم دیوان(أغانی الحیاه)، الطبعه االولی: الشابی ابی )1
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)، طال در مس، تهران، انتشارات ارزیاب، چ اول1380براهنی رضا ()2
)، سهرابی دیگر (نگاهی تازه به شعرهاي سهراب سپهري)، تهران، نشر 1375ترابی ضیاالدین ()3

روایت، چ اول
تیسیسم در اروپا، تهران، نشر مرکز، چ اول)، سیر رمان1378جعفري جزي مسعود ()4
(سهراب سپهري)، تهران، انتشارات نگاه3)، شعر زمان ما1371حقوقی محمد()5
)، التجدید فی الشعر المهجر، الموسسه المصریه العامه للنشر و التالیف1967داود انس ()6
ن یوسفی، تهران، هاي نقد ادبی، ترجمه محمد صدقیانی و غالمحسی)، شیوه1366دیچز دیوید ()7

انتشارات علمی
)، هشت کتاب، تهران، انتشارات طهوري، چ نوزدهم1376سپهري سهراب ()8
هاي ادبی، تهران، انتشارات نگاه، چ دهم)، مکتب1371سید حسینی، رضا ()9

)، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران، 1380شفیعی کدکنی محمد رضا ()10
اولانتشارات سخن، ج 

)، تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران، 1370شمس لنگرودي محمد (محمد تقی جواهر گیالنی) ()11
نشر مرکز، چ اول

)، از مصاحبت آفتاب (تا مالقات و جستجوهایی در شعر سهراب 1375عابدي کامیار()12
سپهري)، تهران، نشر روایت، چ اول

م در اشعار ابراهیم ناجی و محمد )، بررسی تطبیقی مفاهیم رمانتیس1390غیبی عبداالحد ()13
ي جدید، ش پژوهشی، سال دوم، دوره-ي لسان مبین(پژوهش ادب عربی) علمیحسین شهریار، فصلنامه

1390چهارم، تابستان 
)، التجدید فی افکار الشابی، پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و 1381گودرزي لمراسکی()14

ادبیات عرب دانشگاه تربیت معلم سبزوار
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زبان و ادبیات فارسینشر و ترویج کتابخانه ها ي الکترونیک درحوزه ي
١دکتر علی الغر فیروزجائی

استادیار دانشگاه پیام نور گیالن
٢محمد ابراهیم جاذب نیکو

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور گیالن
چکیده

کتابخانه ي الکترونیک طراحی و تولید می شود که امروزه در جهان نرم افزارهاي زیادي تحت عنوان 
اصلی آنها گسترش زبان و آموزش مهارتهاي ادبی موجود در آن زبان می باشد. هرچند بسیاري از هدف

اند ، اما عده صاحب نظران در عرصه ي زبان و ادبیات فارسی کتابخانه هاي الکترونیک را به رسمیت شناخته
ي ادبیات، معتقدند که اصالت منابع و مواخذ از شروط اصلی در ندان حوزهي زیادي از اساتید و دانشم

پژوهشهاي علمی محسوب می شود. انچه در این مقاله به تبیین ان پرداخته شده، کتابخانه ي الکترونیک و 
روش تهیه ي اطالعات صحیح و مستند ، براي تدوین و تولید آن در حوزه ي زبان و ادبیات فارسی می باشد 

وشی که قادر است تمام اطالعات مربوط به زبان وادبیات فارسی را ابهام زدایی ، مستند سازي و طبقه بندي ر
کند به گونه اي که مقبول و مطلوب همه ي اساتید و صاحبنظران واقع شود. پژوهش در زمینه ي کتابخانه ي 

کترونیک نیاز مند است و در این الکترونیک عالوه بر دانش ادبی به تخصص و تجربه در علوم رایانه و ال
مقاله ي بین رشته اي باتکیه بر هر دو تخصص، به تبیین این موضوع پرداخته شده است .    

ي الکترونیک، نشر و ترویج، منابع الکترونیکی، زبان و ادبیات فارسیکتابخانهها:کلیدواژه
مقدمه

ي ادبی جایگاه ویژه نیک و در قالب لوح فشردهنشر و انتقال اطالعات ادبی به صورت کتابخانه ي الکترو
اي را در میان مخاطبان نسل جدید پیدا کرده است و در صورتی که عاري از عیب باشد و از آبشخورهاي 

بهترین منابع اطالعاتی براي صحیح اطالعاتی و منابع مستند تهیه و تدوین شود، می تواند یکی از 
دبیات فارسی محسوب شود اما باید در مراحل مختلف تولید لوح پژوهشگران و عالقمندان به زبان و ا

ي ادبی دقت فراوانی صورت بگیرد زیرا اطالعات فناوري شده در آنها اطالعات ادبی می باشد که به فشرده
عنوان ریشه هاي فرهنگ و هویت ملی، همچنین نشانگر تاریخ ادبی هر کشور است. 

در مواجه با حوزه ي زبان وادبیات فارسی ساتید و صاحب نظران البته این مطلب یکی از دغدغه هاي ا
فناوریهاي جدید حجم وسیعی از اطالعات مختلف را موضوعی به نام(( اطالعات الکترونیکی )) است.

فشرده سازي کرده و در قالب انواع حافظه هاي مصنوعی ذخیره سازي می کند و اساتید با کمک  فناوري 

1.alifiruozjaei@yahoo.com
2.jazebnikoo20@gmail.com
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ندي و جمع اوري اطالعات مرتبط و ثبت وضبط  صحیح و اصولی انها  کتابخانه ي اطالعات براي طبقه ب
الکترونیک را تدوین می کنند. بنابراین در هر عصري براي ثبت و ضبط اطالعات مربوط به تجربیات علمی و 

مرسوم هنري یا تجدید بقاي آداب و رسوم ملل یا نشر و انتقال اسناد و مدارك تاریخی، از ابزار مخصوص و 
آن عصر استفاده شده است. از سنگ نوشته ها و الواح سنگی تا رساالت نوشته شده بر پوست و از کتابهاي 

ي امروزي، همگی ابزارهایی براي ثبت، نگهداري و انتقال کاغذي تا حافظه هاي رایانه اي و الواح فشرده
ه اي جدید و پر سود براي نشر و ترویج کتابخانه هاي الکترونیک پدیدماعصرو دراطالعات بشر می باشند 

اطالعات محسوب می شود. 
بنابراین دانشمندان و پژوهشگران همواره در طول تاریخ براي طبقه بندي و جمع اوري اطالعات مرتبط 
و ثبت و ضبط صحیح و اصولی انها  تالش نموده اند و در این راه از ابزارهاي مختص زمان خود بهره گرفته 

مان ما نیز انسان پژوهشگر از ابزارهاي نوینی همچون رایانه، نرم افزار، الواح فشرده ، سخت افزار، و اند ودر ز
کتابخانه هاي الکترونیک استفاده می کند . 

هدف اصلی از طرح این مقاله وگزارشهاي مشابه به این ،تنها اشنایی مخاطبان با کتابخانه ي الکترونیک و 
ت بلکه رسیدن به مجموعه یی از اگاهیها و دانشهاست که به همه ي جامعه ي ادبی منابع اطالعاتی نوین نیس

کمک می کند تا در راستاي زنده نگاهداشتن فرهنگ وتمدن ایران اسالمی قدم بردارند و براي اعتال و ترویج 
وز  که تاکنون زبان و ادبیات فارسی از تمامی ابزار و امکانات نوین بهره بگیرند. مجموعه یی از دانش هاي ر

از انها غفلت شده یا به دلیل عدم اگاهی و تخصص، از هر دو منظر ادبی و فنی به ان نگریسته نشده است .
تعریف کتابخانه ي الکترونیک

هر گاه داده هاي نوشتاري و متنی را از روي کاغذ به رایانه منتقل کنیم و به صورت محتواي قابل 
پس از پردازش و ایجاد برنامه هاي بازخوانی به نوع جدیدي از منابع دست پیدا بازیافت ذخیره سازي نماییم،

می کنیم که به انها منابع الکترونیکی و به اطالعاتی که با این روشها  تهیه وتدوین می شوند اطالعات 
مک نرم یک ابزار ذخیره سازي براي اطالعات الکترونیکی است که به کالکترونیکی می گوییم . لوح فشرده

را به صورت کدهاي رایانه اي در افزار ویژه اي، مانند هوش مصنوعی عمل می کند و اطالعات فناوري شده
خود ذخیره کرده و در دستگاههاي رایانه و لوح خوان اطالعات الکترونیکی را پس از بازخوانی و تبدیل به 

هد.اطالعات چند رسانه اي در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می د
یک لوح فشرده ي ادبی ممکن است شامل یک یا چند کتاب ادبی در حوزه ي شعر وادب فارسی باشد 
که  عالوه بر دارا بودن اطالعات اصلی کتابها ، باید به صورت علمی و براساس اصول مخاطب محوري 

ها که به صورت وقوانین کتابداري ،مستند سازي، طبقه بندي وذخیره سازي شود . به مجموعه اي از کتاب
اطالعات الکترونیکی و رعایت چنین اصولی ، در لوح فشرده ذخیره سازي شده و منتشر می شوند ((کتابخانه 

ي الکترونیک)) می گویند .   
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همانطور که یک کتاب باید با شیوه هاي صحیح نگارش تدوین و نشر یابد و از عیوب محتوایی، نگارشی 
بنابراین ادبی نیز باید از انواع عیوب محتوایی، فنی و کاربردي مبرا باشد.افزارو امالیی به دور باشد یک نرم 

و رفع عیوب آنها بسیار الزم و ضروري است زیرا الواح ادبی با تحقیقات در مورد کتابخانه هاي الکترونیک 
ص و محققان ي کاربران خاو نقص هاي نرم افزاري فاقد مطلوبیت الزم براي استفادهوجود عیوب محتوایی

علوم ادبی است و براي رسیدن به تولید الواح ایده آل و مطلوب، انجام تحقیقاتی منسجم و فراگیر، به صورت 
مستمر ضرورت دارد.

ادبی خود ، پس از بنده به عنوان مدرس همزمان در دو رشته ي فنی و انسانی با تجمیع اطالعات فنی و
تابخانه ي الکترونیک شعر و ادب فارسی ، نمونه هاي تولید شده انجام پژوهش هاي مختلط ، در زمینه ي ک

در  سالهاي اخیر را مورد بررسی قرار دادم که نتایج حاصله در این مقاله تبیین شده است . در این مقاله ابتدا 
ان به معرفی نمونه اي از کتابخانه ي الکترونیک  شعر وادب فارسی پرداخته سپس به تشریح کاربرد و مزایاي 

ي زبان و ادبیات فارسی می پردازیم . در حوزه
عموم ،امیدوارم با معرفی کتابخانه ي الکترونیک به عنوان ابزاري کارآمد با قابلیت بروز رسانی اطالعات 

جامعه ي ادبی از اطالعات فناوري شده در آنها بهره برداري کرده و از محتواي ادبی آن در پیشبرد اهداف 
تفاده کنند.آموزشی خود  اس

پیشینه ي اطالعات الکترونیکی و کتابخانه الکترونیک
امروزه در جاي جاي جهان عالوه بر کتابهاي آموزشی و درسی از انواع ابزار و لوازم کمک آموزشی 
براي فراهم کردن زمینه هاي یادگیري عمیق و پایدار در دانش آموزان و فراگیران، استفاده می کنند. در میان 

واع ابزار کمک آموزشی، الواح فشرده جایگاه ویژه اي را در کنار کتاب و مکمل آن به خود اختصاص داده ان
است. اطالعات کتابهاي زیادي را همراه با مطالب تکمیلی مرتبط با آنها نظیر تشریح، تحلیل و تفسیر می توان 

از تعدد منابع مکتوب برخوردار است، در قالب یک لوح فشرده جاي داد. به ویژه در آموزش علوم انسانی که 
استفاده از الواح فشرده دسترسی به گنجهاي بزرگ معارف و ادب را به صورت اطالعات فناوري شده براي 

مخاطبان میسر ساخته است.
((ابزارهاي یاد دادن و یاد گرفتن، هیچ مرز و کرانه اي ندارند. هر چه در زندگی هست، ابزاري است براي 

ي همان چیزهایی هستند که از ازل، در کنار هم، نقش یاد گرفتن. شعر، داستان، پژوهش از جملهیاد دادن و
)45: 1388ارهاي آموزشی را ایفا کرده اند)). (رؤوف ، دلنشین ترین ابز

یکی از بهترین و ارزان ترین راههاي ذخیره سازي اطالعات استفاده از روشهاي الکترونیکی می باشد که 
دوره فرآیند تولیدي، اطالعات فناوري شده  ، فشرده سازي شده ودر الواح مخصوص ثبت و پس از یک 

به اطالعات الکترونیکی تبدیل می شود نگهداري می شود. در این روش ده ها وحتی صدها کتاب ومتن ادبی
رد. و پس از  این فرایند براي  ثبت و ضبط وتکثیر اماده می شود و در اختیار مخاطب قرار می گی
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ي چند رسانه اي براي انتقال پیام ها و مفاهیم ادبی یک وسیلهکتابخانه ي الکترونیک در قالب لوح فشرده
گاهی او را در زمینه هاي ادبی ي آآن بر دانش ادبی مخاطب افزوده و دایرهبه مخاطب است که استفاده از

دون اینکه کاربر یا مخاطب بابت ان وسعت می بخشد همچنین محتواي ادبی ده ها وحتی صد ها کتاب را ب
، خریدو حمل ونقل را بپردازد در اختیارش قرار می دهد .هزینه هاي جستجو

البته در ) برمی گردد. 1376-1377تاریخچه ي تولید و تولد کتابخانه ي الکترونیک در ایران به سالهاي(
است و هیچ ابزار اطالعاتی نمی تواند هیچ دوره اي از زمان جایگزینی براي کتاب  وکتابخانه پیدا نشده 

قدرت فکري و رسانایی کتاب را به عنوان یک مولد اندیشه، داشته باشد اما وزن و حجم زیاد کتاب و هزینه 
ي ادبی است.هاي چاپ و نشر آن چندین و حتی چند صد برابر الواح فشرده

ا وکشورهاي مختلف  ضرورت استفاده غیر قابل دسترس بودن برخی از کتابها و پراکندگی انها در شهره
از اطالعات الکترونیکی وایجاد کتابخانه هاي الکترونیکی را ایجاب می کند . اطالعات الکترونیکی با مزایاي 
زیادي که دارد قدرت کاوشگري وجستجو را افزایش داده و در تبادل اطالعات تحولی شگرف به وجود 

اورده است .
یکساختار کتابخانه ي الکترون

کتابخانه ي الکترونیک  نوعی از الواح ادبی یا نرم افزار ادبی است با این تفاوت که در ان به جاي 
محتواي ادبی یک کتاب یا اثار یک شاعر از تعدادي کتاب و متن ادبی به صورت محتواي الکترونیکی استفاده 

مختلف در طبقه بندي هاي علمی و شده است و گستره ي جستجوگر آن قادر به بازیابی و بازخوانی متون 
ي اطالعاتی یک ابزار جانبی است که براي مشخص است . کتابخانه ي الکترونیک مانند انواع الواح فشرده

ي اطالعات یا استفاده از برنامه هاي چند رسانه اي در آن باید از رایانه یا دستگاه لوح خوان استفاده مشاهده
هیر فرهنگ و ادب همراه با آثار آنها اعم از شعر ي شاعران و مشای نیز زندگینامهد. در این نوع از  الواح ادبکر

و نثر، با روشهاي علمی طبقه بندي و ذخیره سازي می شود و با برنامه هاي نرم افزاري چگونگی دسترسی 
نمایه سازي و طراحی می شود.،به متون اصلی و اطالعات جانبی

،تمامی متون و اطالعات لکترونیک در قالب لوح ادبی یا نرم افزار ادبیدر تولید و تدوین کتابخانه ي ا
نوشتاري ، شنیداري ودیداري حکم مواد خام را دارند که قبل از ذخیره سازي و تکثیر باید مورد غربالگري و 
طبقه بندي قرار بگیرند سپس اطالعات صحیح و نسخه هاي اصلی از اطالعات ضعیف و نسخه هاي بدل 

ی شده و با رعایت نظام ارجاع ، منابع اصیل وگزارش انها پرونده سازي شده و در پنجره ي بازشناس
مخصوص به خود قرار بگیرد که به مجموعه ي فرایند انجام شده ((فناوري اطالعات ادبی )) می گویند.  

ده است اما ي زبان و ادبیات فارسی تدوین و تولید شي زیادي در حوزهدر چند سال اخیر الواح فشرده
کدام از آنها داراي عیوب و ضعف هاي ساختاري و محتوایی می باشد و الزم است براي رفع آنها اقدامی هر

بسزا صورت بگیرد. در صورتی که بتوانیم براي سواالت زیر جوابهایی منطقی پیدا کنیم، قادر خواهیم شد که 
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وجامعی از محتواي الکترونیکی بنا کنیم که مورد کتابخانه هاي  ایده آل ،ي زبان و ادبیات فارسی در حوزه
،پژوهشگران ، دانشجویان وادب دوستان باشد .نظر همه ي اساتیدصاحب نظر 

آیا کتابخانه هاي الکترونیک درحوزه ي زبان و ادبیات فارسی قادر به رفع نیازهاي اطالعاتی براي یک -
محقق ادبی هستند؟

ي تخصصی براي پژوهشگران زبان وادبیات فارسی را دارند لیت استفادهقابآیا کتابخانه هاي الکترونیک -
ایی و فنی، فاقد اعتبار پژوهشی می باشند؟ یا به لحاظ داشتن عیوب محتو

امروزه سهم کتابخانه هاي الکترونیک در کاربردهاي آموزشی چقدر است؟-
وکتابخانه اي بهره برد ؟چگونه می توان از کتابخانه هاي الکترونیک در پژوهشهاي میدانی-

مزایاي استفاده از کتابخانه ي الکترونیک
مزیت هاي منابع الکترونیک برهیچ کس پوشیده نیست زیرا همه می دانند که ارتقاي دانش ، بدون 
رجوع کردن به دانشهاي پیشین واستفاده از علوم نوین، غیر ممکن است و بنا بر اقتصاد زمان، در عصر حاضر 

از اطالعات فناوري شده بیشتراز پیش استفاده نمود. کتابخانه هاي الکترونیک که باروشهاي فناوري باید
اطالعات تدوین میشوند قادر هستند که  تمام اطالعات مربوط به هر شاخه از زبان وادبیات فارسی را اولویت 

سازي و طبقه بندي کنند به گونه اي بندي نموده و انها را برا ي ادب دوستان پژوهشگران ابهام زدایی، مستند 
که استفاده ي تخصصی ازاطالعات فناوري شده، مقبول ومطلوب همه ي صاحبنظران باشد. همچنین فراوانی 
وگستردگی مطالب ادبی و ضرورت پژوهشهاي تطبیقی باعث شده که از ابزارهاي دقیق وپیشرفته استفاده 

سرعت، سهولت و صرف هزینه ي کمتري صورت پذیرد. بنا براین شود تا مقایسه ي اثار ادبی  و تقابل انها به
مزایاي استفاده از کتابخانه هاي الکترونیک به شرح زیر است :    

لوح ادبی در اختیار داشتن مجموعه اي از منابع ادبی در قالب نرم افزار و-الف
عی جدیدکامل شدن متون ادبی با مربوط شدن به مجموعه اي از اطالعات موضو-ب
تجمیع امکانات پژوهشی وتحقیقی  بصورت  چند رسانه اي در قالب نرم افزار ادبی-ج 
قابلیت تطبیق همزمان دو اثر یا دو نویسنده وشاعر با هم -د

تحلیلگر و دکلمه در هنگام مطالعه ،استفاده ي همزمان از ابزار تکمیلی مانند لغت یاب-هـ 
باال و اقتصادي بودن منابع الکترونیکی وکتابخانه هاي الکترونیکبرخورداري از بهره وري -و 

کتابخانه هاي الکترونیک شعر وادب فارسی  در ایران
لوح کتابخانه ي الکترونیک شعر وادب فارسی از  مهمترین و کاربردي ترین گروه الواح ادبی براي 

اگر تولید ختلف مخاطبان می باشد و کاوش محققان و پژوهشگران، همچنین استفاده ي آموزشی در سطوح م
محتوا و بخش فناوري اطالعات ادبی به دست متخصصان وبا رعایت اصل امانت داري واستفاده از نظرات 
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اساتید صاحب نظر انجام بگیرد محصول نهایی قابل دفاع خواهد بود زیرا از منابع اصیل نسخه برداري شده 
ختیار تمامی پژوهشگران و ادب دوستان قرار می دهد .ونشانی هاي درستی براي تحقیق وتفحص در ا

در بین نرم افزارهاي ادبی تولید شده در ایران گروهی از انها هستند که به دلیل رعایت اصول تولید 
ي نرم افزارهاي اطالعات ، آمایش موضوعات ادبی  و فناوري داده هاي اطالعاتی می توان آنها را در زمره

ي الکترونیک براي اثار برجسته ي مشاهیر زبان وادبیات فارسی قرار داد. این منابع نرم کتابخانه اتخصصی و
افزاري عالوه بر تجمیع بسیاري از اثار فاخر شعر وادب فارسی،به دلیل رعایت اصول طبقه بندي کتابها و 

فارسی شمرده ي زبان و ادبیات ایجاد فهرستهاي موضوعی مناسب از نرم افزارهاي فاخر آموزشی در حوزه
می شوند که در قالب لوح فشرده منتشر می گردند. 

هر چند دستیابی به تمامی شرایط کتابخانه ي مطلوب الکترونیک چندان ساده و آسان نیست اما بعضی از 
موسسات و شرکتهاي تولید لوح ادبی، گامهاي خوب و قابل تقدیري در این راه برداشته اند که شرکت ((مهر 

نه)) از آن جمله است.ارقام رایا
ي موضوعات و رعایت مسائل اغلب الواح ادبی این شرکت به دلیل تجمیع اطالعات و طبقه بندي ویژه

هدفمند براي پاسخگویی به این نیازها، در کاربردي، به ویژه توجه به نیازهاي مخاطب و ایجاد امکانات 
یکی از معروفترین و بزرگترین ب قرار می گیرند. ي کتابخانه هاي الکترونیک و منابع الکترونیکی مطلوزمره

منتشر شده است. 1، توسط این شرکت تولید می شود که به نام (درج)ي ادبی در قالب لوح فشردهمجموعه
سه (ویرایش سوم) چنین می خوانیم:ي لوح ادبی درج در ایستگاه اطالع رسانی مهر ارقام رایانه درباره

ي نفیس از شعر و ادب فارسی بوده که اکنون در اختیار شماست مجموعه((نرم افزار درج سه که هم
ي گروهی از متخصصین و کارشناسن مهر ارقام رایانه می باشد و به دنبال ایجاد و حاصل تالش دو ساله

ر نرم افزار (درج سه) ، (درج دو) و (گنج سخن) با هدف ایجاد ابزاري کارآمد براي محققین و تمامی انتشا
مندان شعر و ادبیات تولید شده است.))عالق

هرچند لوح ادبی درج  اولین کتابخانه ي الکترونیک تولید شده در ایران نیست اما  اولین کتابخانه ي 
الکترونیک در حوزه ي زبان وادبیات فارسی است که مجموعه ي مشاهیر شعر وادب فارسی را به روشهاي 

ي علی و معلولی بین اجزاي اطالعاتی، مستندسازي و رابطهتخصصی و اصولی گرداوري کرده و از نظر
یی و کامل اي از مطالب زنجیرهبسیار دقیق برنامه ریزي نموده است و در تشریح موضوعات شامل مجموعه

کننده می باشد. 
، طی تالشی یکساله با هدف ایجادابزاري کارا براي 78با عنوان درج 1378نسخه اول درج در سال ((

یی است که گوهر کالم و ي طال و مسکوکات است و در اینجا بمعنی صندوقچه. درج بمعنی صندوق کوچک جواهرات و صندوقچه1
گنجانده شده است.ر زیباي ادب فارسی در آن اشعا
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به منظور ارتقا و افزایش 1380قین و عالقمندان ادبیات به ویژه شعر کهن پارسی ایجاد شد. در سال محق
امکانات گوناگون و متنوعی را دارا می 3تولید گردید. درج 2کارایی، نسخه دوم این نرم افزار با نام درج 

ین جشنواره ملی رسانه هاي باشد که این مجموعه را از نسخه هاي پیشین آن متمایز می سازد. در نخست
در بخشهاي بهترین اثر مبلغ و مروج زبان و ادب فارسی و 3گردید درج برگزار1386دیجیتال که در سال 

اطالعات و رابط کاربري با کسب رتبه برتر، لوح افتخار و تندیس زرین را از آن بهترین معماري
شرکت در تولید نرم ط مشی وسیاستهاي کالنشرکت مهر ارقام رایانه در راستاي اهداف، خنمودخود

از گذشته برداشته و اقدام به راه اندازي ، گامی فراتر91افزارهاي فرهنگی موفق شده است تا در ابتداي سال 
(بزرگترین کتابخانه الکترونیک شعر و 4نرم افزار درج وب سایتهاي ویکی درج، پادکست درج و همچنین

www.mehrargham.com)))(.ادب پارسی) نماید

این الواح ادبی از نظر کاربرد تخصصی قابل استناد بوده و براي پژوهشگر ریزبین و جستجوگر امکان 
تفحص در اجزاي موضوع مورد بحث را فراهم می کند و با به کار بردن تحلیل هاي گوناگون، نشانی هاي 

کامل و دقیقی از حقایق ادبی را در اختیار مخاطب قرار می دهد.
یی برنامه نویسی و طراحی می شود که مخاطب یا کاربر عالوه بر دستیابی کتابخانه ي الکترونیک به گونه

و تصویري مرتبط با موضوع بهره گرفته و با به موضوع و تحلیل و تفسیر آن، می تواند از پرونده هاي صوتی 
یات مورد بحث را پیدا کند یا حتی استفاده از موتورهاي جستجوگر الکترونیکی، تصاویر، لغات، معانی و جزئ

ي لوح استفاده نماید.از سرگرمی هاي پیش بینی شده در برنامه
ي ادبیات انگشت شمارند اما بسیاري از برنامه نویسان و تولید کنندگان کتابخانه هاي الکترونیک در حوزه

ادبی را به فزاري منابع و موضوعات در رسیدن به این مقصود در حال تالشند تا با استفاده از برنامه هاي نرم ا
اجزاي کوچک تقسیم کنند و با طراحی پنجره هاي متعدد قابلیت جستجو ، تحلیل و تفسیر را در اجزاي 

موضوع ادبی ایجاد نمایند.
ي الواح فاخرادبی الواح ادبی(گنج سخن ) ، (درج سه)و(درج چهار) از شرکت (مهر ارقام رایانه) در زمره

در که عیوب آنها رفع شود، می توان آنها را از معدود کتابخانه هاي الکترونیک د و در صورتیقرار می گیرن
به شمار اورد.حوزه ي زبان وادبیات فارسی

ي الکترونیک شعر و ادب فارسی و به دنبال طرحی براي تکامل ي درج که بعنوان کتابخانهلوح فشرده
ه بر معرفی شعرا و نویسندگان و آثار آنها به جزئیات هر اثر نیز الواح ادبی طراحی و منتشر شده است، عالو

لغات و ،یده و از منابع تشریحی براي فنون بیانی و صنایع شعري غافل نبوده است. این لوح ادبیاهتمام ورز
ي رهي پایه، تا حد باال و قابل قبولی معنی می کند و دایواژه هاي متن اشعار را با توجه به ایجاد لغتنامه

دارد و آنها را معنی می گردش موتور جستجو حتی براي حروف الفبا، ربط و اضافه هم دستوري تعریف شده
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کند یا مفهوم آنها را توضیح می دهد. همچنین یکی دیگر از مزایاي لوح ادبی درج همزمان بودن ابزار کار و 
لغت یابی در هنگام استفاده و خواندن متن است. 

ي مورد نظر در متن اشعار، لغت یاب فعال شده و لغت را موشواره با دوبار اشاره بر کلمهبه کمک نشانگر 
تمامی معانی آن نشان می دهد و بزرگترین محاسن این گونه لغت یابی، مشخص کردن نوع کلمه از همراه با

ن سطوح ادبی مورد جهت صرفی آن است. این گونه از الواح ادبی آموزش ادبیات را از سطوح پائین تا باالتری
طبقه بندي و پردازش قرار داده و توانسته اند با ایجاد نمایه هاي زودیاب و جاگذاري صحیح آنها در صفحه، 

یی از مخاطبان را برآورده نماید.خواسته هاي طیف گسترده
بهترین ادبی (درج سه) با ذخیره سازي دویست و پنجاه هزار لغت با معنی و تشریح هر واژه، یکی از لوح 

ي رایج در زبان ي درج سه حتی لغت هاي بیگانهالواح ادبی از نظر تکمیل محتواي ادبی است. بخش لغتنامه
بسیاري از این لغات حتی در فارسی را معنی کرده یا مفهوم آنها را به صورت نوشتاري مشخص می کند.

یه و جستجوي مستقل از متن قادر به متون اصلی لوح موجود نیست ولی به دلیل استفاده از فرهنگ لغات پا
شناسایی و معنی کردن آنها است.

ي بهترین الواح ادبی محسوب می شود و از نظر فنی کتابخانه ي الکترونیک درج از نظر کاربردي در زمره
و ساختاري داراي کمترین عیب و از نظر محتوایی از غنی ترین الواح ادبی تولید شده در سالهاي اخیر می 

و ان را به لحاظ داشتن شاخصه هاي اصلی الواح ایده آل، می توان الگوي نرم افزارهاي ادبی در فناوري شدبا
اطالعات ادبی و ایجاد فضاي کاربري مناسب با نیاز کاربر  به شمار اورد زیرا نصب و راه اندازي این لوح 

لیل اجراي کد کاربري و قفل هاي ادبی از هر گونه وابستگی به موسسه یا شرکت تولیدي آزاد است و به د
یی فاقد عیوب کاربردي می باشد و شروط استقالل کاربردي و اقتصاد زمان در تولید مستقل از ارتباط شبکه
آن رعایت شده است.

ي کتابخانه ها ي الکترونیک، بخصوص لوح ادبی درج ، اما با تمامی امتیازات و محاسن بیان شده درباره
می خورد که توجه به آنها و رفع نقصهاي یز در طراحی و فناوري اطالعات آنها به چشمکاستیها و عیوبی ن

یی کامل از لوح ادبی ایده آل می ناشی از آنها موجب ارتقاي کیفیت این گونه از الواح ادبی و رسیدن به نمونه
شود.

در مورد نرم افزارهاي -محمد ابراهیم جاذب نیکو-تحقیقات جامع و کاملی توسط  بنده 1389در سال 
ادبی تولید شده در ایران آغاز گردید و با استفاده از تخصص دوگانه ي خودم بیش از بیست و سه لوح ادبی 
،مورد ارزیابی قرار گرفت و با یاري گرفتن از خداوند متعال وتکیه بر بیست سال تجربه ي تدریس در علوم 

ولین روشهاي آسیب شناسی تحلیلی الواح ادبی در ایران را پی الکترونیک ، رایانه و ادبیات فارسی توانستم ا
ریزي نمایم که حاصل این تحقیقات در قالب رساله و مقاالت متعدد به جامعه ي ادب دوستان تقدیم شده 
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است. در این روش کامال ابتکاري نقص هاي نرم افزار ادبی از نظر محتوایی ، فنی و ساختاري تشخیص داده 
اي مناسب براي رفع انها پیشنهاد می گردد. شده و راه حله

گرچه پیشرفت در صنعت نرم افزار و افزایش روز افزون کاربران در بسترهاي الکترونیک باعث توجه و 
دقت در تولید و تدوین اطالعات الکترونیک شده است، اما هنوز راه زیادي تا رسیدن به نرم افزارهاي فاخر و 

ماهنگی بین عناصر فنی و عناصر ادبی در تولید محصول نهایی، باعث تخصصی وجود دارد زیرا عدم ه
همین نقصها وکاستیهاي موجود در منابع بوجود امدن انواع عیبها و نقصهاي محتوایی و فنی می شود . 

الکترونیکی باعث می شود که بسیاري از ادیبان صاحب نظر استفاده از کتابخانه هاي الکترونیک و منابع 
را جایز ندانسته و اصالت اطالعات را در این گونه منابع زیر سوال می برند . الکترونیکی

بیشترین عیب موجود در کتابخانه هاي الکترونیک و نرم افزارهاي ادبی عیبهاي فنی وساختاري و 
مهمترین نقص انها از نظر ادبی ، نقصهاي محتوایی و عدم رسانایی در ارجاع به منابع بیرونی و مرجع می 
باشد که در صورت رفع این عیبها و منطبق شدن اطالعات بانشانی هاي اصلی و مرجع هاي اصلی و  دست 
اول ، می توان به بهترین نوع منابع الکترونیکی دست پیدا کرد و توجه بسیاري از اساتید صاحب نظر و 

بر می دارند . مخاطبان پژوهشگر را جلب نمود که طراحان لوح ادبی درج در راستاي این هدف گام
عقاید صاحب نظران  درباره ي کتابخانه هاي الکترونیک شعر وادب فارسی  

، الواح نظیر کتابخانه هاي الکترونیک ،اساتید وصاحب نظران در برخورد با ابزار هاي جدید اطالعاتی
ی را ابراز داشته اند  فشرده ي ادبی و نرم افزار هاي ادبی و شیوه هاي استفاده از انها  نظرات وعقاید مختلف

که در یک جمع بندي کلی متوان انها را به سه گروه تقسیم کرد : 
گروه اول :

گروهی از ادیبان صاحب نظردر حوزه ي زبان و ادبیات فارسی هستند که  علوم جدید و فناوریهاي نوین 
برداري و صنعت ارجاع را در جهت ارتقا و نشر علوم انسانی جدي نمی گیرند و همچنان به اصول نسخه 

قدیم پایبندند و از ورود به حوزه هاي علمی وفنی دوري می جویند و علوم فنی را در تقابل با علوم ادبی می 
دانند و تجارت و تجاري گري را بهانه اي براي مردود دانستن فناوري هاي جدید و روشهاي نوین نشر 

لکترونیکی و نرم افزارهاي ادبی فقط براي جلب مخاطبان اطالعات  می دانند وعقیده دارند که تمامی منابع ا
عام و معرفی شاعران ، نویسندگان ،مشاهیر ادبی جهان وآثار انها ، تدوین وطراحی می شوند و محتواي 
موجود در آنها نه تنها قابل قبول نیستند بلکه هیچگونه ارزش اطالعاتی ندارند و سندیت هرگونه اطالعات در 

د است.انها قابل تردی
به عقیده ي این گروه از منتقدان و ادیبان صاحب نظر منابع نرم افزاري و کتابخانه هاي الکترونیک از 

درجه ي مقبولیت و مطلوبیت ساقط هستند و هرگونه استفاده ي پژوهشی وتحقیقی از انها ممنوع است  . 
گروه دوم :
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ت فارسی هستند که  علوم جدید وفناوریهاي گروهی دیگر از ادیبان صاحب نظردر حوزه ي زبان و ادبیا
نوین را گامی در جهت ارتقا و نشر علوم انسانی می دانند ولی همچنان به اصول نسخه برداري و صنعت 
ارجاع قدیم پایبندند و از ورود به حوزه هاي علمی وفنی دوري می جویند این گروه عقیده دارند که  نباید از 

هاي الکترونیک  به عنوان مرجع  استفاده نمود ولی می توان از انها  به عنوان ابزار منابع نرم افزاري وکتابخانه
ي در آموزش زبان و ادبیات فارسی  استفاده کرد .

این گروه استفاده ي ابزاري از نرم افزارهاي ادبی را مقبول می دانند اما در معرفی این ابزار و اصالح 
لید محتواي الکترونیک گام موثري برنمی دارند در حقیقت می توان ساختار و شیوه هاي صحیح تدوین و تو

گفت که این گروه از ادیبان خود را در مرحله ي گذار وتحول در نظام پیام رسانی می بینند ولی هنوز خود را 
موظف به رعایت قوانین قدیم می دانند . ازیک طرف مزایاي فناوري اطالعات وکتابخانه هاي الکترونیک  را 

بول دارند و از طرف دیگر با گروه اول در رد سندیت محتواي الکترونیکی همراهی می کنند . ق
گروه سوم :

گروهی دیگر از ادیبان صاحب نظردر حوزه ي زبان و ادبیات فارسی هستند که معتقد هستند علوم 
دبیات فارسی را جدید و فناوري اطالعات باروشهاي صحیح قادر است تمام اطالعات مربوط به زبان وا

اولویت بندي نموده و انها را برا ي ادب دوستان ، پژوهشگران ، محققان و اساتید زبان وادبیات فارسی  ابهام 
زدایی، مستند سازي و طبقه بندي کند به گونه اي که استفاده ي تخصصی از محتواي الکترونیکی ، مقبول 

ومطلوب همه ي صاحبنظران ادیب و بزرگوار واقع شود.
این گروه از  ادیبان معتقد هستند که نرم افزار هاي ادبی و کتابخانه هاي الکترونیک در صورت توجه به 
اصول مخاطب محوري و رعایت اصل امانتداري قادر  هستند  به یک بازار هدف با سود مادي ومعنوي 

نه اي را تدوین کرد که از عیوب تبدیل شوند بنا براین باید به کمک برنامه نویسان وطراحان نرم افزار، کتابخا
محتوایی و نواقص اطالعاتی مبرا باشد . این گروه از صاحب نظران با اطالعات ادبی خود به کمک گروه 
تولید نرم افزارهاي ادبی آمده و دانش ادبی  خود را در اختیار برنامه نویسان وطراحان نرم افزار هاي ادبی 

گام هاي موثر و ویژه اي در ارتقاي تولید کتابخانه هاي الکترونیک بر قرار می دهند و به عنوان مشاور ادبی
می دارند. همچنین با استفاده از منابع اصیل و درجه ي یک، را ه را بر رد صالحیت محصول نهایی می بندند. 
این گروه از صاحبنظران با شرکت در چرخه ي تولید و بیان نظرات وپیشنهادات خود در مراحل مختلف 

وین نرم افزار ، باعث رشد مادي و معنوي محصول نهایی شده و  به درجه ي مقبولیت ومطلوبیت ان می تد
افزایند . در سالهاي اخیر اساتید برجسته اي در حوزه ي زبان وادبیات فارسی ،ضرورت شرکت درچرخه ي 

کیفی وکمی این ابزار تولید کتابخانه هاي الکترونیک را احساس نموده و دانش ادبی خود را براي ارتقاي
نوظهور به کار گرفته اند. بنابراین  این گروه یک مفهوم را به عنوان هدف دنبال می کنند و ان تشریح هر چه 
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بهتر مفاهیم ادبی و درك حقایق مرتبط با زبان و ادبیات فارسی به کمک فناوریهاي نوین وابزار هاي جدید 
اطالعاتی است . 

سوي گرمارودي ، عبدالکریم سروش ، میر جالل الدین کزازي ، محمد رضا بزرگوارانی همچون علی مو
شفیعی کدکنی ، بهاء الدین خرمشاهی و بسیاري از اساتید صاحب نام در عرصه ي شعر وادب فارسی در این 

گروه از صاحب نظران قرار دارند .
ن و تایید شده بصورت نرم بنا براین  در صورتی که اطالعات جمع اوري شده در قالب یک برنامه ي مدو

افزار ذخیره سازي شود ، مخاطب بر اساس نیاز خود می تواند از اطالعات کلی و جزییات ان استفاده نماید 
بدون اینکه نگران مستند بودن  ان در منابع بیرونی باشد زیرا مشاوران ادبی نرم افزار این وظیفه ي خطیر را 

و قراردادن نشانی هاي مرجع اصلی به محتواي ادبی نرم افزار سندیت انجام داده اند و با پاالیش اطالعات 
بخشیده اند و  در حقیقت با تجمیع اطالعات نوشتاري ،دیداري و شنیداري، با ارجاع صحیح، فضاي الزم را 

هند براي تفسیر ها ، تحلیل ها ، کتابشناسی، زندگینامه ، شعرخوانی ، لغتنامه و... در اختیار مخاطب قرار می د
.

نتیجه گیري
یکی از ارزان ترین و کارامد ترین روش براي دستیابی به اطالعات ادبی استفاده از کتابخانه ي الکترونیک

مزیت هاي کتابخانه ي الکترونیک برهیچ کس پوشیده نیست زیرا همه می دانند که ارتقاي دانش ، است.
قتصاد زمان، در عصر حاضر باید از اطالعات فناوري بدون استفاده از علوم نوین، غیر ممکن است و بنا بر ا

یی برنامه نویسی و طراحی می شود که کتابخانه ي الکترونیک به گونهشده بیشتراز پیش استفاده نمود. 
و مخاطب یا کاربر عالوه بر دستیابی به موضوع و تحلیل و تفسیر آن، می تواند از پرونده هاي صوتی 

گرفته و با استفاده از موتورهاي جستجوگر الکترونیکی، تصاویر، لغات، معانی تصویري مرتبط با موضوع بهره
و جزئیات مورد بحث را پیدا کند .

ي زبان و ادبیات فارسی رشد چشمگیري در حوزهدر چند سال اخیر بهینه سازي وفناوري اطالعات
کتابخانه ي الکترونیک درج ت .داشته است وچند کتابخانه ي الکترونیک در این حوزه تهیه وتدوین شده اس

ي بهترین الواح ادبی محسوب می شود و از نظر فنی و ساختاري داراي کمترین عیب از نظر کاربردي در زمره
، کاستیها اما با تمامی امتیازات و از نظر محتوایی از غنی ترین الواح ادبی تولید شده در سالهاي اخیر می باشد 

می خورد که توجه به آنها و رفع نقصهاي ان موجب ارتقاي کیفیت این نرم افزار و عیوبی نیز در ان به چشم
ادبی می شود .

نظیر کتابخانه هاي ،اساتید برجسته ي زبان و ادبیات فارسی در برخورد با ابزار هاي جدید اطالعاتی
را به سه گروه تقسیم عقاید مختلفی را ابراز داشته اند که در یک جمع بندي کلی می توان انها الکترونیک 

گروه اول از ادیبان صاحب نظر، علوم جدید وفناوریهاي نوین را در جهت ارتقا و نشر علوم انسانی کرد. 
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جدي نمی گیرند و همچنان به اصول نسخه برداري و صنعت ارجاع قدیم پایبندند و روشهاي نوین نشر و 
ستفاده ي ابزاري از نرم افزارهاي ادبی را مقبول می ذخیره سازي اطالعات ادبی را مردود میدانند. گروه دوم ا

دانند اما در معرفی این ابزار و اصالح ساختار و شیوه هاي صحیح تدوین وتولید محتواي الکترونیک گام 
موثري برنمی دارند. گروه سوم از صاحب نظران با اطالعات ادبی خود به کمک گروه تولید نرم افزارهاي 

ی خود را در اختیار برنامه نویسان وطراحان نرم افزار هاي ادبی قرار می دهند این گروه ادبی آمده و دانش ادب
یک مفهوم را به عنوان هدف دنبال می کنند و ان تشریح هر چه بهتر مفاهیم ادبی و درك حقایق مرتبط با 

زبان وادبیات فارسی است. 
جامعه ي بزرگ ت از پژوهشها باشیم و یی نزدیک شاهد به ثمر نشستن این دسامیدواریم که در آینده

ادبی، به کمک ویاري طراحان ، و ناشران منابع نرم افزاري آمده و گامهاي موثر و قابل توجهی در تولید 
به امید سربلندي همه ي اساتید و پژوهشگران در عرصه هاي کتابخانه هاي الکترونیک برداشته شود. 

ان و ادبیات فارسی .    گوناگون به ویژه عرصه ي نشر و ترویج  زب
کتابنامه

)1387(یی، تهران: انتشارات سها دانش، شکوفیان، شهرام ، طراح گرافیک رایانه-1
) 1388رنجبر، داود، مرجع کامل علوم رایانه، تهران: درس رایانه،  (-2
)1387کلینی، سارا ، مبانی فناوري اطالعاتی، تهران: ناشر سمت، (-مهراد، جعفر-3
)1388رئوف، علی ، پژوهش در کالس درس و مدرسه، تهران: انتشارات مدرسه، (-4
)1386جعفرنژاد قمی، عین اهللا ، مهندس فناوري اطالعات، بابل: انتشارات علوم رایانه، (-5
)1390اشراقی، (-سبزعلی کل، مجید، کاربر نرم افزار اداري (جلد اول)، تهران: انتشارات صفار-6
سفی، حسین علی ، پژوهش و نگارش (روش تحقیق و مرجع شناسی در ادبیات فارسی)، تهران: یو-7

)1382نشر چاپار، (
)1385(پژوهشی)، تهران: نثر سخن، -ي علمیفتوحی، محمود، آیین نگارش (مقاله-8

فهرست منابع نرم افزاري و الواح ادبی 
ي نیستان جملوح ادبی ((سروش قونیه))، موسسه-1
ي نیستان جملوح ادبی ((حافظ به روایت سروش))، موسسه-2
ي نیستان جملوح ادبی ((رسول آفتاب))، موسسه-3
))، مهر ارقام رایانه3لوح ادبی ((درج -4
))، مهر ارقام رایانه4لوح ادبی ((درج -5
لوح ادبی ((گنج سخن))، مهر ارقام رایانه-6
امپیوتري نور رایانهلوح ادبی ((مثنوي معنوي))، مرکز ک-7
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ي فردوسی))، مرکز کامپیوتري نور رایانهلوح ادبی ((شاهنامه-8
لوح ادبی ((فیه ما فیه))، شاد نرم افزار-9

فهرست منابع اینترنتی
1. www.neyestan.com
2. www.lohesaba.com
3. www.noorsoft.org
4. www.avijesystem.com
5. www.tebyan.net
6. www.yasin-ri.com
7. www.mehrsupport.com
8. www.mehrargham.com
9. www.sarmad.ir
10. www. isna.ir
11. www.chistarayaneh.com
12. www. farsnews.com
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هدف عطّار از سرودن منطق الطّیر
حسین لعل عارفی

نیشابورمدرس دانشگاه پیام نور واحد
چکیده

شاعران بزرگ براي بیان احساسات و تفکّرات درونی خود به شیوه اي خاص سخن می گویند که با 
تفکّري اصیل در جستجوي هدفی هستند. عطّار با شیوه اي خاص در منطق الطّیر توصیفی از سفر پرندگان به 

ان می کند و با شخصیت بخشیدن به سوي حق و اتفاقاتی که در راه پرفراز و نشیب سلوك رخ می دهد را بی
مرغان، مرتبه و مقام مردان حقیقت را نشان می دهد و با دادن فهم و استعداد به مرغان می خواهد نشان دهد 
که براي رسیدن به حق باید ابتدا دل را از وابستگی ها جدا کرد. در شعر عطّار پروردگار وجودي است ساري 

رسیدن به حق از ابتدا به انتها یا از هبوط به صعود با تحمل سختی هاي و جاري که نغمه ي ستایشش براي 
مسیر و وحدت به ظهور می رسد.عطّار نیز جستجو کننده ي هدفی است که بتواند به گونه اي گرایش فطري 

بشر را به سمت پروردگار نشان دهد و وحدت وجود را به اثبات برساند.
ودن منطق الطّیر چه هدفی داشته است مورد بررسی قرار می گیرد.در این گفتار، اینکه عطّار براي سر

عطّار ، منطق الطّیر ، وحدت وجود  ها:کلیدواژه
مقدمه:

منطق الطّیر یکی از مشهورترین آثار عطّار می باشد نام دیگر این کتاب مقامات طیور است. آن را باید 
ماسه ي حرکت روح انسان است به طرف کمال . عطّار بهترین اثر عطّار یا گل سر سبد آثار او دانست که ح

دراین اثر خود زوایاي تاریک درون انسان را با برانگیختن عواطف و احساسات روشن می کند و با هنر و 
ذوق شاعرانه ي خود به وسیله ي رمز و اشاره ، از طبیعت جاندار استفاده می کند و آنچه را که نمی توان 

تصویر  می کشد.نشان داد،استادانه به 
وجود این پرندگان (سیمرغ، هدهد، طاووس ، مرغ زرین (تنگ باز ، باز) ،ققنس ، بوتیمار ، طوطی ، 
بلبل(عندلیب) ،کبک ، صعوه، قمري ،دراج، فاخته،هما، کوف، تذرو ،بط و موسیجه) در منطق الطّیر داراي 

تشکیل می دهند، در این اثر نمادین و رمزي ابعاد متفاوتی می باشد که در مجموع نموداري از یک اجتماع را
، هر پرنده نشانه اي از یک طبقه یا قشر خاصی از طبقات انسانی می باشند که می توان آن را به یک نمایش 
یا همایش مرغان تشبیه کرد؛ به گونه اي که پرندگان در ورود به صحنه از نقش اول ،دوم و سوم تا نقش هاي 

اکتر هاي خود ، خود را به گونه اي نشان می دهند که اظهار می دارند هر کدام نماد و کوچکتر با بیان کار
مظهر چگونه افرادي در جامعه می باشند، و چه معیارهایی براي رسیدن به اهداف کوچک وبزرگ خود دارند 

وهر پرنده براي دست یافتن به آمال  و آرزوهاي خود چگونه عمل می کند.
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ابتدا تمامی پرندگان را جمع می کند و سپس آنها را تشویق به حرکت می نماید و در عطّار در زبان خود 
پایان ، آن دسته از پرندگان که براي دیدار حق تالش کرده اند و به مقصد رسیده اند را متقاعد می کند که 

حدت خود این پرندگان نمادي از حضرت واجب الوجود می باشند.در این اثر خود تالش می کند که و
وجود را به اثبات برساند و بیان کند که حضرت حق در جمع پرندگان متجلّی شده است. 

در این مقاله از منطق الطّیر عطّار به تصحیح دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی استفاده شده است، نگارنده 
عرفانی و سپس هدف می کوشد ابتدا پیشینه اي از داستان پرندگان و اهمیت منطق الطّیر در زنجیره ي آثار

عطّار را از سرودن منطق الطّیر بررسی کند و در پایان نتیجه گیري.
پیشینه ي داستان پرندگان 

هجري بوده ، توجه و عالقه  به بیان رمزي  و 6و 5یکی از مسائلی که مورد نظر نخبگان صوفی قرون 
ا  به وسیله داستان سفر مرغان و رفتن به تمثیلی سیر وسلوك و رسیدن به معنویت می باشد که این موضوع ر

سوي پادشاه به گونه هاي متفاوت مطرح کرده اند. در ظاهر به نظر می رسد که عطّار بوجود آورنده داستان 
سفر پرندگان به درگاه شاه مرغان است، اما با تأمل و تفکّر در کتاب هاي گذشتگان معلوم می شود که این 

الطیر ابن رساله ساله هاي نیز درباره سفر مرغان نوشته شده که قدیمی ترین آن ها ر« چنین نیست ، زیرا که 
) باز هم دور از ذهن است که مبدع داستان مرغان را ابن سینا بدانیم چرا که 5و6: 1396غزالی،»( سینا است. 

نخستین حکیمی «کرد، در تمدن هاي دیگري چون: یونان و هند می توان نمونه هاي از این داستان ها را پیدا
که در یونان داستان پرواز روح را نقل کرده پارمیندس است ... حکیم دیگر یونانی، افالطون ، در مکالمه 
فایدروس تمثیلی نظیر داستان مرغان را آورده و در آنجا روح را به ارابه ران و اسب بال دار تشبیه کرده 

مرغان که مجلسی ،با نام منطق الطیر دارد که در مطلع دوم آنخاقانی شروانی نیز قصیده اي همان ).» ( است.
در باغ آراسته اند هر یک گلی و درختی را می ستایند و آن را بر همه ي گل ها و درختان و گیاهان برتري 
می دهند و براي گفته ي خود دالیلی می آورند و به داوري به درگاه عنقا می روند و عنقا گل سرخ را زیباتر 

در قرن پنجم هجري از زمان ابن سینا به بعد داستان سفر مرغان .« ه ي گل ها و گیاهان معرفی می کنداز هم
مورد توجه صوفیه به خصوص ایرانیان قرار می گیرد و عالقه آنان به تدریج افزایش می یابد چنان که دو 

هـ . ق ) و دیگري 520ی رساله عرفانی فارسی بر اساس این داستان یکی توسط خواجه احمد غزالی ( متوف
توسط فریدالدین عطار نیشابوري نوشته می شود عالوه بر این آثار عرفانی قرن ششم اشاراتی کوتاه به 

) در 9همان. »(گرفتاري مرغ جان در قفس تن و سفر آن به سوي سیمرغ و وصول وي به مرادش شده است.
پرندگان منطق الطّیر عطّار می باشد ؛ زیرا که بسیاري نهایت اگر چه زیبا ترین و کاملترین اثر عرفانی داستان 

از مباحث و نکات دقیق عرفانی را بیان کرده ولی قبل از عطار،ابن سینا،امام محمد غزالی و برادرش خواجه 
الطیر هایی به نثر نوشته اند. پس می توان گفت که عطّار از گذشتگان خود متأثر بوده،اما نگاه و رسالهاحمد 



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6510

و به غزالی نزدیک تر می باشد چرا که طرح کلی داستان عطّار همان است که در رساله ي غزالی آمده ذوق ا
است.

نگاشته اند، رساله الطیرنه تنها همانند دیگر نویسندگان که -این ذهن وقّاد و نکته سنج عطّار است که
ان براي پیشبرد آنچه در ذهن دارد سود از پرندگ-بلکه استادي کامل و بی نظیر که همتایی براي او نمی یابیم 

برده است و تمام مسائل عرفانی را از ابتدایی ترین مراحل تا نهایت مرحله ي فنا چنان بیان داشته است که 
همیشه تازه و بی همتا است حتی با گذشت زمان می بینیم در طول قرن ها بر عظمت آن افزوده شده است.

ثار عرفانی :اهمیت منطق الطّیر در زنجیره آ
داستان هاي رمزي جایگاه ویژه اي در ادبیات جهانی دارند . از اسطوره هاي یونانی و مصري گرفته تا 
حکایات هند و چین ؛ همه سرشار از داستان هاي رمزي هستند . در ادبیات فارسی پیش از اسالم و قبل از 

هاي عرفانی خود را در قالب رمز و داستان عطّار نیز حکما و شعراي زیادي اسرار و مفاهیم بلند و اندیشه
ابن سینا ، رساله ي داستان مرغان از برادران غزالی و لغت موران ، » الطیررساله « بیان کرده اند از جمله : 

صفیر سمیرغ ، آواز پر جبرئیل از سهروردي و ...از این گونه خواهند بود؛ که هر کدام به شیوه اي خاص 
ثبات می کنند.اما منطق الطّیر که شرح سیر و سلوك عرفانی و اتصال به حضرت دوست وجود پروردگار را ا

است از زیباترین این شاهکارها در ادبیات عرفانی و از مهم ترین داستان هاي رمزي عرفانی فارسی محسوب 
رساله الطیر می شود. این کتاب در حیطه ي ادبیات تعلیمی و عرفانی زبان فارسی است ، از یک سو ریشه در 

ابن سینا و برادران غزالی و از دیگر جهت الگوي مناسبی براي بزرگانی چون مولوي و جامی می باشد. عطّار 
در این اثر پس از بیان مطلب ، حکایاتی جذّاب در جهت تفهیم وحدت وجود بیان می کند؛ حکایاتی که اگر 

گذشتگان به چشم خورده اما به وسیله ي عطّار چه بعضی ازآن ها در افواه مردم بوده است یا در کتاب هاي
بازآفرینی شده و با حذف و اضافه ي مختصري ، در مسیر انتقال مفهوم مورد نظرش قرار می گیرد . این باز 
آفرینی که به شیوه اي خاص بیان شده است جایگاه و اعتبار ویژه اي به منطق الطّیر عطّار در بین دیگر آثار 

ده است.  بگونه اي حرکت پرندگان را نشان می دهد که ظاهراً هر پرنده به تنهایی راه رمزي عرفانی بخشی
خود را آغاز می کند،اما در پایان به صورت جمعی به یک جایگاه که همانا حضور سیمرغ است می رسند، 

نجام در این یعنی همان مطلب مهم؛که تمام عناصر دنیا در ظاهر و باطن دریک مسیر حرکت می کنند و سرا
یک نقطه به هم می رسند و آن هم وحدانیت و یگانگی خداوند است.

زبان و شعر عطّار
تمام آثار عطار بر «عطّار ، یکی از شاعران بزرگ و از مردان نام آور ادبیات ایران است که می توان گفت: 

ی است که هرگز از زبان )درد ، کلمه ی1384:15(روحانی ، » سه رکن ، زیبایی ، عشق و درد تکیه دارد. 
عطّار نمی افتد ، درد شوق طلب است ، احساس نقص است، رؤیت غایت است و بنابراین درد نیست ، 
درمان است . درمان نقص ، درمان دورافتادگی از کمال . درد در انسان اندیشه ي طلب را بر می انگیزد و او 
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اولین مرحله ي کمال انسان است، می اندازد . با را در خط سیر عشق که متضمن از خود رهایی و در واقع 
این درد ، چنانکه عطّار می گوید ، انسان می تواند تن را به جان و جان را به جان جان تبدیل کند . الزمه ي 
این مطلب هم آنست که انسان دنیاي هوشیاران را پشت سر بگذارد ، مست  و شوریده در جستجوي مطلوب 

مال از پاي ننشیند البته رسیدن به این کمال براي سالک طالب، جز با درد ممکن باشد ؛ و در جستجوي ک
نیست. 

هر چند که زبان عطّاردر اولین نگاه ، خواننده را می رماند ، اما با اندکی استواري و آمادگی روحی می 
احساس و تفکر لبریز توان به بهشت سخن او راه پیدا کرد و با عطار انس و الفت گرفت،چرا که آثار عطّار از

ي زبان ساده« است و اگرچه از رموز در اشعار خود استفاده می کند و ولی سخن او ساده،گیرا و روان است 
عطّار،حالت طبیعی زبان عوام کوچه و بازار است و از این رو بسیاري از لغات و ترکیبات و تعبیرات او در 

دم می گفت نه براي دربار. ازاین رو اوالً،به سادگی زبان فرهنگ هاي لغت ذکر نشده.عطّار شعر را براي مر
توجه داشت و ثانیاً ، به متون شعري ازآن دست که مثالً در شعر معاصران او مثل انوري و خاقانی دیده می 
شود بی توجه بوده است.شیخ نیشابور قصد داشته سخن را تا حد ممکن در محدوده ي ادراك وتداول عامه 

)56، 1378زرین کوب،»( و همین باعث لطف و زیبایی کالم شده است.مردم نگه دارد 
که همان آوردن  کالم ساده و بی پیرایه و خالی از -پس او براي بیان مقاصد عرفانی خود بهترین راه را 

زبانش در مثنویهاي  مسلّم و هم در منطق الطیر ،  رمزي و تمثیلی «انتخاب کرده -هر گونه آرایش است 
مخاطبان او ، نه ، درباریان پر مدعا هستند و نه ، مدعیان هوش مزدور ، از این رو زبان شعر و نثرش است ، 

)1374:80(راشد محصل ، .» ساده و فاقد صنعت  سازیها و ریزه کاریها ي فاضل مآبانه است 
ن گفتار  ساده اگر چه در ظاهر کالم ،وسعت اطالع و استحکام سخن استادانی چون سنایی را ندارد،ولی آ

خواننده را مجذوب نماید و که از دل سوخته و عاشقی چون عطّار بیرون تراوش کرده باعث می شود که
حقایق عرفانی را به نحوي بهتر بازگو نماید.کمک گرفتن او از تمثیالت و بیان  داستانها و حکایات مختلف 

اي نامدار بعد از خود چون مولوي و جامی یکی دیگراز جاذبه هاي آثار او می باشد که او را سرمشق عرف
کرده است .

همچنانکه مولوي گفته است :« 
عطار روح بود و سنایی دو چشم او              ما از پی سنایی و عطار آمدیم

آنقدر اسرار توحید و حقایق اذواق و مواجید که در مثنویات «و جامی شاعر سخن شناس چنین گفته که : 
)1383:325راج یافته ، در سخنان هیچ یک از این طایفه یافت نمی شود.(صفا ، و غزلیات وي اند

عطّار آثار بسیاري از خود بجا گذاشته است اما منطق الطّیر یکی از مشهورترین آثارش می باشد که 
نام منطق الطّیر    در ابتدا مقامات طیور نام داشته است که بعدها تغییر نام داده و امروز بیشتر مردم آن را با

می شناسند. منطق الطّیر که بهترین اثر عطّار یا گل سر سبد آثار او می باشد حماسه ي حرکت روح انسان 
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است به طرف کمال . عطّار دراین اثر خود زوایاي تاریک درون انسان را با برانگیختن عواطف و احساسات 
مز ، از طبیعت جاندار استفاده می کند براي آنچه که نمی بیان می کند و با ذوق شاعرانه ي خود به وسیله ي ر

تواند نشان دهد.
توصیفی است از سفر مرغان به سوي سیمرغ و ماجرایی که در این راه «شیوه ي کار عطّار در منطق الطّیر 

برایشان گذشته و دشواري هاي راه ایشان و انصراف بعضی از ایشان و هالك شدن گروهی و سرانجام 
)عطّار با شخصیت 1388:35شفیعی کدکنی ).»( سی مرغ از آن جمع انبوه به زیارت (سیمرغ رسیدن 

بخشیدن به مرغان مرتبه و مقام مردان حقیقت را نشان می دهد و با دادن فهم و استعداد به مرغان می خواهد 
دت حق نایل آمد . در نشان دهد که براي رسیدن به حق بایددرابتدا از وابستگی ها جدا شد تا به درجه ي ارا

این منظومه که به صورت همایش از زبان مرغان بیان می شود هر کدام از مرغان ، رمزي از انسانها می باشد. 
باز نماد انسان هایی می باشد که داراي طبیعتی سرکش هستند با فخرفروشی خود را به صورت انسانی مثال 

و عابدانی می باشد که به پاکدامنی تظاهر می کنند و کسی را متکبر و مغرور نشان می دهند و بط نماد زاهدان 
پاکدامن تر و عابدتر از خود نمی دانند و  بلبل که نماد آدم هاي عاشق پیشه می باشند که ، گرفتار ظاهر و 
عشقی زودگذر شده اند و غافل هستند از این که ظاهرپرستی به آنها چه ننگی خواهد زد. بوتیمار نماد آن 

ز انسان هاي فرومایه می باشد که با فقر فکري و حرص ،خود را از تمام نعمت هاي االهی دور کرده دسته ا
اند. تذَرو، نماد گرفتاران دنیا می باشد که بصیرت و بینش خود را از دست داده اند و دلبسته ي دنیا 

ار عالم معتقد است و نفس هستند.دراج نماد افرادي می باشد که الست بربکم را شنیده اند و بوجود آفریدگ
خود را سرکوب می کند. سیمرغ و ققنوس نماد حضرت حق می باشند،صعوه نماد افراد ضعیف و ناتوان می 
باشد که این ضعف آنها باعث گمراه شدن می شود و با عذرآوري خود را از رسیدن به حق محروم می 

ی و شیرین سخنی خود مغرور شده اند که در کنند.طاووس و طوطی نماد افراد مغرور می باشند که به زیبای
گمراهی خود غرق می شوند . فاخته نماد افراد بی وفا می باشد که با تظاهر روزگار سپري می کنند، قمري 
نماد افراد گرفتار دنیا است،کبک نماد و مظهر تجمل گرایی و ثروت اندوزي است،کوف نماد مردم سودجو و 

یافتن گنج و زراندوزي هستند و موسیجه که نماد انسان هایی است که تک رو می باشد که فقط به فکر
خواستار دیدار حق می باشند.هما نماد کسانی است که تاج پادشاهی می گذارند و داراي نفوذ هستند و می 
توانند افرادي را به قدرت و پادشاهی برسانند.و هدهد که تمامی پرندگان را به سوي حضرت حق راهنمایی 

هدهد نماینده ي گروه مرغان می باشد که دیگر یت می کند و نماد انسان هاي هدایتگر می باشد و هدا
پرندگان را از انحراف و کج روي نگه می دارد و سعی می کند با هدایت و راهنمایی ، آنها را به بهترین شکل 

، هر چند که هر مرغ برساند-که سیمرغ می باشد-به سر منزل مقصود ، که رفتن به سوي پادشاه مرغان
عذري می آورد و می گویند در همین جایگاه که هستیم خوشیم و گروهی می گویند که توان رسیدن به آن 

درگاه را نداریم، اما هدهد با تبحر و کاردانیِ خاصِ رهبران الهی ، مرغان را ارشاد می کند و می گوید:
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تا کـی از تشویر بی دینی خویشوا رهید از ننـگ خـود بینـی خویـش            
هرکه دروي باخت جان،ازخود برست             درره جـانـان ز نیک و بـد بـرست

جــان فشانیــد و قــدم در ره نهیـد           پـاي کوبـان سر بدان درگـه نهید
)710(

از اتّفاقات ، در امان نگه می دارد که از تمام مرغان پس هدهد با راهنمایی و ارشاد گروهی از آنان را 
فقط سی مرغ به سیمرغ می رسند در این منظومه کم نظیر قدرت نوآوري و تخیل عطّار را در استفاده از 

رمزهاي عرفانی بیان می کند که آن را از جمله ي شاهکارهاي جاویدان زبان فارسی کرده است .
آثارش ابتدا به ستایش پروردگار و با ذکرحکایتی به نعت رسول می پردازد در این اثر عطار همانند دیگر

باز حکایتی را بیان می کند و سپس به نعت صحابه پیامبر یا همان خلفاي راشدین (ابوبکر، عمر ، عثمان و 
یفه ها علی) می پردازد . این کار عطّار در تمام آثارش نشان می دهد او از تعصب به دور بوده و در بین خل

فرقی ننهاده است و فقط به یگانگی حق اعتقاد داشته است،که این ابیات نشان بی تعصبی عطار می باشد :
اي گــرفتــار تـعصب  مانـــده              دایماً در بـغض و در حـب مانـده

گر توالف از عقل و از لب می زنی             پس چرا دم در تعصب می زنی؟ 
)479(

بعد از ذکر چند حکایت سخن از زبان پرندگان آغاز می شود.
هدف عطّار از سرودن منطق الطّیر :

عطّار در منطق الطّیر وحدت وجود را نشان می دهد.وحدت وجودي که از دو واژه ي وحدت و وجود 
بادر می شود.اما عرفانی بودن آن ترکیب شده است که از ترکیب این دو عبارت فلسفی بودن آن به ذهن مت

کامالً مشهود و مشخص است زیرا کلمه ي وحدت یک اندیشه ي عرفانی است و از تجارب عرفا سرچشمه 
گرفته است که در معناي وسیع ،درباره ي جهان هستی و پروردگار که به نوعی یک جهان بینی می باشد 

وحدت را نشان می دهد و آمیزه اي از تفکّر و محبت را توجه دارد.عطّار در منطق الطیر جاري بودن عشق و 
در راستاي کالم بیان می کند تا از دریاي وحدت، وجود را به اثبات برساند.وي از هر داستان و تمثیلی براي 
جلوه ي زیبایی حضرت حق استفاده می کند تا توحید را در عشق االهی باز یابد.نگاه او وحدت و یگانگی را 

ه نهایت می رساند تا مکتب او بر صفحه ي آثارش نمایان شود. او در این داستان از گرایش فطري با معرفت ب
می برد تا وحدت وجود را اثبات کند و رسیدن به این هدف را در طول سلوك با بیان نتیجه هاي بشر بهره

جزئی و کلی به اثبات می رساند:
آن چــه بودند آشـکـارا ونهــانمجمعی کردنـد مرغـانِ جهـان                  

جمله گفتند این زمان در روزگار                   نیست خالی هیچ شهر از شهریار   
 )682(
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و
دور نـام او سیمـرغ سلطـان طیـور                    او به ما نزدیک و ما زو دور 

 )714(
و

گــر نگشتی نقشِ پـرِ اوعیـان                     ایـن همـه غوغا نبودي در جهـان 
ایـن همه آثـار صنع از فرِّ اوست                    جملـه انمــودارِ نقشِ پـــرِاوست

وصفش را نه بن                   نیست الیق بیش ازین گفتن سخن چون نه سر پیدا
)741(

عطّار در این ابیات و ابیات دیگر منظومه اش، اشاره به وجود بی قید و شرط خداوند یکتا دارد و از همان 
ر چیزي که در جهان به ابتدا نتیجه را در نظر دارد ، و در ادامه تصریح می کند که هر چه هست خداست و ه

وجود آمده از پرودگار است ، این روح انسان است که در بدن ، زندانی شده و براي رهایی از این رنج باید 
به مبدأ خود یعنی خدا متّصل شد .

جـانِ آن مرغــان ز تشویـر وحیـا                شد حیاتی محـض و تـن شـد توتیــا
ن همــه                یافتنـد از نـورِ حضـرت جـان همــهچون شدند از کّلِ کُل پاك آ

بــاز از سـر بندة نوجـان شـدنـــد                 بــاز از نــوعی دگــر حیران شدنــد
کــرده و نــاکـردة دیــرینه شــان                  پاك گشت و محو شد از سینه شــان

جمله را از پـوتـوِ آن جـان بتـافـتآفتــاب قـربت از پیشـــان بتـافت
هـم ز عکسِ رويِ سیمـرغ جهــان                 چهـره ي سیمـرغ دیـدنـد آن زمــان
چـون نگـه کردند آن سی مـرغ زود                بی شک این سی مرغ آن سیمـرغ بود

مـی ندانستنـد ایـن ، تـا آن شـدنــددر تحیـّر جمـله سرگردان شدنـــد                 
خـویش را دیـدنـد سیمـرغِ تمــام                 بـود خــود سیـمرغ ، سی مرغ مـدام 
چون بسوي سیمرغ کردندي نگــاه                  بــود آن سیمــرغ ، این کاین جایگاه 

سی مـرغ ایشـان ، آن دگروربـه سـويِ خویش کردنـدي نظـر                 بـود ایـن 
ورنظـر در هـر دو کردندي بـه هـم                 هر دو یک سیمرغ بودي بیش و کـم
بـود این یک آن و آن یک بـود ایـن               در همـه عالـم کسـی نشنـــود ایــن

ــانــدنــد آن همــه غـرق تحیـّـر مــانـدنــد                 بـی تفکّـر در تفکّــر م
)4257(

گویی هدف عطّار رهایی از ترس و قدرت دنیایی و رسیدن به بصیرت است . بصیرتی که با اعتقاد به 
فر به سوي حقیقت یا سفر از فرش به عرش وحدت وجود نمایان می شود .پس مضمون اصلی منطق الطیر س
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پس از قطع تعلقات مادي است.در این مثنوي که مرغان همایش وار دور هم جمع شده اند باید از هفت 
وادي خطرناك سیروسلوك ، گذر کنند که سالک پس از گذراندن هفت وادي می تواند شایستگی این را پیدا 

گردد:نماید که به دیدار حضرت حق (سیمرغ) نایل
گفت مـا را هفـت وادي در ره است              چون گذشتی هفت وادي ، درگـه است

وا نیـامـد در جهـان زیـن راه کـس               نیسـت از فــرسنـگ آن آگــاه کــس
چــون نیامـد باز کس زیـن راه دور              چـــون دهنـدت آگهـی اي ناصبــور؟

د آن جایگه گم سر به سر               کــی خبـر بـازت دهـد ا ي بی خبـر؟چون شون
هــست وادي طلــب آغــاز کــار               وادي عشق است از آن پس ، بــی کنار
پـس سیـم وادي اسـت آنِ مـعرفت               پـس چهــارم وادي ِاستغنــا صفــت

پــس ششم واديِ حیــرت صعبنـاكهست پنجــم وادي تــوحیـد پـاك 
هفتمیــن وادي فقــر است و فنــا                بعــد ازیــن  رويِ روِش نبـود تو را
در کشش افتی روِش گــم گرددت                گــر بود یـک قطـره قُلـزم گرددت  

)3248(
دي هاي سخت و دشوار و گرفتاریهاي در راه از آن همه مرغ فقط سی مرغ و در پایان پس از گذراندن وا

به درگاه می رسند:
چون نگه کردند آن سی مرغ زود             بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود 

)4263(
عطار براي رسیدن به این بصیرت هفت مرحله یا هفت وادي در نظرگرفته است:

طلب است ، یعنی جدا شدن از دنیا به طلب رسیدن به حقیقت . انسان تا طالب رسیدن که اولش ، وادي 
به چیزي نباشد و در راه رسیدن به آن نکوشد ،هرگز به مطلوب نخواهد رسید . در نگاه عطار طلب حالتی 

ر است که در دل سالک پیدا می شود و او را به جستجوي معرفت، براي یافتن حقیقت وا می دارد . عطا
معتقد است که وادي طلب با رنج و درد همراه است زیرا باید از مال دنیا گذشت و ترك همه چیز کرد. حال 
ها در این مرحله منقلب و دگرگون می شود و در اثر این انقالب درونی است که سالک براي رسیدن به 

ها پاك کند وخود را براي محبوب از همه چیز می گذرد و خود را به آب و آتش می زند تا دل از آلودگی 
تابش نور حق آماده کند.

چون فرو آیـی به وادي طلب                  پیشت آید هــر زمانی صـد تعب
صد بال در هر نفس اینجا بود                   طوطی گردون مگس اینجـا بـود 

دد حــال ها جد و جهد اینجات باید سالها                  زان که اینجا قلب گر
ملـک اینجـا بایـدت انـداختن                  ملک اینجـا بایـدت در باختــن
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)3257(
ه حقیقت         وادي دوم، وادي عشق است که الزمه ي شناخت است ، هر کس که پاي در راه رسیدن ب

می گذارد باید سرتا پاي وجودش از آتش عشق فروزان باشد. عشقی که خمیر مایه ي هستی است و اگر 
نباشد چیزي حاصل نمی شود . عاشق را هراسی نیست و به آنچه می اندیشد معشوق است و بس . عطار در 

سوزنده و سرکش . نه دین این وادي چنین می گوید: عاشق کسی است که چون آتش باشد ، گرم رو ،
شناسد و نه کافري ، نیک و بد در نظرش یکسان است و هر چه دارد در این راه از دست بدهد . سالک در 

این وادي ، به مرحله اي می رسد که عقل از او گریزان می شود ؛ زیرا عقل توانایی هدایت عشق را ندارد .

غــرق آتش شــد کســی کانجـا رسیـدبعد ازین وادي عشق آید پــدیـد           
کس درین وادي به جز آتش مبــاد                 وان که آتش نیست عیشش خوش مبـاد !
عاشق آن باشد که چـون آتش بـود                 گــرم رو سوزنــده و ســرکش بـــود

خوش خوش بر آتش صد جهانعـاقبت انـدیش نبـود یـک زمــان                 درکشد 
لحظه اي نه کافري دانـد نه دیـــن                ذره اي نــه شـــک شنــاســد نه یقین

نیک و بـد در راه او یکسان بـــود                  خـود چـو عشق آمد ، نه این نه آن بـود 
)3358(

شناخت ظاهري،از درون هم معرفت حاصل شود و هر کس وادي سوم ، معرفت است ، یعنی عالوه بر 
به اندازه فهم خویش حقیقت را بشناسد . آدمی تا خود را نشناسد و به مرحله ي خودشناسی نرسد او را 
نخواهد شناخت . عطار وادي معرفت را بی کرانه و بی حد و اندازه می داند به گونه اي که رهروان سالکان 

عت وپهنايِ بی پایانش آن چنان پراکنده به نظر می رسد که آن را تهی از رهرو      در این وادي به خاطر وس
می پندارند. شاید به خاطر همین بی کرانگی است که صحبت از ناتوانی و ضعف بشر براي کسب معرفت می 

شود .
بعـد از آن بنمـایـدت پیـش نظــر                  معـــرفت را وادیــی بــی پــا وسر

هیچ کس نبود که او ایـــن جایگـــاه                مختلــف گــــردد ز بسیـــاري راه
هیچ ره در وي نه چون آن دیگر است                سالک تن ، سالک جان ، دیگــر است 
بازجان و تن ز نقصــان و کـمـــال                  هســت دایـــم در تــرقّــــی  زوال

» بس ره که پیش آمـد پدیـــد                هر یــکی بر حـد خویش آمـد پدید الجرم
)3502(

ن ، و اگر در استغنا، بی نیازي حق است از نمودها و کردار بندگا« وادي چهارم ، وادي استغنا است ؛ 
) 1373:59(رجائی بخارائی، » مورد عارفان کامل به کار برند ، مراد بی نیازي از غیر حق است و نیاز به او. 
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یعنی هر کس به این مرحله می رسد الزم است از هر آنچه غیر خداست ، بی نیاز باشد و برایش فرقی نکند 
؛ برایش رضایت خداوند و نیازمندي اش به خدا چه چیزي دردنیا دارد و چه چیز براي بهشت می خواهد

کافی باشد . این احساس نیاز شدید به سرچشمه ي عشق ، اقرار به بی نیازي خلق است که باعث می شود 
سالک متوجه گردد چقدر به خدا نیازمند است . عطار هم بیشتر به مفهوم استغناي الهی پرداخته است .

نــه درو  دعوي و نـه معنی بودبعد ازین واديِ استغنـــا بود  
می جهد از بی نیازي صرصري                      می زند برهم به یک دم کشوري 
 )3604(

لوك او نیازمند نیست بلکه به هیچ سالک در این وادي درمی یابد که نه تنها حق به او و عبادت سیر و س
نمودي در مراتب و عوالم غیب و شهادت نیازمند نمی باشد . دراین وادي هفت دریا ، به نظر نمی رسد و ... 

افتادن هزاران جان در دریاي استغنا ، همچون شبنمی در بحر بی پایان است.
ــر یـک شـرر اینجـا بــــودهفت دریـا یـک شمر اینجـا بـود                      هفت اخگ

هشت جنّت نیز اینجا مرده اي ست                   هفت دوزخ همچو یخ افســرده اي ست
هست موري را هم اینجا اي عـجب                   هـر نفس ، صد پیل اجرِي ، بــی سبب

ــده در صـــد قافلــهتا کـــالغی را شــود پر حوصلــه                    کـس نمانــد زنـ
صدهزاران سبزپوش ازغم بسوخـت                   تــا کــه آدم را چــراغی بــرفــروخت
صدهزاران جسم خالـی شد ز روح                    تــا دریـن حضـرت دروگر گشت نوح 

)3606(
وادي پنجم ، توحید است ، یعنی هر کس به این مرحله برسد ، همه چیز را خالصه شده در خداوند می 
بیند و تنها چیزي که براي او مهم است یگانگی خداوند می باشد و جز به ذات حق، به چیزي دیگر   نمی 

حجاب تعلقات است و از آنچه که عطار اندیشد . رسیدن به مقام توحید روي کندن از بیابان تعینات و دفع 
در این وادي سروده بر می آید که عالوه بردرك مفهوم توحید ارادي و شهودي به درك و دریافت مفهوم 

توحید وجودي ( وحدت وجود ) نیز نظر داشته است .
بعــد ازیـن وادي توحیــد آیــدت                  منـزل تفریـد و تجـریـد آیــدت

ــا چــون زیــن بیابــان درکنند               جملـه سراز یک گریبـان بـرکننــدرویه
گر بســی بینـی عـــدد ، گر اندکــی               آن یکی باشـد درین ره در یـکـی

چون بسـی باشد یـک اندر یک مـدام               آن یک اندر یک ، یکی باشد تمـام 
د آید تـو را               زان یکـی کان در عدد آیـد تـو را نیست آن یــک کــان اح

چون برون است آن زحد وین از عدد                  از ازل قطــعِ نظــر کــن وزابــد
چـــون ازل گــم شد ابـد هم جاودان               هـر دو را کــی هیچ مانـد در میـان 
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کی بود در اصل جز پیچ این همه  چون همه هیچی بـود هیچ ایـن همــه
)3720(

وادي ششم ، حیرت است و تعجب از جمال الهی .حیران شدن در وجود پروردگار و گم شدن از خود . 
حیرت از عظمت -هر چه سالک بیشتر به عظمت حضرت حق پی ببرد ، بیشتر دچار حیرت می شود 

رگردانی در راهی که پایانی ندارد . این حیرت چنان ژرف و پایدار است که پس از مرگ نیز س-پروردگار 
دست از روح و جان سالک برنمی دارد .

بعـد از ایـن وادي حیــرت آیــدت              کار دایـم درد و حــسرت آیـــدت
جــا دریغی باشدتهـرنفس اینجــا چــو تیغی باشــدت               هــردمـــی این

آه بــاشد ، درد بــاشد ، ســـوز هـم               روز و شب باشد نه شب نه روز هم 
)3827(

به گفته ي عطار حیرت سالک در مسیر سلوك ناشی از عظمت و طوفانی بودن راه و ضعف سالک 
دربرابر حضرت حق است :

ت                 پشّه اي با باد نتوانست زیستدانی این چندین دریغا بهر چیس
سایـه از خورشید می جویـد وصـال                می نیابد ، اینت سوداو محال ! 

)4618(
وادي » . فی اهللا فناء« و آخرین وادي ، وادي فقر است و فنا ، یعنی غرق شدن در اوصاف الهی و همان 

که همه چیز فراموش می شود . و همه چیزدر دریاي عظمت حق غرق می شود.که شرط این پاك شدن از 
صفات بشري است . کشتن نفس غریزي و فانی شدن از خود.

بعد از یـن وادي فقـر اسـت و فنـا                کــی بـــود اینجـا سخــن گفتـن روا
رامــوشـی بـــــود              گنـــگی و کّــري و بیهـــوشی بـــود عیـــن وادي فــ

صـــد هــزاران سایــۀ جاوید ، تــو              گــم شــده بینــی زیک خورشید ، تـو 
بحر کلّی چون به جنبــش کــرد راي              نــقش هــا بــر بحـرکی ماندبه جــاي

گویـدنیست ایـن سواداست وبسدریاست و بـس                هرکههر دو عالم نقشِ آن 
هـر که دردریايِ کل گــم بـوده شــد             دایمــاً گــم بـــودة آســــوده شــــد
دل در یــن دریـــاي پــرآسودگــی              مــی نیابـــد هیــچ جــز گــم بودگـی

دهند              صنــع بیـن گـردد ، بسی رازش دهنـد گــر از یــن گم بودگی بـازش
)3968(

فرجام سخن:
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عطار به عنوان مطرح کننده ي آرمان شهر ،می خواهد جامعه اي را به تصویر بکشد که در آن سعادت 
توجه به اینکه خود او نیز عضوي از اجتماع است و از تأثیر جامعه و معیار ها و هنجار انسان تأمین شود . با

هاي رایج در آن بر کنار نیست، جامعه اي را به تصویر می کشد  که تمام عناصر را شامل می شود . می توان 
در این مثنوي نکات گفت دراین کار او دو منظور را دنبال می کند : یکی تعلیم و تربیت افراد جامعه ، که

تربیتی ، باید و نباید ها و ... گنجانده شده است ، و دیگر اینکه نقاط ضعف  جامعه را بیان می کند و 
راهکارهاي برطرف کردن این معضالت را نشان می دهد .در جامعه اي که عطار ترسیم می کند شاه و گدا ، 

وجود دارند و هیچ فرقی با هم ندارند ، اگر چه هر کس دیوانه و فرزانه ، متواضع و مغرور و ... همه و همه 
به کاري مشغول است ، اما عطار مانند پژوهشگري فرهیخته ، تمام زوایاي زندگی آنان را می کاود و همچون 
روانشناسی ماهر تمام نقاط قوت و ضعف این اجتماع را پیدا می کند . طبیعی است که اودر داروخانه ي 

اي روحی هم عصران خویش می پردازد .خود، به درمان درده
اندیشه اي که عطار دارد بین عالم و انسان ، خدا و انسان و خدا وعالم سیر می کند و هیچ چیز از مجموع 

از حوزه ي تفکر او خارج نیست . در هر چه می بیند خدا می بیند و در هر چه –کلی و جزئی –این عوالم 
غیر حق است، مانع و پرده ي ادراك حق می داند وبه این نتیجه می می جوید ، خدا می جوید و آنچه را

رسد که سالک طریق حق هر چه را که مانع توجه او به حق شود باید کنار بگذارد و از آن رهایی بجوید 
می چرخد و »وحدت وجود« .دقت در این مجموعه نشان می دهد که عطار ، در اندیشه هاي خود بر محور

استان مرغان بیان می کند که براي رسیدن به سیمرغ تالش می کنند ؛و در پایان این راه آن را در قالب د
عرفانی درمی یابند که خودشان تجلّی از وجود سیمرغ می باشند .

نمونه اي از ابیاتی که براي اثبات وحدت وجود آمده :
رگـه شویـدلیــک بــا من گــر شمــا همــره شویـد        محــرم آن شــاه و آن د

وارهیـــد از ننــگ خـودبینّــی خویـــش       تــا کی از تشویر بی دینّی ِ خـــویش
در ره جــانان ز نیک و بـــد بـرستهر که در وي  باخت جان ،از خود برست

پـاي کوبان ســر بــدان درگه نهیــدجـــان فشانیـــد و قـــدم در ره نهیـــد 
در پسِ کوهی که هست آن کوه قـافدشـــاهی بی خـالفهست مـــا را پـــا

او مـــا نزدیــک و مــا زو دور دورنـــامِ او سیمـــرغ سلطـــانِ طیـــــور
نیست حـــد هـــر زفـــانی نـامِ اودر حـــریــمِ عــــزّت اســـت آرامِ او 
م زظلمت پــیش درهــم زنــور و هصــــد هـــزاران پـــرده دارد بــیشتـر
کــو توانــد یـافت از وي بهــره ايدر دو عـــالم نیست کـس را زهـره اي 
در کمـــالِ عــزِّ خـود مستغرق استدایمـــاً او پادشــــاه مطلـــق اســـت

)709(
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پــــرِّ اوستجمله انمــــودارِ نقشِاین همه آثـــار صنـع از فــــرِّ اوست
نیست الیـــق بیش ازین گفتن سخنچــون نــه سر پیدا وصفش را نــه بن
سر بـــه راه آریـــد و و پا اندر نهیدهـــر کــه اکنــون ازشمــا مـرد رهید

)742(
ــگاهبیش نـــرسیدند سی آن جـــایـعالمی پـــر مرغ ، مـــی بردنـــد راه ،
دل شکسته ، جان شده ، تن نــادرستسی تن بی پــال و پر رنجــور و سست

حضرتی دیدنــد بـی وصــف و صنــف             برتــــر از ادراك عقـــل و معـــرفت
بــرق استغنــــا همــــی افـــروختــی          صد جهان در یک زمان می سوختــی 

)4180(
ه ي سیمـــرغ دیدند آن زمانچهـــرهــــم ز عـــکسِ رويِ سیمرغ جهـان
بـی شک این سی مرغ آن سیمرغ بودچون نگه کـــردند آن سی مــــرغ زود
مـــی ندانستند ایــن ، تــا آن شدنددر تحیـــر جملـــه سرگــردان شدنـد
ـود سیمرغ سـی  مـرغِ مدامبــود خـخویش را دیدنـــد سیمـــرغِ تمــــام
بــود آن سیمرغ ، این کــاین جایگاهچـــون ســوي سیمــرغ کردندي نگاه

ور به سويِ خــویش کردنــدي نظــر            بــود ایــن سی مرغ ایشان ،  آن دگر 
هــر دو یک سیمرغ بودي بیش و کمور نظر در هــرو کردنـــدي به هـــم 

در همـــه عالــم کـــسی نشنود اینآن و آن یک بود اینبـــود ایــن یک
بــــی تفکّـــر در تفکّـــر ماندنــدآن همـــه غـــرقِ تحیـــر مــاندنـد

)4262(
سایه در خورشید گم شــد و السالممحــو او گــشتند آخــر بـــر دوام
نه سرماند و نــه بنچون رسیدند و تا که می رفتند و می گفت این سخن
رهرو و رهبــر نمانـــد و راه شـــدالجـــرم اینجـــا سخــن کوتـاه شد

)4286(
عطار،فارغ از قید زمان و مکان ، درمان دردهاي نفسانی و اجتماعی تمامی مخاطبان خود را مد نظر داشته 

د می آمیزد و وحدت وجود را اثبات می کند. اتّحاد و است ؛ و به همین دلیل است که عرفان را با عشق  و در
یگانگیِ مربوط به جهان هستی را از وجود پروردگار می داند و معتقد است براي رسیدن به حق باید از منیت 
ها دور شد و به مرحله ي فنا رسید و بعد از فنا به مرحله ي بی رنگی و صافیِ مطلق نایل شد.عطار با این 

ی دهد که وحدت وجود،روح هر انسانی را به اوج آزادگی می رساند.اثبات نشان م
کتابنامه
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) .رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسی. تهران: انتشارات علمی و 1386پونامداریان ، تقی (-1
فرهنگی .

مجله دانشکده » مقام عطار در عشق عرفانی) .« 1374راشد محصل، محمد رضا(بهار و تابستان، -2
ات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.ادبی

پردگیان » اشاره اي به رمزگرایی و رازگشایی در شعر عطار)« 1384ـــــــــــــــــــــ ، (زمستان -3
خیال ( به درخواست و اشراف محمد رضا شفیعی کدکنی، محمد جعفر یاحقی) مشهد: دانشگاه فردوسی.

. فرهنگ اشعارحافظ ، تهران : انتشارات علمی.)1373رجایی بخارائی ، احمد علی ،(-4
) .صداي بال سیمرغ . تهران: سخن.1378زرین کوب، عبد الحسین (-5
کدکنی.تهران: سخن.شفیعیرضامحمدتعلیقاتتصحیح ومقدمه،منطق الطّیر..)1388(عطار، فریدالدین ،-6
ه در زبان عطار. تهران : پژوهشگاه علوم ) .مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجست1373صارمی، سهیال(-7

انسانی و مطالعات فرهنگی .
). تاریخ ادبیات ایران. تهران : ققنوس.1383صفا، ذبیح اهللا (-8
هـ .ق) . رسالۀ الطیر. به اهتمام نصراهللا پور جوادي( داستان 1396غزالی، خواجه احمد. (-9

مرغان).تهران: انجمن فلسفه ایران.
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ی مشترك در شعر سعدي و رودکیمضامین حکم
1فهیمه مارانی

آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهاندانش
الرسولدکتر سیدمحمدرضا ابن

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان
چکیده

هاي دقیق و علمی است ههاي شعري نویسنده، شاعر و هنرمند از جمله رامند ویژگیبررسی و مطالعۀ نظام
کند. رودکی پدر شعر کهن فارسی و بزرگترین شاعر دروة سامانی است. با که ما را به دنیاي آنها نزدیک می

دهد که شعر شمار او کمتر از هزار بیت به ما رسیده، اما همین مقدار شعر باقیمانده نشان میاینکه از اشعار بی
و حکمت است. شیخ اجل سعدي شیرازي نیز به نوعی بسیار برجسته و اي از اندیشه، فکر، پند او گنجینه

هاي آراید. نگارندگان این نوشتار به بررسی اجمالی اندیشهبارز سخنان خود را به مضامین حکیمانه می
حکیمانۀ مشترك این دو شاعر بزرگ در محورهاي ناپایداري دنیا، غنیمت شمردن حال، ناگریزي از مرگ، 

اند. از این رو مبحث اصلی نوشتار حاضر در زمینۀ مضامین حکمی مشترك رودکی ... پرداختهمکافات عمل و
هاي قابل توجه، گویا تاکنون مغفول واقع شده است.و سعدي است که به رغم نمونه

سعدي، رودکی، مضامین حکمی، ادبیات تطبیقیها:کلیدواژه
مقدمه

)، نخستین شاعر سترگ و ھ329-250کی سمرقندي (حدود بن محمد رودآدم الشعرا، ابوعبداهللا جعفر
پرآوازة شعر فارسی، همچنان که بر زبان و ادب فارسی بیش از دیگران تأثیر نهاد، شعر شاعران ایران را که 

اي تکرار ناپذیر متأثر ساخت و حتی اندیشه و تفکر بسیاري از تقریباً همه پس از او ظهور کردند، به گونه
یبان پس از وي، از او تأثیر پذیرفت. شاعران و اد

در باب تأثیر زبان و بیان رودکی و تداوم مضامین شعري وي در شعر شاعران پس از او، سخن بسیار "
پژوهان معاصر، مضامین اشعار رودکی را در شعر گروه کثیري از شاعران از جمله رفته است. برخی ادب

قیقی، عنصري، فرخی، فردوسی، ابوشکور بلخی، قطران، امیر سعدي، سنایی، سوزنی، کسایی، رشید وطواط، د
).629-623: 2، 1310(نفیسی، "اندمعزّي و عطار، یافته

افصح المتکلمین ابو محمد مشرف الدین مصلح بن عبداهللا بن مشرف سعدي در شیراز والدت یافت و "
همۀ قبیله او از عالمان دین بودند و او کند از خاندان سعدي انصاري بود کهچنانکه در غزلیات خود اشاره می

1 . E-mail: Marani.f.87@gmail.com
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هم شاید به پایمردي عالمی ابوالفرج نام از علماي خاندان سعدي شیرازي مهاجر به شام از بغداد رهسپار 
).321: 1357(محیط طباطبایی، "دمشق شده و در آنجا به کسب فضیلت پرداخته باشد

سیاحت در عراق و حجاز و شام و روم (آسیاي تحصیالت پیگیر و توقف طوالنی در بالد عرب و سیر و 
صغیر) از سویی و شیفتگی و اعجاب سعدي نسبت به استادان و راهنمایان و شیوخ خویش از سوي دیگر 

چنان در شخصیت او مؤثر افتاد که آثار شدید آن تا پایان عمر با او همراه بود.
توان مشابهت و أزمنه ثابت بوده است، میاز آنجا که ماهیت بشر در همه جاي جهان و در تمام ادوار "

افکار و اشتراك مضامین را در واقع مبین وحدت نیازهاي بشر و همسانی معضالت و معماهاي آدمی و تشابه 
).15: 1379(دامادي، "جاي گیتی دانستجا و آنهاي دیروز و امروز او در اینمسایل و دشواري

اند و داراي اندیشه و احساس؛ هم در خویشتن خویش، ساننباید فراموش کنیم که همۀ شاعران ان"
کنند و هم با ایشان کنش و واکنش احساسی دارند و شعرشان حاصل نگرند و تأمل مینوعان و طبیعت میهم

شود. بدین رو هیچ جاي شگفتی نیست که تأمالت همین مالحظات و عواطف است که بر زبانشان جاري می
-(ابن"شوداز آن یاد می» توارد«کس، همگون درآید و این همان است که با نام و تذوقات چند و چندین 

).2: 1386الرسول، 
توان به مراثی، آزمایی کرده است. از جمله میرودکی در همۀ مضامین شعري رایج روزگار خود طبع"

توان گفت که از مهاجات، غزلیات، خمریات، تشبیهات، امثال و معارف و حکم اشاره کرد که به جرأت می
).13: 1386(رادفر، "تمامی این مضامین سربلند بیرون آمده است

خویش افکار حکیمانه و اندرزها گذاشته است. در بیشتر قطعاتی شعرایی است که در شعرتازهرودکی یک
که از وي مانده اشعار رزین در حکم و معارف دارد و در میان شعراي پارسی زبان بدین صفت مخصوص و 

،ین معنی کردهه اکه ناصرخسرو قبادیانی شاعر و حکیم معروف قرن پنجم اشارت بممتاز است، چنان
:گویدمی

این تیره چشم شاعر روشن بیناشعار پند و زهد بسی گفته است
:سروده استاو مرثیت یکی از شاعران معاصر رودکی در 

ي بويوبریزد ، نریزد از یمرودکی رفت و ماند حکمت اوي
.لقب داده اند» حکیم«و همین نکته باعث شده است که مؤلفان متأخر او را 

هاي محکم و استوار و در عین حال پر معنی رودکی از بین رفته است، اما با وجود اینکه بسیاري از سروده
شه، فکر، پند، حکمت، عشق و زیبایی اي از اندیدهد که شعر او گنجینههمین مقدار شعر باقیمانده نشان می

سعدي شیرازي شاعر "توان دید. هاي حکمت و پند و اندرز و اخالق را در اشعار او میاست و اولین نمونه
قرن هفتم نیز بزرگترین شاعر اخالقی و اجتماعی ادب فارسی است که به نوعی بسیار برجسته و بارز سخنان 

و نه تنها در گلستان بلکه در بوستان و قصایدش مسایل اخالقی را با نظم و آراید. اخود را به وعظ و اندرز می
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کند و در این راه بیشتر از هر شاعر اقبال و تحت عناوین مختلف و با ایراد مثال و حکایات دلنشین مطرح می
).80-84: 1369(قندیل، "یابدتوفیق می

و آراستن سالیان آموخته و اندوخته است،یطهایی که خود،ها و تجربهتوجه سعدي به انتقال حکمت
سبکی اوهاي دیرآشنا و ناسودمند، از و معنی و پیراستن سخن از واژگان و جملهظآنها به زیورهاي لف

اي روانشناس است که داروي تلخ نصیحت به شهد سعدي فرزانه"متفاوت و مؤثر به نمایش گذاشته است.
نازنینان جهان هم از گفتارش ملول نشوند. این است که دانایان سخن طبعان و ظرافت برآمیخته تا نازك

پرور سعدي را زبده حکمت و خالصه معرفت و گلستانش را چون بوستان و بوستانش را چون گلستان، جان
).5: 1381رهبر، (خطیب"شمارندمی

کن وجوه یلسبک عراقی است،ةسبک خراسانی و شعر سعدي در زمرةگرچه رودکی، متعلق به دور
ت. بررسی و مقایسه را فراهم آورده اسنوعی شاخص شعر فارسی امکان ةشباهت بسیار میان این دو چهر

هاي بسیاري میان این هاي فکري و فلسفی، مشابهتها و مشربشک در ساحت اندیشه و فکر و گرایشبی
گرایی، انسان دوستی و نیک، انسانگرایی، تأکید بر خوي نیک و نامتوان یافت. خردگرایی، علمدو شاعر می

شود. علت انتخاب سعدي و رودکی از رویکردهاي فکري مشابه دیگري در ذهن و زبان هر دو شاعر دیده می
میان مشاهیر شعر و ادب پارسی براي این بررسی، جایگاه واالي این دو در طرح مضامین حکمی است. به 

ترین عوامل نشر و گسترش شعر آنهاست. این امثال و حکم مطوري که مضامین حکیمانۀ پربسامد یکی از مه
کند. هاي دلپسند نثر انتظام یافته است که خواننده را مجذوب خود میهاي زیباي شعر و قالبچنان در رشته

پیشینۀ تحقیق
ها و مقاالت متعددي نوشتهدربارة هر یک از دو شخصیت رودکی و سعدي و آثار ایشان، تا به حال کتاب

هاي شعري آنها و یا مضامین مشترك هر یک از این دو شاعر با یکی از شده و در هر کدام از این آثار ویژگی
توان به این مقاالت اشاره نمود: شعراي دیگر بررسی شده است. از جمله می

، کتاب ماه بررسی تطبیقی مضامین حکیمانه در آثار متنبی و سعدي)، 1388علیمحمدي، علی، (-1
.87تا 83، صفحه 27یات، شماره ادب

، پژوهشنامۀ ادب آمیز در شعر رودکی و خیاممضامین عاطفی و حکمت)، 1390مهر، رحمان، (قمشتا-2
.174تا 151، صفحه 16غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 

، و خیامهاي فکري و شعري دو سرایندة حکیم رودکی همانندي)، 1389چی، محسن، (مدیرشانه-3
.82تا 67، صفحه 27فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، شماره 

موضوع مقالۀ علیمحمدي بررسی تطبیقی مضامین حکیمانه در اشعار متنبی شاعر امثال و حکم و اشعار 
دکی و خیام آمیز در دیوان رومهر به معانی شعري عاطفی و حمکتحکیمانۀ سعدي است. در مقالۀ مشتاق
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چی، اشتراکات و تشابهات فکري و شعري رودکی و خیام پرداخته شده است. همچنین در مقالۀ مدیرشانه
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

هاي هم سخنی دو شاعر بزرگ یاد شده در زمینۀ از آنجا که این جستار به طور خاص به برنمایاندن نمونه
ر نوع خود ظاهراً مشابهی ندارد. اگرچه ممکن است در نگاه نخست مقاله حاضر پردازد، دمضامین حکمی می

نوعی گردآوري به نظر رسد اما باید توجه داشت که اشراف نسبی به آثار هر دو شاعر و استحضار مضامین و 
بخشد. اي پژوهشی میتعابیر دیگري به هنگام مطالعه آثار هر یک، به مقاله صبغه

ه اشعار سعدي و رودکی به موارد زیادي از چنین مضامین حکمی برخوردیم و بر آن در واپسین نگاه ب
هاي دو شاعر از حوصلۀ گوییها آغاز کنیم. یادکرد همسانشدیم تا این مقال را با ارائۀ برخی از این نمونه

ضوع بحث، ها بسنده کردیم. براي روشن شدن مویک مقاله بسی فراتر است و به همین روي به برخی نمونه
اي از تجارب زندگی یا حکمت عبارت موجزي است که بیانگر تجربه"کنیم. ابتدا مفهوم حکمت را بیان می

اي از زندگی باشد و معموالً هدف آن موعظه و پند است. حکمت، عصاره و جوهرة اندوخته و آموخته
).2: 1387(عسکري، "اندیشۀ متفکران و نتیجۀ تجارب آنان است

ونتشابه مضم
تأثیر همنشین-

وقنا ربنا عذاب النّارزینهار از قرین بد زینهار

)110: 1385(سعدي، 
وگرنه من همان خاکم که هستمکمال همنشین در من اثر کرد

)6: 1385(سعدي، 
خاندان نبوتش گم شدپسر نوح با بدان بنشست

پی نیکان گرفت مردم شدسگ اصحاب کهف روزي چند

)23: 1385عدي، (س
نه که را منزلت ماند نه مه رادانشی کردچو از قومی یکی بی

بیاالید همه گاوان ده راشنیدستی که گاوي در علفزار



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6526

)82: 1385(سعدي، 
چو ازگاوان یکی باشد که گاوان را کند ریخناي باشد که شهري را بیاالیدیکی آلوده

)39: 1390(رودکی،
این است که از دوستی با نادان و پیوستههاي ادب و حکمت در باب دوستی،رگان در کتاببزۀتوصی

و همنشینی با دانا و به بار آرد پشیمانی، زیرا دوستی با ناداندوستی کن؛شرور بپرهیز و با نیکان و دانایان
است.موجب کامیابی و سرافرازي،کردارنیک

نشینی با نیکان چنان تأثیري دارد که دارد و معتقد است همحذر مینشین بد برسعدي انسان را از هم
داشته باشد، این د مرد خوبی زن باگردارد که و در بیت اول بیان میدممکن است سرشت آدمی را تغییر ده
د)خدایا ما را از آتش این دوزخ (زن بد که از خداوند امان می خواه.دنیا براي آن مرد، با دوزخ فرقی ندارد

!دور بدار
به فراوانی دیده می شود که یک گروه اجتماعی به سبب خطاي یک یا چند عضو ، آسیب کلی می بیند. 

به را سه قرن پس از رودکی ، همین مضموننیزسعديو رودکی بیش از هزار سال پیش بدین نکته پرداخته 
:کار گرفته و گفته است

منزلت ماند نه مه رانه که را دانشی کردچو از قومی یکی بی

شعر کهنیا ای؟ را شنیده اي» مثل«یعنی آیا این » شنیدستی«اما سعدي روشن نکرده است که منظورش از 
به ذکر منبع رودکی شهرت یافته و به مثل بدل شده بوده و از شدت وضوح براي مخاطب، سعدي نیازي

ت؟ندیده اس
ناپایداري دنیا-

و آنچه بینی هم نماند برقرارماندآنچه دیدي بر قرار خود ن

)964: 1385(سعدي، 
همیشه تا بود آیینش گرد گردان بودجهان همیشه چنین است و گرد گردان است

)22: 1390(رودکی،
و نو کند به زمانی همان که خلقان بودکهن کند به زمانی همان کجا نو بود

)22: 1390(رودکی،
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و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بودان که باغ خرم بودبسا شکسته بیاب

)23: 1390(رودکی،
همچون شَمنی شیفته بر صورت فَرخاراي عاشق دلداده بدین جاي سپنجی 

)26: 1390(رودکی،
تغییر و هموار است ولی چون گرد و گردان است در حال دگرگونی است. در جهان به ظاهر ثابت و بی"

"شوندها، موجودات تازه در عرصه عالم ظاهر میشوند و از فرسایش کهنهها کهنه میاو تازهنتیجۀ گردش

رسند و در گردش دیگر از اوج قدرت به ). به یک گردش او به دولت و قدرت می491: 1337(نفیسی، 
-ناخوشیها وافتند. پس وقتی چنین است به کار جهان اعتمادي نیست و خوشیحضیض مذلّت و ناکامی می

هاي آن را نباید به چیزي شمرد و بدان شاد یا اندوهگین شد. سعدي و رودکی مانند بسیاري از شاعران دیگر 
نماید. تر میاند اما بیان رودکی در ناپایداري دنیا از سعدي فصیحاین مضمون را در شعر خود به کار بسته

هرچند در بیان سعدي خبري از واژگان غریب رودکی نیست. 
غنیمت شمردن حال-

سعدیا دي رفت و فردا همچنان معلوم 
نیست 

در میان این و آن فرصت شمار امروز را

)528: 1385(سعدي، 
وز گذشته نکرد باید یادز آمده شادمان بباید بود 

)17: 1390(رودکی،
بود آنچه بود، خیره چه غم داري؟رفت آنکه رفت و، آمد آنک آمد

)42: 1390(رودکی،
بینی و نگاه فلسفی به روزگار هم در شعر رودکی و هم در شعر سعدي، همانندي ژرفی در عرصه جهان"

شود. از نگاه دو سرایندة حکیم، رویاروي چنین جهانی دو رویکرد متصور سرسخت و گیتی ناهموار دیده می
اعتنایی به آن با بیاثر و تضییع عمر گذران، یااست؛ غمگساري و اشک و حسرت و حرمان و تالش بی

).  79: 1389چی، (مدیرشانه"آوردن به رویکرد دوم استشادمانی و شادخواري. پند دو شاعر، روي
ناگزیري از مرگ-

رفت و منزل به دیگري پرداختهر که آمد عمارت نو ساخت
)7: 1385(سعدي، 
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مرگ را سر همه فرو کردندمهتران جهان همه مردند 
نه به آخر به جز کفن بردندزار نعمت و جاهاز هزاران ه

)21: 1390(رودکی،
در اینجا باز کالم رودکی بیش و کم اندرزگونه است. نهایت عالم و نصیب آدم از آن جز کفنی بیش 

کوشد اي از آن است. رودکی مینیست و مرگ آدمیان و از آن میان، مهان و صاحبان جاه و مال، گواه و نشانه
مندي خردمندانه از از فریفتگی و دلبستگی به دنیا و عمر کوتاه بازدارد و آنها را به نیکوکاري و بهرهدیگران را 

کند.مواهب زندگی و داد و دهش ترغیب کند. سعدي نیز در نگاه هستی شناسانۀ خود از این مضمون یاد می
ها به هنگام مرگبرابري انسان-

نیز با گداي محلّت برابريتو اي پادشه شهر، چو وقتت فرا رسد

)990: 1385(سعدي، 
جایگاه هر دو اندر یک مغاكابله و فرزانه را فرجام خاك

)85: 1390(رودکی،
ها ناهماننديها به هنگام مرگ، نیز یکی از مضامین حکمی مشترك سعدي و رودکی است. برابري انسان

یکسان است. این برابري در هنگام مرگ به خوبی نمایان ها ارزش وجودي انسانواي و اعتباري هستندعاریه
.شودمی

مکافات عمل-
چو دشنام گویی دعا نشنويبه جز کشتۀ خویش ندروي

)455: 1385(سعدي، 
مکن بد به کس گر نخواهی به خویشنکو گفت مزدور با آن خَدیش

)85: 1390(رودکی، 
خوب دارد و عمل بد، پاداش بد و کسی که این نکتۀ این یک قانون کلی است که عمل خوب پاداش

از شاعران بسیاري از رسد. فهمد که پاسخ کردارهایش لحظه به لحظه به او میعمیق و بدیهی را دریابد، می
هم اصل ،آناناند. ه زیبایی به بیان آن پرداختهنیز این قانون را مورد توجه قرار داده و بجمله سعدي و رودکی 

.زتاب عمل و هم بازتاب کار بد و خوب را در اشعار و عبارات و تمثیالت خود ذکر کرده اندکلّی با
دهد بر بادزبان سرخ سر سبز می-
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چو گفته شود یابد او بر تو دستسخن تا نگویی بر  آن دست هست

)455: 1385(سعدي، 
ولی گفته را باز نتوان نهفتسخن تا نگویی توانیش گفت

)455: 1385، (سعدي
که به هر انجمن نشاید گفتسخنی در نهان نباید گفت

)274: 1385(سعدي، 
بیندیشد آنگه بگوید سخنسخندان پرورده پیر کهن

)12: 1385(سعدي، 
به از کسی که نباشد زبانش اندر حکمزبان بریده به کنجی نشسته صم بکم

)8: 1385(سعدي، 
امبس که بر  ناگفته شادان بودهامبودهبس که بر گفته پشیمان

)87: 1390(رودکی،
کرا زبان نه به بند است پاي در بند استزمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه

)16: 1390(رودکی،
ست تا آن را نگفته باشی و چون گفتی تو در بند آنی، پس زبانت را نگهدار چنانکه طال وسخن در بند ت"

، 1383(دشتی، "ندمتی را جلب کعداري، زیرا چه بسا سخنی که نعمتی را طرد یا نرا نگه میو نقره خود 
).381حکمت

در پیوند به این امر از زبان زمانه نیز رودکی بینی سعدي ارزش خاموشی، از سخن بیشتر است. در جهان
گیرد دیگر زبان بهفراراانسان،خشم در آدمی خرد را زایل می سازد. چون خشمکه دهدمیو اندرزپند

.چون زبان را بند خرد رها گردد، پاي در بند آیدو فرمان نیست و در اختیار نمی ماند

دو بینش ناهمگون-
که درویش را توشه از بوسه بهمرا بوسه گفتا به تصحیف ده
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)368: 1385(سعدي، 
بهپچ بر هرگز نشود فربز به پچسخن شیرین از زفت نیارد بر

)62: 1390(رودکی،
عاشق پیر و معشوق جوان-

). 230: 1385زن جوان تیري به پهلو نشیند بهتر که پیري (سعدي، 
اگر کبک بگریزد از من رواستبه باز کریزي بمانم همی

)71: 1390(رودکی،
چشم بگشا ببین کنون پیداستیار تو زیر خاك مور و مگس

گرچه دینار یا درمش بهاستستآنکه زلفین و گیسویت پیرا

سرد گردد دلش نه نابیناستچون تو را دید زردگونه شد

)15: 1390(رودکی،
.چیزي است باالتر و فراتر از رنگ و جلوه هاي ظاهريو سعديرودکیگاهعشق در این جا از ن

آیدسنگ، بر در بسته می-
تر استود که درویشدر پاي کسی رگر در همه شهر یک سر نیشتر است

میلش طرفی بود که آن بیشتر استبا این همه راستی که میزان دارد 

)1019: 1385(سعدي، 
بفکن او را گرم و درویشی گزینگر درم داري گزند آرد به دین

)93: 1390(رودکی،
خبري معشوق از حال عاشقبی-

که به زندان هجر در بند استمگر کسی شب فراق که داند که تا سحر چند است
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)556: 1385(سعدي، 
تو قدر آب چه دانی که بر لب جوئیدرازناي شب از چشم دردمندان پرس

)937: 1385(سعدي، 
کاین شب دراز باشد در چشم پاسبانانخفته خبر ندارد سر در کنار جانان

)824: 1385(سعدي، 
ر عمر خود ناخورده نیشبا یکی دحاصل بودگفتن از زنبور بی

)217: 1385(سعدي، 
به کیوان درت کله بارگاهتو کی بشنوي نالۀ دادخواه

)328: 1385(سعدي، 
مجنون داند که حال مجنون چون استخبرندلیلی صفتان ز حال ما بی

)108: 1390(رودکی،
ی نخواهد برد. تنها، همدرد عاشقان و عشق پها را تحمل نکند، به سرّر نظر سعدي تا کسی سختید

.فهمنداند، راز عشق و سرّ ضمیر سوختگان عشق را میهاي دراز را بیدار ماندهشبکسانی که چون عاشقان

گوید کسی که هجران نکشیده میعشوقاعتقاد دارد درد هجر دردي است جانگداز و سپس به مرودکی نیز 
.تواند آن را بفهمده نمیطعم فراق را نچشیده و داغ جدایی ندید

حکمت و رحمت همزادند-
ز رحمت گشاید در دیگريخدا گر ببندد ز حکمت دري

)366: 1385(سعدي، 
اگر ببست یکی در، هزار در بگشاددرست و راست کند این مثل خداي ورا

)17: 1390(رودکی،
فواید خاموشی-
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فتن و گفتن به وقت خاموشیبه وقت گدو چیز طیرة عقل است دم فروبستن

به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشیاگر چه پیش خردمند خامشی ادب است

)9: 1385(سعدي، 
برابر آید با گفتنِ ساکامگزند خامش بودن به جایگاه سخن

)59: 1390(رودکی،
باید سکوت اختیار کند، لب اگر انسان در موقعی که باید سخن بگوید، لب از سخن فرو بندد و زمانی که 

مقصود این است که انسان عاقل زبان خود را پیش از مشورت .سبکی عقل استۀبه سخن گشاید، نشان
گونه همان. گویدولی احمق قبل از اینکه فکر و اندیشه کند سخن می،گشایدکردن و اندیشیدن به سخن نمی

در .به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشیعقل است دم فرو بستن ةدو چیز طیرگوید که سعدي می
گویی داراي قدر و منزلت است. اصوالً سخن سنجیده سخنی است که از سر آرمانشهر سعدي، سنجیده

اندیشه برآید و باعث ارجمندي متکلّم گردد. 
یند: آنجا که باید سخن درست گفت، در فرمامیدربارة جایگاه سخن و سکوت (ع)حضرت علی

).182، حکمت1383(دشتی، "که در سخن ناآگاهانه نیز خیري نخواهد بودي نیست چنانخاموشی خیر
وفا در برابر جفاي دوست-

که از وجود تو مویی به عالمی نفروشممرا به هیچ بدادي و من هنوز برآنم

)786: 1385(سعدي، 
نشود هیچ ازین دلم یرگسگرچه نا مردم است، مهر و وفاش

)30: 1390(رودکی،
سنگدالنه عاشق بینوا ،معشوقاند. دوگانۀ جفا و وفا مضمونی است که شاعران در این معنی بسیار آورده

این نگاه .بیندگریزي فراروي خود نمی،جز وفادام افتادهدر گیرد و عاشقِرا انکار کرده و نادیده می
سعدي و را ر عین حال ابراز وفاداري به او ــ یعنی بیان جور معشوق و شکایت از او و داي به عشقاسطوره
.دنشمروفا را سرنوشت محتوم عاشق می، به زیبایی توصیف کردهرودکی

بندي عیالپاي-
دگر آسودگی مبند خیالاي گرفتار و پاي بند عیال
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)112: 1385(سعدي، 
باز دارد ز سیر در ملکوتغم فرزند و نان و جامه و قوت

)112: 1385(سعدي، 
از این همه تنم آسوده بود و آسان بودعیال نه، زن و فرزند نه، مؤونت نه

)24: 1390(رودکی،
سیر در ملکوت، نیازمند دلی فارغ از نان است. نیازمند کسی که بعد از چند ساعت کار روزانه، با دلی 

نیز بیان تأمین معاش خانوادهمسئولیت و غم.فراخ و فکري آرام بنشیند و بقول قدما، سیر در انفس کند
اند اما سعدي این مضمون را نیکوتر بیان کرده اي است که سعدي و رودکی در این باب نمونه آوردهحکیمانه

است.
بی اعتباري دنیا و نهی از دل سپردن به آن-

که خانه ساختن آیین کاروانی نیستدل اي رفیق در این کاروانسراي مبند

)948: 1385(سعدي، 
دل نهادن همیشگی نه رواستبه سراي سپنج مهمان را

)15: 1390(رودکی،
کاین جهان، پاك، بازي و نیرنجمهر مفکن برین سرايِ سپنج

)54: 1390(رودکی،
اعتبار بودن دنیا و اعتماد نداشتن به آن یکی از مضامینی است که از دیرباز در شعر فارسی وجود داشته بی
اعتبار، خواب و خیالی بیش نیست، هیچ چیز در آن در جاي خود نیست. گاه رودکی، عالم بیدر ن"است. 

- اعتمادي به چنین جهان بیناهماهنگی، با ناهمواري و ناخوشایندي همراه است و شاعر هشدارگونه بی

ي رودکی فکرۀمفهوم تلخ مرگ در منظوم). 75: 1389چی، (مدیرشانه"دهداعتباري را اندرز و انذار می
جایگاه مشخصی دارد. رودکی باربار به این امر پرداخته است؛ اما در هربار، پندي و اندرزي را در میان نهاده 

کند نه به سبب بهتر زیستن را به دیگران بیاموزد. از مرگ یاد آوري میةخواهد شیواست. او با بیان مرگ می
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و آز میفگنید که این حرصزنهار زندگی را در دامخواهد هشدار دهدکهترسد؛ بلکه میمرگ میکه ازآن
کند.. همین مضمون را سعدي نیز به تکرار و تأکید بیان میارزدسراي سپنج دل نهادن را نمی

نتیجه:
هاي حکمی مشترك و مشابه در شعر سعدي و رودکی حاکی از توجه هر دو شاعر به ادبیات مضمون-

تعلیمی است.
ترین عوامل نشر و گسترش شعر سامد در اشعار سعدي و رودکی یکی از مهممضامین حکیمانۀ پرب-

آنهاست.
هاي حکیمانۀ مشترك این دو شاعر بزرگ عبارت است از: ناپایداري دنیا، غنیمت برخی از اندیشه-

شمردن حال، ناگریزي از مرگ، مکافات عمل، فواید خاموشی.
آمیز بر سعدي فضل تقدم ق برخی مضامین حکمتهرچند رودکی در نگرش حکیمانه به هستی و خل-

تر عرضه تر و دلنشیندارد ولی سعدي این مضامین را ـ دست کم براي مردمان روزگار ما ـ با زبانی روان
آموز وي این توفیق را کرده است. واژگان غریب در شعر رودکی باعث شده است برخی از ابیات حکمت

ج در زبان فارسی قرار گیرد.نیابد که در شمار امثال و حکم رای
کتابنامه
.1-60)، مولوي و متنبی، فرهنگ، پاییز و زمستان، ص 1386رسول، سیدمحمدرضا، (ابن ال-1
، تهران، مروي.14)، گلستان سعدي، چ 1381خطیب رهبر، خلیل، (-2
تهران، مؤسسۀ انتشارات ،2)، مضامین مشترك در ادب فارسی وعربی، چ1379دامادي، محمد، (-3

و چاپ.
، قم، مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین.20)، ترجمۀ نهج البالغه، چ 1383دشتی، محمد، (-4
)، کتابشناسی آثار رودکی، تهران، مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم 1386رادفر، ابوالقاسم، (-5

انسانی.
، تهران، هرمس.1)، کلیات، تصحیح محمدعلی فروغی، چ1385(سعدي شیرازي، مصلح الدین،-6
، تهران، قطره.5)، دیوان شعر رودکی، چ 1390شعار، جعفر، (-7
، سمنان، دانشگاه سمنان.1)، الحکمه بین المتنبی و السعدي، چ1387عسکري، صادق، (-8
، تهران، 1فکر، چسی، ترجمه فاطمه سوهان)، فنون شعر فار1369قندیل، اسعاد عبدالهادي، (-9

مؤسسۀ علمی اندیشۀ جوان.
)، مولوي و سعدي، مجموعه گفتارهایی درباره چندتن از رجال 1357محیط طباطبایی، محمد، (-10

.329-319ادب و تاریخ ایران، تهران، کتابخانۀ مرکزي و مرکز اسناد، ص 
هاي فکري و شعري دو سرایندة رودکی و خیام همانندي)، 1389چی، محسن، (مدیرشانه-11

.82-67، ص 27حکیم، فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، شماره 
، 2)، احوال و اشعار ابوعبداهللا جعفر بن محمد رودکی سمرقندي، ج1310نفیسی، سعید، (-12

تهران، کتابخانۀ ترقی.
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)، محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، تهران، امیرکبیر. 1337ید، (نفیسی، سع-13
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تصویر ایران و هندوستان از دریچۀ چشم شاعران مهاجر صفوي
1الهام ماهر

آبادآموختۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفدانش
2مرتضی رشیدي آشجردي

آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
هدیچک

شمار تاریخی و بعد از استیالي قبایل مختلف در عصر صفوي، ایران پس از طی فراز و فرودهاي بی
،عالوه بر گسترش محدودة جغرافیایی، به ثبات بی چون و چرایی دست یافت. در دوران پادشاهی شاه عباس

را شکسته و با ملل گوناگون روابط سیاسی و مبادالت فرهنگی را آغاز نمود. ایران تنگناي قلمرو جغرافیایی 
کم توجهی پادشاهان این سلسله به شعر و شاعري، هند را ملجأ و مأواي شاعران و فرهیختگان فارسی گو 
قرار داد. پیشینۀ زبان فارسی در آن دیار و بی مهري صفویان باعث گسترش بیش از پیش زبان و ادب فارسی
در آن سرزمین شد و این نفوذ تا بدان مرز رسید که آن ملک، مأمنی دلنشین و محلّ تأللو و به ثمر نشستن 

هاياندوزو مال هاییکامروا، هایابها، نام یآمال و آرزوها براي ادیبان و شاعران ایرانی به شمار آمد. شوق
؛ چنان که گرفتندیمگورکانیان هند را در پیش گاه یک خاندان از شاعران و ادیبان راه دربارکهباعث بود 

گویی الهور و کشمیر یا آگره و بیجاپور و برهانپور شهرها و دیارهایی از ایران است که خاندانی خانه و 
نیار دمیرد و به خاك رود.ببالد،بباشد،بزندگی را ازین جا بدان جا کشاند و همان جا رحل اقامت افکند،

ایم. و هند بررسی کردهرانیاي نسبت به صفودي از شاعران برجستۀ مهاجر را در دورة تعدادگاهیدمقاله 
توطن، غرب، شعر، انیگورکان، هند، هی، صفورانیاها: کلیدواژه
همقدم

مؤثّر است و شاعر هاتملّهاي سیاسی و دینی و اقتصادي و اجتماعی در زندگی مادي و معنوي جریان
وضع روزگار خویش را در ،ي دیگر مردم تأثیر پذیر استهاگروهحساس بیشتر از که به سبب طبع لطیف و

.          سازدیمآینۀ دیوان خویش منعکس 
مذهب ا هجري به جاي شیخ، لقب شاه گرفت و در قلمرو حکومت خویش تشیع ر908شاه اسماعیل در 

طۀ بیگانگان به ستوه آمده بودند و شاه رسمی کرد. ایرانیان این زمان در نتیجۀ فشارهاي گوناگون و سل
وحدت ملّی را که همیشه به مردم و اسماعیل با استفاده از این وضع در کالبد ایرانیان روح سیاست دینی دمید 

تیجۀ این سیاست که بعدها توسط نمایاند.ناین خاك و بوم در برابر اجانب نیروي ایستادگی بخشیده است،
در هاازبکي عثمانی در غرب ایران و هاتركاما ر ایران ثمرة خوبی به بار آورد؛شاه عباس به کمال رسید د

1 .elham201048@ymail.com
2 .mortezarashidi51@yahoo.com
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ي مذهبی گردید و هزارها بی گناه هدف خشم و هاجنگشرق عکس العمل شدیدي نشان دادند که منجر به 
عد از شاه اسماعیل چون جانشینان ضعیف وي به شاهی رسیدند، دورة آشفتگی و بتعصب قرار گرفتند.

ر چنین زمانی بود که شاه عباس به سلطنت رسید و طولی دعصب محلّی دوباره در ایران آشکار گشت.ت
ي سلطنت را استوار هاهیپارایت و دلیري بی سابقه، ارتش و دولت را از نو تنظیم نمود، دنکشید که با هوش،

ختگیري ساختصاص داد.حکومت از دست رفتنی ایران را براي صد سال دیگر به خانواده خویشو ساخت 
شاه عباس شورشیان و گردنکشان داخلی را نابود کرد و محیطی آرام و امن را جانشین هرج و مرج گردانید.

اه عباس مرزهاي ایران را از یورش پیاپی بیگانگان محفوظ ساخت و مناطق از دست رفته را پس گرفت.ش
دن امنیت و اصالحات همه جانبه او، دورة صفویه را ي خستگی ناپذیر شاه عباس جهت فراهم آورهاتیفعال

.وضع پایدار نمانداامبه صورت یکی از درخشان ترین ادوار تاریخ ایران در آورد؛

سلطنت ایران بعد از شاه عباس به دست شاه صفی یکی از شهزادگان بزرگ شدة حرم افتاد، که برعکس 
توجۀ پاسداران مرز و بوم ساخت و زحمات چهل و دو ی رحمی و قساوت را مب(شاه عباس)ش جد خوی

هاي شورش داخلی و هجوم اجانب دوباره به ایران روي آورد و ر نتیجۀ تمام بدبختیدسالۀ او را بر باد داد.
به موازات این وضع تجارت و صنایع و هنر به تنزّل گرایید.

صفا در مقابل تمام نظریات مثبت درباره سیاست حکومت صفویه اثر مطلوبی در ادبیات این زمان نداشت.
:سدینویماین دوره 

این دورة ممتد که از جهت سیاسی و مدنی و اقتصادي و هنري یکی از ادوار بسیار مهم تاریخ ایران «
).1337:68(صفا، » است، از حیث علم و ادب چنان که باید مهم نیست

:اندگفتهباز در باب شعر فارسی در عهد صفوي 
فارسی در عهد صفویان از حیث الفاظ و کلمات چندان قابل توجه نیست و اگر از چند شاعر شعر«

)».70م (همان:یابیینممعروف قوي بگذریم، از سایر شاعران سخنی که الیق توجه باشد 
فویان ترك بودند و بناي حکومت را بر صیاست دینی مملکت بود.سعلل عمدة این ضعف ادبی،

.کردندیمادي و دینی استوار ساخته بودند و از تمام وسایل موجود حداکثر استفاده را براي خویش تعصب نژ
بر همه معلوم است و غالباً از زمان غزنویان کار تبلیغ گذاردیمأثیري که شعر فارسی در شنونده یا خواننده ت

مقاصد پادشاهان را از شعر فارسی کشیدند.
اخلی و خارجی پادشاهان و امیران ایران است که در کم توجهی ایشان به ي دهايگرفتارموضوع دیگر 

تایجی که این وضع ایران به بار آورد، شاعران ایران را نسبت به دربارهاي نشعر و ادب مؤثّر بوده است.
یشتر شاعران دربایرانی دلسرد ساخت و شاعران به دربارهاي امیران و سالطین هند و عثمانی روي آورند.

جستجوي خریدار سخن رهسپار هندوستان شدند.
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مطالب گفتنی که انعکاس آن در ادبیات فارسی نیز پیدا است، ازین دوره بسیار زیاد و از حوصلۀ این 
هاي برجستۀ دورة پادشاهان گورکانی هند را نقل نابراین به طور اختصار نکتهبمقدمۀ کوتاه خارج است.

.میینمایم
سر سلسلۀ پادشاهان گورکانی مانند یک رمان است. او از طرف بابرمحمد ظهیر الدین ندگی ابتدایی ز

پدر ترك و از جانب مادرش مغول بود و بر جرأت و بی قراري زندگی که به ارث برده بود، محسنات 
فرغانه عد از وفات پدر حاکم ب.گفتیمعر به زبان ترکی و فارسی شفرهنگ و تمدن ایرانی را افزوده بود.

ین شهر از دستش رفت.، اي محلّیهاخصومتشد؛ اما در نتیجۀ 
را کرد و امکانات بسیاري براي نفوذ هاخدمتنیرگتبزرجالل الدین اکبر در گسترش زبان و ادب 

ي بعدي در هندوستان پدید آورد.هازمانفارسی در 
نمونۀ شعر نیتربزرگشاه جهان جهانگیر در شعر شناسی و شاعر نوازي شهرت شایانی دارد و

دوستی فارسی و هنر پروري را در صورت تاج محل هویدا ساخت.
تاج محل زیباترین ساختمان تاریخی هند در دورة پادشاهی شاه جهان در سدة یازدهم هجري با 

روح «ا همکاري صنعتگران و هنرمندان و معماران ایرانی و هندي بنا گردیده و یک مهندس فرانسوي آن ر
ر نتیجۀ این وضع تعداد زیادي از د). 734:1364توصیف کرده است (جاللی نائینی، » ایران در کالبد هند

ایرانیان از قلمرو صفویه و آسیاي مرکزي به هند مهاجرت نمودند و مورد استقبال قرار گرفتند.
اند و نیز کردهیمایشان اظهار در دورة امپراطوران تیموري هندوستان بر اثر توجه و عالقۀ وافري که

یی که با هاخاندانایرانی بودند با هاي ساللهاظهار عالقۀ امرا جزء مسلمان آن کشور که غالبأ از در نتیجۀ
بان زفرهنگ و تمدن ایرانی آشنایی داشتند و همچنین بر اثر مهاجرت گروهی از ایرانیان به آن سرزمین،

رخنه کرد و آنقدر شاعر و نویسنده و کتاب و غزل و قصیده و مثنوي ي در هندوستان ادرجهفارسی به 
فا، ص.كفارسی در آن قطعۀ پهناور پدید آمد که گویی آن جا منشأ اصلی و واقعی زبان فارسی است (ر.

69:1337.(
دربارة روي آوردن شاعران ایرانی و گسترش شعر و ادب فارسی در هند منابع فراوانی وجود دارد،

هاآنکن بیشتر این منابع داراي پرداخت هاي توصیفی و برداشت هاي شخصی هستند و شمار اندکی از یل
داراي دقّت و نظم و اسلوب علمی هستند.

انگیزه و علّت نیترسادهدر زمان پادشاهان تیموري هند کوچ شاعران ایرانی آن چنان رواج یافت که 
راي نمونه عرفی شیرازي تنها به این دلیل به هند مهاجرت کرد بند.شاعري را راهی آن سرزمین کتوانستیم

یشتر این شاعران جذب بکه در جوانی به بیماري آبله گرفتار شد و زیبایی چهرة خود را از دست داده بود.
لیم کاشانی شاعر مهاجر ایرانی و ملک ک.کردندیمرا بیشتر هاآنو گرمی محفل شدندیمدربار و درباریان 

ي در هند داشته است و بارها عدم عالقۀ خود را براي بازگشتن به اآسودهالشّعراي دربار تیموریان زندگی 
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عضی که بر اثر ناسازگاري روزگار ناگزیر به کوچ از ایران بي خود بیان کرده است.هاسرودهایران در 
ه زندگی در هندوستان داشتند.، در مقایسه با افرادي چون کلیم همدانی برخوردي متفاوت نسبت بشدندیم

امواج کوچ شاعران ایرانی در دوران پادشاهی تیموریان به اوج خود رسید. نزدیک به تمامی این 
تّی حشاعران جذب دربار یا دستگاه شاهزادگان تیموري و مغولی شدند و خود نیز از این امر خشنود بودند.

عموالً هر شاعر تازه واردي مستقیماً به دربار راه مدند.بعضی فقط به این دلیل از ایران جالي وطن کر
خست بر مبناي آشنایی یا همشهري بودن و رابطۀ شخصی و نظیر آن زیر چتر حمایت مقامی ن.افتیینم

.کردیم؛ سپس دیر یا زود به وسیلۀ او یا مقامی باالتر از او به دربار راه پیدا گرفتیمدرباري و حکومتی قرار 
و دانشمندان ایرانی گروه گروه به این سرزمین کوچ کردند و از خوان نعمت شاعرانتیموریان هند،ر زمان د

ي ایرانی مرکز حکومت را دایره وار احاطه کرده بودند و در جذب مردم هامقامشدند؛ زیرا منده بهرهاآن
کم مغناطیس را داشتند.ح(ایران)ت والی

ی بو جالل و شکوه کرانیبو ثروت دادیماریبسو صلۀ نواخترا میهند شاعران انیگورکاندربار 
پر کردن دهان شاعران رینظیی هاسخاوت. نمودیمممکن هاآنرا جهت زیآمافسانهي هاسخاوتدربار انیپا

دربار آگره راهایدوستشعر نیا. آوازه دنیبخشهم وزن شاعر به او طال و نقره ااز جواهرات گرانبها و ی
. درست است دادینمي نشان اعالقهچندان به شعر گریدرانیاکعبۀ امال شاعران کرده بود. در آن زمان دربار 

اهمیتی به چشم کسرا در آنجا هاآني کاال؛ اما کردندیمي آمدی از شاعران رفت و بعضکه در دربار، 
ي داشتند در بالد خود مجال استعدادی که ذوق و کسانی نداشت و متیققدر و رانیا. شعر در ستینگرینم

سر نبود که چیهمورد توجه شاعران بود. هیصفواز دربار شیبامیانیادر انیموریت. دربار افتندیینمدرنگ 
و شاه جهان را ریجهانگدربار باشکوه الیخشاعر نبود که چیهروزگار شوق سفر هند نداشته باشد و نیادر 

در سر نپرورد. 
1566–1605ي، اکبر (موریتامپراتوران انیمی کعبۀ آمال شاعران بود. در دهلهند، انیموریتهد در ع

1068ی ال1037-8/ 1628-58) و شاه جهان (1036-7ی ال1014/ 1605-27(ریجهانگ)، 1014-963/ 
ی نداشت که هرکس بتعجنیبنابرا. دادندیمبیترتدر دربار خود رانیاشاعرانی از باشکوهي هاییهما) گرد

1374:203ي، وریسزوي سفر هند و آزمودن بختش در آن جا بود (آربه دنبال سرودن شعر بود در رانیادر 
.(

از فیتعرهرچند در به هندوستان نرفته است؛اضیفی متخلّص به جیالهنیحسمال عبدالرزاق بن 
که شناخته شده اهل ادب است:است ه ی ساختتیدوببود ل کعبۀ اماا هند که آن روزه

جـــــو تیـــــعافارانخاصــــــه یـــــــتحبـــــــــذّا هنـــــد کـــــعبۀ حـــاجـــا
ار
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فضـــــل و عیــطسمهر کـه شــــــد 
رهنـــــ

رفتــــــن هنـــــــد واجبـــــــــــست او 
ار

)1372:9ی، جیالهاضیف(
بحث و بررسی:

(وطن) و رانیاي که از ة صفوشاعر برجستۀ مهاجر به هند در دورستیبدگاهیدلیتحلر این مقاله به د
ي فهم بهتر مطلب اقدام به دسته اایم. همچنین براند، پرداختهدو کشور سخن گفتهنیاي شهرهاهندوستان و 

ي شامل موارد بنددسته نیا. ایمهموضوع مورد نظر کردرامونیپشاعران وانیدبرگرفته از ت ایابی اجمالي بند
زیر است:

؛)ربتد (غـ وصف اوضاع و احوال شاعر در هن
؛ داز هنتیشکاـ 

؛دـ ستایش هن
؛دي هنشهرهافیتوصـ 
کشور هندوستان؛فیتوصـ 

ـ شکوه از وطن(ایران)
ـ توصیف وطن؛

؛ نوطادـ ی
؛نـ وصف صفاها

؛ تـ رجحان وطن بر غرب
؛نـ رجحان غربت بر وط

؛نرایاهند و سۀیمقاـ 
؛ تـ گله از قضا و قدر و بخ

***
:ت)رب(غـ وصف اوضاع و احوال در هند 

مردم گریدي هاگروهاز شتریبو حساس در برابر اتّفاقات مختلف، فیلطشاعر به خاطر داشتن طبع 
به تیبنیادر نینابرابي آورد، روبه هند ریناگزبدخواهان وطن میبی مشهدي از غزالاست؛ریپذرأثیت
:پردازدیمي خود از هند و وصف احوال خود در آنجا زاریب

هـــر که احـــــوال من از داغ تبـــاهی دانسـتهیچ شک نیســت که هــــرگز نکند میل به هنـد
)129:1388(غزالی مشهدي، 
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:دید گوحال خون ایبي و نان به هند می شتابد و در روزنوعی خبوشانی که در طلب 
کــــوچۀ معشــــوق و لعب کـودکان می سازدمطفــــل غـربت دیده ام با باغ و بســــتانم چکار

)201:1374(نوعی خبوشانی،
گرفت و شیپی به سنّت پدر راه هند سالگو سه ستیبی متخلّص به سنجر در کاشانمحمد هاشم ریم

:دیگویماحوال خود انیبدر 
غچراژنیــــبی باشد مشـخص در چـه متــــتهی آنگــه به هنـــدتگـــوابسو سنجر روشــندل

)233:1378(سنجر کاشانی، 
ما نمی دانیـــــــم خفاشــــــیم یا پروانه ایــم خوش شبستانی است هنـدوستان، ولی زافسردگی

)270(همان:
در هند، سروده است:احوال خودانیبی را در غزلی مازندارنی صوفموالنا محمد 

ری درمــــــان گرفتــــــــاببه درد و رنـــــج رمنم در بــــــــند و در زنــــــدان گرفتــــــا

آتــــــــــش سوزان انیــــــمزي رو در شـــب و روپرچـــــو زلـــــف آن 
رگرفتـــــــــا

ری آســـــان گرفتــــــــابـــــشبه دســت او مشـتکــــه گداردیماز آنــــــــم خــــــوار 

نـــــــکیولرا ســــــکهر ستیتارــــــگرف

کرددشمنـــــــان امــــــکمحمــــــــد را به 

سان گرفتـــــــــارنیزســکچیــهمبـــــادا 

رهنـــــدوستان گرفتـــــــاکــــــملدر فلک

)1347:45ی، ازندرانمی (صوف
رینظکردیماز غربت ناله هیکنامختلف گاه با صراحت و گاه به اتیابی صائب در علمحمد رزایم

:لیذغزل 
دهنـــــــشکالبــه گل فرو شــــده از بر میپادچشــم طمع ندوخته حرصــــم به مال هنـــــ

دل هنــــــخاکماشد ســـــرمه استخوان من از سمن برادیــــفربه زیــــــخسرمه اكــخي ا

دهنـــــــالیـخبـــه مغزم رددود کـکهي روزدی بر مشــــام خـــورتگــــسوخي ســـتاره بو
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دهنـــــــلحاهبيرــبگمچشــرهزادصــابکالـــشمن برون روم از هنــــد، برهـــکي روز

هنــــــــدلمقاکرــشیوطـــطستیـکزامرووتانــــــرفشـــشکّخامه ریـــــغصائب به 
)2037:1365(صائب تبریزي، 

ـ شکایت از هند:
میر سنجر کاشانی اگرچه از بخت سیاهی که در ایران داشت به هند گریخت؛ لیکن از آن دیار دلی 

.كحی مستوفی از تاریکی بازار هند باز گفت (ر.خوش به غنیمت نیافت و در ساقی نامۀ مشهور خود شر
).325:1367خرالزمانی قزوینی،ف

الحاد بوده ت و مهاجرت به هند ترس از گرفتار شدن به تهمرانیامهاجرت غزالی مشهدي از لیدل
. داندیماری از یآزردگخود را در ابتدا غربت وسپس ۀیگري علّت وت.اس

)1388:167ي، مشهدی (غزال
) 1372:801فا، ص.كر.(اتیادبخیتارو کتب هاتذکرهطبق نظر رانیاي از رازیشی عرفعلّت خروج 

ي وتیشکاخاطر بوده است. گله و آزردهاریبسامر نیاي از وکهآبله دانسته شده لیدلي به وی عارض زشت
مشهود است:تیبنیدراز هند 

ام به گلخـــن آمده از روضـــه مـانده
ممحــــرو

ري حـــرص فـــگاپاباد و هـیسي هنــد روکه

)132: 2:ج 1378ي، رازیشی (عرف
:داردیمانیبنگونهیاهند را نیسرزمي از ریدلگی هم مخف

گــرفتکابلی گوشـــۀ مخفرفــــت مرغ روح دـــۀ دل در بهارسـتان هنــــــوا نشد چون غنچ

)1381:149ی، (مخف
، کردي سپرآن را در هند ل سا31ی و آوارگسال از عمر شریفش را به هجرت و 45کهی جیالهنیحز

از هند داشته باشد. تیشکاشاعران در ریسارا نسبت به اتیابتعداد نیشتریبدیشابه اعتقاد نگارندگان 
ریــــــنفبه لب آردم از نالـــۀ نهــــیسی گــتنرهنــــد نفور است نفـوکدةــبتدلـــم از 

)1374:585،یجیالهنیحز(

گشت غربت باعث ی را نه تنهـــا زالــــــغ
گریه 

دهــــم دارر ایز ايال آزردهد، نیکــن مسآه ـک
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اشعلـه فــــروز اسـت، فــــــغان رمیبکهن آبا مشــــب هنــــد شــــود راه نفس گرهیتدر 
)604(همان:

ی دانــی دگر تـــــو باقدادم، وهـــــشکمن داد مــون نشســــته دارد، هنـــــد جگر فشاردر خ
)569(همان:

ریــــــــــامقــــدرشناســان تیـتربیبامـــکي وـــمجدر هنـــد کهپنـــد مـــدهیمی کآن ی
)583(همان:

حوادثی که در طی مسافرتها برایش پیش آمده و آنها را هایی که در زندگی دیده و با همۀ رنجحزین 
گاه به تفصیل و زمانی به اجمال گزارش داده است و سرد و گرم دهر بسیار چشیده با اینهمه چنان از زهد و 

عبارتش در این و)80:1375زندگی آنجا درشکنجه بوده که خود گوید از وصف آن عاجزم (شفیعی کدکنی،
باره چنین است:

ی نباشد که حاالت این اقامت این دیار از حوصلۀ تحریر بیرون و مرا التفات به ذکر مجملی از آن مخف«
هم ناموس می آید و اصالً قابل تعرّض و نقل نیست واگر عنان قلم به ذکر شمه اي از بقیۀ سوانح ایام خویش 

آثار شنعت اطوار، نمایش معطوف شود، ناچار برخی از قبایح و فضایح احوال و اوصاف این دیار کدورت
خواهد گرفت و بر کلک و صفحۀ افسوس است. همان بهتر که ناظرین بدایت ورود مرا به این کشور نهایت 

(آزاد »زندگانی تصور نمایند و نیز پوشیده نماند که مجموع تحریر این اوراق مناسب اوقات این خاکسار نبود
). 224:1913بلگرامی،

:دـ ستایش هن
این مثل میان عالمیان اشتهار سرشاري دارد که هر که یک نوبت : «د النبی فخرالزمانی قزوینی گویدملّا عب

گر در راه این سرزمین و اقتی که به ایران رفت،ویی از آن ملک فیاض برداشت،هاهبهرگشت هند نمود و 
).258:1367(فخرالزمانی قزوینی،» بالد نمیرد البتّه در آرزوي این خاك مراد بخش میرد

این گفتار به سخن کلیم بی شباهت نیست که در توصیف هند گفته است:
کـــــه هرکه رفت ازین بوســــتان پشیمان شدتوان بهشــــت دوم گفـــتش به این معنـــــی

)357:1369(کلیم همدانی،
سرایان و محلّ اجتماع سفر هند مایۀ کمال و نام آوري شاعران ایرانی بود؛ زیرا آنجا تفرّجگاه پارسی

: نام آوري و ثروت و افزایش استعداد و زدندیما رفتن به هند با یک تیر دو نشان باستادانشان شده بود؛
:دیگویمکه در تواناییش میان معاصران شکی نیست،صائبمهارت در هنر شعر.

تعـــــلۀ رعنایی یافجامــــــۀ شهرت من شهسیاك خان ایر ده کم نســتاین چـوا رد هنـــــ
)807:1364(صائب تبریزي، 

: دیگویمهند فیتوصی هند شد در راهی بازرگانبه قصد کهی تهرانشاپور 
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فکندارمــنمکساندرــکبودم چنـــان نمکی بقعشکامهند است و من در نمککانراحسن 
)357:1382(شاپور تهرانی، 

:گریدیی اجنیز در 
دـــافکنیمنیپوستاـــنجیاار باشد کـــدمشیـبدشاپور هنــــزندیمدر زمســتان دم زجنّــــت 

)355(همان:
هند سروده:فیتعرگرفت در شیپي آب و نان راه هند در جودر جست و کهی هرانتمیسل

اــنجیادیفـسشــــد کمرهااز شرم مو نتواند کهدباشینمي ریپآباد هندوســــتان غم شــــیعبه 

)1349:13،یهرانتمی(سل
ي هند:هوافیتوصنیز در 

ز فیـــــض ابر جــهان خوش چون عالم آبست ز برشــــکال دگر ملــــــک هند خـــرّم شد 
)66(همان:

را انتخاب تیبهند دارد چند فیتوصمتخلّص به اشرف در دیسعمحمد کهی فراواناتیابانیماز 
م.یاکرده

دوــــشیمانینماماه اختـــر کیـــتاردرشب دشویمانینماثرــــاکطالع مردم به هنـــد 
)375:1373(اشرف مازندرانی، 

دیافزابــــرگ و بر شـــــــاخ در بهـــــار دییزاـــــافهنــــد اعتــــبار ورـــــــکشدر 

دیافزابــر سوختــه چـــــون خورد شــــــرار گبزردیردــــــگدیسدر او رهـــکســـکهر 
)360(همان:

: ني هندوستاشهرهافیتوصـ 
ي مستقر شهردر هاآناز هرکدامدر دورة صفوي ن گفته شد بعد از مهاجرت شاعراکههمان طور 

. ندزدیمآن شعرها فیتوصمختلف دست به طیشراو در دندیگرد
).1346:608ی، آملالب ط.كر.(ددارریکشمشهر فیتوصدر ریکشمفیردی با غزلی آملطالب 

ي آن دو در هاباغو )ی آگرهقبلام (نآباد اکبر، ریکشمملکفیتعري در ادیزي هم اشعار مشهدی قدس
).772-809: 1375ي، مشهدی (قدسي دارد مثنوقالب 

واي آن: در تعریف ملک کشمیر و آب و ه
که سر بر زد بهشت از خاك کشمیرنــــگاه از خوشــــا کشــــمیر و خـــــاك پـــاك کشمیر
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بـــروي هفــــت کشـــــــورآچه کشــــمیر،
ب و رنــگ بــــاغ و بســـــتانآچه کشـــمیر،

ســـــواد ســـــرمۀ چشـــــم بهــــارست

ـــردیـــدن او تـــــــازه و تـــــــ
اســـیر هـــر نهالــــــش صد گلســـــــــتان
بهشـــــت و جـــوي شـــــیرش آب الر است

)772:1375(قدسی مشهدي، 
همچنین چند بیتی از مثنوي در تعریف باغ و بهار و سرسبزي کشمیر:

ـــمیرنظـــــر بگــــشاي، کشــــمیرست، کشـچــرا افســــــرده اي قــــدسی و دلـــــگیر
خـــــــریدار متاع عـــــــین، اینجـــــــاستتمـاشـــــــا کن که هنـــــــگام تماشاســــت

)778(همان:
دارد:ریزبا مطلع رینظبهشت ریکشمفیتعري در ايمثنوی همدانمیکل

خاكـــان از هندوستـــــدـــــــآرنیمکهخاكاست آنچــــنان زیزـــــعورــــکشنیدر
)175:1369(کلیم همدانی، 

دارد:لیذبا مطلع ریکشمفیتعری در غزلنیهمچنو 
است ریمــــــکشاریدی، گــل خار فتگـــــشگتاسریمـــــکشي بهار گداخلـــد، میمــــــش

)311(همان:
سروده است ریکشمفیتوصی در تیبي نود و هشت مثنوخود وانیدی از شاعران مهاجر در تهراني دیص

دارد:ریزی با مطلع غزلنیهمچن) 61-1364:64ی، هراني تدیص.كر.(
د گردیر میمــر کشدر ایز ســـــبط خـــد ایه ببروز و شکهدلم هـــندو اگر باشد عجب نـبود 

)119(همان:
ت.اسریکشمدر مذمت کهوجود دارد زیني مشهدي طغرای از غزلباال اتیابدر برابر همۀ 

ی رفتناز ستم شد همچو آتش کـــملنیاخاكبر باالي سنگریمــــــکشچـون بماند سنگ در 
)226:1384(طغرا مشهدي، 

و برابر دانسته است.سهیمقاریکشمي خُلد را با هوای غزلی طي زیتبرصائب 
دــــکنمــــمیرکششهـر کنان سااگر از ت بخـاي خــــلد رهوااز ســــــر برون صائب کنمیم

)1240:1365(صائب تبریزي، 

ـ توصیف کشور هندوستان:  
شاعران سبک هندي مضمون ساز هستند؛ یعنی موضوعی را که عمدتاً عادي و غیر ادبی است تبدیل به 

هند ملکشاعران مختلف به مواردي گوناگون از وصف وانیدمضمون می کنند که ظریف و هنري است. در 
دوره در آمده است. شعر سبک نیاشاعران نیبمشتركی مضمونی از آنها به صورت بعضکهمیخوریمبر 
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هند به فیتوصمشاهده شد هاوانیداکثردر کههامضموننیاهندي شعر مضمون است نه موضوع. از جمله 
.میکنیماکتفااشعار نیاي فهم بهتر مطلب به نقل چند نمونه از براجگر خوار است. 

اصطالح هند جگر خوار ایهامی دارد به زشتکاري هند، مادر معاویه. این زن پس از شهادت حضرت 
اعران ایرانی از تناسب میان هند و جگر خوار براي بیان دل شحمزه جگر او را از سینه بیرون کشید و جوید.

آزردگی خود از هندوستان استفاده کرده اند.
نند برخی دیگر از شاعران ایرانی با صفت جگر خوار از هند یاد می کند و گه گاه از طغراي مشهدي ما

آن دل آزرده می شود و می نالد:
به هنــــد جــــگر خــــوار افتـــــــاد 

اســــــــــت عالـــــــمدرمثلکـــارزکثــــرت
دلم چــــــون نگــــردد به دســـــتـش فگــار

ـدوـتان جنــــــگل آدم اســــــتکــه هنـــــ
)36:1384(طغرا مشهدي، 

دي خســت زاغ شــوپااســــتخوان همــــا کهدمپسنلکـــفگداخت هـــــند جــــگر خوارم 
)136:1374(نوعی خبوشانی، 

ي خریمرـــــزکافی مانــــمسلرســــول اهللا ایرهنـــد جگر خــــوارم برآنیاعاجزم، از چنگ 
)459:1379(نظیري نیشابوري، 

دمن اگـــر شــــاه نجــف خواهد شریگـــدستمیآیمصائب از هنـــــد جگر خـــــوار بــرون 

)1365:1654ي، زیتبرائب (ص
تجـــــذبۀ معــــــجز عراقـــــــــوــــــکدی جــــــگر مرا خـــــورد هـــــنکتـــــــا 

)384:1381(مخفی، 
ي مددی مســـتان اقــــسي اجــرعه نوش توام، ندـــــکی خون به دلم هـــند جگر خوار کتا به 

)438:1374(حزین الهیجی، 

،خانهخسکهند با گرداب، فیتوصعصر نیامورد استفاده شاعران گریدمشتركي هامضموناز 
:تنسآخاكبودن ریدامنگانیبزار و مخالف

دگرداب نـــــگذارنیدری ما هم را تـــکشخدا ددر هنــــدوستان افتارکهـهی بر آمد بیرـــتقبه 
)237:1349(سلیم تهرانی، 

تی چــو برون رفـــت زگرداب ســالمتــــکشتضـــــرور اسشکرو نمـکیماز هــــند سفر 
)145(همان:

امکردهگم رــگدي جاگوهــــر مقصـــود را اب هنـــدجستجویی حاصلست مخفی درین گرد
)237:1381(مخفی، 
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دهم داررـــیدامنگاكـــخبا خـــــار تعلق کهفرا زخارستان هند اشرسـکی چون بود الصـخ
)258:1373(اشرف مازندرانی، 

نیادر هاآنانیبکهمیخوریمر ي هند بهواي بدي دربارة وصف ادیزاتیاببه دیوان های بررسدر 
.میکنیمی بسنده مازندارانی از اشرف و رباعدذکرفقط به کشدیمو سخن به درازا گنجدینمتاه کومقالۀ 

دردـــــگیمورق ورق نیــــزمچون طلـــــق دردـــــگیمشق گ ی هنـــــد سنــرمـــــگاز 

هر چیـــــز کـــه می خــــوري عرق می گرددلــون اهبهشـــــت از چـــــه چـتـــسینگر 

)1373:1361ی، مازندرانشرف (ا
تا گنبـــــد الجـــــورد می گـــــردد گـــــرمدر هــــند که خــاك و گــــرد می گــردد گرم

ـــــردد گـــــرم آبــــــش ز نســــــیم می گچون تـب کـــه نتیـــــجۀ هــوا خوردگی است
)364(همان:

ـ شکوه از وطن(ایران):
مال محمد صوفی مازندرانی که بعد از چند گاه سیاحت در ایران به احمد آباد گجرات رفته و آنجا را 

ر ساقی نامه خویش چنین گفته دمقّر دایم خود ساخته بود درباره ناروایی فضل و دانش در زادگاه خود،
است:

زگیتی فروت طبعیـــسه چــــــــر ـــگا مــــر
نیـــــــــتیر بـــــم و بور هـــــــه بم نــدار

نانجـــمر هـــو کوير هــــــــه بم حقــــیر
نـــــــدارد به من رغبتــــی هیـــــچ کــــس

در ایران زمیــــن چـــــون چــــراغم بــه روز
منـــــــتّیبین نـــــــاک یـــه بم نیـــــــرز

نعـــدر ددرن و ایرار انـــــدل فضــــو چــــ
در ایـــران چنــانم کــه در دیــــــده خــــس

)85:1347(صوفی مازندرانی،
ي دیده می شود:رینظوانیدماندن در وطن در بیغراز تیکاش

امــــرکاربا سفــــــر چه در وطنـــــمبیغرممانینمــی در جهــان کسچـــو حـــسن تو به 
)14:1379(نظیري نیشابوري، 

:دیگواوضاع خود انیبی در آملمحمد طالب دیس
مینــــکیمی بــــــه ذوق سفــــــر اعـــــسمتي غــــــربت گرفـــــــبودلـم در وطــــن 

)72:1346(طالب آملی، 
ی به اضطرار سفر سالگفله پرور او را بعد از پنجاه روزگار سکهي مشهدی قدسی محمد جان حاج

:دیگویماز اوضاع خود در وطن شکوههند مبتال نموده، در 
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راز صدف جــــفا گوهشدــــککه، سـکدهیندمدر وطن خــــوارکه، بـــجز من اریـــدنیادر 

)100:1375(قدسی مشهدي،
نمشت داغ و استخواکچون قرعه شد یرمــکیپنطــــی در وبیغرتا به دســــت خود زنم فـال 

)281(همان: 
ی و آسودگاز رانیااو در کهی از آن است حاککهمیخوریمی بر اتیاببه میکلابوطالب وانیددر 

شهرت برخوردار نبوده است:
تـــــــسینوطـــــــــــن مــــــا را آرام در هبه گلــــــخن زمــــــــــانمیـــــــــــدود

)312: 1369ی، همدانمی(کل
دوطــــــــن ندارخاكي راحـــــت هواآب و دندارنــــرهیپگـــــل در چمن بجر خــار در 

)424مان :(ه
دذارـــــــگیمانـــــــکاشي اهـــــــــل برااوطـــن رشیعشیاــــــآسمـــــــــیکل

)442ان: (هم
مدر وطــــن هم سرگــــــشته همچو گـردابکهمالبیسزتر نه در سفــــر آشــــفتهنیهم

)504(همان:
. پردازدیمحال خود در وطن انیبمختلف به اتیابی صائب در علمحمد 

منیبـــیـــر غرده بر دد نشــــب آفتان چـــومبودیمبیرــغدر وطــن خــــود هـــــشیهم

)3083:1365(صائب تبریزي،
انـــــــبیغرصائب در وطن حـال کهمن 
مداشت

ردــــککارچون توانــــد درد غربت در دل من 

)1161(همان:
گپــا به سننیسنگدر وطن آمد مـــرا از خواب گآمد از صحــــرا به سنــــرانـگیدی سعي اـپ

)218(همان:
:نـ توصیف وط

مطلع دو غزل ذکرفقط به نجایاوطن دارد. در فیتوصوطن در فیردبا کاملي دو غزل زیتبرائب ص
م.یپردازیم
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نوطــر وایۀ درخـــــند بوگ گـــــرن دهـــــنخـــــون پامال بود شـــــبنم گلـــــــزار وط

)1365:3048ي، زیتبر(صائب 
نوطادی به جـز یروهــــمکتــــسینی بیغردر نآباد وطدر غم میداگــــرد غم فرش اســــت 

)2944مان: (ه
لمایپاي را اقطرهي ردـــککه، ایدرجـــوش زن نی را زبووانــــناتي کردکه، رانیاي زادـــــش

)1375:256ي، مشهدی قدس(
سدر قفـــــایمهـــد آب و دانۀ مرغــــان باشـتــــسینکاریی در روزرا تـالش کسدر وطـن 

)1373:276،یمازندرانشرف (ا
:نوطادـ ی

اداز شاعران هرگز وطن را از یکدامچیهکهی بردند پمسأله نیابه وانیدستیبی بررسنگارندگان با 
ی از غربت گاهاند و راندهو ابهام از وطن سخنهیکنامختلف گاه به صراحت و گاه به اتیاباند و در نبرده

. انددهینال
دنشـــــــابور نهفتناكـــــخدر حــــــوصلۀ دنگنــــــجالكــــدرافکهقتیحقآن گــــنج 

)1374:132ی، خبوشانی (نوع
هي نشــــــابورم و شمـــــــال هراآرزودر ددلـم ز هنـــــد و سمــــوم نگر گداختــــه ش

)1379:425ي، شابوریني ری(نظ
تــــادگارساز مـــــــازندرانم یــــــــکهکنــــــمسمرا گـــــجرات از آن گشــــــت 

)1347،10ی، مازندرانی صوف(
میاتهــــــــنشسفارغ ز گلــــــشن آمـــــل دبه سنبل ستان هـــــــنکهطالـــــب گمان مبر 

)1346،739ی، آملالب ط(
نیـــــش وطــــن دلم را نوش اســت در غریبی

زین گــــونه ام که غـــربت دامن گــرفته، ترسم

گل قـــدر خــار داند چــون از چــمن بــر آید

کـز آتـــش فراقـــت، دود از وطـــن بر آیــــد
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)136:1384(طغرا مشهدي
تا قیامـــت درد ســـــــر دارد غــــــــــریبل یـــاد وطــــــــنگــــــر نبــاشد صـــــند

)107(همان:
:ناز آکردادصفاهان و یفیتوصـ 

لیدلنیهمبوده است به انیصفوتختیپااصفهان کهجهت است نیادوره از نیااصفهان در اهمیت
در کهشاعران سرمۀ صفاهان است نیبمشتركي هامضمونمورد توجه شاعران قرار گرفته است. از جملۀ 

مشهود است. کامالًشانوانید
دسپاهان چــــــون زنده روخاكگر بــگذرم به ن، جـــــامالــــکی از نفس من زالــــــغدیبا

)1388:141ي، مشهدی (غزال
تشــــن جنــت به دســـت رضوان اسگلدیکلمنفروشهـینسبهشـــت نقـــــد صفاهـــــان به 

)1378:88ي، مشهدانش (د
دبریمکهما به صفـــاهــان امیـــــپاشــــرف راستخوان تنـم ســــــرمه در ســـــــفدیردـگ

)1373:263ی، مازندرانشرف (ا
کهصفهان دارد. همانطور افیتوصتعداد ابیات را در نیشتریبکهی است شاعرانصائب از جمله 

ی در علمحمد رزایمو کرددر عهد شاه عباس بزرگ به اصفهان مهاجرت میحعبدالرّرزایمپدرش میدانیم
. افتاصفهان والدت ی

مزگرد سرمه نــــــگردد در اصفهان معـــــــلوبما صائــــــریپذـــــدلي سخن دـــــــــبلن

)1365:2791ي، زیتبر(صائب 
کردمیـــــخواهایتوترا ن اصفــــهاخاكوگردتآنـــــچه از آب و گــل بر ما گـــــــــــذش

)1169(همان:
کندصائب بال شهـــــرت در صفاهــــان وا هرکهکندسخـــــن سنـجان کارســــرمه در تواندیم

)1236(همان: 
دبــگذرن صفاهااك ـــز خات نتوانســــه سرموصائب از چه رستیناصفهـان چشم جهان گــر

)1155(همان:
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در مذمت سپاهان است کهمیخوریمی بر اتیاباز اصفهان گاه به کردهاادو یفاتیتوصو در برابر همه 
. ستینریگآنچنان چشم اتیابنیاالبته تعداد 

تچـــــــو باد مهـــــــرگان ناســـــازگار استر اســــــبس ز محنـــــت بد گوارایـــــنص

تــــدارسچـــو مار مهـــــــره دار و زهــــر هخـوش آوازســـــــت و بد ذات و گـــــــزند

تــفـــــــرزند مارســـنــــــیقی یپاهانـــسناو مــــرا زهـــــر است در جــــــاشیــنز

)1347:10ی، مازندرانی صوف(
هست همچون مغزصائب در صفاهان زیر پوستاز صفاهان چــــون بر آیــد جوهرش ظاهر شود

)617:1365(صائب تبریزي،
دیفـسسرمه اســــت نگردد صدا هــــــکی جائشیــــعي نواز شهــر صفاهان کسدهــــینشن

)261: 1373ی، مازندرانشرف (ا
: تـ رجحان وطن بر غرب

ی اجتماعسخت طیشرابا وجود کهي بوده قوي از شاعران حس حب وطن آنچنان تعدادانیمدر 
گاه، هایسختوطن را با همۀ ا)نبودن در بار صفوي طبع موزون آنان ررای(پذي شاعران و دورة صفوي برا

. دادندیمحیترجر آنجا ی رفاه دحتی به غربت و طیشرا... در هر وهايخوار
ردابر و در چــــاه نگهانـــکنعاز مصــــــر به ی     بیــــــغرگلســـــــتان کهزندان وطــــن به 

)1379:158ي، شابوریني ری(نظ
بشــرات در غربکهزهر نوشـــم در وطن، بهتر ی برد حرصم به هنـــــــــد؟    کی رزق مقدر پاز 

)1375:80ي، مشهدی قدس(
ی باشي تــــخت زر رودر غربت به کهازان بهتر ی     باشتر ت هم در وطن گر پسنیزماز اقوتچو ی

)1384:214ي، مشهدغرا (ط
دداریمـــنبه آهن، دل شرار از ســــنگ خارا بر دبر غــــربت شرف داررستیدلگوطــن هرچند 

)1440:1365، (صائب تبریزي
:نـ رجحان غربت بر وط
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:ریزمسأله رجحان غربت بر وطن است مانند موارد انگریبکهمیخوریمی بر اتیاببه دیوان های بررسبا 
دغربتــــش آخر به از وطــــن باشــــنیـــزمدنهـــــال اول ار ملول شـوکهنیزـگسفــــــر 

)1379:134ي، شابوریني ری(نظ
تـــــسینانمــــیآشلیمبلبل قفســـــم هـــک»طالب«غربـــــتم آســوده از وطن دــــــیبه ق

)1346:329ی، آمل(طالب 
نبستاکرـشي بده از ما دارکــنمی تــــمشاگر مییآیمهنـــد لکــــمزو ما مــیسلرانیاتو از 

)1349:376ی، تهرانمیسل(
ارا مــــــن دوراش گردن ــــــو به کفگر بدر ددچون گــــهر، غربت ما به ز وطــــن خواهد بو

)1369:239ی، همدانمیکل(
د.انی دانستهکوطن و غربت نگذاشته و هر دو را ینیبی فرقشاعران اتیابی از برخهر چند در 

شیخوخانه بیرـــغمیدانهیآســــعکچـــو مـنمـکهنینــچنیاچـــه فرق از وطن و غربت 

)1349:294ی، تهرانمی(سل
دی باشکوطن یخاكغربت و نیزمباست از جهان صائدهیرمکهبه چشم هر 

)1365:1863ي، زیتبرائب (ص
1384ي، مشهدغرا ط.كاست (ر.کردهانیبی روشنبه یتیبی هفت غزلي در مشهدمسأله را طغراي نیا

:161-160.(
پاکرو در خاك هنـدوستان، همین آب است و بس
دل بکن از خود، که در بزم جـــگر خــواران هند
هر که آمد از هجوم تیـــــره روزي بر نگشـــت
عالم خاکی، چه هندوستان، چه ایران، پر غم است

سبـحه گردانی که دارد، چرخ دوالب است و بس
خون نگردد سرخ، مضراب است و بسناخنی کـز

زین شبستان آن که بر گردیده، مهتاب است و بس
الم آب است و بسععالمی کو غم ندارد،

: نرایاهند و سۀیمقاـ 
سخن رانیابا سهیمقادر دهیگردبشینصدر آنجا کهی ضیفهند و فیتعری در آملطالب نجایادر 

. دیگویم
دآررانیــــــازاددگــــر یکهشـــرم بــادش تافبه هنـــدوستان یکهی ضیفنشـئه نیاطالـب 
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)1346:431ی، آمل(طالب 
پرداخته است. کشوري دو هواسۀیمقابه ریزتیبی در تهرانمیسل

ی لکاـــبرشي واــــــهخـــــوشا هنـــــــد و نرایـــــــاکـــــخشي اــــــــابرهتــرم از 

)1349:400ی، هرانتمی(سل
سخن رانده است.ن)ی غربت (هندوستاخوشو نا ن)راین (اي وطهایخوشي از مشهددانش 

اي آب رقصــد دل به بر ما رصداســروش بر کهکورانیاهندم تنـــگدل، گلـــــزار خشکز باغ 

)1378:36ي، مشهد(دانش 
و هند پرداخته است.رانیاسۀیمقابه ریزتیابصائب در ا

تارسیبسشکرهنـــــد هیساكـــخگـــــر به رگفتانیریـــشی طوطماورــــکشاز زدیـــــخ

)1365:722ي، زیتبر(صائب 
تغــافل اسایــــدنی مال عقبنفرســتد به هرکهتآخررانیاي غـــدار است و ایدنهنــــد چون 

)519ان، (هم
یی ارسطوـــی به فنّ خـــود مخفدل آشفتۀ 

تاس
شونانبه هنــــد افتـــــاده اما خــراسان است ی

)1381،343ی، (مخف
عالـــــمی خــــواهم کـه باشد اعتدالش بر قرار
تا به کی در هنـــد چون ظرف مسین بر روي یخ

ران خنـــکداد از هــــندوستان گـــرم و ایـــ
بایدم کــــــردن عــــرق باالي یـــاران خنک

)283:1373(اشرف مازندرانی،
به ملــــک هنــــد چه سنـجی دیار ایــــران را
چـــــو هست بخـــت جــوان تو کیستند افالك

به خــــاك تیــــره برابر مـــکن گلســــتان را
ــــران رابه پیش حملــــۀ رستـــم چه تاب پیـ

)327(همان:
:تـ گله از قضا و قدر و بخ
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هاتیشکانیاکهاند سرودهت یشکاو شکوهقضا و قدر اي گوناگون از طالع یهاتیموقعشاعران در 
ي از وطن و ماندن در غربت است و گاه پا بست وطن بودن. دورگاه به سبب 

مخـــــــوررانیابه رتســحدر هنــــــد، کهمبه دســـت آمد از بخـــــت، آن گوهــــــر

)948: 1375ي، مشهدی (قدس
دــــــــفکنبه هنـــــــدم رانیاقســمت ز کهدارجـــــمنا ـــی طالــــع و بخــــت نزه

)947(همان:
مرانین اروگـردام کرد و ــدهنـــن ســـرگرداکه دي به من داروادنیای خضــر خصمچه ایآمیسل

: 1349ی، تهرانمیسل(
358(

مي از وطـــن بردارـادگی پر داغ هجـــــران یدلتي در غربروي بخـــت آخر نهـــــادم ناسازز

)280: 1381ی، مخف(
و دارندیمانیبو سفر ریسعالقۀ شاعران را به کهمیخوردیمی بر اتیاببه دیوان هامطالعه يالالبهدر 

اند. به آن سخن گفتههیتوصدر فوائد سفر و 
دانــــــی ســاختهالوطنحبدامن افشــــانده به نجهــــاریــــساز کهشاپـــور فهیطاابلــه آن 

)350: 1382ی، تهران(شاپور 
تسینهمه ســـرگرم سفـــر نیامیکلدهوــــهیبزي نشــــود سبمرادوطــــن تخــــم خاكدر 

)1369:12ی، همدانمیکل(
دنـیبگانهیــــبآشنــــا زخـم چـــو زد، مرهـم نغـــــربت شود اندوه وطن را درمـــــــاخاك

)154: 1384ي، مشهد(طغرا 
لها گشــت از سفــــر حاصـــربهمرا چـــه تجمیوــــگرـــاگی، عالمي وطـــن جالدـــــکن

)2534: 1365ي، زیتبر(صائب 
ی از مسائل بعضي هند و هواا تحمل آب و ریز، گشتینمروزگار بر وفق مسافران و مهاجران شهیهم

نیسالطی امرا و مداحو اغلب به افتندیینمی راه به دربار آسانبه زیني همه آسان نبود. شاعران براگرید
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ی دلخواه شهرتی ظاهراً از ولکندآنان بینصی مرفهی زندگبود ممکنوضع نیا. دادندیمی تن در محل
.ساختینمبرخوردارشان

:گفتیمطغراي مشهدي کهنبود قتیحقی از خال
ایبایـــــدراز ره رانیازیی آدـــــهنگر به دهنریـساز شیپشست رانیازباید یمدســــت 

)88: 1384ي، مشهدطغرا (
تا این اواخر در عصر صفویه نیز که شاعران از ایران دور می افتادند احساس نیاز به وطن ـ به معنی «

وسیع آن را که ایران در برابر هند است ـ را در شعرشان بسیار می توان دید؛ چنان که در شعر نوعی 
)5:1352(شفیعی کدکنی،» خبوشانی می خوانیم

:داندیماشکی رهاورد شاعر از غربت را خبوشانی نوعریزتیبدر 
دبریمکهاز هنـــــد تخـــــم گل به خــــراسان دبریمهـــکرانیـــــایی وـشخاكبه مــــاشک

)172:1374ی، خبوشانی (نوع
:داندیمي وطن براي غم را رهاورد غربت شابوریني رینظای

مي وطـــن بردسوو کردمغـم غــــربت فراهم لو سفـر جستم نشد حاصریسفــــراغ خاطر از 

)252: 1379ي، شابوریني رینظ(
. شماردیمي بر روزهیسو صائب رهاورد هندوستان را 

ناز هنـــدوستان برددیبایمــــی تهمرا دســت ي     روزهیسجز بمینصنشـــد چون شانه از زلفـش 

)3008: 1365ي، زیتبرصائب (
رانیاآرزومند شیپاز شیبي را و[در نوبت اول] د در هنافتنینشهرت گمانیبی، همدانمیکلوانیددر 

است:کردهیم
رصفاهــان بدانیــم، به کني اري بخــت یامرا د، سنگ طفالن هم هوس دارابانیب.جنـون خواهد 

)1369:452ی، همدانمیکل(
ربکرمانبه رـگیدرا رهیزنیاهمــت بورز، کنوناخــود رتـــمیقي آزمودی بیغرر اندمیـــــکل

)11(همان: 
تکز هنــــــد توان بــــه اصفـــــــهان رفـــمخواهـــــــــمیـــــــــکلــــــــیی گره آوا
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)286(همان: 
مقاله نیای با موضوع کینزدقرابت کهبرخوردند زیني مواردي به نصرآبادة رتذکی بررسنگارندگان در 

هندوستان شدند و احساسات خود را اریدی راهاصدي متفاوت مقي با صفوی عصر رانیاداشت. شاعران 
به حسنخ یشاحوال آقا حسن نوادة مرحوم لیذ. کردندانیبو منعکسمهاجرت، وطن و غربت نیادرباره 

:میخوریبرمهند فیتعری در رباعنیا
نناآمــده را به هنـــــــد موجـــــود مــــــدانچون هم عددند هنـــــد و موجــــود و جهــا

نبه جهـــــادیآهـــکی کسموجــــود شـــود دو موجود شــــــودیآمعــــدوم به هنــــــد 

)187: 1378ي، آبادصر (ن
ي است:صفوی مهاجر به هند در دورة رانیااز شاعران زیناو کهاردوباد است ریمشاهاز میاهابررازایم

ربـــدنهیــــــسی مهـــر عــــــراقم رود از ککرـــــشوریــــشگر هنـــــد مرا پـــرورد از 

رقطـــــع نــــظندــــکینماز مادر کیــــــلرـیــــــشردیگیمطفـــــل هیادزهرچـــــند 

)281(همان: 
ی با رباعو دهیرسانیی در آن جا به هم ایدنبه هندوستان رفته و اعتبار کهصابر از سادات زواره رزایمای

دارد:رانیاموضوع شوق 
مخواهیمی دنیـــــپرتنـــــگ قفــــــس نیزمواهــــــــخیمی دنیرسرنــــــدان به شـــما 

)91-92(همان: 
ارادة سفر هندوستان نموده و شوق زیناو کهفارس است اردکانزادگان کدخدای از تجلّرضایعلمال 

و مؤانست دوستان باعث مراجعت او به اصفهان شده است:رانیا
هبزانـــــاحتیبو شیـــخوهنوز هم وطـــن تو زر فـــراوان اسمیسر اگـــــر اندتـغرببه 

هنرگستان باكــــــخي نـــــرگس هــــم برادو زر ســـــــازنمیزساگر چــه نرگسدانــــها 
)242(همان:

قابل تأمل است:زیني اقمشهشاه نظر خیشنظر ای
تدوزخ طلبم اگـــــر چه هــــند اســــت بهششتنــــکي سو، شــــوم کعبهگــــر هند شود 

تماننــــــد نــــگاه غافل از صــــــورت زشمخود برگـــــردردهـــکخواهـــــــــم ز غلط 



6557 هامجموعه مقاله

)392(همان:
محمد الدینینقفیتألنیالعارفو عرصات نیالعاشقعرفات کتابی هفت جلد بررسدر نیهمچن

ي اشاره رفت نصرآبادتذکرهدر آنچهرینظي مواردی است به رانیاسرگذشت نامۀ شاعران کهی اقي دقاوحد
. میبرخورد

پادشاه ریجهانگو در زمان بردهیمی در خدمت خان خانان در هند به سر اصفهانی بیشکمحمد رضا 
در آگره اتفاق افتاد. 1023شد. وفات او به سال نینشگوشهی دهلدر 

نمـــــکانـــیآشحــــذر ز دام و من از مرغاننمردم ز غـــــربتند نفـــــور و من از وطــــــ

)2037: 1388ی، دقاقي اوحد(
ت.هجري به هند رفت. طبعش بلند پرواز اس1020ي در سال بروجردی صبح

موطـــــن رفتارانیادی غالـــباً از یصبحچــو یی      بوباـــــــــصي آورد و نه باد انامهنه قاصـد 

)2144(همان: 
:دیگوی در وصف احوال خود در وطن النیجموالنا نادم 

ماخـــــــود گران افتـادهاریدجنـــس دردم در امافتادهگانیـراانــــبیغردر وطـــــن همچون 

)3932(همان:
:دیگویمی زواره منهریم

تانمـــــــــکافرسه اســـــت آگــــره گشــــتای اســــت مــــربتي هندو، افرمــــــــک

مـرانیـــــــاادز دل بـــــرد یـــــــهـــــــکمرنـــــگ ســــــبزان هنـــــد را نـــــــــاز

)347(همان: 
ت.به عراق بازگشانیپاو در بودیمدکندر هامدتکهي مشهدمحمد زمان ریم

مگردورــــــکشگــــــرد سر شـــــــاه هفت مبرگـردنــــــدکاز کهی ببــــــساربیــــــ

مصفــــت به گــــــرد آن سر گــردلیندــــممنهـــــس عبــــاه ي شــــاپاســــــر در تـه 
)1565(همان:

.ستینی از لطف خالهند فیتوصي در زیتبري دریحنظر موالنا ذکرانیپادر 
د شادي و غــــــم معلـــــومدر کشور هنـــــــ

جــــایی که به یــک روپیــــــه آدم بخــــــرند
در وادي غـــــم خاطــــر خــــرم معــــــلوم

آدم معلـــــــوم و قـــــــــدر آدم معــــــلوم
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)1184(همان 
:کتابنامه

،داشرف مازندرانیدان،تنی،).دیوان اشعار اشرف مازندرا1373(، سعیدمحمد حسن سیصحیح محم
موقوفات دکتر محمود افشار یزدي..یخیتارهران:انتشارات ادبی و تاپ اول،چ
،دتاوحدي دقاقی بلیانیین محمصحیح محسن ت).عرفات العاشقین و عرصات العارفین،1388(، قی الد

هران:انتشارات اساطیر.تناجی نصر آبادي،
) ،ناموارة دکتر افشار، تهران.»زبان و ادب فارسی در شبه قارة هند«)1364جاللی نائینی، محمد رضا ،
،دحزین الهیجیهران:نشر تصحیح ذبیح اهللا صاحبکار،ت).دیوان اشعار حزین الهیجی،1374(، علیمحم

سایه.
،د قهرمان،ب).دیوان میر رضی دانش مشهدي،1378(، یر رضیمدانش مشهديه کوشش محم

م:انتشارات تاسوعا.ق
،دسلیم تهرانیهران:انتشارات ابن ته کوشش رحیم رضا،ب).دیوان کامل سلیم تهرانی،1349(، قلیمحم

سینا.
،د هاشممسنجر کاشانیاس بهنیاب).دیوان سنجر کاشانی،1387(، یر محمحسن عاطفی،-ه کوشش عب

هران:انتشارات مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.ت
) ،عصر صفوي، ترجمۀ کامبیز عزیزي، تهران:انتشارات سحر.).ایران 1374سیوري، راجر
،ینخشاپور تهرانیصحیح یحیی کاردگر،ت). دیوان شاپور تهرانی،1382(، واجه شرف الد

هران:انتشارات مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.ت
) ،د رضاشاعري در هجوم منتقدان. چاپ اول، تهران: نشر آگه.1375شفیعی کدکنی، محم .(
________________ ،)1352» .(تهران.1مجلۀ الفبا، ج ».تلقی قدما از وطن ،
،دصائب تبریزيد قهرمان،ب).دیوان صائب تبریزي،1365(، علیمحمهران:انتشارات ته کوشش محم

علمی و فرهنگی.
،هران:انتشارات فردوس.تاپ ششم،چ(جلد پنجم)،ن ).تاریخ ادبیات در ایرا1372(، بیح اهللاذصفا
_________)1337.هران.تاپ چهارم،چ).مختصري در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی
،دمصوفی مازندرانید صوفی مازندرانی،1347(، والنا محمهران:به تصحیح طاهري شهاب،ت).دیوان محم

سرمایه کتابخانه ابن سینا.
،دب).دیوان صیدي تهرانی،1364(، یر سید علیمصیدي تهرانیهران:انتشارات تقهرمان،ه کوشش محم

اطالعات.
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،د، طالب آملیات اشعار طالب آملی،1346(محمهران:انتشارات ته کوشش طاهري شهاب،ب).کلی
کتابخانه سنایی.

د قهرمان،ت(ارغوان زار شفق)،رگزیده دیوان طغراي مشهديب)،1384(، طغرا مشهديصحیح محم
هران:انتشارات امیر کبیر.ت
،ینجعرفی شیرازيد ولی الحق انصاري،ت).کلّیات عرفی شیرازي،1378(، مال الدصحیح محم

هران:انتشارات دانشگاه تهران.ت
هران:انتشارات علمی و تصحیح حسین قربانپور آرانی،تیوان غزالی مشهدي،د)،1388(، غزالی مشهدي

فرهنگی.
،هران:انتشارات تتمام احمد گلچین معانی،ه اهب).تذکره میخانه،1367(، ال عبد النبیمفخرالزمانی قزوینی

اقبال.
،اض الهیجیاقعفیاض الهیجی،1372(، بد الرزهران:انتشارات ته کوشش امیر بانوي کریمی،ب).دیوان فی

دانشگاه تهران.
،دقدسی مشهديد قهرمان،ب).دیوان قدسی مشهدي،1375(، جانمحمشهد:انتشارات مه کوشش محم

هد.دانشگاه فردوسی مش
،د قهرمان،ب).دیوان کلیم همدانی،1369(، بوطالباکلیم همدانیشهد:انتشارات آستان مه کوشش محم

قدس رضوي.
،شهد:انتشارات آستان قدس رضوي.م).کاروان هند،1369(، حمداگلچین معانی
،ینی،ه کوشش مهیندخت صدیقیان و ابوطالب میر عابدب).دیوان اشعار مخفی،1381(، یب النسازمخفی

هران:انتشارات امیرکبیر.ت
،ین مسعودرمسیح کاشانیه برسی آثار و گزیده اشعار حکیم رکنا،ب).شرح احوال،1378(، کن الد

صدا و سیما.تهران:انتشارات کوشش امیر علی آذر طلعت،
،دنصر آباديصحیح محسن ناجی نصر آبادي،تصر آبادي)،ا (ن).تذکرة الشعر1378(، طاهرمحم

:انتشارات اساطیر.هرانت
،دنظیري نیشابوريد رضا طاهري،ب).دیوان نظیري نیشابوري،1379(، حسینمحمه کوشش محم

هران:انتشارات رهام.ت
،دنوعی خبوشانیهران:انتشارات ما.تا کوشش احمد کرمی،ب).دیوان نوعی خبوشانی،1374(، رضامحم
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تأثیرگذاري حکمت اشراق و آیین مانوي 
نورپردازي در نگارگري ایرانیبر شیوه

وانفاطمه ماه
دانشگاه لیدن، هلند

چکیده
هاي نقاشی تفاوت دارد. در نگارگري ایرانی، ظلمت، شیوة نورپردازي در نگارگري ایرانی با دیگر سبک

آید. این شیوة شود و همه چیز در نوري محض و یکدست به نمایش درمیسایه و تاریکی نشان داده نمی
گیرد. نگارگران در هنگام مصورسازي متون ازي از نظام دوگانۀ نور و ظلمت در تفکّر ایرانی نشأت مینورپرد

اند.هاي خود منعکس ساختهادبی، از مبانی فکري این متون تأثیر پذیرفته و آن را در نگاره
کنیم. با ررسی میهاي فکريِ شیوة نورپردازي نگارگري ایرانی را در متون ادبی بدر این پژوهش پشتوانه

توجه به اهمیت فلسفۀ اشراق و مانویت در بحث نور و ظلمت و همچنین تأثیرپذیري هنر ایرانی از مبانی 
گوید که شیوة نورپردازي در نگارگري فکري این دو مشربِ فکري، پژوهش حاضر این پرسش را پاسخ می

چگونه نگارگران ایرانی به حکمت اشراق است؟ ایرانی از حکمت اشراق و آیین مانی چه تأثیري گرفته
ها، اند؟ در این پژوهش سعی داریم تا با تحلیل شیوة نورپردازي نگارهسهروردي، نمودي هنري بخشیده

هاي ادبی را در هنر ایرانی تبیین کنیم. حاصل این پژوهش نمایانگر آن است که مبانی فکري و حضور پشتوانه
بلکه در دیگر ابعاد فرهنگ و هنر ایرانی نیز تأثیري تب ادبی محصور نماندهالي کفلسفی متون ادبی، در البه

است.محسوس داشته
حکمت اشراق، سهروردي، مانی، نقاشی مانوي، نگارگري، نور، ظلمتها:کلیدواژه
مقدمه

تان رود. خداي مصرباسنور، قداستی الهی دارد، این قداست تا جایگاه پرستش نور و روشنایی نیز پیش می
-Amun» (امون ـ رع«انگاري این خدایان، به شد. با یکسانیکسان انگاشته می» رع«با خداي خورشید » امون«

Reبدل شدند. آپپیس ((Apopis)تسويـ رع را میپیکر تاریکی، هر روز امون، مار غول) وربلوکسی، بلعید
است. این خاستگاه بسیاري از خدایان نور بودهالنهرین) ). منطقۀ مدیترانه شرقی (مصر، سوریه و بین55: 1383

هاي یونانی، عامل مداري مجدداً اهمیت یافتند. در اسطورهخدایان در تاریخ دینی غرب، و در عصر یونانی
-اي از عرّابۀ خورشید است که توسط پرومته به انسان هدیه مینجات انسان از تاریکی و سرما، نور یا جرعه

). در آیین یهود و مسیح، حضور نور به عنوان تجلّی الهی بسیار برجسته است، به 1372:86شود (الیاده، 
، مزامیر داوود]؛ 27:1» [خداوند، نور من و نجات من است«است: عنوان مثال در عهد عتیق کتاب مقدس آمده

خاندان یعقوب، اي«، همان]؛ 36:9» [زیرا که نزد تو چشمه حیات است و در نور تو، ما نور را خواهیم دید«
: اشقیاء]. 2،5» [بیایید تا در نور خدا سلوك کنیم
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قداست نور، در فلسفۀ اشراق و آیین مانی نیز نمود پیدا کرده، و هنر سنّتی ایران، به این جنبه از تفکّر 
بر رو در این پژوهش، به بررسی تأثیر فلسفۀ اشراق و آیین مانیایرانی، نمودي تصویري بخشیده است. از این

گوییم که آیا شیوة نورپردازي در نگارگري پردازیم و به این پرسش پاسخ میشیوة نورپردازي در نگارگري می
ایرانی، مبتنی بر بینش مانی و حکمت اشراق است؟

ـ مبانی فکري فلسفه اشراق سهروردي و بحث پیرامون نور و ظلمت1
است. چنین جهانی، از هر نوع ماده در حکمت اشراق، مشرق به معنی جهان نور محض و فرشتگان

). 71: 1377(ظلمت) تهی است به همین دلیل براي موجودات مادي قابل درك و رؤیت نیست (سهروردي، 
یاتملکوعالم. سمحسوعالمل ووـمعقعالمت،ملکوعالم: میکندتقسیممرتبهسهبهراعالم اق،شراشیخ
رصوفنیز برخالخیالیر وـص. تـساسسوـمحالمـعو لوـمعقمعالنمیاسطوادّ ـحاو دزـنل،اـخیعالم

ثر در انداسانی میتوـناسـنف. وندـیشـمهیددر آن دکهمکانیبهبستهواه ـن،ستندـهدوـخبهقائمحسی
یناه ـبو دـنداگررـتفشفارا لخیاعالممثالیرصود،سی میشوـحروـصتضعیفبهمنجرکهیاضتر

).  54همان: (در شوـیکتدنزرنوعلیارنوو رنومنبعهبمرتبهیکطریق
است که نور قاهر » نوراالنوار«داند. در نظر او منشأ کلّ کائنات سهروردي مراتب عالم را با نورهمسان می

شود. نور نخستین در ظهور خویش، به علّت حاجت ندارد و به ذات خویش قائم نخستین، از آن صادر می
هرچیز دیگري عرضی و تبعی (ممکن الوجود) است و استقالل وجودي ندارد. پس است. در صورتیکه

ظلمت امري مستقل نیست که در مقابل نور باشد، بلکه نسبت آن با نور، نسبت عدم در برابر وجود است. نور 
نخستین منشأ تمام حرکات عالم است، اما حرکت خود او تغییر مکان نیست بلکه فیض و اشراق است که 

زمۀ جوهر اوست. در نظر سهروردي، جهان داراي درجاتی از نور و ظلمت است، او ظلمت را در واقع ال
رو اجسام تا جایی که به هویت مادیشان مربوط است ظلمانی هستند. از دیدگاه داند. از اینفقدان نور می

). 80-75: 1379گردد (ابراهیمی دینانی، سهروردي، همه چیز به سوي نور مطلق (خدا) بازمی
»ورديسهر«و »بنسیناا«کهستانیدروارنواث ـمبحاز أثرـمتربسیاهددمیئهارا» رازينجم«کهبحثی

هـکآن موـسبخشدر »دلعبادامرصا«د وـخمـمهباـکترا در ثـمباحنـی. او ادـنادهکرحمطردو آن راهر
ناییاتو» رازينجم«نظر ). از 1361: 98،(رازيهددمیحشردارد صختصااسالکات شاهدـمناـبیهـب

باشدبیشتردلیقل ـصانمیزچههرو ستدل او اصیقلانمیزبهبسته، واکسهردنزيمعنوانواریافتدر
.   دمیشوبیشترانواریافتدرانمیز

،تـالیو،تـحانیرواهیمـمفکهريطوبه،سترف ااـعدوـخانیـعرفماـمقانوارمنشأو سرچشمه
همشاهد. ستدل الکمانمایانگر،شیدرخول مثاو ندرا داردخوصخارنوامکدهر،مختلفاذکاروتوـبن

ظلمتیامهالونفسنمایانگرد،کبورنو. رف دارداـعماتمقااز ننشار،نگ نوربهبستهنگی همريهارنو
از یناابرـبن. ستامعرفتيعالاحدومسالانمایانگر،سپیدرنوو میخته گشتهروح آرنوبات کهـسانفس
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و گی افزون شده تیري وـسبهرنوگرایش باشدبیشترنفس ظلمت انمیزچههرلهیرف ااـعنـیاهدگاـید
بهدل متماگراه ـکاـجآنتاگیردفزونی میرنوشناییروگرددس بیشترـنفتـمعنویانزـمیهـچرـه

ندداه میـمطمئنسـنفاـبرـبابررابزـسرنورطوهمین. داقی نمیمانـبیـنگریچـهیگردبرسدصفاغایت
ه وـجلآن را هـکدرـیبم مـاـنهتیرهسیانگربهیگردرنو. او ازتـساتهـبرخاسدل يصفاروح و رنواز که

).  36: 1361(رازي، دبرمیشمرلهیالجالتصفا
انیـ فره ایزدي؛ نمودي از نور در مکتب اشراق و نگارگري ایر1.1

در » خورنه«است. اعتقاد به (خوره، فرّه) آمده» خوارنه«اساس بینش نوري ایران باستان، در مفهوم واژة 
از ). فرّه3: 1384هاي ظهور بینش الهی ایرانیان نسبت به نور است (کربن، ها، از نخستین جلوهاوستا و یشت

فلسفۀ دارد.ربسیاتأکیدآن برناــنیایراريوــنتــحکمدر نیز »ورديسهر«است که دياــبنیاهیمــمف
دهد. سهروردي شرق را به صورت هالۀ نورانی گرد سر شاهان خورنه شالودة حکمت اشراق را تشکیل می

کند: نوري که معطی تأیید الهی است، و نفس و بدن به او قوي و کند. او فرّه را اینگونه تعریف میتبیین می
آن را خره و فره گویند و آنچه ملوك را خاص باشد کیان خره گویند. روشن گردد. در لغت پارسیان 

رتصوبههفراست. سهروردي معتقد است خوره یا فره به شهریارانی نظیر نظیر کیخسرو و فریدون اعطا شده
انیـحروته مقاماـبهـکدـباشاهانیـشدپاصمخصوگرو ادمیشوننمایادات وـموجرـسدگرايهاله

ت ــسا»هرـفناـکی«هـفاضاطهـسوایدـشرخووردي،هرـسد زـندارد. ماـن»هرـفناـکی«،دـناهیدـسر
پس از » انوار مقدس قدسی«سهروردي منتهاي سیر و سلوك حکیم را مشاهده ).84:1377وردي، سهر(

ارنواهاهدمشه فرو فیضان نور الهی است. » فرّه«همان » انوار قدسی مجرّده«داند. ریاضت و سیر و سلوك می
هانري کربن معتقد است که این نور فراحسی به .مییابدستدآنهـبقـطرییـطدر الکـسکهستالهیا

اي از نور ها هالهاست که از جملۀ آنهاي نمادین در دنیاي حسی و تصویري مجسم شدهصورت برخی نشانه
ۀ نورانی دور سر قدیسان و پادشان مشاهده هاي زیر، هالو آتش در پیرامون چهرة پادشاهان است. در نگاره

شود.می
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هالۀ نورانی دور سر پیامبران و قدیسان
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هالۀ نورانی دور سر پیامبران و قدیسان
ـ مبانی فکري آیین مانوي در بحث نور و ظلمت2
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جدا داد و عقیده داشت که نیکی و بدي خاستگاهیمانی دوگانگی مطلق میان ماده و روح را آموزش می
است. رستگاري از ها را در این جهان به هم آمیخته و متضاد دارند و اعمال اصلی بدي (تاریکی یا ماده) آن

اش میسر هاي جداگانهطریق رها ساختن نیکی (روح یا روشنایی) از ماده و بازگرداندن آن به سرچشمه
: 1373کایت، کند [کلیمو برگ بیان میهاي مفصل و پرشاخخواهدشد. این آموزه را مانی به صورت اسطوره

دهندة آیینی عرفانی، درصدد رستگاري روح انسان و رهاکردن آن از اقلیم ظلمت ]. مانی به عنوان ترویج26
اي از نور و ظلمت است و انسان، عالم صغیر، برترین جلوة این آمیختگی است. بود. از نظر او جهان آمیزه

بند تن و زندان مادي است هاي روح علوي، از تختهردن ذرات نور، یعنی پارهبنابراین رسالت انسان آزاد ک
رو او را مانی کرد از این). مانی، تعالیم خود را با نقّاشی و تصویرگري همراه می56-55: 1383پور، (اسماعیل

در نیاوردند] خرد اند [به نوشتار همۀ رسوالن که پیش از من آمده«گوید: اند. مانی خود مینگارگر خوانده
: 1373ام] (کلیم کایت، خویش را چونان که من و نه به تصویر درآوردند خرد خویش را چنان که من [کشیده

اي بود درباب آفرینش و تکوین عالم، جهان نور و ظلمت، چگونگی آزاد شدن ). ارژنگ مانی نگارنامه66
). نخستین هدف 55: 1383پور، رانی (اسماعیلها به ماه و خورشید و بهشت نوهاي نور و رسیدن آنپاره

-است (کلیممانی، تصویرکردن نمادهاي جهان نور و رستگاري در برابر نمادهاي جهان ظلمت و اندوه بوده

).217: 1373کایت، 
دانست. مانی، بیش هاي دینی میهمتایی بود و این هنر را وسیلۀ مؤثري براي نشر آموزشمانی، نگارگر بی

هایش حتّی نویسی ابداع کرد، که کتاباي در خوشاست. او شیوهپیامبران، به هنرهاي زیبا پرداختهاز دیگر 
کرد. شد و شخصاً آثارش را تذهیب میبه این خط نوشته میهاي ایرانی و آسیاي میانهپس از ترجمه به زبان

ر تبلیغی و تربیتی خود نیز گنجینۀ هاي خود، کتاب مصوري به نام ارژنگ داشت و در آثااو حتّی براي آموزه
مسلمانان، حتّی پس از آن که از برگزاري مراسم آیینی مانوي «بزرگی از یک سنّت هنري بر جاي نهاد. 

هاي مانوي را نگهداري کردند، چنان که در کتاب بیان االدیان هایی از دستنویسجلوگیري شد، نسخه
ور اَردهنگ که تصاویر آن را مانی خود نقش کرده بود، است که یک نسخۀ رونوشت شده از کتاب مصآمده

شد. نام این کتاب (ارتنگ، ارژنگ) در ادبیات فارسی بسیار آمده و انگیزة در بیت المال غزنه نگهداري می
آور تذهیب آن بوده است. بقاي این هاي منحصر به فرد و اسلوب شگفتحفاظت آن در بیت المال ویژگی

اي براي کار هنرمندان هاي دیگري از آن دستنویس نیز محفوظ مانده و نمونهست که نسخهنسخه دلیل بر آن ا
).1380:56(عکاشه،» استبوده

هاي مانويـ تجلّی نور در نگاره2.2
نگارگري ایران ریشه در آیین مانی دارد. زیرا مانی براي مصور کردن کتب دینی خود از تصاویري سود 

شباهتی تام با آن دارد، از این رو عموماً منشأ این هنر را در مانویت جستجو جست که صورِ نگارگريمی
وظیفۀ این هنر آن بود که توجه را به عوالم باال «است در میان مانویان، هنر نقّاشی جنبۀ تربیتی داشتهکنند.می
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ایجاد » هاي تاریکیزاده«متوجه سازد و نسبت به » فرزندان نور«جلب نماید؛ عشق و ستایش را به سوي 
اي از نمایش هاي مذهبی که نزد مانویان رواج بسیار داشته در حقیقت صحنهنفرت کند. تذهیب کتاب

در سخنان سن آگوستین نیز به منقوش و ). 41:1375(تجویدي، » رفتبه شمار می» آزادکردن نور و روشنایی«
و تمام نسخ ]...[د، بزرگ و نفیس استما متعدی شهاي خطّنسخه«است : ین بودن نسخ مانوي اشاره شدهمزّ

). بر طبق 41: 1376(هامبی، »با شکوه کاغذ پوستی و متون زیباي نقش بسته بر روي پوست شما آتش بگیرد
طال کاري این کتب آنقدر زیاد بود که «)311گزارشی راجع به سوزاندن کتب  نفیس مانوي در بغداد (سال

). بنابراین 16،1377(پوپ،»ها را آتش زدند زر و سیم از آن جاري شدبصندوق از این کتا14وقتی 
هاي هاي مانوي نمونهاز نقاشی.پرداختندل به تزیین کتب مینگارگران مانوي با روشی پر خرج و مجلّ

هاي واحۀ تورفان (آسیاي مرکزي) در دست است که است. تنها شمار معدودي از نگارهچندانی برجاي نمانده
دهد. هنر برجستۀ این کیش گواهی میبر 
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هاي مانويشباهت نگارگري به نقّاشیهاي مانوي،اي از نقّاشینمونه
پردازیم. گذشته از هاي مانوي، به نمادشناسی هنر مانوي در ترسیم دنیاي نور و ظلمت میدر تحلیل نگاره

هاي دیواري هاي نور دور سر نیایشگران و ایزدان مانوي دریکی از نقاشین طال و ترسیم هالهکاربرد فراوا
است. این نقاشی دیواري، درختی تنومند را مانوي، تصویر نیایشگران درخت زندگی، شجره الحیاه، بازمانده

ماد سرزمین نور است، دهد. درخت زندگی، که نهاي فراوان نشان میگل بزرگ و میوه12هاي سبز و با برگ
شناسی مانوي است. نقاشی دیگري که در یک سه شاخه دارد که نماد سه مرحلۀ آفرینش یا سه دورة کیهان

است، درخت زندگی و درخت مرگ، در حالیکه به دور پرستشگاه مانوي واقع در شمال سانگیم ترسیم شده
زیبا است در حالیکه درخت مرگ پژمرده و خورد. درخت زندگی شکوفا و اند، به چشم مییکدیگر پیچیده

برگ است. درهم پیچیدگی درخت زندگی و مرگ نماد آمیختگی نور و ظلمت در دنیاي فانی است. در بی
هاي مانوي صریحاً از درخت زندگی به عنوان نماد شهریار روشنی و از درخت مرگ به عنوان یکی از سروده

ا شناختم که درخت زندگی است. ظلمت را دریافتم که درخت است: شهریار روشنی رنماد ظلمت یاد شده
).62-56: 1383پور، مرگ است (اسماعیل

ـ تطبیق مبانی فکري فلسفه اشراق و آیین مانوي با  نگارگري ایرانی 3
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است. نور گر شدهنور در نقاشی ایرانی به صورتی خاص و متفاوت از هنرهاي تصویري سایر ملل جلوه
گري نور، کند. این نوع جلوهانی از اثرات مستقیم و خواص طبیعی نور محسوس پیروي نمیدر نگارگري ایر

نور، نقشی کیمیایی در هنر «نشان از نور فراحسی و غیرمادي است گویی نگارگر تصویرگر عالم مثال است. 
داشتند. از دیرباز است. ایرانیان از هرچه که تاریک و ظلمانی و تیره است همواره نفرتی طبیعی ایران داشته

).1383:80است. (شایگان، پیروزي نور بر تاریکی اهریمنی یکی از خصایص اصلی دین قدیم ایران بوده
در هنر اسالمی، هدف هنرمند تقلید یا توصیف طبیعت نیست، بلکه هدف او ترسیم نمادین انسان و 

آفرینی آرمانی را هدف خود قرار داد. طبیعت است. نگارگري نیز، به عنوان یکی از هنرهاي اسالمی، نمونه
آوردند و در صدد نبودند تا از هاي طبیعی را آنگونه که در طبیعت بود به تصویر درنمینگارگران پدیده

اي ثانوي از آن ترسیم برداري کنند، بلکه طبیعت را همراه با تغییراتی به تصویر کشیده و نمونهطبیعت کپی
کوشش هنرمند ایرانی از دیرباز معطوف به «مونۀ مثالی و آرمانی آن را ترسیم کنند. کردند، تا از این طریق نمی

و آمال را تصویر کند. اگر هم به آفرینی آرمانی بوده است. نقّاش بیشتر تمایل داشت که دنیاي آرماننمونه
و رنگ اشیاء سایه و شکلکرد چندان به صرافت تقلید از فضاي سه بعدي، نور، جهان پیرامونش روي می

نگارگر ایرانی چندان درپی تقلید از فضاي سه بعدي، نمایش نور، سایه نبود [...] ). «8، 1387(پاکباز ،» نبودند
اش ترسیم کند (گودرزي، هاي عالم مثال را در اثر هنريکرد تا ویژگیدر نگارگري ایرانی هنرمند تالش می

ترسیم می شوند. عالم مثال مقّدم برعالم ماده بوده و همواره ). نگاره هاي ایرانی در فضایی مثالی 89: 1386
مورد توجه هنرمند ایرانی قرار گرفته است. این عالم  به این جهت که بین دو عالم مجرّد و مادي قرار دارد 
داراي هر دو خواص مادي (از جهت قابل رؤیت  بودن) و غیرمادي (از جهت غیرقابل لمس بودن) است. 

اش بین براي به نمایش گذاشتن عالم مثال از ظواهر فیزیکی عالم ماده دور شود تا دنیاي نگارهنگارگر باید 
هایش حذف عالم معقول و محسوس باشد. بدین ترتیب مظاهر فیزیکی نظیر سایه روشن و تاریکی از نگاره

ها، ).درخشش رنگشود. (زیرا تاریکی، وجود مستقل ندارد و در واقع تاریکی به معنیِ نبود نور استمی
کاربرد رنگ طالیی، ترسیم هالۀ نور پیرامون سر اشخاص، سطوح دو بعدي رنگین فاقد سایه و روشن، حاکی 

دهد که نوري فراگیر و بسیط از عدم حضور منبع نور واحد است. عدم حضور سایه در این آثار نشان می
کند.ریه غلبه نور بر تاریکی تبعیت میاست. دیدگاه نگارگر ایرانی از نطسراسر تصویر را فرا گرفته

کردند و سراسر نگاره نگارگران براي تأکید برحضور نور در نگاره از کاربرد مظاهر تاریکی خودداري می
دادند. عالوه بر این نور را به صورت آسمان طالیی رنگ، هالۀ نورانی گرد سر را در پرتویی نورانی نمایش می

دادند. پیرامون هر یک از دار نیز نشان داده میهاي فامه)، کاربرد طال و نقره و رنگشهریاران و قدیسین (فرّ
دهیم:این موارد، به طور مشروح توضیح می

ـ سایه و روشن3.1
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دهد که است. عدم حضور سایه روشن درنگارگري نشان میدر نگارگري ازسایه روشن استفاده نشده
است. نگارگران در صدد بودند تا جهانی را به تصویر فراگرفتهنوري فراگیر و یکدست سراسر تصویر را

کند و هیچ شیءاي تابد و همه اشیاء را به یک میزان روشن میبر همه چیز میکه درآن نوري فراگیربکشند 
نگارگر براي به نمایش گذاشتن عالم مثال، به قدري از ظواهر فیزیکی عالم ماده «گیرد. در تاریکی قرار نمی

اش چیزي بین عالم معقول و محسوس باشد. بدین ترتیب مظاهر فیزیکی نور و شد تا دنیاي نگارهمیدور
). پشتوانۀ نظري این امر را 20: 1386(گودرزي،» شدها حذف میسایه و قوانین مکان در عالم ماده، در نگاره

ر به آیین مانوي و فلسفۀ اشراق توان در نظریۀ غلبه نور بر تاریکی و ظلمت دنبال کرد. منشأ این تفکّمی
هاي باستانی ایران، به ویژه حکمت خسروانی و آیین گردد. اشتراك مفهوم نور در آیات قرآنی با آیینبازمی

مانوي، سبب شد تا حضور نور به شکلی پایدار در هنر ایران زنده نگاه داشته شود.
است، به همین جهت است که گاهی این عالم ملکوت یا عالم خیال و مثال، داراي صورت اما فاقد ماده«

اند. یعنی عالمی که در آن، صورت یا هیوال یا جسم ترکیب نشده و به شکلی را عالم صور معلّقه نیز نامیده
معلّق است. کیفیت صوري عالم مثال، به جهت نداشتن جسم، با عالم دو بعدي نقّاشی یا نگارگري قابل قیاس 

عدي تخت به همراه عدم بازنمایی بعدسوم و نداشتن سایه و حجم در اغلب این است. آنچه از سطوح دو ب
شود، به کیفیت صوري و دو بعدي عالم مثال مربوط است. اگر چنین بود، در اینصورت از آثار مشاهده می

).42: 1375(نصر، » شدکرد و متعلق به تصویر عالم ملک یا ماده میعالم ملکوت سقوط می

سایه و روشن در نقاشی اروپاییاستفاده از
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عدم استفاده از سایه و روشن در نگارگري ایرانی
دار و طال در نگارگريهاي فامـ کاربرد رنگ3.2

ها، ها هم داراي خواص نورانی عالم مثال هستند. در نگارهدر فضاي مثالی و نورانیِ نگارگري ایرانی، رنگ
یابند اري رنگی که بر انسان سالک، در هر مرحله از سلوك، تجلّی میها در واقع انوار رنگی هستند، انورنگ

است، گواه بر آن اي که بنیاد نهادهآمیز ویژهکیفیت هنر مینیاتور ایرانی با تجلّی در فروغ رنگ). «3(همین مقاله:
انوار الهی را هایی نظیر آنچه در علم کیمیا مرسوم است، اند با روشاست که هنروران این رشته کوشش کرده

). 1379:55پور، (اسحاق» است و در قشر رنگ زندانی شده، آزاد نمایندهاي نقّاشی نهفتهکه در جسم رنگ
کردند تا هاي گرانبهاي دیگر استفاده میسازي از گَرد طال، نقره، الجورد، زمرّد، و سنگنگارگران براي رنگ

ها همۀ رنگ ها نور را منعکس کنند. در نگارگري، رنگخواستند جسمانیت رنگ را تلطیف کنند، زیرا می
هاي متضاد به صورت سطوح رنگی در روند. رنگبدون سایه و روشن و به صورت سطوح رنگی به کار می

زرد در کنار بنفش به کار سبز در کنار قرمز،گیرند؛ مثالً رنگ نارنجی در کنار رنگ آبی،کنار هم قرار می
هاي بر در بسیاري از نگاره«شود  و آب  با نقره رنگ آمیزي می شود. نگ طالیی رسم میرود. آسمان به رمی

این امر به این علّت است که نقره در برابر هوا اکسیده و سیاه رنگ رسد،جاي مانده آب سیاه رنگ به نظر می
طال و نقره نور را منعکس ها به این علّت است که ). استفاده از طال و نقره در نگاره1389(جوادي:» شودمی
ها از ویژگی انعکاس نور کنند. حال آنکه سایر رنگکنند و با روح مخاطب تبادل معنوي برقرار میمی

برخوردار نیستند. 
است. مانی براي بیان مفهوم آمیختگی نور تأکید بر نمایش نور در نگارگري از نقّاشی مانوي تأثیر پذیرفته

از تلفیق سنّت کالمی و تصویري استفاده کرد و زیباترین وح و بهشت و نور، و ظلمت و توصیف رستگاري ر
جهان نور و اي در باب آفرینش و تکوین عالم، ها را پدید آورد. ارژنگ مانی نگارنامهها و نوشتهنقّاشی

ین منظور ها به ماه و خورشید و بهشت نورانی بود. به اظلمت، چگونگی آزاد شدن پاره هاي نور و رسیدن آن
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جستند. به کاربردن فلزاتی چون طال و مانویان درآثار خود براي نمایش روشنایی از فلزات گرانبها بهره می
رود. شود، دنبالۀ مستقیم همین سنّت هنر مانوي به شمار مینقره که در نگارگري ایرانی به وفور مشاهده می

رتوهایی که با روح بیننده تبادل معنوي برقرار این فلزات قیمتی به منظور منعکس کردن نور و ایجاد پ
است در مقابل هنرمند هاي ایرانی، سایه و روشن بکار نرفتهشدند. بنابراین اگر در نقّاشیکردند استعمال میمی

است.ایرانی هرگز از نمایش روشنایی و نور محض غافل نبوده
شود.ها با نقره مشاهده میآمیزي آبرنگآمیزي آسمان با طال و هایی از رنگدر تصاویر زیر نمونه

گونههاي مرجانی، طبیعت بهشتصخرهنمایش آسمان طالیی، 
شاهنامه شاه اسماعیلی، سام به خانه سیمرغ می آید
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کاربرد طال براي رنگ آمیزي آسمان
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یربخشی از نگاره گلنار و اردشکاربرد نقره براي رنگ آمیزي آب، شاهنامۀ بایسنغري،
رسد)(به علت اکسیده شدن نقره، آب در حوض میانۀ تصویر سیاه رنگ به نظر می

هاي روشنـ شب3.3
جدید از زمان و و تصویريکردهد به نمایش زمان و مکان فیزیکی نخود را مقیدر ترسیم زمان نگارگر 
به نمایش بگذارد. ،لم مثالهاي عاه به تعاریف و ویژگیبا توج،زمان راهدکر. او سعی دهدمیمکان ارائه 

و مکان ،کنده به جهت تغییرات بصري که در طول شبانه روز در اشیاء ایجاد میزمان فیزیکیِ عالم ماد
ۀت در زاویفیزیکی به جهت ایجاد محدودیاش ایرانی قرار نگرفته است. براي ه نقّدید بیننده، مورد توج
ت خود قرار گیردترین در کاملء آن هر شیدرت است که نگارگر ایرانی مکانی داراي اهمیو زمانی ، وضعی

نگونه نشود بلکه اشیاء را آه توج،ی استکه بیانگر زمان خاص،به نور موضعیشود که کشیده میبه تصویر 
هاي در نقّاشی ایرانی زمان قراردادي و انتزاعی است. صحنه.به نمایش بگذاردندنککه در عالم مثال ظهور می

حادثه آیند. حتّی اگر در متن داستان، شود در حالیکه روز به فراوانی به تصویر در میب به ندرت نقّاشی میش
در دل شب وصف شده باشد، نگارگر تا آنجا که به اصل داستان لطمه نزند، سعی می کند زمان را به روز 

تغییر دهد.
ن فضاي مثالی، محدود نبودن به زمان و مکان فضاي نگارگري ایرانی، فضاي عالم مثال است. در ترسیم ای

شود نگارگر قادر باشد در یک زمان، اشیاء و اماکن را از چند زاویۀ مختلف رؤیت کند. مطلق مادي سبب می
هاي شب) در نوري یکدست و یکنواخت بودن زمان در این فضا، سبب ترسیم تمامی اوقات (حتّی صحنه
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فیزیکی در نگارگري ایرانی، امکانات بیان بصري بیشتري در اختیار است. عدم محدودیت به زمان و مکان
).89: 1386است (گودرزي، نگارگر قرار داده

ها تا جایی است که حتّی در صورتیکه شب به تصویر درآید، تأکید نگارگران بر حضور نور در نگاره
ي تنها از طریق آسمان الجوردي یا هنگام در نگارگرکردند. شبشب را فاقد ظلمت و تاریکی به ترسیم می

اي رنگ، هالل ماه یا درخشش ستارگان قابل تشخیص است ولی فضا همان فضاي درخشان روز است. سرمه
دهد، حاکی از تسلّط تفکّر اشراقی بر ذهن هنگام را نشان میهایی که شبتأکید بر ترسیم نور، حتی در نگاره

نگارگر ایرانی است. 
ـ نتیجه گیري4
»اقشرا«ا ـعرفد  زـنهـنچ. آستاهمدآرشمابهلهیار انواتجلیدنماعرفادنزارههمو، شیدرخورنو
از آنجا که نگارگري در جستجوي . ستاهشدگرهجلونگارگران راـثدر آهـجورینـبهتهـبد،وـمیشهنامید

نور از مراکز خاصی ساطع شود. اینصورت مجرّد از ماده است، همه چیز در این هنر در پرتو نوردیده می
تابد. همۀ اجزاي نگاره، از انسان و جانور و گیاه و جماد، آکنده در شود و از زاویۀ خاص بر اشیاء نمینمی

نورند و سایه ندارند.
است. نگارگران هاي مانوي تأثیر پذیرفتهنگارگري ایرانی، در شیوة نورپردازي از فلسفۀ اشراق و آموزه

ترین اصول حکمت اشراق و آیین مانی اشراق، نمودي هنري بخشیدند.. نور از اساسیایرانی، به حکمت 
کنند. در نگارگري ایرانی نیز، نور از اهمیت و است، زیرا همۀ موجودات در پرتو نور قدسی معنا پیدا می

چیز را در آورد و همه جایگاهی ویژه برخوردار است. نگارگر ایرانی، ظلمت و تاریکی را به تصویر درنمی
هاي شب، و کشد، بر همین اساس در نگارگري سایه و روشن، صحنهنوري محض و یکدست به تصویر می
- هاي متعدد به چشم میشود. در مقابل، تالش براي نمایش نور به شیوهظلمت به ندرت به تصویر کشیده می

ستفاده کنند، اوج این کاربرد در هاي درخشان و فام دار اخورد؛ نگارگران سعی داشتند تا همواره از رنگ
شود. نگارگران، تحت تأثیر تفکّر غلبۀ نور بر ظلمت، سعی استعمال طال براي آسمان و نقره براي آب دیده می

هاي خود حذف کنند و درخشش نور را به نمایش بگذارند. داشتند تا ظلمت را از نگاره
هاي فکري این متون تأثیر پذیرفته و آن را در نگارهنگارگران در هنگام مصورسازي متون ادبی، از مبانی 

الي کتب ادبی دهد که مبانی فکري و فلسفی متون ادبی، در البهاند. این امر نشان میخود منعکس ساخته
است. بلکه در دیگر ابعاد فرهنگ و هنر ایرانی (از جمله نگارگري) نیز تأثیري محسوس داشتهمحصور نمانده

هاي ادبی را در هنر ایرانی مشاهده کرد. وان حضور پشتوانهترو میاز این
کتابنامه

): شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردي، تهران: همت1379ـ ابراهیمی دینانی، غالمحسین (1
هاي نور: آینه و باغ) ترجمۀ جمشید ارجمند، تهران: ): مینیاتور ایرانی (رنگ1379پور، یوسف (ـ اسحاق2
فرزان
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، تهران: 6نامه خیال، ش ): زیبایی شناسی در هنر و ادبیات مانوي، فصل1383پور، ابوالقاسم (اسماعیلـ 3
فرهنگستان هنر

): رساله در تاریخ ایران، ترجمه جالل ستّاري، تهران: سروش1372ـ الیاده، میرچا (4
ن و سیمین، چاپ هفتم): نقّاشی ایرانی از دیرباز تا امروز، تهران: زری1387ـ پاکباز، رویین (5
): سیر و صور نقاّشی ایران، مترجم یعقوب آژند، تهران: مولی 1377ـ پوپ، آرتو اپهام (6
: انتشارات اداره کلّ تهران): نقّاشی ایران از کهن روزگار تا دوران صفویان، 1375ـ تجویدي، اکبر (7

نگارش وزارت  فرهنگ وهنر
، 12نامۀ خیال، ش و تاریکی، ترجمه شیرین خادمی، فصل): نور 1383ـ تسوي وربلوسکی، آرجی (8

تهران: انتشارات فرهنگستان هنر
)1389تیر 9مصاحبه (): تهران:1389ـ جوادي، شهره (9

مقدمه محمد امین ریاحی، انتشارات توساــبد،لعبادااــمرصهدــگزی)، 1361(دینــلامــنجرازي، ـ 10
سید جعفر سجادي، تهران: دانشگاه تهرانترجمه اق،الشراحکمه)،1377(لدینابشهاوردي،سهرـ 11
هاي ازلی، چاپ ششم، تهران: امیرکبیرهاي ذهنی و خاطره): بت1383ـ شایگان، داریوش (12
): نگارگري اسالمی، ترجمۀ غالمرضا تهامی، تهران: سازمان تبلیغات اسالمی و 1380ثروت (ـ عکاشه،13

حوزة هنري 
هاي زرتشتی در فلسفه سهروردي، محمود بهفروزي، تهران: جامی): بن مایه1384ري (ـ کربن، هان14
پور، تهران: انتشارات فکر ): هنر مانوي، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل1373ـ کایت، هانس یوآخیم کلیم (15

روز، چاپ اول 
، هنرهاي »گريبررسی مفهوم زمان ومکان در نگار): «1386گلناز کشاورز (ـ گودرزي، مصطفی،16

31زیبا، شماره
ترجمۀ رحیم قاسمیان، تهران: دفتر مطالعات دینی هنر، ): هنر و معنویت اسالمی،1375نصر، حسن (ـ 17

چاپ اول
انتشارات مولیترجمۀ یعقوب آژند، ): هنر مانوي و زرتشتی،1376لوئی (ـ هامبی،18



6577 هامجموعه مقاله

انتظار در حکایت افشین و بودلف
1محمد مجوزي

ادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابلاست
2فاطمه تقدمی غفاریان

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
چکیده 

هاي   تاریخ بیهقی یکی از آثار ماندگار و درخورتوجه تاریخ و ادبیات فارسی است. بررسی این اثر از جنبه
در پی داشته باشد؛ در این مقاله به بررسی حالت انتظار و هول و وال از تواند نتایج ارزشمندي گوناگون می

پرداخته شده است. از این رو، در ابتدا چند تعریف از واژگان » افشین و بودلف «چند دیدگاه در حکایت 
واکاوي و بررسی » افشین و بودلف « انتظار و هول و وال آورده شده و پس از آن، این مفاهیم در حکایت 

ده است. هدف از انجام این پژوهش رسیدن به پاسخ این سؤال است که آیا عامل انتظار و هول و وال ش
تأثیري در جذابیت و برجستگی این حکایت داشته است؟ فرض بر این است که مفهوم انتظار تأثیر شگرفی 

این حکایت پرداخته تحلیلی به واکاوي _اي و توصیفیدر این داستان دارد. این پژوهش به شیوه کتابخانه
کند و دلیل هاي پژوهش نشان داد که عامل انتظار، نقش اساسی را در جذابیت این داستان بازي میاست. یافته

باشد.اصلی برجستگی و شاخص شدن این حکایت در تارخ بیهقی می
انتظار، هول و وال، تاریخ بیهقی، افشین و بودلف.ها:کلیدواژه

مقدمه 
میرصادقی، هاي ادبی فارسی پیش از انقالب مشروطیت به گفتههاي منثور متنقصههايیکی از صورت

هاي تاریخی آمده است، مثل کتاب تاریخی دارند و اغلب در قلمرو وقایع کتابهایی است که جنبهقصه
».افشین و بودلف«تاریخ بیهقی و از جمله قصه

داستان خود قرار دهد اما در پرداخت و خلق دوباره تاریخی را موضوعممکن است نویسنده یک واقعه
هاي داستانی بازآفرینی کند. این آن، خالقیت ذهن او دخالت داشته باشد و نویسنده واقعه را با تمام ویژگی

)12: 1376حکایت هم از چنین کیفیتی برخوردار است.( میرصادقی، 
امیاب تر از کسی نیست که موضوع درخوري را هیچ کس ک«گوید: می»جنبه هاي رمان«فورستر در کتاب 

- عناصر و نکات آن و نیز نکات و حقایق موضوعات وابسته و نزدیک به آن احاطه میگزیند و بر کلیهبرمی
مختلفی بپردازد: اول داستان، ءبیهقی باید به اجزا). و بیهقی به حق کامیاب است.18: 1384فورستر، ».(یابد

1.momojavezy@yahoo.com
2.taghaddomifateme@gmail.com
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نهایت کار و بعد خیلی چیزهاي دیگر از جمله اشخاص و مردم هاي پیاپی دربارهشبا توالی زمانی و پرس
داستان.

)42(همان: »داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمانی.«
عنصر.دهدمیرويهمدنبالبهزمانخطامتداددرکهاستحوادثیسلسلهداستاندیگرعبارتبه
هیچبنابراینت.اسن ماریاکوتاهازداستاناعمداستانیاثرهربندياستخواندرحکمطرحعنصربعالوهداستان
دوازاینهنريخالقیتآنتبعبهوتخیلبودنغیراراديوجوشخوددلیلبهراخودتواندنمیپردازيداستان

هدففورسترتعبیربه.استدرخوانندهانتظارحالتایجاد، داردبسیاراهمیتداستاندرچهنآ.بداندنیازبی
: 1368(آلوت، شد؟خواهدچهبعدکهاستپرسشاینبهدادنپاسخ» داستان«عنصرکاربستنبهدرنویسنده

317(
انتظار                                        بعد چه خواهد شد؟

نمی دانیم چه پیش خواهد آمد؟تعلیق                                        
مربوطانتظارسالحازبردنبهرهدرآننویسندهتموفقیمیزانبهزیاديحدودتاداستانیاثرهرتوفیق

سالحایندانستمینیکبودتواناترگوییهقصذهنپرداختهخودکهتواناگويهقصآنشهرزاد.شودمی
برايبودتضمینی،شدخواهدازاینپسآنچهانتظاردرستمگرشويداشتننگه. بردکاربهچگونهراکارآمد
. (فورستر، دنکفروکشماجرادنبالهشنیدنبرايوياشتیاقتببایستنمیشبیکیحتّپس.اوحیات
1384 :41 (

شوهرچونهمهداستانخوانندگان.ببیندشهرزادتدرموقعیخودرالحظههربایدنیزداستاننویسنده
داستانجریاناگروآمدخواهدداستانهايقهرمانسربرچهاینازپسبدانندندخواهمیمشتاقانهوشهرزادند

نآبرشمشیرازترسراشهرزاداگر. کنندمیرهارانآايمالحظههیچبی،ببینندجذبهازخالیوآورماللرا
کهداستانشدنرهاازترسارپردازداستان،داردنگاهخودکارادامهانتظاردررامخاطبپیوستهکهداشتمی
شدنرها. باشدداشتهچشمپیشرانکتهاینمدامکهداردآنبرباید، استبرابرنویسندهمرگباعبارتیبه

.استماندهغافلانتظارعاملازکهاستيانویسندهمجازاتحقیقتدرراهمیانهدرداستان

هیجان انگیز و این کار را با حرکت داستان به سوي نقطهنویسنده، ارضاي انتظار خواننده است وظیفه« 
افتد اما انجام می دهد. خواننده تعجب می کند، شوکه می شود و شاید حدس هایی بزند که چه اتفاقی می

دهد.کنجکاوي و چیزي حل نشده، طبیعت انسان ماند و به خواندن ادامه میمند باقی میداند. پس عالقهنمی
ین چیزهایی را دنبال کند و این ما را به دومین انتظار خواننده یعنی حل تنگنا یا کشمکش این است که چن

. )67و1387:66نوبل، ». (رساندمی
نویسندگان انتظار دارند خوانندگان به داستان بچسبند، اما خوانندگان انتظار دارند نویسندگان داستانی 

بنویسند که خواننده بتواند به آن بچسبد. 
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اي دارد که در آن بخشی از میراث ادبی ما است و جاي ثابتی در هر قصه» این داستان ادامه دارد«سنّت 
کنش داستانی و تعلیق وجود دارد.

آنهايرگهجستجويرسد،میاتادبیمباديبهقدمتشواستابتداییامريداستانکهجاآناز
هزار و یک شب از این جهت در ادبیات فارسی .نجامیداخواهدمثبتينتیجهبهنیزمتونتریندرکهن

اینکاملرعایتبانیزجاماندههبرثونمآثاروبرخیکهنداستانیهايمنظومهازبسیاريدارد؛جایگاهی خاص
عاملکهخوریممیبرکوتاهیهايگونهداستانبهآنهاازبرخیمتندروآثارایندرمیان.استآمدهفراهممهم

-بازازپیش. استشماراینازبیهقیتاریخدر» وبودلفافشین« حکایت.داردتربرجستهنموديآنهادرانتظار

اثردراینبیهقی. استضروريبیهقینگارششیوهبههتوج،آندرانتظارعاملجستجويوحکایتاینخوانی
شماربهنیزآورزبانوتواناادیبیاست،دقیقوامینمورخیکهحالعیندراواست. یافتهدوگانهايچهره

الشعاعتحترادیگريجنبه،دواینازیکیبیهقیتاریخبخشهايبعضیدررسدمینظربهحالاینبا.رودمی
صبغهوجودبا،شودمیمربوطبیهقیشخصیمشاهداتبهکههاییبخشمثالعنوانبه. باشددادهقرارخود
داشتنرغمعلییافتهاختصاصويهايشنیدهبهکههاییبخشوداردتريقويتاریخیجنبه،هتوجقابلادبی

.داردقتعلّاخیرگروهبهبیهقیتاریخهايحکایت. کندمیپیدابیشتريوذوقیادبیجنبه،تاریخیاساس

تقریباًوشدهقیدخاصفصلیآغازدر"حکایت"عنوانباردوازده،اثراینتمامدربدانیماستجالب
فاصلههاسالنویسندهحیاتزمانباآندادنرويزمانکهبودهروایتییاهقصنظرموردمتنمواردایندرهمه
اوآفرینشگروپردازداستانذوق، بیهقیامانتداريبرعرصهشدنتنگموازاتبههابخشدراین. استداشته

ایندرمرورپس.ستاهابخشاینجملهازنیز»بودلفوافشین«ایتحک.یابدمیجوالنبرايگستردهمیدانی
هايظرافتودقایقدروگرفتهتاریخیواقعیتازراخوداتکلیاهتنکهاثريباجههاموانتظارحکایت
اینبرايدقیقیخذماْکهویژهه ببود؛نخواهدبیهودهانتظاري،استخودنویسندهاقخلّطبعتابعاشداستانی
.نداردوجودحکایت

امااست،نیامدهويازپسحتّیوبیهقیپیش ازتاریخیهايکتابازکدامهیچدربودلفوافشینداستان«
اختصاصکهشدتازبعدفرجکتابدرتفصیلوطولهمینبامختصر وصورتبهتاریخینیمهکتابچنددر
ودهدمیقرارتردیدموردتفصیلاینباراماجراصحتامرایناست.شدهدرجدارد،هاي پندآمیزحکایتبه
» است.کردهترجمهشدتازفرج بعدعربیمتنچونهممنبعیازراآنبیهقیکهدهدمینشانحالعیندر

)110: 1389(کرمی، 

. استکردهذکرزیادتخواندنبهاومیلوخوانندهنشاطبرافزودنراآننقلازغرضنیزبیهقیو
)220: 1390(بیهقی، 
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بررسی تطبیقیکه به سام پورحسعیداند؛ از جملههاي مختلف این داستان پرداختهمحققان زیادي به جنبه
)1388، سام پورحپرداخته است. (از منظر ساخت و صورت» بوبکر حصیري«تاریخیبا حکایت حکایت این

استان افشین وبودلف پرداخته شده است و این پرسش مطرح در این بررسی، از منظر تعلیق و انتظار به د
ایم به این کند. در این مقاله کوشیدهشود که عامل انتظار چه نقشی در جذابیت این حکایت بازي میمی

انتظار و هول و وال: پرسش پاسخ دهیم. ابتدا چند تعریف از واژه
[ع.]entezarانتظار

اه بودن(مص م .)چشم داشتن، چشم به ر-1
(ا مص .)چشم داشت، چشم داشتگی.-2
نگرانی. ج. انتظارات.-3
)156: 1382(ص.) منتظر.(معین، -4

تعلیق، دروایی، آویزش 
کشد و او را پیوسته در شگردي در داستان یا نمایشنامه که خواننده یا مستمع را به دنبال خود می«

ها ذات پنداري مستمع با شخصیتلیق حاصل همبرد. حس تعکنجکاوي و هیجان تا آخر داستان پیش می
)474: 1388، سبزیان مرادآبادي». (است

دروائی/ هول و وال/ حالت تعلیق
به معنی سرگشته و حیران است. دروائی و هول و وال در اصطالح نمایشنامه و داستان به » دروا « کلمه ي

شود.ه سرانجام داستان دچار آن میشود که خواننده نسبت بحالت بالتکلیفی و انتظاري گفته می
شود و در شود، خواننده یا تماشاگر نسبت به عاقبت حوادث کنجکاو میهمچنان که پیرنگ داستان باز می

شود که نویسنده بتواند او را با برد. همین حس دروائی و کنجکاوي سبب میحالت هول و وال به سر می
)217: 1385د، قدرت تمام تا به آخر داستان بکشاند. (دا

Suspensionتعلیق 

یک صنعت ذهنی یا شیوه بیانی است که به منظور ایجاد تأثیري خاص، یک عنصر جمله را در انتظار      «
)840: 1381کهنموئی پور، ». ( گذاردمی

Suspensتعلیق 

ان منظوم یا منثور حالت تردید و تزلزل، انتظار و کنجکاوي که از داستان یا نمایشنامه اي یا هر نوع داست«
)438: 1380(کادن، ». حاصل شود

(التین: معوق گذاشتن)Suspensتعلیق، هول و وال
وقوع حوادثی افتد. یا انتظار براي لحظهخواهد بداند بعداً چه اتفاق میموقعیتی که انسان در آن وضع می«

)320: 1382. (گري، »دکه قرار است در داستان، به ویژه در روایتی با حوادثی سریع رخ ده
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هول و وال یا حالت تعلیق کیفیتی است که نویسنده براي وقایعی که در شرف تکوین است، در داستان «
)63: 1390(میر صادقی ، » کند.خواندن داستان میآفریند و خواننده را مشتاق و کنجکاو به ادامهخود می

- ا گسترش پیرنگ،کنجکاوي خواننده بیشتر میهول و وال یاحالت تعلیق: یکی از عناصر پیرنگ است. ب

شود و شور و اشتیاقش براي دنبال کردن ماجراي داستان، زیادتر. شخصیت اصلی یا یکی از شخصیت هاي 
کند و خواننده نسبت به سرنوشت او عالقه مند داستان اغلب همدردي و جانبداري او را به خود جلب می

- بت کار آن شخصیت، او را در حالت دل نگرانی و انتظار نگاه میشود. همین عالقه مندي نسبت به عاقمی
گویند. به عبارت دیگر حالت تعلیق یا هول دارد و چنین کیفیتی را در اصطالح حالت تعلیق یا هول و وال می

آفریند و خواننده و وال کیفیتی است که نویسنده براي وقایعی که در شرف تکوین است، در داستان خود می
: 1376، میرصادقیانگیزد.(کند و هیجان و التهاب او را بر میشتاق و کنجکاو به ادامه دادن داستان میرا م
296(

حالت تعلیق و انتظار در ادبیات شور و هیجان و عالقه ایجاد شده در خواننده است که از رهگذر آن 
داستانی، انتظار تنها عنصري است که ماند. در ادبیات مشتاقانه و بی صبرانه منتظر دانستن پایان ماجرا می

دارد که بخواهد بداند بعد چه خواهد شد و تا زمانی که به حدس، نتیجهبه شوق آمده را برآن میخواننده
هاي ادبیات ترین ویژگیدهد. اصوالً از مهمگیري رویدادها ادامه میداستان را درنیابد، به خواندن اثر و پی

کاوي و ایجاد هول و وال و انگیزش نیروي انتظار در خواننده است که به اثر نیز داستانی تکیه بر حس کنج
هاي بهره جویی از حس هاي هزار و یک شب با هزار انسان از بهترین نمونهبخشد. قصهلطف و گیرایی می

یی، دهد. (رضاکنجکاوي و انتظار است. در واقع انتظار و هول و وال، ستون فقرات قصه ها را تشکیل می
1382  :328(
اثر نمایشی، هردراماتیکساختماندرورودمیشماربهدرامهرپیش برندهارکانواصلیعناصرازتعلیق«
و تماشاگرپا در هوانگه داشتن نتیجه امري که «دارد. تعلیق در یک نمایشنامه، یعنی »بحران«اي اساسی با رابطه

)58: 1366(مکّی، »است.مخاطب، شدیداً مشتاق سردر آوردن از آن 
از راه هاي ایجاد هول و وال در داستان یکی این است که نویسنده، شخصیت یا شخصیت هاي داستان را 
در وضعیت دشوار قرار بدهد؛ مثل داستان مورد بحث. اغلب شاهکارهاي داستانی جهان از چنین هول و 

.والیی برخوردارند
گیرد و موجب دلهره، پریشانی و دلواپسی مخاطب نسبت به کل میهاي نمایش شتعلیق در فرآیند بحران«

گردد. بدون ایجاد تعلیق و ابهام در روند اتّفاقات نمایش، سلسله اعمال اشخاص سرنوشت قهرمان درام می
کند که براي استمرار و پیگیري درام و ایجاد درگیري عاطفی سیر میبازي، درمسیري راکد و بدون تحرّك

)80و79: 1388(گلی زاده، » رنوشت قهرمان، جذابیت و پویایی الزم را ندارد.مخاطب با س
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پردازیم که وجوهی از تعلیق و هایی از داستان افشین و بودلف میحال به بررسی و نشان دادن بخش
اند.انتظار را در درون خود دارند و به گیرایی و پویایی اثر انجامیده

:الزمنکاتبرخیذکروحکایتگزارش
خواهند در ادبیات داستانی، سرآغاز مهم ترین بخش اثر است، زیرا خوانندگان از همان اولین کلمه می

بدانند چه چیزي براي آنها وجود دارد و اگر نویسنده، خواننده را در این بخش از دست بدهد، هرگز باز 
افتادن است و کاري کند تا جذاب اي شروع کند که چیزي در حال اتفاق؛ پس باید از نقطهنخواهند گشت

باشد. شروع کردن با رمز و راز از شیوه هاي پیش برنده تعلیق و جذاب کردن داستان است.
سهوبودترمحتشمروزگاروزیراناز«بیهقیگفتهبهکهمعتصمخلیفهقضاتقاضیادؤدابیبناحمد

دوبارهکهاینازرااوناشناختهاندوهیونگیدلت.شودمیبیدارخوابازشبنیم» کردخدمتراخلیفت
بیهقی براي ایجاد هیجان بیشتر و تعلیق و فضاسازي، زمان داستان را نیمه شبی پر .داردمیبازبخوابد

هایی که ، و با توصیف زیباي اضطراب درونی احمد بن ابی دؤاد و جملهانتخابخواب کننده اضطراب و بی
شوند، مخاطب را از همان آغاز به درون ماجرا کشانده و کوتاه و سریع بیان میهچاشنی آن شدضرباهنگ تند 

اینبود؟خواهدچه: گویدمیخودبارود.کند و در تعلیق فرو میاست که خود را در میان بحران احساس می
قراراتفاقیهچ: شودمیپاشیدهاوذهندرنگرانیوانتظاربذر.هستنیزتحکایخوانندهحالزبانپرسش

این گفتار در آغاز .دهدمیخبر، استدادنرويشرفدرکهناگوارايحادثهازاحمددلشورهبیفتد؟است
را در درون خود احساس کند. به عبارت دیگر نقطه » بیم و امید«داستان موجب می شود مخاطب از همین جا 

لحن مضطرب و نگران مقدمه، در گردد.تقویت میگیرد و در فرآیند داستانتعلیق، از همین تصویر شکل می
ها.کلّ حکایت هم هست تا آخرین لحظه

غالمپاسخ.کنندزیناسبتابگوي:  گویدمیسالمهخودنزدیکغالمبهاحمد.کرددنبالراجریانباید
شغلفالنبههکراتواستگفتهخلیفهکهنیست،تونوبتفرداواستشبنیمخداونداي: « استچنین

چوناحمد». نیستنشستنبروقتبارياستکسدیگردیدارقصداگر.دادنخواهدباروشدخواهدمشغول
افتادهکاري«دهدمیگواهیدلش. یابدنمیقرارحالبااین.شودمیخاموششنودمیراسالمهمعقولسخن
راخودرويودستورودمیگرمابهبه.ندکنروشنشمعتاگویدمیراخدمتکاران.خیزدمیبر.»است

مرکبیبروپوشدمیراخودهايجامه.گرددمیبردرنگبی.نداردلتحمتابشدهبیشتراشنگرانی.شویدمی
کجاکهندانستمهالبتّ«جملهگذاشتنبابیهقی.باشدداشتهخاصمقصديکهآنبی.راندمیودننشیمی،کردهزین
درعمريکهاحمداما.سازدمیشریکاواضطرابودرسرگردانینیزراخواننده، احمددهاندر»روممی

درگاهبه: « گویدمیخودبا.یابدمیراراهالخرهاب، شناسدنمیدارالخالفهجزواییوماْملجاْوبودهخلفاخدمت
دورمندلازوسوسهاینمگرگردم،بازنهگراونعموبهاخودیابمیباراگراستپگاههرچندترصوابرفتن
بالفاصلهحاجب.کنندمیآگاهرانوبتیحاجبرسدمیآنجاچون.گذاردمیدرگاهسويبهروگاهآن.»شود
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بهدیروزازامیردانیمیکهتواست؟آمدنوقتچهاین: گویدمیسخندرنهفتهاعتراضیباوشودمیحاضر
منآمدنازراخداوندتو: «گویدمیحاجبگفتهتاًییدضمناحمد.پذیردنمیراکسیواستمشغولنشاط
رااحمدسخن.رودمیوکندمیاطاعتحاجب»گردمبازنهاگرورومپیشتابفرمایدباشدراهاگرکن،آگاه
کهحالیدروشبوقتنآدرهمآنامیردادنبار.استدادهبارخلیفه گردد؛میبازبالفاصلهوگویدمی

وحیرتانتظاراما.هستنگیزابرسؤالکافیقدربهخود،پذیرفتنخواهدحضوربهراکسیکردهمقررپیشتر
بهوتنها،اندیشناكسختدیدمرامعتصم.رفتمدر: «گویدمیاحمدکهرسدمیخوداوجبهآنجادرخواننده

راتوکهاستدیريکهدیرآمدي؟چرا)احمد(هللاعبدابایاگفتودادجوابکردمسالم.نهمشغولشغلهیچ
بهآنراهبريوناخودآگاهضمیرنقش.استافتادهاتفاقیواقعانبوده،بیهودهاحمدنگرانیپس». داشتممیچشم
اما؛تیشناخنرواآثارقلمرودرویژهه بگذشت،آنازسادهبتوانکهنیستچیزي،تکوینحالدرجریانیدرك

احمد.یمگذرمیآناز،استورد نظرمحکایتدرانتظارعاملگیريپیبرصرفاًمختصراینبنايکهآنجااز
خبر: «گویدمیاحمدسخنیافتنپایانازپسخلیفه .گویدمینایافتنویافتنربادرخوددودلیاززدهشگفت
جزآیهاین.»راجعونالیهوانّاهللانّا«:گویدمیکندمیالعیاطبیاظهاراحمدچونو» است؟افتادهچهکهنداري

واحمدخوابمرگشکهآنکسی؟چهاما.باشدگذشتهدربایدکسیپسشود؛نمیخواندهمرگهنگامبه
.بسپاردگوشماجراشرحبهوبنشیندتاخواهدمیاحمدازخلیفهکیست؟زدههمبرراخلیفهآرامش

- میتووبودجااینافشینبوالحسنکافرنیمشناسناخویشتنسگاینگذشتهشب: گویدمیچنینگاهآن
بلندايمرتبهودیدماازاندازهازبیشلطفیکردخرمدینبابکبرانداختندرکهخدمتیخاطراوبهکهدانی
رااووبستاندوالیتشومتنعتاگذاریمبازبودلفبررادستشتخواسمیماازهموارهحالاینبا.یافت
قدیمخدمتحقکهدانستممیشایستهوآمدکارمرديرابودلفهمکهچراکردمنمیاجابترااومنوبکشد

ردوگفتبارچندافشینچونوافتادسهويبارایناماو.بودمخبرباتندوشمادوستیازهموداردنیز
دستبهبودلفگرددروزچونکهندارمشکزیرانگرانماکنونوپذیرفتم،نیاوردهطاقتبرنگشت،اووکردم

تعلیق در این سؤال است که آیا رخ خواهد داد؟ (مرگ بودلف).شودکشتهافشین
مرگشتصورپیشلحظاتیتاکهآنزیرا .بودامیدوارتوانمیهنوزکهایناول: استروشننکتهدواینجاتا

نزدیکدوستبودلفاوکهایندومينکتهونداردهمچندانیيفاصلهمرگباچندهرده،نمرهنوز،رفتمی
فضا و حال و هوا از طریق کشمکش بین کسانی که می .استشدهافزودهروایتکششبرپساستاحمد

داند که میاي ماهر مثل بیهقینویسندهیابد.خواهند بودلف را نجات داده و مانع افشین شوند، گسترش می
هاي داستان طرفداري و حمایت بهترین راه براي جلب توجه خواننده این است که بتواند از یکی از شخصیت

.)18: 1387نوبل، کند که در اینجا حمایت از بودلف است. (
اینکهامیرالمومنینیااهللاهللا«گویدمیتحذیرواعتراضمقامدرشودمیخبرباجریانازکههمیناحمد

و احمد این حس را در مخاطب پدید خلیفهدر ادامه، مکالمۀ بین ».نپسنددذکرهعزّایزدوناحقاستخونی
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آورد که شاید تالش احمد براي نجات بودلف به نتیجه برسد. احساسی که او را در پیگیري ماجرا ترغیب می
دارد.و درك سرنوشت قهرمان را در تعلیق نگه می

جبالوالیتگرفتنقراردربودلفخدماتذکربهادامهدروکندمیاخباروآیاتخواندنبهوعشرگاهآن
جوشنددرونباشندخاموشويمردموخویشانبرافتدخودمردایناگر«استایناوسخنآخرین.پردازدمی
توکهاستهمچنین: «گویدمیفتهدریاخوبیهبراسخناینپنهانتهدیدکه. خلیفهشودپايبرفتنهبسیارو

شبچگونهکهدهدمیشرحگاهآن.»استبشدهمندستازکارامانیستپوشیدهاینمنبروگوییمی
کهنفرمایدنیز. نستاندويدستازرابودلفکهاستگرفتهپیمان» مغلظسوگندان«بهاوازافشینگذشته
هیچخلیفه.استخوردهگرهکارکند. علیق آمیز است که ادامه پیدا میهاي تصحنه از دیگر صحنهاین. بستانند

مرگقدمیچنددررابودلفخوددیریندوستکهاحمداما.نگذاشتهبازخودفرمانازبرگشتبرايراهی
پیشیفهخلکهراهی» چیست؟درمانرادرداینامیرالمومنینیا: «ویدگمیخلیفهبهرووگیردنمیآرام،دیده
وبیندازداوسرايداخلبهراخودندهدباراگروبرودافشیننزدبالفاصلهاوکهاستاینگذاردمیاحمدپاي

بودلفازدستويعزتواحترامبهکهباشدگردد؛بازخودتصمیمازکهبخواهدوياززاريوخواهشبا
جالبخلیفهپیشنهاديراهدرآنچه.ندهدخلیفهطرفاززیادنهوکمنهپیغامیکهباشدداشتهتوجهاما.بردارد

کیدهايأت.برگرددخودسخنازنیسترضحا،کردهخطاداندمیکهآنبااوکهاستاین، رسدمینظربه
- میچشمبه» نگوییسخنهیچوندهیپیغامیهیچمنازکثیروقلیلبهالبتهکهچنان«درجملهکهفراوانی
با،شودواردايخدشهخالفتشکبریاییساحتبهآنکهبیخواهدمیخلیفه.استنکتهاینگویاي،خورد

خودکارقضاکندردتوشفاعتاگر«جملهآوردنزبانبرابوآوردهبازجويبهرارفتهآباحمد،شفاعت
.دهدمینسبتسرنوشتبه،فتهگرصورتاوتأییدبهکهراجنایتیابلهانهنوعیبه» نیستدرمانهیچوبکرد
خواننده درگیر این موضوع می شود که .کردکاريباید. گذردمیبرقچونکهفرصتهاییواستاحمداکنون

آیا احمد موفق خواهد شد یا خیر؟
از عوامل نفوذناپذیري متن و سبب تحکیم عامل کشش متن و دار بودن هر مرحله یا هر صحنهپرسش«

»شود.تا پایان آن است؛ که بیشتر ناشی از لحن راوي است و طعن دراماتیک خوانده میکشاندن خواننده 
)1377:29، (داوسن

يخانهبهروتاختبهخودکسانازچندتنیباجاآنازورودمیوزیريمحلهبهبرگشتهدرنگبیاحمد 
کهچنانگرفتمتاختناسبمن«:استشنیدنیحالایندرخودوضعیتازاحمدتوصیفد.گذارمیافشین

کهنبایدکهاندیشیدم.بودنزدیکروزونهآگاهمنوشدهجدامنازطیلسانآسمان،دریازمینمدرکهندانستم
این صحنه نیز از حس تعلیق سرشار است ».بشدهدستازکارووکشتهباشندهدآوررابودلفورسمدیرترمن

واحمدشتابصحنه،اینزیبايونمایشیتصویرازگذشتهدهد.خاطب گسترش میو بیم و امید را در ذهن م
سرايدربهاحمد.داردمینگاهدلهرهواضطرابدرنیزراروایتمخاطبرسیدن،دیرازاوهراسوهول
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دراحمدآمدنکهاینازغافلدوند؛میاوپیشاحمدقصهازخبربی،قدیمرسمبهحاجبان.رسدمیافشین
اسبازرااحمدحالهر به.برگردانندراويعذريبهبایدواستناخوشسختخداوندشانبروقتچنان
راهرودرگویدمیخودهمراهانبه،رودمیپیشبشتابکهحالیدراحمدکنند. وارد میرااو وآورندمید فرو

.دارندگوشاوسخنبهوبنشینندورودي
وگستردهويپیشنطعیونشستهصدرۀ وشگبربیندمیراافشین،رسدمیسرامیانبهاحمدکههمین

وایستادهدستبهبرهنهشمشیرجالدواندنشاندهآنجاشلواريباشدهبستهچشمهایشکهحالیدررابودلف
.بیندازدسرشتا» ده«بگویدکهآنمنتظرجالدومناظرهدربودلفوافشین

یکمرگتابودلف.استباقیخودقوتبهچنانهمپیشینهراسوهولامااسترسیدهوقعمه باحمد
حبسسینهدربایدرانفسها» ده: «شودجاريافشینزبانبراستممکنلحظههرکهايکلمهدارد؛فاصلهکلمه
- میبرگردنشهايرگود شومیسرخوزردخشماز،افتدمیاحمدبرافشینچشمکهاینمحضبه.کرد

نیازشودمیبدلوردآنهامیانکهسخنانیواحمدباافشینبرخورد.استآمدهشفاعتبهاوداندمیچهخیزد،
کرديفرودسروآمديبرابرشدمیوينزدیککهبودچنانويبامنعادت: «گویدمیاحمد.داردتأملبه

.جنبدنمیجايازافشینلحظهنایدراما»رسیديمنسینهبهسرشکهچنان
»بزرگشغلیبه«خودقولبهکهچرادهدنمیاهمیتیداندمی»بزرگاستخفافی«رااوکاراینکهآنبااحمد

همبازاحمد.کندنمینگاهاحمدبهافشین.نشیندمیوبوسدمیرااورويورودمیپیشسپس.استرفته
نیزباراینافشین. کندمیگفتنسخنبهشروعداردبازجالدبهدادنحکمازرااوکهاینبرايوکندمیتحمل

تانهدمیفضلعرببراستایشانازافشینکهراعجمدیگرگفتاريبهوخیزدمیبراحمد.کندنمینگاهاوبه
مینشنیدهرااحمدانسخنوکندنمیاعتناییهمبازافشین. نشودریختهبودلفخونوگرددنرمويدلمگر
وگوي احمد با افشین درآغاز و پایان این صحنه، تماشاگر را در تردید و دودلی در این مجلس گفت.گیرد

احمدشود.زند و از تار و پود ماجرا، بیم و امید احساس میدارد؛ فضاي تعلیق آمیز داستان را دامن مینگه می
منبهراويوکنیخداییبارتاآمدمرا) بودلف(عیسیقاسمبهرازمنکنادتوفدايمراخداامیریا: «گویدمی

راويکهنبخشمونبخشیدم: «گویدمیتحقیروخشمباافشین.»باشدمزدچندراتوینادربخشی،
کهکنمخواهمچههرتانگویدسخنويبابدرکهخوردهسوگنددوشواستدادهمنبهامیرالمؤمنین

وشرقدرتوتوفیقوسخناحمدیا: «گویدمیخویشبااحمد» بودمآرزواندرینمنتادرازستروزگار
ايخواريهرتحملکهکندمیخوشراخوددلبازاما» کشی؟استخفافچنینسگیتوازواستروانغرب

.رواستبودلفخاطربه

و غیر منتظره جلب کند مثل این صحنه که کند توجه خواننده را به چیزهاي غیر متداول نمایش سعی می
ي ذهنی مخاطب که خود احمد اشاره کرده، بسیار کند و با سابقهاحمد افشین را زیاده از حد احترام می

متفاوت است. 
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اینک باید به جلب توجه خواننده بچسبیم که براي ایجادش سخت تالش کرده ایم مثل صحنه بوسه دادن 
ر از حد انتظار است. زمین توسط احمد که باالت

.بوسدمیراکتفشدیگربارنداردسودالبته.کندمیقراريبیوبوسدمیراافشینسر،رودمیپیشاحمد 

باببوسدراآنتاداردزانوقصداحمدکهبیندمیچونافشین.دهدمیبوسهوآیدمیدستشبه. کندنمیاجابت
اجابتونداردسودهیچببوسیرازمینبارهزاراگرخدايبهبود؟واهدخاینازکیتا: «گویدمیويبهخشم
دهیم و مؤثرترین روش براي آن انتظارات معمول خواننده هر چه باشد، ما چیز متفاوتی ارائه می».نیابی

گسترش تضاد است، مثل این صحنۀ التماس کردن احمد به افشین که خواننده انتظار دارد نتیجه بخش باشد 
چه اتفاق می افتد کامال درتضاد با آن است. ما آنا

توانمیچگونه. ردوآمیخشمبهنیزراحکایتخوانندهکه،احمدتنهانهافشینآمیزتوهینوناپسندرفتار
وعصبانیتکمالدریاهاددادامهخوداصراربههااحترامیبیهمهرغمعلیاحمدآیاشد؟رهابستبنایناز

باید. داردسردردیگريفکرهمشایدگردد؟میبازراآمدهراهکرده،رهاجالدشمشیرزیررابودلفدينومی
بادلتنگوخشمگین،شنودمیشفاعتینوعهررددرراافشینقاطعسخنچوناحمد.کرددنبالراحکایت

بایدچرامرا.گویدمیگزافوکندمیاستخفافچنینمنبرکافرينیمومرداريچنیناین: «گویدمیخود
بالییهرمنبهکهباشمبکردهاینکهدارمرواوبادابادچههربکنمخطريا ربودلفآزادمرداینبهرازکشید؛
نهودهدادامهپایمرديدرخوداصراربهخواهدمینه؛داردسردردیگريفکرشدگفتهکهچناناحمد» .رسد
مراامیرايگفتمپس«.دارد» زدندریابهدل«بهنیازکهبکندخواهدمیخطريچهاوماا.داردبازگشتقصد

ويحضرتبزرگانهمهوخلیفهکهدانیونداشتینگاهمنحرمتتووکردموگفتمآمدچهآنآزادمردياز
واستروانمنسخنمغربومشرقبهودارندحرمتمراخردترندتوازچهوترندبزرگتوازکهآنانچه

امیرالمؤمنینپیغام.گذشتمنحدیثونشدحاصلمنگردندرتمنّاینازراتوکهراعزوجلخدايسپاس
ازتودستکهفرستبازخانهبهاکنونهمومکنضوتعرّمکشرا) بودلف(عجلیقاسم: کهفرمایدمی. بشنو
بهدادندرتنرااحمدجسارتمیزانکهاینبراي.»کنمقصاصويبدلِراتوبکشیرااواگرواستکوتاهوي
رااحمدکهجاآنآوریمیادبهراخلیفهمؤکدجملهدیگرباریکاستکافی،بدانیمخطرناكاماشیریندروغاین
».ویینگسخنهیچوندهیپیغامیهیچمنازکثیروقلیلبهالبته: «کندمیبودلفۀ خانراهیشفاعتبه

- میاحمدازناباورانهآیدمیخودبهکههمین.میردمیوپايدستبهشنودمیراسخناینچونافشین
رااوهايفرمانکهايشنودههرگز: «گویدمیقاطعانهاحمد». گزاري؟میبحقیقتخداوندپیغاماین: «پرسد

هاآنشوندمیواردچون.آینددرتاخواندمیراشکسان،کندکاملراخودارتجالینمایشتاو» ام؟برگردانیده
بودلف: گویدمیهک،افشینامیرابوالحسناینبرگزارممیمعتصمامیرالمؤمنینپیغامکهباشیدگواه: «گویدمیرا

قاسمبهروگاهآن» .بکشندويبدلراتوبکشیراوياگرکهفرستبازخانهبهومکنوتعرضمکشراقاسم
: دهدمیپاسخداري؟جراحتهیچ: گویدمی. هستم: دهدمیپاسخاوهستی؟تندرستقاسماي: گویدمیهکرد
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پایانبهنمایش. سالمتواستتندرستقاسمکهاینبرگیردمیگواهراخودکساندیگرباراحمد.ندارم
براي آگاهی از ادامه ماجرا . در این بخش از داستان، افزون بر آن که کشش و عالقه خوانندهاسترسیده

کند که سیر پیشرفت وقایع سرانجام رهایی بودلف را از چنگال مرگ در شود، مخاطب احساس میبیشتر می
پاید و با آغاز بحران تازه تري در داستان، نگرانی و پی خواهد داشت. لیکن این احساس امید دیري نمی

تکدراسبايدلشدهومدهوشچونگرددمیبازخشمگیناحمد.شوددلهره، دوباره بر فضا حکم فرما می
ورسددرمنبراثرافشیناکنونهمکهکردمترمحکمراآنکُشتن: گویدمیخودباکهحالیدرافکندمی

».بکشدراقاسموبازگردد.ندادمپیاماینمنگویدامیرالمؤمنین
اوجدوباره،بودکردهفروکشبودلفجانیافتننجاتورامیدروغینپیغامگزاردنباکهاضطرابوانتظار

نادادهپیغامگزاردنضرورتوماوقعوشرحببیندراخلیفهدربار،بهافشینرسیدنازپیشبایداحمد.گیردمی
حرفراه،نفسوچکدمیفرورویشوسرازعرقکهحالیدر،رسدمیدرگاهبهاحمد.بگویدويبرايرا

بیندمیحالاینبهرااوکهامیر.نشیندمیورودمیدر.شودمیپذیرفته.خواهدمیباراجازه.بستهاوربرازدن
» رسید؟چهراتوباعبداهللایا: «پرسدمیمهربانیبااووکندپاكويرويوسرازعرقخادمیدهدمیدستور
گاهآن.» ندارمیادخویشعمردررسیدمنرويبرچهآنامروز.باددرازامیرالمؤمنینزندگی: «گویدمیاحمد
دستدوبرگاهوآنکتفبرآنگاهدادمسرافشینبربوسه« کهرسدمیآنجاچونوکندمیماجراشرحبهشروع

افشین،»کشتبخواهمراقاسمندارد،سوديدهیبوسهزمینبارهزاراگر: گفتافشینوپاشدمسويگاهوآن
.شودمیوارددرازکالهوکمربا

ازکارکهآنازپیشوهنگامه باحمدقبللحظاتیاگر.گرددمیحبسخوانندهيدرسینهنفسدیگرباریک
بهاحمد،توسطماجراکاملشرحازپیشوهنگامه بافشینباراینبود،رسیدهافشینيخانهبهبشوددست

اتفاق «اندیشدکند و در دل میهوت شده، سخن خود را قطع میاحمد که گیج و مبت.اسرسیدهخلیفهحضور
بد بین که با امیرالمؤمنین تمام نگفتم که از تو پیغامی که نداده بودي بگزاردم. هم اکنون افشین حدیث پیغام 

».کند و خلیفه گوید که من این پیغام نداده ام و رسوا شوم و قاسم کشته آید
خداوند دوش دست من بر قاسم گشاده کرد. امروز «گوید: کرده با خشم مینشیند و رو به امیر افشین می

این گفتار، گفتاري سراسر تعلیق آمیز است.» این پیغام درست هست که احمد آورد که او را نباید کشت؟
رسد که احمد مجال آور. هرچند به نظر میعکس العمل خلیفه چه خواهد بود؟ باز هم انتظاري دلهره

توان دریافت ن اصلی خود را در باب گزاردن پیغام ناداده با امیر در میان بگذارد،با کمی تأمل مینیافته سخ
احترامی افشین با او به قدر کافی دل امیر را آزرده بود که در مقابل پرسش افشین پاسخی توصیف بی

دران ما پیغامی گزارد به کسی پیغام من است و کی تا کی شنیده بودي که بوعبداهللا از ما و پ«غیرمنتظره بدهد؛ 
»و نه راست باشد؟
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رود. هول و هراس به پایان رسیده است؟ نه! نسبت خیزد و شکسته و سر خورده بیرون میافشین برمی
شود.اي دیگر است و هیجان مخاطب تا آخرین لحظه را باعث میدروغ به خلیفه خود دلهره

ها به نقطه اوج خود ها و تعلیقت؛ اکنون سلسله بحرانجا آخرین صحنه تعلیق آمیز این داستان اساین
تعلیق همچنان ادامه دارد زیرا تا آخرین خطوط نمی دانیم که چه خواهد شد. صحنهنزدیک شده است.

ي اوج باید در آخر قرار برخورد خلیفه با احمد پس از رفتن افشین. وقتی در داستان، تعلیق غالب است، نقطه
.دهدي پایانی رخ میدر صحنهي اوجگیرد. نقطه

یابد؛ زیرا احمدبن ابی دؤاد به دروغ دراین ماجرا با رهایی بودلف از دست افشین نگرانی ها پایان نمی«
آورد که مبادا خلیفه با پی اي دیگر را به وجود میاي را به خلیفه نسبت داده است. این موضوع دلهرهگفته

ن را براي گرفتن انتقام باز بگذارد، در نتیجه هیجان مخاطب تا آخرین بردن به ماجرا، بار دیگر دست افشی
)74: 1388، حسام پور» (یابد.هاي ماجرا ادامه میلحظه

یا عبداهللا چون روا داشتی «گوید: ماند خطاب به او میبا احمد تنها میخلیفهدر این صحنه وقتی که 
ا امیرالمؤمنین خون مسلمانی ریختن نپسندیدم و مرا مزد ی«پاسخ احمد این است: ». پیغام ناداده گزاردن؟

پاسخی سخت زیرکانه! سپس چند آیه از قرآن و خبر پیامبر در ». باشد و ایزد تعالی بدین دروغم نگیرد
باقی حکایت هم ». راست همین بایست کردن که کردي«گوید: خندد و میآورد. امیر میتوجیه کار خود می

شود. اضطراب و خوشایند دنبال میدر مسیري هموار، بی
داستان با زاویه دید اول .استروایت شدهشخصاولصیغهبهآخر،تااولازبودلفوافشینحکایت

در گسترش تعلیق مؤثر است. خواننده تحت تأثیر قرار شود کهباعث دلهره و تعلیق بیشتر میمفردشخص
)12: 1382گیرد زیرا در مرکز آن کشمکش است. (رضی،می

احساساتوشخصیتی افکارآندرکهشودمیدیدهبیهقیتاریخدرنیزدرونیگفتاروخودگوییازمواردي
خودگویی راوي (مکالمه کند.دركرا بهتراووضعیتیابشناسدبهتررااوخوانندهتاآوردمیزبانبهراخود

ها و العات الزم در مورد صحنهضمن ارائه اطّ(حدیث) با نفس) که حدود سیزده بار آورده شده است،
)1365:34شود. (شهریاري، اي سبب کند شدن روند حرکت داستان میگونهاشخاص و توصیف روایی او، به

شود. خواننده میان گویی است که هرگز از ذهن خارج نمیوگوي درونی شخصیت با خودش، گفتوگفت
تر باشد، تعلیق هم بیشتر  شود. هرچه واکنش درونی قويار باعث تعلیق میافتد و این کدید گیر میدو زاویه

زند که در برابر رفتار زشت افشین چه عکس العملی نشان اي که احمد با خودش حرف میشود. صحنهمی
، چنان صحنه رویارویی احمد با»و«استفاده فراوان از حرف و استفاده از جمالت کوتاه فعل دار متوالی.دهد

ها طول کشیده است. تنها با چنین شیوه که گویی خیلی بیش از اینکندمیافشین را کشدار و طوالنی روایت 
تش بار ترسیم نماید و بر اهمیتاي رقّتواند استخفاف حقیقی افشین را در صحنهروایتی است که نویسنده می

.کید کند و آن را در ذهن خواننده پا بر جا سازدأت
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ه فضا و حال و هوا احتیاج دارند تا خوانندگان بتوانند کلمات را حس کنند. تعلیق با فضا ها بداستان
یابد و توصیف فیزیکی یکی از راه هاي آن است. مثل توصیف حاالت افشین که نشان دهندة این گسترش می

م. در این فضا است که با شخصیتی با تعصبات طبقاتی، رفتاري، ارباب منشانه و متکبرانه رو به رو هستی
ایم که انزجار، آشفتگی و برخورد نهایی فرهنگ ها را درك کنیم؛ ویا توصیف مکان و ... مثل صحنه اي آماده

. این توصیف فیزیکی خواننده را به یاد واقعه، منظره یا    اي پهن استکه جلّاد باالي سر بودلف ایستاده و سفره
د و همین خاطره با کمک ایجاد فضا و حال و هوا است که اندازاندازي که زمانی دیده است، میچشم

تر باشد، تعلیق همراه شدت داستان گسترش دهد. هرچه فضا واضحامکاناتی براي تعلیق و انتظار به ما می
تر خواهد بود.بیشتري خواهد یافت و خواننده مشتاق

که خواننده را به دام هواداري محدودیت زمانی هم یکی دیگر از عوامل تشدید بخشیدن به  تعلیق است
با شخصیت اصلی می اندازد. احمد باید قبل از رسیدن افشین ماجرا را براي خلیفه شرح دهد، این تنها چیزي 

کند.تواند بودلف را نجات دهد. گذشت زمان شانس موفقیت را کمتر میاست که می
اند و این به خواننده و شخصیت متکیانتظار وترس دو عامل اساسی تعلیق هستند زیرا بر درد و رنج

، انتظار به خلیفهبعد از خبر دروغ دادن احمد از جانب یابد. در صحنهصورت فضا و حال و هوا گسترش می
شود.ترس تبدیل می

کند و بنابراین از تردید این حرف را نزده پیش بینی میخلیفهخواننده ترس را در صورت لو رفتن این که
کند تا تا مسائل حل شوند. نویسنده این حس انتظار را با تمرکز روي پیامدهاي ممکن ایجاد میبردرنج می

طوربهبعد از آمدن افشین در بین صحبت هاي احمد به خلیفه، حس ترس خواننده انتظار بکشد. در صحنه
شکوفا شده است.کامل

توان توان خواننده را معلّق رها کرد، حتی میییک صحنه یا در پایان آن، مبا تغییر سرعت داستان در میانه
ي یک پاراگراف انجام داد، مثل همین صحنه که احمد مشغول تعریف ماجرا براي خلیفه این کار را در میانه

تردید خواننده رسد. در این جا خواننده را معلق رها کرده که حاال چه خواهد شد؟است و افشین  سر می
(رسد.جاست که داستان به نقطه اوج میکند که نتیجه چه خواهد شد و ایناین فکر میشود زیرا به بیشتر می

)110: 1387نوبل، 
هاي یکی دیگر از عواملی که تأثیر بسزایی در روند تعلیق در داستان دارد، استفاده درست از زمان

احمدبنقاضیبرآنمورددوهکاستآمدهو بودلفافشینداستاندرآنزیباينمودروانشناسانه است که سه
و شدهبیداراضطرابشدتازسحرگاهاحمدکهزمانیاولشود:میخلیفه عارضبرموردیکودؤادابی
تااستمکانیکییازمان گاهشناسانهگذرمنتظرگشته،مستولیويبرضجرتوقراريبیباهمراهخوابیبی

همینمشابهحالتیرسد. دومنمیپایانبهشبایستاست وزمانییگوامابرساند،خلیفهدرباربهراخود
بهخلیفهدستوربهاحمدکهزمانیاست و سومشدهعارضخلیفهبرزماندرهمانکهاضطرابوخوابیبی
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هراسواحمدازبیهقیتوصیفنیزجاایندارد. دربازبودلفکشتنازاو راتاشودمیروانهافشینخانۀسوي
آنازعبوربرايداستانیشخصیتکهکندمیکشدارزمانیازافشین، حکایتسرايبهرسیدندیرازاو

)98: 1387، (صهبا.برهاندآندامازراخودچگونهداندنمیاست ومضطرب

نتیجه گیري
در کلیت قصه، داستان افشین و بودلف ساختاري پر از تعلیق و دلهره دارد. گره افکنی و تعلیق سراسري 

وجه بارزي دارد. کشش وگیرایی عمیقی براي درگیر کردن حس عاطفی مخاطب دارد و داستان را از دام 
اند؛ یعنی هر ذره از وجودشان با اشخاص کتاب بیهقی خیلی زندهاست.روایتی ایستا و راکد نجات بخشیده

ذرات زندگی هماهنگ است.
بیهقی در پرداختن این حکایت بیش از همه متوجه عامل انتظار ادانهشود مهارت استچنان که مالحظه می

کاربرد جمالت کوتاه در متن، خصوصاً از همان آغاز، سبب خلق فضاي پر اضطراب داستان و حفظ است. 
هاي معمول زبان بیهقی . گذشته از جاذبهشده استباشدمیتا پایان آن که فرودي طبیعی و انتظاراین هیجان

هاي چندي نیز در متن جریان ها و حوادث و کششی که در کل حکایت وجود دارد بزنگاهصیف صحنهدر تو
چه روي خواهد داد به پیگیري تعبیه شده که به حرکت آرام روایت شدت بخشیده، خواننده را در انتظار آن

اي که و نسبت به فاجعهشب و احساس غریب ابرخواستن احمد از خواب در میانهدارد. صحنهمیداستان وا 
درآمدن احمد به سراي افشین در حال روي دادن است (گره افکنده شده در آغاز حکایت)، همچنین صحنه

ها است.این بزنگاهدر حالی که جالد شمشیر به دست باالي سر بودلف ایستاده از جمله
شود. هرچه احساسات وقتی هدف، انتظار و تعلیق است از عواطف و احساسات شدید استفاده می

شدیدتر باشد، تعلیق مؤثرتر خواهد بود.
ها باورکردنی نباشند یا اگر شخصیتخواننده باید با داستان هم ذات پنداري کند و بخشی از آن شود؛ 
باشد، متفاوت، غیر » به یاد ماندنی « جلب توجه نکنند، خواننده کتاب را کنار خواهد گذاشت. داستان باید 

هاي کوتاه شده و تر، پاراگرافتر و ناگهانیسرعت بخشیدن به داستان، جمله هاي کوتاهجذّاب.معمول و 
مثل همین حکایت کند.هاي کوتاه تعلیق و دلهره بیشتري ایجاد میخواهیم. جملههاي تیزتري میانتقال

بل تأمل است. مثالً این گذشته از عنصر داستان و عامل انتظار، حکایت افشین و بودلف از جهات دیگر نیز قا
پردازي، گفتگو و هایی مستقل از جهت طرح، زاویه دید(فن روایت)، شخصیتتوان در بخشحکایت را می

تر خواهد کرد هاي مزبور هرچه باشد ما را به این باور نزدیکبررسیسبک نیز مورد بررسی قرار داد. نتیجه
اش یعنی بیان کامل و که به مسؤولیت تاریخیبیش از آنهایی چون افشین و بودلفکه بیهقی در نقل حکایت

دقیق آنچه واقع شده بیندیشد، نگران ترکیب داستانی اثر خود است. 
کتابنامه
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). رمان به روایت رمان نویسان، ترجمه علی محمد حق شناس، تهران: مرکز.1368آلوت، میریام. (-1
.مهتاب:کوشش خلیل خطیب رهبر؛ تهرانبه ،تاریخ بیهقی).1390ابوالفضل. (بیهقی،-2

بوبکر هاي تاریخیبررسی تطبیقی حکایت«).1388. (راضیه، سادات علويوسعید، پورسامح-3
ادبیات فارسی.پژوهشنامۀ زبان و،»افشین و بودلف از منظر ساخت و صورت در تاریخ بیهقیوحصیري

).65-92ص (صشماره چهارم،سال سوم،
ادبی(واژه نامه مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی و اروپایی به اصطالحات). فرهنگ1385(.داد، سیما-4

.مرواریدسوم. تهران:شیوه تطبیقی و توضیحی). چاپ
.مرکز:تهران،فیروزه مهاجرهترجم،درام).1377(.داوسن، س. و-5

ی)، تهران: فرهنگ معاصر.). واژگان توصیفی ادبیات (انگلیسی ـ فارس1382رضایی، عربعلی. (-6
).6-19صص.(6/3فرهنگستان ، نامه»داستان وارگی تاریخ بیهقی). «1382رضی، احمد. ( -7
). فرهنگ نظریه و نقد ادبی (واژگان ادبیات 1388الدین. (سبزیان مرادآبادي، سعید و کزّازي، میرجالل-8

و حوزه هاي پیوسته)، تهران: مروارید.
.تهران؛ نشر امیر کبیر، نمایش).1365(.وشهریاري، خسر-9

، فصلنامه »بررسی زمان در تاریخ بیهقی بر اساس نظریه زمان در روایت). « 1387صهبا، فروغ. (-10
.21، شماره5پژوهشهاي ادبی، سال 

پنجم.چاپنگاه،یونسی، تهران:ابراهیمترجمهرمان،جنبه هاي).1384(.مورگانادواردفورستر،-11
). فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران: شادگان.1380کادن، جی.اي. (-12
وزبان، مجله»بیهقیتاریخدربودلفوافشینداستانریشه شناسی). «1389کرمی، محمدحسین. (-13
).93-112.( صص2ش،1فسا. سواحداسالمی،آزادفارسی. دانشگاهادبیات
). فرهنگ توصیفی نقد ادبی 1381ر، ژاله و خطاط، نسرین دخت و افخمی، علی. (کهنموئی پو-14

فارسی)، انتشارات دانشگاه تهران.-(فرانسه
). فرهنگ اصطالحات ادبی، ترجمه منصوره شریف زاده، تهران: پژوهشگاه علوم 1382گري، مارتین. (-15

انسانی و مطالعات فرهنگی.
بررسی قابلیتهاي نمایشی داستان حسنک وزیردر تاریخ ). «1388لی. (گلی زاده، پروین و یاري، ع-16
).69-86.( ص166، جستارهاي ادبی، ش »بیهقی

). فرهنگ جیبی فارسی، تهران: زرین.1382معین، محمد. (-17
سروش. نمایش، تهران:عوامل). شناخت1366ابراهیم. (مکّی،-18
سخن، چاپتهران:انی(قصه، رمانس، داستان کوتاه، رمان)،داست). ادبیات1376جمال. (میرصادقی،-19

.سوم
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روفی  نوشتۀ عباس مع»پیکر فرهاد«بررسی زمان در روایت در رمان 
براساس نظریۀ ژرارد ژنت

1محمد مجوزي

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل
پریسا احمدي

چکیده 
شناسی و به ویژه مقولۀ زمان در روایت است. از جمله مباحث جدید در دو قرن اخیر، مبحث روایت

نظم، « که مبحث خویش را در سه قالب پردازان به نام در این مقوله استژرارد ژنت فرانسوي یکی از نظریه
عناصرسازدنویسنده را قادر میزمان در روایتتکنیکازماهرانهمطرح کرده است. استفادة» تداوم و بسامد

کند که دهد. جستار حاضر براساس نظریۀ ژنت مشخّص میتشخیصوکندمشخّصتأکیدش راموردروایی
سعیمقالهینابهره برده است. در» پیکر فرهاد« در روایت در رمان چگونه عباس معروفی از عنصر زمان 

گیري از ها، فالش فورواردها، بهرههاي همانند فالش بکو نیز ویژگیییروانمازوهاادیدروترتیبهشد
هاي درونی، حدیث نفس و دیالوگ مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه به دست آمده حاکی از وجود تک گویی

ریشی، شتاب ثابت، بسامد چند محور در این رمان گردیده است و نیز باعث به وجود آمدن حس پزمان
کند.تعلیق، زمانمندي را در مخاطب ایجاد می

روایت شناسی، زمان، ژراردژنت، رمان پیکر فرهادها:کلیدواژه
مقدمه

رد. اولین بار، تزوتان گذروایت شناسی، علم نسبتاً جوانی است که از عمر آن بیش از چند دهه نمی
روایت شناسی پیامد « ) مطرح کرد. 1969را در کتاب بوطیقاي دکامرون(» روایت شناسی«تودروف، واژة 

گرایی فرانسوي است؛ به ویژه پیامد رویکردي به قرائت متون است که وامدار فرمالیسم روسی و ساخت
هاي ان دانشی راهنما براي مطالعۀ همۀ گونهشناسی سوسوري به عنواي که از زبانکوشش ساختارگرایانه

هاي متفاوت شناسی، دربارة شیوه) مبحث روایت86: 1390(زاهدي،» کندپدیدارهاي فرهنگی استفاده می
هاي پریان و شعرهاي روایی و ....، نگارش و تحلیل ادبیات روایی مانند: رمان، داستان کوتاه، حماسه، داستان

شناسانی نظیر ژنت، گرماس، تودروف در این روند سهیم شدند و براي د. روایتکنگو میومطالعه و گفت
تحلیل متون نظامی ارائه کردند که در این میان ژرارد ژنت فرانسوي زمانمندي روایت را مطرح کرد. در واقع 

ترین بنیاديآورند. زمان یکی از بیشتر روایت شناسان مقولۀ زمان را جزء الینفک هر گونه روایت به شمار می
اي مربوط به عالم ناسوت است، بلکه همه افراد و جوامع همچنان در زمان مؤلّفه« مقوالت زندگی بشر است. 

1.momojavezy@yahoo.com
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هاي کنند. برخی از تصورات ما دربارة عنصر زمان از پدیدهزمان سیر و زندگی خود را براساس آن تنظیم می
). همچنین 63: 1387(ریمون کنان، » آن و غیرهشود: روز و شب، سال شمسی و چهار فصل طبیعی ناشی می

زمان به «ریمون کنان بین زمان طبیعی و زمان شخصی، روند کلی گذر زمان را مورد توجه قرار داده است 
جوییم. تمدن منزلۀ قردادي بین االذهانی، عمومی و اجتماعی که براي پیشبرد زندگی با هم به آن تأسی می

). زمان 63(همان:» بیندناپذیر، نوعی خیابان یک طرفه میسویه و برگشتیکغرب عنصر زمان را جریانی
آید و نیز در حوزة ادبیات روایی روابط گاهشمارانۀ میان داستان و عنصر سازندة داستان و متن به شمار می

هاي ولهمتن دارد در واقع زمان در داستان در معناي توالی خطی رخدادها بر ساختی مناسب است. یکی از مق
مهمی که در ساختارگرایی بدان پرداخته شده است، رابطۀ میان زبان و روایت و چگونگی تبلور زمان در 

پردازد. وي در ) می1336روایت است. جستار حاضر به بررسی رمان پیکر فرهاد نوشتۀ عباس معروفی(
در » روبه روي آفتاب«با نام او سنگسر(مهدي شهر کنونی) پا به عرصۀ وجود گذاشت. اولین مجموعۀ داستان

رسید اما هاي او در برخی مطبوعات به چاپ میدر تهران منتشر شد. پیش و پس از آن نیز داستان1359سال 
اثري است که در آن رمان پیکر فرهادبود که نامش به عنوان نویسنده تثبیت شد.» سمفونی مردگان«با انتشار 

اي شکند؛ به گونهوایت خود قرار داده و سیر خطی روایت را درهم میزمان حقیقی و ذهنی را مبناي اصلی ر
داند. از آنجا که عباس معروفی در بیان این داستان خویش که اغلب، روابط و نظم زمانی رویدادها را مبهم می

ی هاي آن استرجاعات زمانی به خوبی خودنمایبه پردازش زمان اقبال نشان داده است و نیز در تک تک لحظه
کند و نیز از نظر اسلوب زمان و کارکردهاي آن حائز اهمیت و بررسی است. بنابراین تالش حاضر در پی می

ها است: یافتن این پرسش
بهره برده است؟» پیکر فرهاد«عباس معروفی چگونه از عنصر زمان در روایت در رمان - 
نگر و هاي آیندهرت روایتهاي فرعی به صوچه میزان از شکست زمان در روایت اصلی و روایت- 

نگر طراحی شده است؟ گذشته
هاي مرتبط با آن به اگر چه در این مورد پژوهش مستقلی صورت نگرفته است ولی تحقیقات و بررسی

که در آن به » زمان روایی در رمان پیکر فرهاد« اي تحت عنوان ) در مقاله1391شرح زیر است: اکبري بیرق (
کند.و نیز دارابی این نوشته و روساخت روایی رمان را با سه زمان متفاوت بیان میبررسی جریان سیال ذهن

هاي که در آن به بررسی جنبه» خوانش بینامتنیت پیکر فرهاد و بوف کور« اي تحت عنوان ) در مقاله1392(
پردازد.بینامتنیت و نیز اشتراکات بین این دو رمان می

دیدگاه ژنت
زمانوتقویمیمیان زمانمتن،زمانزمینۀدرشناسروایتنظریه پردازمؤثرترینعنوانبهژنت،ژرارد

مبحثسهبه،)متن(روایی زمانبهزمان تقویمیازراداستانگردشمسیراو. استقائلتفاوتروایی،
کند:میزیر تقسیمشرحبهبسامدوتداومنظم،: عمدة
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نگري     درون داستانی( خط سیر داستان، آینده-
شخصیت، رخداد)

برون داستانی( خط نظم (ترتیب) -1
سیر داستان، شخصیت، رخداد)

درون داستانی(خط 
سیر داستان، شخصیت، رخداد) 

نگري       برون داستانی (خط سیر گذشته- 
داستان، شخصیت، رخداد)

)pauseدرنگ (- 
)ellipsisحذف و ایجاز (-تداوم(دیرش)          -2خط سیر داستان                     

)accelerationشتاب (- 
)decelerationشتاب (وا- 
)summaryتلخیص یا خالصه (- 
) senceنمایش صحنه (- 

)Singulative(روایت تک محور - 
)repetitive(روایت چند محور -بسامد                 -2

)iterative(روایت تکرار شونده - 
ترتیب یا نظم

اي خاص و بر مبناي پیرنگ ویژه ها به شیوهعبارت است از توالی رخدادها در داستان و نظم و آرایش آن
هر گونه انحراف در ترتیب ارائه وقایع « کند که در سخن یا متن روایی. توالن در تعریف این مبحث بیان می
داند. نابهنگامی به هر ) میAnachronyبهنگامی ( در متن را نسبت به ترتیب آشکار وقوعشان در داستان نا

اي زودتر یا دیرتر از جایگاه طبیعی یا منطقی آن در توالی واقعه شود که در نقطهاي از متن اطالق میقطعه
). 1386:79پنداریم ( توالن، آید و این توالی چیزي است که ما به واسطه بازسازي آن را توالی داستان میمی

) Flash back(ها را به دو دسته پس نگاه ها در روایات بسیار گسترده هستند. توالن این نابهنگامیامیاما نابهنگ
نامد. ) میProlepsis( ) و تقدم Analepsisشود که ژنت آنها را تأخر( ) تقسیم میflash forwardو پیش نگاه ( 

تأخر، یک حرکت نابهنگام به زمان « ت که توان از این فرآیندها بیان کرد این استعریف جامع و کلی که می
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شود. اي که از نظر توالی زمانی زودتر اتفاق افتاده، در متن دیرتر نقل میگذشته است به طوري که حادثه
و نیز » قبل از زمان خود« تقدم، یک حرکت نابهنگام به زمان آینده است به طوري که یک واقعه آینده در متن

)  80همان: » ( شودشوند) نقل میی میانی ( یعنی وقایعی که در متن دیرتر بازگو میقبل از ارائه وقایع زمان
کند که اي را بیان مینگري، گذشتهاگر گذشته« فالش بک و فالش فوروارد خود داراي انواع مختلفی هستند 

نگرهاي گذشته« تنگرها به اصطالح ژنپیش از نقطۀ آغاز اولین روایت رخ داده است، از این رو، این گذشته
اي را در یاد زنده کنند که پس از نقطۀ آغاز اولین روایت نگرهاي دیگر ممکن است گذشتهگذشته». بیرونی

« اندبراي اولین مرتبه نقل شده» مقرر«نگرانه تکرار یا خارج از مکان اند، اما یا به طور پسرخ داده
گیرد پیش از نقطه آغاز اولین روایت آغاز نگر در بر میتهاي را که گذشاما اگر دوره». نگرهاي درونیگذشته

گاه شود اما در مرحله بعدتر داستان این دوره به اولین روایت آغاز شود یا متصل شود یا از آن جلوتر برود، آن
نگر ها به یک نگرها نیز چون گذشته). آینده678: 1387(ریمون کنان، » خواهد بود» مرکب« نگر گذشته

اي وراي پایان اولین روایت را تواند دورهصیت، رخداد یا خط داستان اشاره دارند که میشخ
اي که نقل اولین روایت در آن آغاز شده دربرگیرند(بیرونی) یا دورهاي مقدم بر اولین روایت یا موخر بر نقطه

ن شیوه به این صورت است که  است (درونی) یا ترکیبی از درونی و بیرونی (مرکب) باشد. مسئله اصلی در ای
شود، همچون مواردي که در رمان نو پیش گاه میان زمان روایت(طرح) و زمان داستان تفاوت ایجاد می« 

آید، یا همچون آغاز ایلیاد که پس از شرح جدال با آشیل و آگاممنون، هومر به روایت روزهاي گذشته می
). به طور کلی زمانی که خواننده بر 316: 1380اند( احمدي، خوپردلزد. ژنت این شیوه را زمان پریشی میمی

پایۀ توالی زمانی انتظار داشته است که زودتر از آن واقعه یا رویداد اطالع یابد تاخر و زمانی که خواننده 
. نامندشد را تقدم میانتظار نداشته است زودتر از این واقعه اطالع یابد اگر که توالی زمانی دقیقا رعایت می

درون داستانی         ......1-1
....برون داستانی2-1نگري شتهگذ1-1

...مرکب      3-1نگري                         نگري و گذشتهترسیم نمودار آینده

درون داستانی              ......1-2
برون داستانی                      .....2-2نگري آینده2-1

مرکب                   .....3-2
هاي جریان هاي رمانشود و این یکی از ویژگیدر رمان پیکر فرهاد جا به جاي زمان به وفور دیده می

شود؛ چرا که راوي آنچه را الت رعایت نمیسیال ذهن است که در آن توالی زمانی و رابطۀ منطقی میان جم



6597 هامجموعه مقاله

کند. هم چنین در این رمان تغییر زمانی از گذشته به حال و برعکس گذرد روایت میکه در ذهن شخصیت می
گردد شود و چون فالش بک آن به شخصیت، سیر خط روایت، رخداد در درون داستان برمیبه وفور دیده می

نی درونی را داراست: پس نوعی فالش بک یا بازگشت زما
ها  میشدرگرا.دفتااهشادپامسوپسررتوبهفقطر،بایککهدبوفسانهاطالییماهینهماشایداو«

دوايماهیمغزغنروکهنددبوگفتهنحکیما.نددمیمریادرنماهیامیمانددامدرگر اودمیمرهشادپا
هشادپااولپسر.کنیدسیدراطالییماهینداگفتهنحکیما.دبوربیماسختهشادپاوستاهشادپاعاجل
ازيثرامااکشیدونبیررایادرآب.شتافرابرهانبادباوکشتیها،ستاخورانهاخزازنیمی،شتدابرلشکر
رانهاخزیگردنیم،شتدابرلشکر.ومبرمنگفتدومپسر.برگشتنناالوخسته.نیافتطالییماهی

نیافتطالییماهیازرديهیچمااکشیدونبیررایادرآب.کتلهاوعلمهاواکشتیهوهارتوبا،ستاخو
،نستندانتوونددبررانهاخزيهمهرگبزيهاادربرگفتند.کنذرولقبااشایدومبرهممنگفتمسوپسر.

یاردزمعااههمرچندباوشتدابررتویک،گرفتلپوريقدمپسرسو. نیستزمال؟میگوییچهیگردتو
آبازعتضروستغاثهابهماهیهاة هم.دکرصید راطالییماهیربااولنهماوختانداآبدررتو.شد
مدآهیماخوونبیریادرازيببرراماهشاگراکهشباهگاآوانبد!پسرايکهنددفتاااودر پايومدندآدر
قتیوکهايهنشنیدمگر.نکنزيبادخودیرتقبا.شدهداخوتهیماهیازیادر،غلتیدهیماخوكخابرو

هیچوشدتلخیادرآبوفکندنداكخابررادخونماهیا،کشیدندبندبهرامیهارويیادرطالییماهی
بهگراودمیمرهشادپاد،کرمیهارراطالییماهیگراد،بوهماندانحیرپسر؟ نماندآندراريجاند

برگشتندیادربهماهیهاةهمتادیستااوختانداآببهراماهی.نددمیمریادرنماهیا،میکشیدخاکش
سیرامنیانددبودهکرشصیدیاآ.دنبواو،ختماندامیچشمامکدهربهمنودبورهستاازپرنسماآيیادر.

قمرشمايیارودرمننوشتسرشاید.نمدانمیهمدمخودم؟بوزيقوسیرااچردم؟بونقاشیيدهپر
ةنومنکهروزيیاشبیدرستدر.یددبوهیددشماکهبیاخوبهددمیگربرهاچیزیناوباشددهرخو

).12: 1381(معروفی، » مشدمگمناادة مامزایکمتولی
در اینجا راوي به بیان ماجراي در گذشته پرداخته است و آن را در سیر خط زمانی دوباره بیان کرده است 

نگري درون داستانی به شرح زیر است:    ونی دارد رسم نمودار گذشتهدر واقع نوعی فالش بک در
)1-1........                             (طرح 

، 25، 21مورد از این گذشته نگري درون داستانی  را مشاهده کرد. (11توان در رمان پیکر فرهاد می
44 ،44 ،51 ،60 ،60 ،101 ،109 ،138 .(

اي گذشته« نگري را مشاهده کرد که بنا بر گفته ریمون کنانتوان نوع دیگري از گذشتهاما در این رمان می
نگرها به اصطالح آورند که پیش از نقطۀ آغاز اولین روایت رخ داده است، از این رو، این گذشتهرا فریاد می
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پردازد که پیشتر ) پس به بیان سلسله اتفاقاتی می67: 1387ریمون کنان، »( هستند» نگربیرونی گذشته« ژنت، 
شود. در این کتاب به در سیر روند داستان اتفّاق نیافتاده است و مربوط به اتفّاقات بیرون از داستان اطالق می

پردازش داستانی پرداخته است که قبال در سیر توالی داستان بیان نشده است و در زمانی بیرون از فضاي 
یدار گشته است مانند:داستان پد

تو سبايموها،عالميقبله«بچه خیاط گفت: » هاي آسمان چند است؟بچه خیاط ستارهگفت: «هشا
كپسر»؟کجاستمینزمرکز!طخیابچه«گفت: وگرفتاويسوبهرااشسبابهنگشتاه» شاچند است

سباهکررفساايطویلهمیخ.دادماوبهوشتمدابرهشادپاتختپشتازسنگیمن.میگشتسنگلنباد
فطرآن.دمیکرتابیبیسباهکرماا.دیستااهشادپاجلومحکموکشیدباالراارششلو،کوبیدمینزبهرا

وزدمینگردرقلم.مینشانددهپربررازيقودپیرمرتصویرشنقایکدم،بوآندرماکهاينچهامید
بیسباهکر.میچکیدمارويوسرازاقعرومیتابیدتندبفتاآ.درمیکسبزراوسرةخشکیديهاگبر

آفرین گفت: « هشا.چیستنستیمدانمیکهدادمیمشوايثهدحاازخبرمینزدلازییاصدودمیکرتابی
مبخشیدتوبهراتختموجتانصف.فرینبچه خیاط، از مشرق تا مغرب عالم کسی را به دانایی تو ندیدم، آ

کهمن.نددرآوردآدمرگاروزازرمادونددکرفتحراانمیدستدبهشمشیرايهعدّه» ناگارا.....مینمزسر.
با.تاختندمیمنلنبادبهتشنههاآبومیگریختمیگردايکوچهبهايکوچهاز.دمکرارفردمبوتررگبز
يجابردخوازريغباخطنستانمیتودممیکرشتالچههرونیفتندکهدمبوگرفتهرامهانپستاستد

فقطمیددورچقدنیستدمیاد؟بوشتهاگذجابهرابتاوپرپیچخطآنچگونهشتددرهوآپسارمبگذ
منودنبوجاآنکسهیچ.شتماندفتنرينایگردشتماگذنچهامیدبهپارهبادوقتیوکهدارمدیابه

مییاآم؟نشوجهاموهاآنازیکیباهناگاکهشتمامیگذپابایستیکوچهامکدبه.کنمرکاچهنستمدانمی
نگساالربزحشیونیادونیاجووغبلويهالساآندرودممیکرشموافرراامکانهدکويهاديشابایست

دخودوروکنمجمعرامپاهاارم،بگذامسینهجلوريضربدرامستهاداممدکهممیشدبپرتا
نسماآسطوسیدرخوودیستاانماز؟ببلعدامرکهنمیشدزبامینزاچر؟شتمداقتورچقدم؟.اشمچاله

نقاشیدة پردرونبهپا،گرفتمرادمخوتصمیملحظهیکدر،بایستدقلبمستماشد. نمیخوبمیخکو
کنمرفتعابهراگلکهمشدخمزيقودپیرمرجلوچیدموآبيجورکناازديکبونیلوفرگل،شتماگذ

برگشتندنخانهشابهشتندداهاغکالو،یدورزمیخنکینسیمهگاد،بوهشدوریکبفتاآجاآن،بلندسر.

وفركخادررانشمشیرهاشاهشادپاخترديجستجودرنپریشاونزناله له،سیدندرسرتشنههاقتوآن.
ادشمتداکهيندسربلوپشمیيهاسلبابانددبونفرسهدم؛کرهنگاچشمییرز.ندزدنوزاهمانددرونددکر
يشههااشددبا،شتنددارانگرهتیرپشمیسلبابتاگرماآندررچطونمدانمی.دبوفتهروفرنیقهشادر
ماادمیکریتماذنتنشاقعرتنديبووندزدمینفسنفس.باشندشتهداپابهکفشیکهآنبی،نگرهايیرز

).9: 1381رم.(معروفی، بخونتکانستمانمیتو



6599 هامجموعه مقاله

ضر راوي به پردازش اتفّاقاتی پرداخته است که پیشتر و در دنیاي بیرون از داستان و خط سیر در متن حا
نگري به شرح زیر است.داستان هیچگونه اشارة به آن نشده است. ترسیم نمودار این نوع گذشته

)2-1.......                                           (طرح 
، 20، 20، 16، 14، 10نگري برون داستانی وجود دارد. مثال در صفحات  (مورد گذشته16در این رمان

) بدانها اشارة شده است.  138، 136، 130، 57، 46، 41، 34، 32، 30، 29
گاه جا به جا شدن زمان فقط بازگشت به گذشته نیست بلکه حرکت به آینده نیز هست که نوعی 

نگرها ممکن است به نگرها نیز چون گذشتهدهد. آیندهپایان داستان نشان میپیشگویی نویسنده را نسبت به 
یک شخصیت، رخداد، یا خط داستان مورد نظر در متن اشاره کنند. در رمان پیکر فرهاد آینده نگر کمتر به 

نگري درون داستانی وجود دارد.مورد آینده2خوردو فقط چشم می
هاي وحشی و معصومانۀ مردي شدم که شاید از کردم اسیر نگاهمیعاقبت در جایی که اصال فکرش را ن«

: 1381(معروفی، » افتادپیش او را ندیده بودم. این دیگر از بد حادثه بود یا نه، اتفاقی بود که سرانجام باید می
6.(

سوختم، در آغوش من من هرگز قتل نکرده بودم اما مردي که دوستش داشتم و در آرزوي دیدارش می«
)64(همان:» مرده بود

گردد و نیز در جریان سیر در اینجا به بیان رخدادهاي پرداخته است که گویی در پایان داستان پدیدار می
پیوندد. ترسیم نمودار این فرآیند به شرح زیر است:خطی روایت به وقوع می

)1-2(طرح .......                              
گونه نشان داد.توان نتیجه نظم حاکم بر این رمان را اینپس می

نمودار خطی زمان پریشی
             *  *   *   *   *  *  *   *   *    *  *  *   *   *  *   *  *    *   *  *   *    *  *   * * *

نگر گذشته

سیر خط روایت
                                                                                                                    *

نگر*          آینده
دیرش(تداوم روایت)

به بیان ساده دیرش به تناسب میان طول زمان داستان با طول سخن روایی مربوط است. گاهی منتقدان در 
-Panشناختی درباره تأثیرات (مربوط به تغییر) سرعت به برخی از این معیارهاي همه متنی (تفسیرهاي سبک

textual normsگیرد و برعکس اما ژنت چنین رویکردي را به کار نمیشوند،) دربارة زمان خواندن متوسل می



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6600

-intra( روشی درون متنی  textual strategy(سرعت متن در هر قسمت از « گزیند؛ بدین صورت که را برمی
شود. آنگاه این سرعت به صورت نسبی هاي دیگر همان روایت ارزیابی میروایت با توجه به سرعت قسمت

داستان ( در قالب دقیقه، ساعت و روز ) و میزان متن اختصاص یافته به گفتن آن ( بین دیرش تعیین شده در
شود که شود. این کار به شناسایی معیاري براي سرعت در یک روایت معین منجر میدر قالب صفحه) بیان می

اگر نسبت کنیم. پس این معیار وابسته به متن است و در مقایسه با آن افزایش و کاهش سرعت را درك می
بین دیرش داستانی و میزان ارائه متنی ثابت باشد یعنی یک صفحه به هر ماه از زندگی شخصیت اختصاص 

). در رمان پیکر فرهاد 89: 1386توالن، » ( یافته باشد در آن صورت ثباتی در سرعت متن حاصل خواهد شد
هاي زمانی و وجود آوردن بسیاري از پرشها باعث به ها و دیالوگبا استفاده از بسیاري توصیفات و مونولوگ

ترین عنصر زمان است، خارج از که اصلی» تداوم«گردد. در رمان مدرنجا به جاي زمان روایت در داستان می
سنجد؛ ولی ذهن گاه یک ساعت ساعت گذشت زمان را با نظم مداوم می« گیرد. منطق زمان عادي شکل می
). برعکس، ممکن است چندین سال به سرعت چند 112: 1381می، » (نمایاندرا به درازاي یک روز می

ساعت بگذرد؛ در نتیجه تنظیم موضوع براساس توالی زمان وقایع نیست.
حاالت مختلف دیرش زمان داستان و سخن

)Decelerationواشتاب(
ت. تر از زمان داستان اسواشتاب کامال معکوس شتاب است یعنی سخن روایی داستان بسیار طوالنی

اي طوالنی از متن، به لحظۀ کوتاهی از زمان داستان بخش یا زنجیره« فرآیند واشتاب به این صورت است که 
تر از زمان فضایی سخن بزرگ-چنین واشتاب به این معناست که دیرش زمانیاختصاص داده شود. هم

ت. بدین معنی است که متن ها مکث توصیفی اس). یکی از انواع واشتاب137: 1387داستان باشد. (قاسمی، 
دیرش داستانی ندارد مانند انواع توصیفاتی که در حرکت یک شخصیت یا در وصف طلوع و غروب خورشید 

گردد. شتاب و واشتاب از گیرد باعث کاهش چشمگیر سرعت روایت داستان مییا اشخاص صورت می
ها چکیده یا خالصه و نمایش ین آنترامکانات فراوانی از ضرباهنگ زمان داستانی و سخن هست که عام

خورد که این توصیفات باعث کاهش سرعت صحنه است. در رمان پیکر فرهاد توصیفات فراوانی به چشم می
شود. داستان و شتاب ثابت آن نیز می

انواع واشتاب
) یا گسستPauseدرنگ(

پردازد گویی تان میدراین حالت زمان سخن به بیان توصیفات و تفسیرات اشخاص و رخدادهاي داس
مکث توصیفی بدین معنی است  « گیردایستد. این وضعیت همواره در مقابل حذف صورت میزمان داستان می

هاي گذري به هند یا مرد نامرئی نوشته الیسون یا که متن دیرش داستانی ندارد(بندهاي توصیفی در آغاز رمان
سرعت حداقل در متن را مکث « ). و نیز 90: 1386ن، (توال» هایی از آن است)بازگشت بومی هاردي نمونه
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در رمان پیکر فرهاد در اکثر خطوط داستان به توصیف اشخاص ).73: 1387(ریمون کنان، » نامندتوصیفی می
و حاالت روحی زن داخل تابلوي نقاشی پرداخته است که این توصیفات باعث کاهش سرعت روایت و حتی 

گردد و جذابیت توصیفات باعث به وجود آمدن حس تعلیق در خواننده میگردد. شتاب ثابت داستان می
». بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد«کند که همواره از خویش بپرسد داستان را در ذهن خواننده ایجاد می

هاي مورب مثل خطوط مینیاتور، و آن پیرمرد قوزي، عبایی به لباس سیاه بلندي به تن داشتم با چین«
اي دور سرش بسته بود، شبیه جوکیان هندي پاهاش را در هم گره انداخته بود و و شالمهدوش داشت 

جوري قوز کرده بود که نقاش زیاد معطل نکند، انگشت سبابۀ دست چپش را به حالت حیرت به لب 
)6: 1381(معروفی، » گذاشته بود و به زمین خیره مانده بود. و حاال خیره بود

ت بسیاري اشاره شده که باعث زیباي داستان و نشان دهندة اوج هنري نویسنده در این رمان به توصفا
، 29، 28، 27، 25، 22، 22، 15، 14، 9، 8، 7، 7، 6بار ذکر گشته است. صفحات (43است درنگ توصیفی 

32 ،34 ،35 ،42 ،46 ،50 ،53 ،55 ،67 ،67 ،69 ،69 ،77 ،77 ،85 ،85 ،86 ،88 ،89 ،94 ،98 ،99 ،100 ،104 ،
اي از وقفه در داستان است. بهترین نمونۀ گسست در  مناظره )  گسست، نمونه123، 121، 120، 120، 110

شود. هاي داستان است که باعث به وجود آمدن تعلیق، جذابیت در  و کش دار کردن داستان میبین شخصیت
یم.خورهاي بسیاري از توصیفات و تفاسیر برمیدر رمان پیکر فرهاد به نمونه

)summaryتلخیص یا خالصه(
در « هایی که گفته شد ارائه تقریبا سریع و ارائه تقریبا کند است.تر از انواع سرعتتر و جالبمعمول

یابد بدین ترتیب که یک دورة داستانی معین در بیان کوتاهی خالصه سرعت از طریق ایجاز متنی افزایش می
). در این فرآیند توالی رخدادها به صورت 91: 1386ن، توال»(شودهاي اصلی آن خالصه میاز مشخصه

در « تر از رخداد داستان است. به طور کلی شود یعنی ارائه داستان بسیار کوتاهفشرده و تنگا تنگ بیان می
آید؛ یعنی زمان سخن حالت چکیده، ضرباهنگ زمان داستان از طریق فشردگی و تراکم متن بنیاد به دست می

). اما یک نوع سرعت گفتن وجود دارد که در تقابل 138: :1387(قاسمی، » زمان داستان خواهد بودتر از کوتاه
این همان موقعیتی است که « کنند: گیرد و در آن وقایع کندتر از صحنه حرکت میآشکار با خالصه قرار می

: 1386ه نقل از توالن، ب» ( نامددر آن متن گسترش بیشتري نسبت به داستان دارد و چتمن آن را کشش می
). در رمان پیکر فرهاد بیشتر متن را مورد بسط قرار داده و تلخیص در آن محسوس است. مانند آنجاي که 92

گوید.در مورد رابطۀ زن تابلوي نقاشی با محیط اطرافش سخن می
یمی تصویر ما من با گل نیلوفر کبودي به طرفش خم شده بودم و نقاش داشت زیر سایۀ دیوار آن خانۀ قد«

).6: 1384(معروفی، » کشیدرا روي قلمدان می
)sceneنمایش صحنه(
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حالتی که زمان داستان و زمان سخن روندي یکسان را دارا هستند یعنی نه شتابی و نه واشتابی و همۀ 
یات روند. چنین حالتی مبتنی بر روایت مفصل و پر از توضیحات و جزیعوامل داستان پا به پاي هم جلو می

آورد و میزان متنی که به اگر دیرش وقایعی که شخصیت به یاد می« یک شخصیت یا رخداد است. از این رو 
آن اختصاص یافته است متناسب با نسبتی باشد که هم براي تفکّر و هم براي ارائه در جاي دیگر روایت دیده 

ترین شکل ). دیالوگ ناب138: 1387ور، (قاسمی پ» اي هستیمشود، آنگاه ما در واقع شاهد یک متن صحنهمی
، 20، 16، 9شود. در صفحات (بار دیالوگ دیده می51آید. در رمان پیکر فرهاد صحنۀ نمایشی به حساب می

32 ،35 ،36 ،37 ،37 ،38 ،39 ،40 ،42 ،44 ،49 ،54 ،57 ،58 ،59 ،59 ،61 ،63 ،64 ،65 ،66 ،70 ،72 ،72 ،
73 ،74 ،74 ،80 ،87 ،90 ،92 ،93 ،95 ،99 ،101 ،104 ،106 ،110 ،112 ،114 ،116 ،117 ،122 ،126 ،129 ،

ها اشاره شده است.) به این دیالوگ137، 135، 134
»هاي آسمان چند است؟بچه خیاط! ستاره« شاه گفت: «

»قبلۀ عالم، موهاي اسب من چند است؟« بچه خیاط گفت: 
(معروفی، » بچه خیاط! مرکز زمین کجاست؟«اش را به سوي او گرفت و گفت: شاه انگشت سبابه

1384 :9.(
)Accelerationشتاب(

زمان بخشی از « در این فرآیند  مدت طوالنی از گذر زمان را در یک جمله بیان کرد. چنان است که 
گونه شتاب، در بسیاري از متون دیده تر از زمان داستان باشد. اینسخن یا متن به نحو چشمگیري، کوتاه

اي از سخن بیان تواند در خالصهتر از زمان سخن باشد. چندین سال میود که زمان داستان بسیار طوالنیشمی
)  در رمان پیکر فرهاد در چندین جاي مشخص اشارة کوتاه و گذرا نسبت 137: 1387قاسمی پور، » ( شود

به شتاب داشته است.
هاي براق و سیاهی که هایی و دوري از چشمبعد از آن سفرهاي دور و دراز، بعد از آن همه سال تن« 

» توانستم سرگردان بمانماش زندگی مرا به آتش کشیده بود، دیگر نمیبا یک نگاه از پشت روزنۀ خانه
).6: 1384(معروفی، 

شد از روي این بام هاي کاهگلی داشت، با دیوارهاي کوتاه که میکردیم که خانهدر شهري زندگی می«
).9(همان: » ستبه روي آن بام ج

طور مانده بودم که او نقشم را بر قلمدان ها سرپا ایستاده بودم، خم شده با گل نیلوفري همانسال«
).23(همان: » بنشاند

)Ellipsis(حذف و ایجاز
حداکثر « شکاف آشکار یا پنهان در توالی داستان براي حرکت دادن یا پراندن داستان به جلو است. 

یم که در آن هیچ فضاي متنی روي بخشی از دیرش داستانی صرف نشده نامسرعت را حذف می
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کند ولی سخن از حرکت باز ). در چنین فرآیندي زمان به خودي خود حرکت می90: 1386توالن، »(است
بیشترین شتاب و سرعت در زمان داستان است که « یابد. در واقعه حذف ماند و مجال خودنمایی نمیمی

ها حذف در قالب شکاف« ) به اعتقاد توالن 136: 1387(قاسمی پور، » شودی فهمیده میشود؛ ولروایت نمی
اي روایی است که ارزش متغیر دارد، اما اگر ما سرعت روایی را وابسته به مکانی شیوه-هاي زمانییا گسست

نوعی سرعت هایمان دربارة شتاب گفتن وقایع داستانی در نظر بگیریم آنگاه حذف در واقع اصالقضاوت
(توالن، » شود تلقی کنیمروایی نیست؛ به بیان دیگر معتقدم که باید سرعت را شتاب گفتن آنچه گفته می

رسد. در رمان پیکر فرهاد شود و نیز پویاي متن به صفر میمی). حذف باعث شدت گرفتن داستان 91: 1386
به این فرآیند در دو جا اشاره شده است. 

(معروفی، » قدر سرپا ایستادم که شب شدخواست بنشینم اما آنپردم. دلم میآرام شدم و گوش س«
1384 :31.(

کند.شود و زمان مسیر خویش را طی مییا در جاي دیگر سخن متوقف می
).35(همان: » ناچار از خواب پریدید و تا چند روز این مزة تلخ و متعفن در دهنتان بود« 
بیم و امید، و همۀ این اندوه دو ماه و چهار روز طول کشید تا همۀ این روي و گریز، همۀ این «

سرانجام یک روز که مشغول نقاشی روي جلد قلمدان بود، من گفتم که هوا بارانی است، برو افکار 
).21(همان: » تاریکت را بشور

بسامد
بازگویی مکرر یک » بسامد«منظور از اصطالح «آخرین رابطۀ میان زمان سخن و زمان داستان بسامد است. 

به تعداد روایت « تر بسامد ) به سخن دقیق138: 1387قاسمی پور، »( حادثه داستانیِ واحد در متن است
هاي است که یک ). بسامد رابطۀ میان شمار زمان316: 1380(احمدي، » پردازندرخدادي که در رمان بدان می

شود. با توجه به سخن ایگلتون گویی یا روایت میهایی که همان رخداد بازدهد و شمار زمانرخداد روي می
اي یکبار در روایت اتفّاق افتاده و یکبار روایت شده پردازد که آیا حادثهبسامد به مسائلی از این قبیل می

است، یکبار اتفاق افتاده اما چند بار ذکر شده است،  چند بار اتفاق افتاده و چند بار ذکر شده است، یا چند 
). سامد خود داراي انواع مختلفی است که در زیر 146: 1380ق افتاده و یک بار ذکر شده ( ایگلتون، بار اتفا

پردازیم. ها میبه شرح آن
ترین  نوع بسامد روایی است و مبتنی بر رابطۀ میان شمار  ): عمومیSingulativeروایت تک محور(مفرد) (

نین حالتی، به لحاظ بسامدي، هر رخدادي مطابق با یک زمان داستان و شمار روایت آن در سخن است. در چ
واحد روایی است.

): نقل کردن رخدادهایی که یک مرتبه اتفاق افتاده استRepetativeروایت چند محور(
): یعنی یک بار نقل و گزارش رخدادهایی که چند بار اتفاق افتاده است Iterativeروایت تکرار شونده(
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کرار از نوع روایت چند محور و تکرار شونده است در این کتاب همانند بوف کور در رمان پیکر فرهاد ت
هدایت جملۀ یکسانی را به کرات بیان کرده است. در زیر به چند جمله اشاره شده است که داراي تکرار یک 

روایت واحد هستند و این روایت چندین بار تکرار گردیده است.
چیدم و به پیرمرد قوزي تعارف کردم. انگشت حیرت به دهن برده از ترس خم شدم، یک نیلوفر کبود « 

).139، 109، 102، 28،92: 1384(معروفی، » توانست چشم از من برداردبود و نمی
ها همه عرق ها تریاکی بودند و ما قلمدانیگشت به همین واقعیت تلخ که قوزيشاید همه چیز برمی«
).112و36(همان: » خور

گیرينتیجه
رود. هاي اصلی و اساسی روایت، زمان است که خطّ سیر روایت بر حسب آن به پیش میاز مؤلِّفهیکی

توان گفت عنصر زمان، پس از بررسی رابطۀ عنصر زمان و ایجاد حس تعلیق در رمان پیکر فرهاد می
نظم، تدوام و گیري مناسب از ترین عامل ایجاد حس تعلیق و جذابیت در داستان است. در مورد بهرهاصلی

آید، این است که داراي هاي این رمان به دست میاي که از تحلیل نظم و زمان پریشیبسامد باید گفت: نتیجه
نگري است که مربوط به نوعی پیش بینی نسبت به انتهاي داستان و بیان کردن پایان داستان مورد آینده2

نگري برون مورد گذشته16ي درون داستانی و نگرمورد گذشته11نگر مورد گذشته27است. و از بین 
داستانی وجود دارد که تمامی آن با کارکرد توصیف و تحلیل وضعیت روحی قهرمان یا راوي رمان تعلیق 
آفرین است. بررسی اجمالی ضرباهنگ در این روایت در بیان چگونگی توصیفات درونی شخص و نیز 

پیحدوديتاداستانیکشتابوضرباهنگسنجیدنیايمزاازحدیث نفس بوده است به طور کلی یکی
است. در این رمان حاکمیت با بسامد چند محور است و به طور روایتشکردننقلازنویسندهانگیزةبهبردن

کلی عباس معروفی در مقام یک نویسندة مدرن توانسته است با استفاده از عنصر زمان در حجمی مناسب 
اي پیرنگ داستانش ایجاد کند.. بهترین زمانمندي را بر

کتابنامه
)، ساختار و تاویل متن، تهران: انتشارات مرکز.1380احمدي، بابک، (_
پژوهشی نقد -)، زمان روایی در پیکر فرهاد، فصلنامه علمی 1391اکبري بیرق، حسن، قربانیان، مریم، (_

.24-7، صص 18ادبی، ش 
نظریۀ ادبی، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: انتشارات مرکز.)، پیشدرآمدي بر 1380ایگلتون، تري، (_
انتقادي)، ترجمۀ سیده فاطمه علوي و -)، روایت شناسی (درآمدي زبان شناختی1386توالن، مایکل، (_

فاطمه نعمتی، تهران: انتشارات سمت.
پژوهشی -می  )، خوانش بینامتنیت پیکر فرهاد و بوف کور، فصلنامه عل1392دارابی، بیتا و همکاران، (_

.88-67، صص 6نقد ادبی، ش 



6605 هامجموعه مقاله

)، روایت داستانی: بوطیقاي معاصر، ترجمۀ ابوالفضل حرّي، تهران: 1387ریمون کنان، شلومیت، (_
انتشارت نیلوفر.

، زمانمندي روایت در چهار نمایشنامه نغمه ثمینی(افسون معبد سوخته، رفیق،نصرتی؛فریندخت،زاهدي_
زمستان:: ادبینقد:: زبانهاوادبیاتبارند) هاي آسمان خاکستري میک، اسبخواب در فنجان خالی، شکل

.401تا58از( پژوهشی-علمی)61شماره- 0931
.143-122، 2)، زمان در روایت، فصلنامۀ نقد ادبی، شمارة 1387قاسمی پور، قدرت، (_
)، پیکر فرهاد، تهران: انتشارات ققنوس.1381معروفی، عباس، (_
)، پروست، ترجمۀ فرزانه طاهري، تهران: انتشارات طرح نو.1381درونت، (می،_
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عنوان: سیر و روند حضور زن در شعر شاملو
1آباديسمیه مجیدزاده دولت

دانشجوي دکتري دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده

آل براي انسان. او ایدهدغدغه اصلی ذهن شاملو، تکریم انسان است. خواستن تمام خوبیها و صفات برتر و 
کند. او مدام در شعرش انسان را براي به دست آوردن عظمت خویش که در آزادي نهفته است تشویق می

برد تا براي به دست آوردن مقام کشاند و او را به صحنه اجتماع پیش میانسان را از درون خود به بیرون می
- شر تحصیل کرده بلکه تمام آحاد اجتماع را در بر میانسانی خود تالش کند. مخاطب انسانی او نه فقط ق

گیرند. او به انسان ارزش قائل گیرد. مخاطب او نه فقط مردان بلکه زنان نیز در دایره مخاطبان او قرار می
هاي شود. او خواستار معظم بودن همه انساناست و زن نیز که قسمی از انسان است شامل این عظمت می

و چه نازلی و در این مسیر نازلی آن ارزش را دارد که آبائی شهید. نگاه ویژه شاملو به جهان است چه آبائی 
هاي شعري او را مورد بررسی عنصر زن، نگارنده را بر آن داشت  تا سیر و روند حضور زن در تمام دیوان

قرار دهد. 
شعر، شاملو، زن و آیداها:کلیدواژه

دوره نخست حضور زن در شعر شاملو
توان عشق در اشعار شاملو را به دوره مستقل تقسیم کرد. دوره نخست وجه به سخنان خود شاملو میبا ت

شود است؛ یعنی محدوده دوره که شاعر با آیدا آشنا می1340) تا سال 1326هاي شاعر(از اولین سروده
شود.بعد را شامل مینخست تا انتشار دفتر شعر آیدا در آینه است و دوره دوم از دفتر آیدا در آینه به

بینی چنین نوشته نخستین دفتر شعر شاملوست. او در مقدمۀ کتاب با واقع1326هاي فراموش شده آهنگ
اي بایست سوزانده شده باشد. تو با خواندن این کتاب چیز تازههایی است که در حقیقت مینوشته«است: 

، مقدمه)1326(شاملو،» سته راه بیفتد.خواهاي اولین کودکی است که میخوانی، اینها قدمنمی
هاي کلّی عشق مفهوم«هایی است سرشار از یادآوري جور و جفاي معشوق. هاي این کتاب قطعهعاشقانه

اش از همان نوع است که در سالهاي پیش از شود. عشقِ سراینده و معشوقهها مکرر میو ناکامی در آن
(همان)» رایج بود.1320شهریور 

خندید و دندانش مثل دل مرا شکست ... او پوستی سفید و دلی سیاه داشت. دلش مثل غنچه مییار من «
)54(همان، » گزید. لبهایش سرخ و بوسیدنی بود اما امان از زبانش! مار می

نویسد:همچنین شاملو در قطعه دل و بوسه می

1 . cheraghi_61@yahoo.com
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حریر خوابیده. آرام آرام نفس هاي سیاهش را بسته است، توي یک پیراهن نازك، زیر شمد دلبرکم چشم«
، 1326(شاملو، ....» هایت بگذارم. کشد. اي مهتاب آبی! کمی خم شو تا من دلم را با یک بوسه روي دوشمی
39-32 (

هاي معشوق چهرة مشخصی ندارد و صفات کلی دارد و با عناوین محبوب و دلبرك و مهتاب که استعاره
- . او زیباست و پوست لطیف و سفیدي دارد. لبان سرخ و وسوسهشودزن زیبا در ادبیات هستند خطاب می

گونه سر سازش و ترین معشوق است و کارش ظلم و ستم بر عاشق است و با او هیچانگیري دارد. سنگدل
مدارا ندارد. 

هایی است که در هاي شاملو معشوق کامال ذهنی است. زیبایی و حرکات او یادآور معشوقزن این سروده
گونه هایش ارثیه ادب کالسیک است و هیچکنیم. شاملو نخستین عاشقانههاي قرن ششم مطالعه میهعاشقان

شود. ها مشاهده نمیتشخص و هویت فردي در آن
هاي عامی کو، نازلی و اسمهایی چون آناهیتا، رکسانا، گلبا مطالعه در دفترهاي شعري دوره بعد با اسم

شویم.ر مواجه میچون دختران دشت و دختران انتظا
هاي عام است و قسم ها را باید به دو قسمت تقسیم کرد؛ قسمت نخست آناهیتا، رکسانا، و اسماین اسم

اند چرا که هنوز در باشد. رکسانا و آناهیتا در محیط مالیخولیایی شکل گرفتهکو میهاي نازلی و گلدوم اسم
.اندذهن شاعر هستند و به بیرون فرافکنی نشده

کسانا که مظهر نور و روشنایی و روح دریاست، یک موجود تشخّص یافته نیست بلکه یک موجود ر
شود. با خیالی و انتزاعی است که نماد امید و آمال شاعر است که به صورت یک زن خیالی ترسیم می

در هاي مکرر شعرهاي پیش از دفتر شعر آیدا در آینه با یک معشوق خیالی حتی از آن دست کهخوانش
آلود است که لباس سفید بلند بر تن دارد و اي مهیابیم. رکسانا زنی خیالی با چهرهدست نمی-هاستعاشقانه

کند و گویی اي دور از شاعر و تمناهاي او قرار دارد. شاعر با او فقط در سطح زبان ارتباط برقرار میدر فاصله
پاشد. رکسانا یک زن ر قرار گیرد از هم میرکسانا همچون روحی شکننده است که اگر معرض دسترس شاع

اي مقدس و یا همچون مظهري مقدس واقعی که شاعر با او برخورد داشته باشد نیست بلکه او همچون الهه
رسد که رکسانا نماد یک شویم اینگونه به ذهن میکند. وقتی با اسم رکسانا مواجه میبراي شاعر عمل می

رت یک زن مقدس با نام رکسانا تجسد یافته است. مفهوم ناب و عالی است که به صو
و این است ماجراي شبی که به دامن رکسانا آویختم و از او خواستم که مرا با خود ببرد چرا که رکسانا«

روح دریا و عشق و زندگی
وجود رکساناگنجید و من بیدر کلبه چوبین ساحلی نمی

)256،1382(شاملو، ...» توانستم بود. نومیدي زنده نمیزندگی در ناآسودگی وعشق و بیتالش و بیبی
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ها با شاعر فاصله دارد. زمانی که شاعر از او   رکسانا همان معنا و مفهوم روشنایی و امید است که فرسنگ
گوید:خواهد که او را نیز با خود همراه سازد رکسانا به او چنین میمی

هایی که بر زمین هست که میان ابرهایی که در آسمان و انسانو میان من و تو به همان اندازه فاصله « 
)262، 1382زند. (شاملو، رکسانا .../  و دیگر در فریاد من آتش امیدي جرقه نمی-...» / سرگردانند 

دهد و شاعر او را پاره دیگر زن خیالی شاعر از رکسانا به زن رویائی تغییر نام می» غزل بزرگ «در شعر 
خواند.روح خود می

اش در ي من... / و شب پر آفتاب چشمستاره باران رو در رو،/ زن مهتابیو آن طرف / در افق مهتابی بی
کند:/ مرا به پیش خودت ببر! / سردار بزرگ رؤیاهاي سپید من! /مرا به پیش هاي بنفش درد طلوع میشعله

)277،1382(شاملو،»خودت ببر!
یابند و اند و در صحنۀ مبارزه اجتماعی حضور میه بیرون رخنه یافتهکو از ذهن شاعر بولی نازلی و گل

اند اما آل شاعر هستند که از ذهن شاعر به بیرون فرافکنی شدهشوند. این دو نیز زن ایدهیاریگر مرد انقالبی می
شاعر هنوز در واقعیت به چنین زنی دست نیافته است. 

جسمی ندارد و عشق شاعر به آنان فردي نیست بلکه عشق هاي این دوره شعر شاملو هویت فردي وزن
شاملو به آنان در کنار عشق به اجتماع و مردم است. در این دسته از شعرهاي شاملو عشق و حماسه را در 

کند. او با بینم و زن همچون کاتالیزوري براي تسریع پیروزي مرد در میدان جنگ عمل اقدام میکنار هم می
گوید: کند آنجا که میمان را همراهی و حمایت میعشق خود مرد قهر

را/  براي/ روز / انتقام؟ دهید / سالح آبائی/ بین شما کدام/ صیقل می-بگوئید-بین شما کدام/ 
)119،1382(شاملو،

هاي او در شعرهاي دورة اول، عشق به زن در عشق به سیاست و اجتماع گره خورده است. گویا عاشقانه
کند تا مرد قهرمان میدان ردن نقد اجتماعی شاعر است. عشق به زن همچون چاشنی عمل میتر کبراي غنی

گاه بدین معنی نیست که شاملو زن تر قدم بردارد. اما این موضوع هیچسیاست و مبارزه در مسیر خود محکم
زندگی دست نیافته اي براي پیروز گرداندان مرد قرار داده باشد، بلکه او هنوز به عشق راستین دررا وسیله

-دهد و او را در تعیین سرنوشت خویش مهم میکشاند، به او بها میاست. شاملو زن را به صحنه اجتماع می
دهد، امري که در ادبیات از شمارد و او را همدرش مردان در مبارزه بر علیه تیرگی و خفقان نشان می

هاي شاعران سر نزده است.معشوق
کو امیدي که مرا حوصله داد./ باد بگذار بپیچد با شب/ بید بگذار برقصد با باد./ گلمن ندارم سر یأس / با 

آید/ با همه دشمنی این شب سرد/ که خط بیخود این جاده کو میآید خنده به لب .../  گلکو میآید / گلمی
)110-111، 1382اش پنهان. (شاملو، يکند زیر عبارا / می
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اش در قیاس با شخصیت مرد، شخصیت زن به رغم نقش کم و بیش فرعیدر ادبیات فارسی«همچنین 
شود؛ عاملی که وجود و به کارگیري آن از گیري روایت محسوب میعاملی گریزناپذیر در روند ایجاد و شکل

- هر حیث الزامی است. ارزش زن بازنماي نقشی است که در به دنیا آوردن و تربیت شخصیت مردي ایفا می

) 22، 1383زاده، (حسین» دار نقش مهمی در تاریخ باشد.ار است بعدها عهدهکند که قر
بینی او ریشه در شناسد که این طرز جهانشاملو نیز در این سالها گاه زن را به عنوان مادر قهرمانان می

ادبیات کالسیک دارد.
اند بر چوبه دار / یادگارها / و وشتهاید که ناید سالیان را / قرون را / و مردانی زادهشما که به وجود آورده

)215،1382اید. (شاملو،تاریخ بزرگ آینده را با امید / در بطن کوچک خود پرورده
کند تا انسان، آزادي خود را به دست بیاورد و در این راستا شاملو در این دوره از هر چیز استفاده می

گذارد و گاه نگاه او به زن به شکل رابطۀ عشق فردي را به مصلحت عشق عمومی مردم کشورش کنار می
دهد. او که طالب آرامش است این مهم را در دامان مادر و یا زنی که رفتار مادرانه مادرانه خود را نشان می
کند. داشته باشد جستجو می

ها تمام خدایان: / قلب زنی که مرا کودك تر از تمام ستارهو چیزي دیگر، چیزي دیگر، / چیزي عظیم
)270،1382نواز دامن خود کند! (شاملو،دست

نگرد و گاه زن را به عنوان نماد روشنایی    و گاه به عنوان معشوقی که باید شمشیر قهرمان را تیز کند می
داند که باید امید و آزادي عطا کند.می

اسیر با دیوان بینیم که در جنگ میانِ مرداننیز زنان قصه یعنی پریان را می» پریا«در شعر معروف «
)26،1380(نفسیی،» پردازي و ناپایداري و باالخره گریه و زاري کاري ندارند.جادوگر جز خیال

، 1382کردن پریا ... (شاملو، کردن پریا  / مث ابراي باهار گریه میپریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می
196(

ر خورده و وازده شدند شاملو نیز در این که همه روشنفکران و اهل قلم س1332پس از شکست کودتاي 
هاي کرد، تغییر کرد. عشق و معشوقدسته قرار گرفت. دید شاعر نسبت به آنچه قبل از آن با ستایش یاد می

خیالی شاملو نیز در معرض شک و تردید قرار گرفتند:
اي نبود / کنار من قلبت دادند / پیوند ترد تو نیز / نجاتم نداد / کنار من قلبت آینهخدایان نجاتم نمی

)231، 1382بشري نبود ... . (شاملو، 
باشد. با خانم طوسی حائري مؤید این نقطه می1336ازدواج ناموفق او در سال 

اما این تردید در اصل عشق نیست بلکه تردید در معشوق یا تجسمی از عشق است. شاعر کارکردي را از «
)333، 1372اري، (مخت» طلبید که فاقد آن بود.او می
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شود و از آنجایی که او مردم را در برابر پس از این شکست تاریخی عشق شاملو نسبت به مردم کم می
شود او که ناامید و مأیوس شده نسبت داند بالتبع شعلۀ عشق او به مردم کم سو میاین امر تاریخی مقصر می

هاي ماند. او از معشوقاین بدبینی و طعنه در امان نمینگرد. معشوق شاعر نیز از به همه چیز با دیدة تردید می
خیالی خسته شده و در جستجوي محبوبی برآمده است که وجود خارجی داشته باشد.

-خواهم.../ آن سوي ستاره من انسانی مییی زاینده میدریاهاي چشم تو خشکیدنی است/  من چشمه
خواهم:

هاي من نگاه کند / انسانی که به ا بگزینم / انسانی که به دستانسانی که مرا بگزیند / انسانی که من او ر
، 1382یی در کنارم / تا در او بخندم، تا در او بگریم. (شاملو، هایش نگاه کنم.... / انسانی در کنارم، آینهدست
231-230 (

دوره دوم حضور زن در شعر شاملو:
هاي ادبیات فارسی متفاوت است. تمام معشوقتوان ادعا کرد زن دورة دوم شعر شاملو با به حق می

رساند. او آناهیتا و رکسانا را که از ادب شاملو، معشوق چهارده قرن پیش را در اشعار خود به تکامل می
آورد. او گویی با رکسانا و زن دهد و عشقی به عظمت آیدا پدید میکالسیک به امانت گرفته بود پرورش می

نیاز از آنان بسازد.کند تا آیدا از راه برسد و او را بییرویایی مشق شعر و شاعري م
آشنایی با آیدا

نخست دیر زمانی در او نگریست ... چندان که نظر «بیند؛ شاملو آیدا را می1341در چهاردهم فروردین 
و را دیگر از او گاه دانست که ااز او بازگرفت ... در پیرامون او ... همه چیز ... به هیأت او درآمده بود ... آن

) 383، 1389بخش، (حیات» گریز نیست.
شود. این دختر آشنا می» ریتا آتانث سرکسیان«شاملو همزمان با سردبیري کتاب هفته با دختري به نام «

دانسته این مرد که با صداي عمیق و بم و پر طنینش براي او ارمنی که به آیدا مشهور است، دیر زمانی نمی
» کند.را مطالعه میي وافر هر هفته آناي که آیدا با عالقهسردبیر کتاب هفته است نشریهخواند، شعر می
)54،1389زاده،(خبازیان

الش در نظر داشت در آیدا و آیدا با آنیماي ذهن شاملو کامال مطابقت دارد و شاملو هر آنچه که از زن ایده
ن مهتابی و رویایی شاملو است که قبل از آشنایی با آیدا پاره دوم، ز- کند. آیدا همان نیمه دومعشق او پیدا می

ها را فریاد کرده بود ولی اینک همه و همه در شخصیتی واقعی که داراي جسم و نیز شاعر با صدایی رسا آن
هایش را شنید، تجسد یافته است. توان با او هم حرف زد و حرفروح است. داراي اشک و لبخند است و می

رسند.شوند و از کثرت جسم به وحدت روح میکنند و یک تن میرا پیدا میآن دو همدیگر 
گاه شکست را بر ما چیزگی نیست / چرا که از ئی برتر، / که هیچشویم / از هر شعلهمن و تو یکی می

)459،1382ایم. (شاملو،عشق روئینه تن



6611 هامجموعه مقاله

ن معشوق است و معشوقی که اگر شود که شیفته و حیرااگر در شعر عاشقانه سنتی از عاشقی صحبت می«
سوزاند، در اینجا دیگر اسطوره نیاز و مغرور، عاشق را در غم خود مینظري هم با او داشته باشد، باز هم بی

گیرند. جایی رسد. اینجا جایی است که عاشق و معشوق در اظهار عشق از هم پیشی میناز و نیاز به پایان می
گذارند تا مایی بسازند براي فتح بازد و من و تو خودها را پشت سر میمیها رنگ ها و خودخواهیکه منیت

)1224،1386تبریزي،».(جهان و براي شکست واژه در شکست
شود کم کم یأس و ناامیدي در اشعارش رسوخ پیدا    شاملو که با شکست مرد قهرمان شعرهایش روبرو می

در 1340شود. او که در آستانه سال ار از مردم تبدیل میکند و عشق دیرین و پابرجایش به مردم به انزجمی
وهفت سالگی به یابد. او که معشوق خود را در سیاي مییأس و ناامیدي فرو رفته بود. با آمدن آیدا جان تازه

عشق «داند. کند و آنان را الیق دشنام و سزاوار نفرین میگیري میهاي قبلی جبههآورد در برابر عشقدست می
هاي خویش بنگرد و خود را به ابدیت و شود تا شاعر در آن به همه دردها و عظمتاي میراي او آینهب

عظمتی دیگرگون رساند و در مقابل دشنام و هزل و هجو و نفرین خود را بر سر هر آنچه به رغم او از چنین 
) پس کوچه 333،1372تاري،(مخ» آورد.خبر است یا با آن بر سر ستیز است، فرود میعظمت و ابدیتی بی

شود و خانه یادآور آرامشی است که ارمغان آمدن عشق آیداست.یادآور مردم و نفرت او از آنان می
شود. رکسانا که دست یافتن شاعر به رکساناي خیالی و اثیري پس از دوازده سال با آمدن آیدا ملموس می

براي خود هویت فردي و اجتماعی یافته است.نمود اینک با وجود آیدا تجسد یافته است واو محال می
گردد که صاحب اش، در مقام کسی برمیزن به جایگاه حقیقی انسانی« با حضور آیدا در ادبیات معاصر 

)1380(بهداروند، ». اي استهویت زمینی و شناسنامه
-سرود آن«شعر سراید. با خواندنآیدا معشوقی است که شاعر شعرهایش را براي او و به خواهش او می

با مردي روبرو هستیم که آرامش از دست رفته خود را با آمدن زنی » گرددکس که از کوچه به خانه برمی
آورد. دوباره به دست می

شاملو که شرایط اجتماعی و سیاسی سختی را پشت سر گذاشته است و او که همیشه در شعرش مردم را 
برد و شود با آمدن آیدا و عشق آبیش به خانه پناه میمواجه میکند. حال که با شکست به مبارزه دعوت می

یابد. او دیگر حاضر نیست از مردم و براي مردم شعر آرامش خود را دور از مردم و جامعه در کنار آیدا باز می
هاي مهر و محبت خود عاطفه و تخیل اوخواهد آیدا پدر شعرهایش باشد تا با نطفهبخواند و بنویسد. او می

را بارور سازد و خود نیز اولین خواننده اشعارش باشد.
ئی آرام و / اشتیاق پر صداقت تو  / تا نخستین خواننده هر سرود تازه باشی / چنان چون پدري که خانه

هاي گرم چشم به راه میالد نخستین فرزند خویش است؛ / چرا که هر ترانه فرزندي است که از نوازش دست
تو
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ئی آرام و / انتظار پر اشتیاق تو تا نخستین خواننده هر سرود نو باشی. (شاملو، .. / خانهنطفه بسته است.
1382 ،468-467(

شوند. شاملوي شاعر با آیدا، گذشته را به با حضور آیدا زمین و زمان آبستن روزهاي خوش و پر امید می
از او دور شوند. او حتی گاهی از سپارد تا گذشته و هر آنچه در گذشته رخ داده است،دست فراموشی می

کند و اظهار دارد که در حقیقت درد و رنج اصلی همان اینکه از درد مردم نوشته است اظهار پشیمانی می
مردم بودند نه هیچ چیز دیگر.

برویم اي یار، اي یگانه من! / دست مرا بگیر! / سخن من نه از درد ایشان بود، / خود از دردي بود / که 
)490، 1382اند. (شاملو، د! / اینان دردند و بود خود را / نیازمند جراحات به چرك اندر نشستهایشانن

بخشی آل ذهن شاعر است و اوج شخصیتشعر سرود آشنایی مطابقت کامل آیدا با آنیما یا همان زن ایده
باشد.و هویت دادن به معشوق می

گذارم / نان ام را در دستت میگویم / کلید خانها با تو میگونه / به اعتماد / نام خود رکیستی که من / این
روم؟ نشینم و بر زانوي تو  / این چنین آرام  / به خواب میکنم  / به کنارت میهایم را با تو قسمت میشادي

)473، 1382(شاملو، 
ها نیز    ها که روحجایی که دیگر نه فقط تن«توان نهایت قرار گرفتن در کنار دیگري دانست. و این را می

ها را فراموش کرد و به ها و نامردمیتوان تمام دلخستگیاي که میشوند، لحظههیچ منتی تسلیم یکدیگر میبی
)19، 1386(تبریزي، » واسطه چنین انسان بزرگی احساس بزرگی کرد.

ان شیفتگی و مشتاقی در زند و دورهمزادي که تقدیر تار و پود وجودش را به وجود او پیوند می« با آیدا 
شود که حرکتش به سمت و سوي ها آغاز میها و ابریشمها، آینهها، آفتابفضایی سرشار از سپیده دم

) و اوج صمیمیت و یکدلی این دو زوج خوشبخت آنجاست که    347، 1379(عدنانی، » جاودانگی است.
گوید:می

گانیم / که تر سرودي خواناست / من و تو یکی دیدهمن و تو یکی دهانیم / که با همه آوازش / که زیبا
)1382،458سازد (شاملو، تر میدنیا را هر دم / در منظر خویش تازه

اند که بیشتر با رقیب شاعر مهربانی اند و او را شخصی یافتهوفا دانستهدر ادبیاتی که زنان را کم عهد و بی
است. در ادبیات کالسیک با چنین ابیاتی درباره زنان کند، آیدا مظهر محبت، وفا، صمیمیت و یکدلیمی

شویم:مواجه می
چــون نقش وفا و عهــــد بستند                 بر نام زنان قلــــم شکستنـــــد
زن دوست بــــود ولــــی زمانی                 تا جز تــو نیافت مهربانـــــــی

کس از چپ راستی هرگز ندیـدهزن از پهلوي چپ شد آفریــــده       
زنان چون درختند سبز آشکار                      و لیـــک از نهان زهــره دارند بار 
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)1376،461(خاقانی،
شود یا شق و عاشقی پس از وصال در هم نوردیده میهاي ادب فارسی نیز داستان عترین عاشقانهدر ناب

انجامد همچون لیلی و مجنون، یا عاشق پس از وصال پس از اندك زمانی اصال فرایند عاشقی به وصال نمی
شود. همچون داستان ویس و رامین یا خسرو و شیرین که خسرو با وجود دوباره عاشق محبوب دیگري می

زن شعر شاملو یک معشوق شکار «کند. اما ریم و شکر اصفهانی پیدا میهاي دیگري چون مشیرین معشوقه
شده نیست، او خالق، فاتح و آفریننده عشق است. او نیز همانند عاشق خود عاشقی را زیسته است و خود را 

» و زندگی را در لحظه لحظه وجود مردش و اشک و لبخند او و در شکست و پیروزي او معنا کرده است.
)125، 1386(تبریزي، 

گیرد / چنان اش را در بر میاي ست بر اساس اشباهی؛ / اندوه / سرا پاياگر بگویم که سعادت / حادثه
اي / که سنگی را / و نیروانا / که بودا را. / چرا که سعادت را / جز در قلم رو عشق باز نشناخته چون دریاچه

است.
) 512، 1382،عشقی که  / به جز تفاهمی آشکار / نیست. (شاملو

گوید:شاملو می
کند / آیدا/ زن نشانه امید است بر چهره زندگانی من / که بر آن / هر شیار از اندوهی جانکاه حکایتی می

)99لبخند آمرزشی است. (همان، 
که شاملو در اشعارش -به نظر نگارنده اگر دیگر معاصران شاملو نتوانستند عشقی ملموس از آن نوع

باشند بدین علت است که آنان در واقعیت زندگی خود به زنی چون آیدا و یا هر زنی که مطابق داشته -آورده
سازي را پردازي جاي تیپاند و گرنه در در عصر مدرنیسم که شخصیتآلشان باشد، دست نیافتهبا زن ایده

س و انتزاعی بودن در توانستند به معشوق خود فردیت بخشیده و آن را از هاله تقدگرفته است آنان نیز می
گیرد و وارد گیریم معشوق دورة دوم شعرهاي شاملو از زندگی خصوصی او جان میآورند. پس نتیجه می

شود. کند و معروف میشود و همسو با لیالهاي دیگر رشد میادبیات معاصر می
رخود با جنس دوم به اگرچه در شعر نیما نیز عشق به زن براي نخستین بار در ادبیات شعري ما از حد ب« 
گیري اندیشۀ داند، که این آغاز شکلآید و معشوق را همچون دو کفۀ نارنج بریده به نوعی نیمۀ خود میدرمی

دهد، ولی نیما عمدتاً چنان درگیر مسائل اجتماعی است که کمتر در آثارش به برابري با زن را نوید می
عشق به زنی مشخص باشد. یعنی مخاطب او در شعرهاي خوریم که مستقیماً در ارتباط با شعرهایی برمی

)258، 1390زاده، (حاجی» تواند زن را هم دربر بگیرد.عاشقانه بیشتر انسانی کلی است که می
هایی هستند اما در شعر شاملو، زن چهرة مشخصی دارد و جالب اینجاست که زیباترین شعرهاي شاملو آن

خورد و عشق به جامعه را متوجۀ اند. آنجا که شاملو از جامعه سر میهکه در پیوند با عشق به زن سروده شد
شود.یابد؛ یعنی عشق، باعث صالبت شعرش میتر میکند، شعرش نمودي برجستهعشق به زن می
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جلوة جسمانی زن شعر شاملو:
ه نوع نگاه شاملو به زن در هر دوره مقدس است. او چه در شعرهاي نخست و چه در شعرهاي دوم ب

هاي ظاهري زن. در شعر نه همچون اخالف خود به جسم و زیباییروح زن و مقام انسانی او توجه دارد
شاملو از غبغب و بوس و کنار در سطح مبتذل خبري نیست، بلکه عشق او به زن فراتر از جسمانیات ظاهري 

کند نه با دید شهوانی یآورد همانا آن را با تقدیس یاد مزن است. او اگر از جسم زن سخن به میان می
معیري و ایرج میرزا.همچون معاصران خود، رهی

هایی گذرا در راه هدفی باالترند و آن ها و واژهآغوشی، همه، لحظهدر شعر شاملو، وصال، بوسه و هم«
پیوند روحی و سرشار شدن از وجود یکدیگر است و عشق ورزیدن پله شروعی است براي رسیدن به کمال 

گوید و با زیباترین استعارات شاملو نیز چون دیگر شاعران از لب و دست و چشم سخن میروح.و اشباع 
هاي ظاهري این نشیند. اما سخن او توصیف جلوهکند که به جان خواننده مینمایی از این اعضا ترسیم می

)119، 1386، (تبریزي» گوید که در کنه چهرة معشوق یافته است.اعضا نیست. او از معنایی سخن می
سرا  شعر شاملو پیش از آنکه در چهرة آیدا فردیت یابد نیز دور مدار جسمانیاتی که دیگر شاعران عاشقانه

چرخید و آن زمان نیز که آیدا به عنوان یک زن واقعی در واقعیت به شاملو عشق ورزید سرودند، نمیمی
براي واالیی معشوق قرار نگرفت. اگر او اندام هاي ظاهري مالك و معیار شاعر همچنان جسمانیات و زیبایی

ظاهري آیدا را توصیف کرد، براي بیان و ترسیم بهتر معنویات او بود.
بخشد. / آن که گیرنده باشد / میها / بیش از آنست.  / آن دستآن لبان / از آن پیشتر که بگوید/ شنیدنی

)477، 1382ملو، ست. (شاکه نگاهی باشد / تماشائیها / پیش از آنچشم
شود نه با اش شناخته میشاملو براي پاسخ کسانی که ایمان دارند معشوق با ناز و تکبر و زیبایی ظاهري

هاي ها و پیکرها پایان یافته است. براي او زیباییدهد: براي شاملو رسالت اندامگونه پاسخ میچیز دیگر این
هایی هاي چند روزي و عشقوند و او فراسوي عشقشهاي مجازي، عشق محسوب نمیظاهري و آب و رنگ

ها متفاوت است دارد. مالك زیبایی در میان انسانیابند، معشوق خود را دوست میکه تا لحظه وصال دوام می
معیار یک شخص براي زیبایی خوش آب و گل بودن چهرة یار است و براي شخصی همچون شاملو که به 

یی، سرشت مهربان و صمیمی و یکدل معشوق است. در عشق شاملو به خودشناسی رسیده است معیار زیبا
ها بیابد. عشق مقدس آیدا روح شکنند تا شاملو چیز دیگري در وراي اندامآیدا مرزهاي تن حصار خود را می
تشنه شاملو را سیراب ساخته است.

-ها پایان میرسالت اندامدارم / در آن دوردست بعید / که ام  / تو را دوست میدر فراسوي مرزهاي تن
پذیرد

دارم نشیند. / در فراسوي عشق / تو را دوست میها / به تمامی / فرو میها و خواهشو شعله و شور تپش
) 500، 1382مان / با من وعدة دیداري بده. (شاملو، / در فراسوي پرده و رنگ. / در فراسوهاي پیکرهاي
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ست با ناز و کرشمه و غمزه ولی نگاه آیدا براي شاملو از سپیده نگاه معشوق در ادبیات کالسیک مترادف ا
تر است.دم آزادي روشن

تر از سپیده دمی که در رؤیاي من بود. / سپیده دمی که با اي یار، نگاه تو سپیده دمی دیگر است / تابان
)529، 1382مرثیۀ یاران من / در خون من بخشکید / و در ظلمات حقیقت فرو شد. (شاملو، 

حتی بوسه از معشوق او را به یاد «در هر دو دورة شعري شاملو از جسمانیات معشوق خبري نیست 
) در 104، 1381(پورنامداریان، » هاي خویش بر خاك نهاد.اندازد که یاران با دهان سرخ زخمهایی میبوسه

ابد و این دوگانگی تا یهاي دورة نخست تقدیس عشق در متنی از نقد زندگی و اجتماع جریان میعاشقانه
- حدي متضاد، عمق و شکوهی جاودان و خاص به این شعرها بخشیده است. این شعرها آسمان بهاري را می

)105مانند. (همان، 
کند:شاملو زیبایی زن را چنین توصیف می

م نیازمیان خورشیدهاي همیشه / زیبایی تو / لنگري است / خورشیدي که / از سپیده دم ستارگان / بی
)126، 1382کند. (شاملو، می

جلوة روانی زن شعر شاملو:
روابط عشق و معشوق را نه تکاپویی دو سویه براي یگانگی و پیوستگی که « در ادبیات کالسیک 

اعتنا به عشق، فاقد عواطف و در نتیجه کند. معشوق، زیبارو، خواستنی و بیمناسبات قدرت تعیین می
تاه از برخورداري او. در این مناسبات قدرت است که سیستم دیرینه ناز و قدرتمند است و دست شاعر کو

سرایی در این نظام نظري و عاطفی شکل شود و سراسر عاشقانهنیاز در شعر عاشقانه پارسی بنیان گذاشته می
)292، 1381اختیاري، (صاحب» گیرد.می

آالم روحی شاعر است. او که همچون خود دهندة هاي شاملو آرامبخش و تسکیناز نظر روانی زن عاشقانه
شاعر عاشق است قصد دیگرآزاري ندارد و در وجودش چیزي به نام کبر و ناز نیست تا با تمسک بدان روح 

دار کند. آن دو عاشق هم هستند. آیدا معشوق شاملو است و شاملو محبوب آیدا.عاشق خود را جریحه
گوید. آیدا اگر آیداست به هاي ظاهري او سخن نمیاز جنبهآلش دیگرشاملو پس از آشنایی با زن ایده

هاي معنوي اوست و به علت خاطر زیبایی منحصر به فردش نیست، بلکه به خاطر هویت فردي و زیبایی
یافتنی آنیماي ذهن شاملو شد. آیدا وجود ملموس و دستدرك و شناختش از شاملوست که تبدیل به آیدا می

است.
پردازي صوفیانه یا مالیخولیایی رمانتیک و این یک تجربه مشخص است و نه یک خیالدر اینجا عشق«

کند. توجه به شخص و فرد و نوع و اي است که ادبیات مدرن را از کالسیک جدا میدرست همان مشخصه
) 2، 1380(نفیسی، » سازي.پرورش شخصیت به جاي تیپ

گیري:نتیجه
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اش سال و نیز اتفاقات پی در پی اجتماعی، رابطه شاملو با جامعهدر دوره اول که به فراخور سن و «
گرایانه است. تمام اتفاقات اجتماعی، منظر نظر او است و شاعر به کوچکترین موضوعات اي برونرابطه

دهد. پر واضح است که در آن دوره توجه شاعر به مبارزات ضد رژیم دیکتاتوري و اجتماعی واکنش نشان می
شود و کشند جلب میاجتماعی اعالم انزجار از دژخیمان ساواك که به راحتی و آسانی انسان میالزام تحرك

هایی دهد در این دوره ضرباهنگ و تواتر کلمهاي مدام اتفاقات اجتماعی را باز تاب میشاعر همچون آینه
) 80-81، 1389ده، زا(خباززیان» نظیر فریاد، خنجر، خون، موج، رفتن و از این قبیل بسیار باالست.

ها در ها نخواهد بود بلکه براي پیشبرد این واژگان و بار معنایی آنطبیعی است که زن پیش از این واژه
بیرون از گود عمل خواهد کرد.
شاملوي ناامید از عرصۀ سیاست و آزادي درد تنهایی و ناامیدي خود را در 32اما پس از شکست مرداد 

اند، اکنون دهد. جامعه و مردم که شاعر را در پهنۀ سیاست تنها گذاشتهتسکین می» داآی«آلش وصال با زن ایده
شوند آیدا و عشقش به شاملو و بالعکس شاملو و عشق او به آیدا جایگزین از منظر نفرت نگریسته می

شود.تقدیس عشق به مردم و آینده جامعه می
شود. در دوره قبل شاعر، عشق به زن را به عدي میپس از آشنایی با آیدا عشق شاعر تا چندین سال تک ب

آورد.همراه عشق به مردم و حماسه می
خواند و اینک پس از شناخت و در دوره نخست شاعر سرود و ستایش آزادي و انسان قهرمان را می

یر از آشنایی با آیدا هر چه هست فقط سرود و ستایش انسان عاشق است و در مقابل آن، ذم، نوع انسان به غ
-شویم یک نوع جاافتادگی در شعر عاشقانههاي نخستین عشق به آیدا دورتر میآیداست. اما هر چه از سال

کند. با کنیم و آن اینکه آشنایی با آیدا دریچۀ ذهن شاعر را به دنیاي دیگري باز  میهاي شاملو مشاهده می
- یگري در کنار عشق آیدا رشد میگذشت سن شاعر هم در عرصۀ زندگی و هم در عرصۀ شعري مضامین د

تري از هاي عمومیکند. ذهن به عرصهتر مییابی ذهن را محسوسدرنگ و تأمل در هستی، آهنگ عمق«کند. 
-هاي اندیشمندانهگراید. جهان و تقدیر و مرگ و زمان و ... شعر را به سرچشمههاي هموارة آدمی میپرسش

ازگشت هموارة ذهن به سوي مسائل سیاسی و مواجهه با فقدان کند. در عین حال زنجیرة بتري هدایت می
افکن است. در مجموع یک غم آواي اجتماعی و فلسفی ارائه عظمت و شأن اجتماعی انسان همچنان طنین

)333، 1372(مختاري، » هاي بیشتر ذهن است.شود که نشان مشخصی از پختگیمی
کتابنامه

ر شعر احمد شاملو، انتشارات زمستان، تهران، چاپ اول.، تأملی د1374پورنامداریان، تقی، -1
،  نقد آثار احمد شاملو، نشر آروین، تهران.1373دستغیب، عبدالعلی،-2
)، انتشارات نگاه، تهران، چاپ دوم. 1، شعر زمان ما (1368حقوقی، محمد، ، -3
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ثالث، سهراب سپهري و هاي چهار شاعر بزرگ (نیما یوشیج، اخوان ، بهترین1389بخش، علی، حیات-4
احمد شاملو)، تهران، نشر نسل آفتاب.

، زن آرمانی، زن فتانه، بررسی تطبیقی جایگاه زن در ادبیات فارسی، نشر قطره، 1383زاده، آذین،حسین-5
تهران، چاپ اول.

، زن از نگاه شاعر، انتشارات نداي فرهنگ، تهران، چاپ اول.1376خاقانی، علی، -6
هاي اشعار، ، احمد شاملو، پرسه در ناممکن زبان، زندگی، اندیشه و گزیده1389مرتضی،زاده،خبازیان-7

مرندیز، مشهد. 
، گزیدة اشعار، انتشارات نگاه، تهران، چاپ دوم.1380شاملو، احمد، -8
تا.هاي فراموش شده، بی،  آهنگ1326ـــــــــــ ،-9

ها، انتشارات هیمند، تهران، چاپ اول.شقانهها و عاصاحب اختیاري، بهروز، احمد شاعر شبانه-10
.336-351، صص 11گاه مفاهیم نمادین، نشریۀ بخارا، شمارة عدنانی، فرزین، شعر شاملو جلوه-11
، انسان در شعر معاصر، انتشارات توس، چاپ دوم.1372مختاري، محمد،-12

هامقاله
armaghanدر » عر احمد شاملو و نزار قبانیرنگی، جایگاه زن در شآسمان هم«بهداروند، ارمغان، -13

behdarvand. Blogfa.com
هاي روانی و جسمانی زن و نقش آنها در رابطه عاشقانه در ، ویژگی1386تبریزي، منصوره، پاییز -14

109-128،صص 2، شماره 5اشعار شاملو و نظامی، پژوهش زنان دوره 
معاصر فارسی و عربی، مجموعه مقاالت همایش ملی زاده، مهین، تصویر زن در اشعار شاعرانحاجی-15

.239-259، صص 1390، 1ادبیات تطبیقی بناب، شماره 
، چهره زن در شعر شاملو، مجله استاندارد. 1380نفیسی، مجید،-16
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)موسیقی بیرونی شعر کودك (دهه هفتاد
فاطمه مجیدي
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور

رشیزيناهید ت
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
هاي موسیقی بیرونی از جمله: تنوع اوزان در شعر کودك، ي حاضر بررسی و تحلیل جلوههدف مقاله

پرکارترین اوزان شعر کودك، عوامل مؤثر در چگونگی حالت وزن، تقسیم اوزان شعر کودك با توجه به تعداد 
هاي ها و حال مخاطب است. براي این منظور شصت و سه مجموعه از شعرو تکرار ارکان، شکل کلی قالب

سرایان به اعجاز ي هفتاد انتخاب شده است. کودکانهدهه"ج"و "ب"، "الف "هاي سنی کودك گروه
توان یافت که خالی از هاي مورد بررسی شعري را نمیاند؛ از این رو در تمام مجموعهموسیقی بیرونی واقف

ي بحث گویاي اهمیت موسیقی بیرونی در شعر کودك است.یرونی باشد. نتیجهموسیقی ب
ي هفتاد، موسیقی بیرونی، وزن.شعر کودك، دههها:کلیدواژه
مقدمه

شعر کودك عنوانی پیچیده است که این پیچیدگی از یک سو به  واژه ي کودك و از سوي دیگر به 
و اندیشمندان زیادي به تعریف شعر و روشن کردن ماهیت گردد. محققانساختار پیچیده و هنري شعر بر می

ترین تعریفی که تا به امروز از شعر ارائه شده تعریف دکتر شفیعی کدکنی در کتاب اند؛ اما دقیقآن پرداخته
» خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته استشعر گره«ادوار شعر فارسی است: 

ي عناصر شعر (عاطفه، تخیل، زبان، آهنگ و شکل) و ارتباط ). این تعریف از همه86: 1380کدکنی، (شفیعی
-گوید. شعر کودك در اصل با تعریفی که از شعر به معناي عام آن داده شد تفاوتی نمیآنها با هم سخن می

دك را از شعر تر باشد. آنچه شعر کوشود باید قويتجربه سروده میکند. حتی این شعر چون براي گروهی کم
خردساالن بیشتر از آنکه به معناي «ها و امکانات اوست.براي مثال در بعد آهنگ شعرکند نیازبزرگسال جدا می

) و این رکن شعر 296: 1384(پوالدي، » شعر توجه داشته باشند در شعر به دنبال آهنگ و موسیقی هستند
ترین نوع موسیقی در شعر کودك موسیقی پررنگبراي آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. در میان انواع

موسیقی بیرونی است.
منظور از موسیقی بیرونی شعر جانب عروضی وزن شعر است [...] . در این قلمرو هیچ شاعري به «

شاعري دیگر برتري ندارد؛ مگر بر تنوع اوزان یا به هماهنگی اوزان با تجارب روحی و دیگر جوانب 
).391: 1370کدکنی، (شفیعی» موسیقایی شعرش
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آید؛ گویا لذت بردن از موسیقی بیرونی ـ وزن عروضی ـ همان طور که در کتاب ادوار شعر فارسی می
امري غریزي است یا نزدیک به غریزه. به همین دلیل است که در شعر کودکان و عوام مهمترین عامل 

).102: 1359فیعی کدکنی، موسیقایی، عامل وزن است که آشکارترین موسیقی را همراه دارد (ش
ـ وزن 2ـ وزن هجایی 1شود: ي مصطفی رحماندوست دو نوع وزن استفاده میدر شعر کودك به گفته

- رود که والدین یا مربیان براي آنها میهاي هجایی غالباً در شعرهاي خردساالن به کار میعروضی. وزن
: 1370شود (رحماندوست، ها استفاده میهاي سنی باالتر از وزن عروضی در شعرگروهخوانند؛ اما براي

ي این مقاله بیرون است؛ اما جاي پژوهش در باب موسیقی شعر ). بررسی وزن هجایی از حوصله66
ماند؛ و پاسخ به این سؤال که آیا واقعاً وزن شعر خردسال هجایی است یا همانند وزن خردسال باقی می

تر ، ثابت هاي وزن شعر عامیانه همچون: اختیارات بیشتر و متنوععر عامیانه، عروضی است و ویژگیش
) مجالی دیگر 64: 1357ها را در خود دارد (وحیدیان کامیار، ها و تغییر طول مصرعنبودن  امتداد مصوت

طلبد.می
رونی مورد بررسی قرار گرفته در این مقاله به صورت موردي شعر کودك دهۀ هفتاد از نظر موسیقی بی

توان یافت که خالی از عنصر وزن باشد؛ زیرا ي هفتاد شعري را نمیاست. در مجموع اشعار کودك دهه
این عنصر براي کودکان به عنوان مخاطب، اهمیت فراوانی دارد.

تنوع اوزان شعر
وع اوزان شعري در آثار هر شاعر است. این امر موجب برتري یکی از مباحث مطرح در باب وزن، تن

بحر به کار رفته 64ي هفتاد کالً شاعران بر یکدیگر است. در آثار مورد بررسی از شعرهاي کودك دهه
اند. کارترین شاعران این دهه نشان داده شدهاست. در جدول زیر تنوع اوزان و پر

نام شاعر
ناصر 

کشاورز
اسداهللا 

نیشعبا
افسانه 
شعبان نژاد

صفورا 
نیري

مصطفی 
رحماندوست

جعفر 
ابراهیمی

محمد 
کاظم مزینانی

1271158451484123تعداد شعر

26392114171513تعداد اوزان

شود اسداهللا شعبانی در شعرهایش تنوع اوزان بیشتري دارد. همانطور که در جدول باال مشاهده می
ن شعر کودكپرکاربردترین اوزا
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اوزان شعر کودك غالباً اوزانی کوتاه هستند. پرکاربردترین اوزان در شعر کودك نیز از این قاعده مستثنی 
ي هفتاد آمده است و پرکارترین شاعران در به نیستند. در جدول زیر پربسامدترین اوزان شعر کودك دهه

ن هم مشخص شده اند.کارگیري وز

پرکاربردترین اوزان
بسامددرکل 

شعرها
پرکارترین 

شاعر در این وزن
بسامد در 

آثار شاعر
کل آثار

شاعر

3251صفورا نیري58مستفعلن، فعولن

16127ناصر کشاورز52فاعالتن، فاعالتن

9127ناصر کشاورز45فاعالتن، فعلن

1013شکوه قاسم نیا34مفاعلن، فعولن

33مفاعلن، مفاعلن
ناصر کشاورز

اسداهللا شعبانی
12
12

127
115

1142جعفر ابراهیمی32مستفعلن، فع
مفاعلن،مفاعلن،فعول

ن
31

- افسانه شعبان
نژاد

2984

مستفعلن،مستفعلن، 
فع

9127ناصر کشاورز29

6115اسداهللا شعبانی26مستفعلن، مستفعلن

10127صر کشاورزنا24مستفعلن، فع لن

ي هفتاد وزن کاربردترین وزن در شعر کودك دههشود پرهمانطور که در جدول باال مشاهده می
بار تکرار، پرکارترین 52با "فاعالتن، فاعالتن"بار تکرار؛ و پس از آن 58است با "مستفعلن، فعولن"

و افسانه شعبان نژاد با "مستفعلن، فعولن"بار وزن32هاي پرکاربرد صفورا نیري با بسامد شاعران در وزن
است."مفاعلن، مفاعلن، فعولن"وزن 
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هاي سرایان  و از رهگذر آن وزنترین اوزان براي کودکانهتوان دلچسببا نگاهی به جدول باال می
مورد پسند کودکان را شناخت.

عواملی که در چگونگی حالت وزن تأثیر دارند
انگیز و گاه آرامش گیرند. گاه شادند و تند، گاه غمهاي مختلفی را به خود میهاي شعر حالتوزن

ها مورد توان در تغییر حاالت وزناند؟ عواملی را میها را پذیرفتهبخش. اما چگونه اوزان شعر این حالت
- ن عوامل را در اوزان مورد استفاده شعر کودك مورد بررسی قرار میتوجه و بررسی قرار داد. که ما ای

نسبت هجاهاي کوتاه به بلند:-1دهیم.
هاي زبان فارسی طوري است که هجاهاي کوتاه آن کمتر از هجاهاي بلند است؛ چون ساختمان واژه

هجاهاي کوتاه نسبت به هجاهاي بلند در اوزان نصف به نصف است (وحیدیان، لذا معموالً زیادترین حد 
1369 :64.(

دانند و بر تر میتر و مهیجدکتر خانلري اوزانی که شمارة نسبی هجاهاي کوتاه آن بیشتر باشد را عاطفی
خانلري، (ناتلشود.تر میتر و مالیماند که هر چه تعداد هجاهاي بلند بیشتر باشد وزن آراماین عقیده

1347 :18(
گذارد. این حکم به طور کل صادق است؛ اما در شعر کودك دکتر وحیدیان نیز بر این نکته صحه می

هاست. ها در آن بیشتر از صامتوزن مورد استفاده تنها دو وزن است که تعداد مصوت64ي هفتاد از دهه
بار کاربرد. در این اوزان هر چند که 4با » تن، فعلنفعالتن، فعال«بار کاربرد و 19با » فعالتن، فعلن«وزن 

اي است که در پایان رکن ها به گونهي قرار گرفتن هجاتعداد هجاهاي کوتاه بیشتر است؛ اما چون شیوه
وزن به کار رفته در شعر 64دو هجاي بلند قرار گرفته است، وزن سنگین شده است. در هفت وزن از 

توان اوزان نرم و سنگین ها برابر است. در این اوزان هم میها و مصوتصامتي هفتاد تعداد کودك دهه
هجاي بلند تشکیل شده 4هجاي کوتاه و 4که از » مفاعلن، مفاعلن«را یافت و هم تند و ضربی. مثالً وزن 

ه هجاي بلند دید4هجاي کوتاه و 4که در ساختمان آن » فعالت، فاعالتن«است از اوزان نرم است. اما 
هاست. هایش بیشتر از مصوتوزن از اوزان مورد بررسی تعداد صامت54شود وزنی نسبتاً تند است. می

ها در وزنی نسبت به وزن دیگر کمتر باشد وزن تندتر و شادتر است. در مورد اخیر هر چه تعداد صامت
هجاي 2با "فعولنمستفعلن،"هجاي بلند و 4هجاي کوتاه و 3با "مفاعلن، فعولن"براي مثال، وزن 

دهیم. در هر دوي این اوزان تعداد هجاها برابر است. هر هجاي بلند را مورد بررسی قرار می5کوتاه و 
اي از تر. پارهبیشتر است و وزن ریتمیک"مفاعلن، فعولن"هجا دارد. اما تعداد هجاهاي کوتاه وزن 7وزن 

یم:بیندو شعر سروده شده در این دو وزن را در زیر می
هایی/ براي ما فرستاداز آسمان رسیده/ نسیم دختر باد/ خدا چه هدیه
(نسیم دختر باد، افشین عالء، سبد سبد ستاره)
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روي بلوز من هست/ یک موش شاد کوچک/ چیزي نوشته این موش/ با یک مداد کوچک
(سیب جان سالم، ناصر کشاورز، موش خارجی)

تر از شعر دوم است؛ زیرا گین هستند؛ اما وزن شعر اول آهنگینهر دوي این اوزان به دلیل کوتاهی، آهن
و حضور » ش«توان مشاهده کرد؛ با اینکه در شعر دوم واج آرایی حضور هجاهاي کوتاه را در آن بیشتر می

کند.تر شدن وزن کمک میدر پاره به موسیقایی» کوچک«ردیف 
ترتیب قرار گرفتن هجاهاي کوتاه و بلند:-2

یکی دیگر از فاکتورهایی که در حالت وزن تأثیر دارد ترتیب قرارگرفتن هجاهاي کوتاه و بلند است. به 
گیرند یا به هم نزدیک هستند و توان گفت اوزانی که هجاهاي کوتاه آن کنار هم قرار میطور کلی می

شود. هر چه تمرکز هجاهاي کوتاه در یابند وزن تندتر میبه صورت نامنظم آرایش میهجاهاي کوتاه و بلند
اند چون بنا شده"مفتعلن"شود. براي مثال در اوزانی که بر رکن پایان ارکان بیشتر باشد سرعت وزن بیشتر می

شوند.دتر و تندتر میگیرند وزن شادو هجاي کوتاه کنار هم به صورت نامنظم و نزدیک به پایان رکن قرار می
هاي آبقل چشمهي پر گل زمین/ قلتنگ بلور آسمان/ ماهی سرخ آفتاب/ سفره

(عصا و اسب چوبی، اسداهللا شعبانی، بهار ما، بهار ما)
هاي بلند به آخر گیرند اوزانی سنگین هستند. هر چه هجااما اوزانی که هجاهاي بلند آن کنار هم قرار می

ها در شعر کودك باالست. اوزان مبتنی بر شود. بسامد این نوع وزنتر میوزن سنگینشوندرکن منتقل می
از این دسته هستند. براي نمونه "فاعلن"و "فعولن"، "مفاعلن"، "مفعولن"، "فاعالتن"، "مستفعلن"رکن 
بینیم:را با هم می"مفاعیلن، فعولن"در وزن "عروسک الله"شعر

ي خانه/ نکرده موي او را/ کسی در خانه شانهعروسک مانده تنها/ نشسته تو
(پولک ماه، اسداهللا شعبانی، عروسک الله)

انگیزش تناسب دارد.وزن سنگین این شعر با موضوع غم
اوزانی که تقسیم هجاهاي آنها با نظم خاصی است؛ مثالً یک کوتاه و یک بلند یا دو کوتاه و دو بلند و یا 

توان از آنها استفاده کرد. امش بخش که براي بیان مسائل فکر برانگیز میبالعکس؛ اوزانی هستند نرم و آر
از این نوع هستند."مفاعلن"و"فعالتن"، "فاعالت"اوزانی که مبتنی بر رکن 

کندکند/ غنچه براي گل شدن/ تو را بهانه میموي درخت بید را/ دست تو شانه می
(شال سبز، حسین احمدي، نسیم)

تواند به کند و مخاطب    میاست. منظم بودن هجاها ذهن را متمرکز می"علن، مفاعلنمفا"وزن این شعر 
فکر در باب شعر و موضوع آن بپردازد.
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-در این شعر شاعر تا پایان شعر سخنی از راز شعر (همان تو که مشخص نیست که کیست)     نمی
کند. این شعر، کودك را وادار به فکر  میگشاید. پنهان ماندن رازگوید و تنها اسم شعر است که راز را می

شعر پایانی باز دارد.
رکن پایانی اوزان:-3

کند، رکن پایانی اوزان است که به صورت نامکرر    ي دیگري که در حاالت وزن تغییر ایجاد مینکته
گذارد. ي چینش آنها، در وزن و کیفیت آن تأثیر میو شیوهآید. تعداد هجاهاي کوتاه و بلند این رکنمی

آوریم:را می"فاعالتن، فعلن"و دیگري بر وزن "مستفعلن، فع لن"براي نمونه دو شعر یکی بر وزن 
خوانممانم/ مانند یک پوپک/ آواز میمانند یک زنبق/ در کوه می

(آب، مثل سالم!، جعفر ابراهیمی، من شاعرم)
ریزد (همان. شهر)خیزد/ دوده از هر طرفش/ بر زمین میمیکه از آن/ دود برچیست آنجا 

در این دو شعر، رکن اول سه هجاي بلند دارد و یک کوتاه. و رکن دوم در وزن اول دو هجاي بلند 
دارد و رکن دوم دو هجاي کوتاه دارد (که از لحاظ کشش برابر یک هجاي بلند است) و یک هجاي بلند. 

تر است.دوم به دلیل حضور دو هجاي کوتاه از شعر اول ریتمیکاما شعر 
ها:طول مصراع-4

ها و تعداد ارکان آن  است. هر چه عاملی دیگر در تعیین کیفیت موسیقی و حالت وزن طول مصراع
شود ها بیشتر میو هرچه طول مصراعشودتر و شادتر میها کمتر باشد وزن به نسبت ریتمیکطول مصراع
ي گردد. بر این نکته کودکانه سرایان به خوبی واقفند. و با در نظر گرفتن روحیهتر میتر ونرموزن سنگین

کنند. اینان اوزان دو رکنی را از اوزان تک شاد و پرتحرك مخاطبشان تعمداً از اوزان کوتاه استفاده می
ي کودکانه سرایان وزن مورداستفاده64اند. از تر یافتهتر و آهنگینناسبرکنی، سه رکنی و چهار رکنی م

-اي از شعري دو رکنی و سه رکنی را میاند. براي نمونه پارهوزن در ساختاري دو رکنی سروده شده42

آوریم:
ام دارممن مثل یک باغم/ از غنچه سرشارم/ صدها گل زیبا/ در سینه

یمی، من شاعرم)(آب، مثل سالم، جعفر ابراه
پی/ برگ سکوت درجیکی تند و پیهاي بید روییدند/ با جیکهاي کال/ بر شاخهها چون میوهگنجشک

ظهر را چیدند (آواز پوپک، جعفر ابراهیمی، گنجشک)
و شعر دوم در وزن "مستفعلن، فع لن"دو شعر باال هر دو از یک شاعر هستند؛ اما شعر اول در وزن 

تر و شادتر ها، آهنگینتر بودن پارهسروده شده است. شعر اول به دلیل کوتاه"ن، فع لنمستفعلن، مستفعل"
از وزن دوم است. 

تقسیم اوزان با توجه به تعداد ارکان
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ن در بیت است. هدف از انتخاب ها و کم بودن تعداد ارکاهاي شعر کودك کوتاهی مصراعیکی از ویژگی
). این 25: 1382منش، ي شعر است (عباس کیآهنگی آنها و انتقال سریع پیام و اندیشهاوزان کوتاه خوش

هاي بنديمدت او هماهنگ است.در تقسیمي کوتاهاوزان کوتاه با حوصله و تمرکز محدود کودك و حافظه
پردازیم.حاظ تعداد رکن میي هفتاد از لهاي کودك دههزیر به بسامد شعر

اوزان تک رکنی
ي از مجموعه"باد"هاي مورد بررسی از شعر کودك تنها یک شعر تک رکنی یافت شد. شعر در مجموعه

- یي اول این شعر را مسروده شده بود. پاره"مفعولن"بابا آمد نان آورد از مصطفی رحماندوست که در وزن 
بینیم:

گردد/ آزاد است.هو هو هو/ این باد است/ می
اوزان دو رکنی

هاي دو ي هفتاد با توجه به تعداد ارکان در هر مصراع وزنهاي کودك دههپربسامدترین نوع وزن در شعر
دو رکنی هستند. این درصد نشان از ي هفتادهاي به کار رفته در شعر کودك دهه% از کل وزن64رکنی است. 

سرایان به این نوع وزن است.توجه کودکانه
قد یک عالم برایش/ هر کسی کادو گرفته/ خوش به حال او که اینقدر/ چیزهاي نو گرفته

(کالغ زرد، ناصر کشاورز، مثل گلها، مثل باران)
ر وزن شعر عامیانه مطلوب هاي دکتر وحیدیان کامیار دي جالب توجه اینجاست که بررسینکته

کند. از مجموع چهل وزن به کار رفته در شعر بودن اوزان دو رکنی را در شعر عامیانه نیز اثبات می
عامیانه بیست وزن دو رکنی است. دو وزن یک رکنی، نه وزن سه رکنی و نه وزن چهار رکنی 

شعر عامیانه و شعر رسمی هاي). این امر نشان شباهت ویژگی187ـ144: 1357(وحیدیان کامیار، 
کودك  است.

اوزان سه رکنی
هاي سه رکنی هستند. و  ي هفتاد، وزنهاي دههسرایان در شعري کودکانهبحر مورد استفاده64بحر از 19

ها در بحر رمل اتفاق افتاده است.درصد باالیی از این سه رکنی
حال و ساکت/ تنها و غمگین است و خسته غی/ روباه زیبایی نشسته/ افسرده و بییک روز دیدم کنج با

(خوش به حال ماهیها، جمعی از شاعران، مصطفی رحماندوست، روباه)
اوزان چهار رکنی

از شعرهاي  هاي مورد بررسیاوزان چهار رکنی در شعر کودك حضوري کم رنگ دارند. در مجموعه
توان یافت که به طور کامل چهار رکنی یا مثمن باشد. اما در شعرهاي نیمایی، ي هفتاد شعري را نمیدهه
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از کتاب پروانه و گل سر که "آرزو"توان یافت که چهار رکنی باشند. براي نمونه شعر هایی را میمصراع
آوریم.سروده شده است را می"د"و "ج"براي گروه سنی

زد/ او اي ـ/ یک دخترك با اشکهایش حرف میاي کوچک/ ـ اجارهاي از شهر تهران/در خانهوشهدر گ
هاي وحشی/ با او بخندند/ ها بر پیچک مویش بخوابند/ گلها او را ببوسند/ پروانهآرزو داشت/ گنجشک

ي گوشش ببندند.هاي شاد گیالس طالیی/ بر اللهو   شاخه
ر تنها دو پاره را در وزنی چهار رکنی سروده است. در این شعر تعداد اي شاعپاره12در این شعر 

ي هاست. مثالً در پارهها با توجه به محتواي شعر و تاکید شاعر بر واژهواژگان و کوتاه و بلند شدن مصراع
فقر در یک پاره به تنهایی آمده است؛ تا تاکیدي باشد به این واژه و در نهایت شاعر"اجاري"ي سوم واژه

شکنی است هاي ناموزون شعر نوعی هنجاري دختر را برساند. عالوه بر این، پاره پاره شدنشدید خانواده
شود.که عالوه بر گوش، چشم هم با آن مواجه می

اوزان با توجه به تکرار ارکان
توان در دو گروه اوزان جویباري و خیزابی مورد بررسی قرار داد. اوزان را با توجه به تکرار ارکان می

-همانطور که پیش از این آمد، اوزان خیزابی اوزانی هستند که شوق تکرار در ساختمان آنها احساس می

). و اوزان جویباري اوزانی هستند که در ساختمان آنها شوق تکرار 394: 1370شود (شفیعی کدکنی، 
).395مان. شود (هاحساس نمی

ي هفتاد اوزان خیزابی بسامد پایینی نسبت به اوزان جویباري دارند. اوزان دوري در شعر کودك دهه
ها اصالً کاربرد ندارد. اما با که نوعی از اوزان خیزابی هستند؛ در شعر کودك به دلیل کوتاه بودن مصراع

در ساختمان آنها مشاهده کرد. زیرا هاي اوزان دوري راتوان ویژگینگاهی عمیق به شعرهاي کودك می
هر مصراع شعر کودك در حکم نیم مصراع اوزان دوري است و این امر موجب موسیقایی شدن اوزان 

شود.  جدول پایین اوزان خیزابی (مبتنی بر تکرار  یک رکن) و بسامد آنها و پرکارترین شاعر این وزن می
دهد.را مورد بررسی قرار می

پرکارترین شاعرمدبساوزن خیزابی
تعداد شعر در

این وزن

16ناصر کشاورز52فاعالتن، فاعالتن

33مفاعلن، مفاعلن
ناصر کشاورز

اسداهللا شعبانی
12
12

6اسداهللا شعبانی26مستفعلن، مستفعلن
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3اسداهللا شعبانی4مفتعلن، مفتعلن

2افسانه شعبان نژاد4مفاعیلن، مفاعیلن

2فعولن، فعولن
محمود پوروهاب

ناصر کشاورز
1
1

1جعفر ابراهیمی1مفعولن، مفعولن

1اسداهللا شعبانی1فاعلن، فاعلن، فاعلن

% از کل شعرهاي مورد 60/18وزن است و 8ي هفتاد کل اوزان خیزابی استفاده شده در شعر کودك دهه
اند.بررسی در اوزان خیزابی سروده شده

هاي % از کل شعرهاي مورد بررسی ویژگی40/81باالیی در شعر کودك دارد. اما اوزان جویباري بسامد 
بحر از نوع بحور 56ي هفتاد، بحر مورد استفاده در شعرهاي کودك دهه64اوزان جویباري را دارا بودند. از 

(براي توان مشاهده کرد. کاربردترین بحرهاي جویباري را در جدول اوزان پر کاربرد میجویباري هستند. پر
).80ـ 81شود به صفحهي کالم، رجوع داده میجلوگیري از اطاله

هابندي اوزان با توجه به شکل کلی قالبتقسیم
وزن به شوند. حضوربندي میي قرار گرفتن قافیه دستهي چگونگی وزن و شیوههاي شعري بر پایهقالب

توان در سه قالب مورد بررسی قرار داد.هاي متفاوت را میشیوه
هاست. ها و وزن یکسان بیت: ویژگی بارز این نوع قالب تساوي مصراعهاي سنتی(کالسیک)) قالب1

ور قافیه، تعداد ابیات و گاه نوع وزن هاست؛ اما حضهاي سنتی وزن یکسان بیتویژگی مشترك تمام قالب
هاي سنتی از پیش هاست. کودکانه سرایان از قالبهاي شعري در این نوع قالبوجه تمایز میان ساختار

اند اما؛ در این راستا دست به ابداعاتی بند و ... استفاده کردهپاره، غزل، ترکیبشده مثل مثنوي، چهارطراحی 
هاي شکل سنتی شعر را ها ویژگیلب سه پاره، پنج پاره، شش پاره و.... این قالباند مثل ابداع قاهم زده

ها نوعی اند. ابداع این نوع قالباند یا به ندرت آن را به کار بردهدارند؛ اما گذشتگان یا از آنها استفاده نکرده
از مجموعه "ب سفیداس"ي اول شعر آید. براي نمونه پارهها به حساب میگریزیی در بحث قالبهنجار

آوریم: مهربانتر از آب از صفورا نیري را می
اسب سفید من/ زیباتر از گلهاست/ در دشت سبز و باز/ چون قایقی کوچک/ بر دامن دریاست

هاي شعر آید. طول مصراعمی5و 2اي است که قافیه در تمام بندهاي آن، در مصراع این شعر، پنج پاره
در هر پاره آمده است."مستفعلن، فعلن"زن یکسان است و شعر در و
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ي هفتاد به صورت خاص و شعر کودك به طور عام در قالب تعداد زیادي از شعرهاي کودك دهه
شوند و هم از لحاظ سنتی سروده شده است؛ زیرا کودکان هم از لحاظ دیداري با نظم و تکرار مواجه می

مالل آور شود؛ اما براي کودکان که ویژگی زبان آنها از ساالن شنیداري. تکرار اگر چه شاید براي بزرگ
بخش خواهد بود. عالوه بر آن کودك شعرهاي مبتنی بر تکرار را وري تکرار است لذتهمان آغاز سخن

هاي مشخص در حفظ شعر ها در ایستگاهنشاند. حضور قافیهتر بر ذهن میخواند و راحتتر   میراحت
رساند.به کودك یاري می

: ویژگی موسیقی بیرونی این نوع شعر کوتاه و بلند شدن وزن است با نظمی هاي نیمه سنتی) قالب2
ي اول یا تواند تنها یک پاره کوتاه شود یا دو پاره با نظم خاص؛ مثالً دو پارهخاص. در این نوع شعر    می

رنگ هاي سنتی پرها همچون قالب. اما حضور قافیه در این قالب4و2یا 3و1ي دوم یا پاره دو پاره
هاي سنتی هستند منحاي کوتاه و بلند شدن منظم هاي نیمه سنتی، همان قالبهستند. در واقع قالب

ها.مصراع
ی سنتی با زیر ساختـ شعرهاي نیمه1توان در دو گروه مورد بررسی قرار داد: سنتی را میشعرهاي نیمه

شود این قالب به دو پاره تقسیم میهاي سنتی هستند؛ که هر مصراعها در واقع همان قالبسنتی: این شعر
توان به راحتی یافت.را در شعرهاي اسداهللا شعبانی می

ها چهچهه را/ به باغ دادند/ کشد/ الله زبانه/ چلچلهها/ کرده جوانه/ از دل کوه میشادي خیس شاخه
ها)ها/ چراغ دادند. (عصا و اسب چوبی، اسداهللا شعبانی، چراغ شکوفهاخهها به ششکوفه

آمده. حضور قافیه » مفتعلن فع«آن کوتاه شده و بر وزن 4و 2هاي اي است که پارهپارهاین شعر چهار
است.» مفتعلن مفتعلن«بر وزن 3و1شود. مصراع هاي نام برده مشاهده میدر پاره

توان این شعر را مثنوي دانست که هر مصراع آن به دو مصراع به این شعر، میتراما با نگاهی ژرف
ها و گریز از هنجار دیداري و شنیداري یک نواخت است. و شاعر به منظور کوتاه کردن مصراعتقسیم شده

د و آیي نامساوي. که در هر پاره مکسی میکند؛ دو پارهها را به دو پاره تقسیم میقالب مثنوي، مصراع
کند.تر میي دوم موسیقی آن را ریتمیککوتاه شدن پاره

- ي تنها انار خندید هم میاز مجموعه"گل و گنجشک"ي گریزي را در شش پارهاین نوع از هنجار
اند.ها همه مساوي تقسیم شدهتوان دید. با این تفاوت که در این شعر مصراع

یرو شعر سنتی هستند.ـ شعرهاي نیمه سنتی که تنها از لحاظ قافیه پ2
آورد؛ البته با نظمی خاص. ها را کوتاه و بلند میدر این نوع شعرهاي نیمه سنتی شاعر تعمداً مصراع

آوریم:را می"کالغ"ي اول شعر براي نمونه پاره
کرد زمین سرد/ هوا سرد/ کالغی روي یک سیم/ به من نگاه می

(آب، مثل سالم! جعفر ابراهیمی، کالغ)
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پاره است. یا ها در این شعر همچون قالب چهاربلند هستند. قافیه4و3کوتاه، 2و1ي ن شعر، پارهدر ای
ي بعدي بلند است. بند پارهاي تکراري است کوتاه و چهاري اول هر بند که پارهپاره"پیراهن سبز"در شعر 

بینیماول این شعر را می
ها را بوي گل بیدار کرده/ احساس صحرا زیر ده/ پروانهنزدیک عید است/ آواز باران دشت را سرشار کر
باران سبز رنگ است/ آوازهاي آبی باران قشنگ است

مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، "هاي بعد بر وزن است؛ و پاره"مستفعلن، فع"ي اول این بند بر وزن پاره
."فع

کند؛ اما وزن و قافیه حاکم بر شعر عر، سراینده از وزن و قافیه استفاده میدر این نوع ش) قالب آزاد:3
آید. ها را کوتاه بیاورد یا بلند. قافیه هم هر جایی که شاعر احساس نیاز کند مینیست. او مختار است مصراع

ها به عشعرهاي نیمایی غالباً سرشار از قافیه هستند و مصرا"ب"و "الف"در شعرهاي کودك گروه سنی 
از افسانه شعبان نژاد "کواك کواك"شود. براي نمونه شعر بینی نشده کوتاه و بلند نمیصورت ناگهانی و پیش

آوریم:را  می
کنه/ کواك ـ کواك، کواك!/ ـ صداي کیه؟/ ـ اردکی که سفیده/ ـ بابا برام خریده/ رفته توي آب و شنا می

آد روي آب/ / با ماهی همبازي شده/ هی میره پایین و میکنه/ مشغول آب بازي شدهکواك سر و صدا می
شه توي آبپیرهن او خیس نمی

(قور و قور و قور، قار و قار و قار، افسانه شعبان نژاد، کواك کواك)
سروده شده است. شاعر از لحاظ موسیقی بیرونی "الف"این شعر در قالب نیمایی براي گروه سنی 

شود؛ هر دو پاره از این شعر ن به طور محسوس در این شعر مشاهده نمیرعایت مخاطب را کرده. پرش وز
وزنی یکسان دارد و داراي قافیه است. کودکانه سرایان در شعرهاي گروه سنی باالتر از حق کوتاه و بلند شدن 

کنند.ها با توجه به محتوا به خوبی استفاده میمصراع
ها بوي خوابشد/ از نفس پنجرهصبح شد/ آسمان/ پر شد از آواز گل آفتاب/ پاك

(حرفهاي ناتمام، گروهی از شاعران، سعید هاشمی، شعر و گل و آفتاب)
ي را همراه پاره2ي تواند پارهسروده شده است. شاعر با اینکه می"د"و "ج"این شعر براي گروه سنی 

- ها در قالب نیمایی استفاده  میکردن مصراعبیاورد؛ اما از اختیار کوتاه و بلند 5ي را همراه پاره4يو پاره3
آورد.ها را کوتاه و بلند میکند و مصراع

تحقیقی میدانی از هفتاد کودك پیش دبستانی به عمل آمده است در باب شعرهاي کالسیک و نیمایی و 
استقبال کودکان از این دو نوع. نتایج حاصل از این قرار بوده است: 

ها، توسط هاي مکرر شعر، قافیهقالب شعري لذت بردند؛ اما در بازخوانیـ دوازده کودك از هر دو«
شد.ي شعر همراهی نمیکودکان با خواننده
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ـ  پانزده کودك از شعر در قالب جدید ناراضی بودند.
هاي مکرر شعر، ـ چهل و سه کودك موافق با شعر به سبک متداول شعر کودك بودند و در بازخوانی

).79: 1389(مریم جاللی، » شدي شعر همراهی میها توسط کودکان با خوانندهتعدادي از قافیه
تقسیم اوزان با توجه به حال مخاطب

ـ 2ـ اوزان شفاف 1توان در دو گروه مورد بررسی قرار داد: اوزان شعر را با توجه به حال مخاطب می
ي ر. اوزان شفاف اوزانی هستند که در نخستین برخورد، نظام ایقاعی آن را شنونده یا خوانندهاوزان کد

کند؛ اما اوزان کدر اوزانی هستند که به راحتی قابل حدس نیستند. (شفیعی شعربه روشنی احساس می
یک ) میزان سنجش اوزان کدر و شفاف مخاطب شعر است. و مخاطبان شعر همه در397: 1370کدکنی، 

توان عواملی را که بندي بدهیم؛ اما میسطح نیستند که ما بتوانیم آمارهاي دقیقی در خصوص این دسته
توان شود (خاصه در شعر کودك) مورد بررسی قرار داد. این عوامل را میتر یک وزن میباعث فهم سخت

ها (خاصه در شعرهاي کودك اعها، کوتاه و بلند شدن مصربندي کرد: طوالنی بودن پارهدر چند گروه دسته
گروه سنی پایین)، استفاده از اوزان غریب، وجود اختیارات شاعري، خاصه اختیارات وزنی.

ها:طوالنی بودن پاره
ا ي کمش، اوزان ري کوتاه مدت و حوصلههاي شعر براي کودك با توجه به حافظهطوالنی بودن پاره

آوریم:را می» فاعالتن«ي عروضی کند. براي مثال از کتاب شال سبز سه وزن بر پایهبراي او کدر می
هاستکنیم/ این صدایی آشناست/ باز او پارو به دست/ درمیان کوچهبرف پارو می

(شال سبز، حسین احمدي، در هواي صبح)
:آمده است و اما شعر بعدي"فاعالتن،فاعلن"این شعر بر وزن 

هاي اشک پیداستهایش/ قطرهي خود/ مرد چوپان باز تنهاست/ در میان چشمدر کنار گله
(همان. آواز نی)

شعر آواز نی بر وزن (فاعالتن، فاعالتن) آمده است که از وزن اول تنها یک هجا بیشتر داد.
و اما شعر سوم:

زند/ صورتم رمی به رویم میي گکشد/ بوسهعاقبت خورشید از یک روزنه/ در اتاق سرد من سر می
چشد (همان. سالم آفتاب)گرماي او را می

آمده است که از دو شعر باال یک رکن بیشتر دارد."فاعالتن، فاعالتن، فاعلن"شعر سوم بر وزن 
این سه شعر از یک مجموعه که براي یک گروه سنی سروده شده بود انتخاب کردیم. کوتاه شدن 

کند. خواندن شعر و حتی شنیدن آن را براي تر مییک هجا، وزن را موسیقاییيها، حتی به اندازهوزن
گیرد؛ اما وزنهاي طوالنی تر انجام میکند. و درك موسیقایی آن براي کودك سریعتر میکودکان راحت

کند.حس وزن را خاصه براي گروه سنی پایین مشکل می
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:کوتاه و بلند شدن مصراع
کند و حدس آن را هاي سنی پایین کدر میها را در شعر کودك خاصه گروهیکی دیگر از مسائلی که وزن

هاست.سازد کوتاه و بلند شدن مصراعبراي کودك مشکل می
هاي ها (فاعلن)/ پس کوچهصبح باران (فاعالتن)/ ظهر باران (فاعالتن)/ عصر باران (فاعالتن)/ کوچه

-ها خیس (فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن)/ بال گنجشک و پر پروانهخیس (فاعالتن فع)/ چشم شفاف تمام خانه
ها خیس (فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن)/ پاي باران (فاعالتن)/ باز از داالن تنگ ناودانها (فاعالتن، فاعالتن)/ 

خورد لیز (فاعالتن)/ ...می
چتر شکسته)(صداي ساز باران، محمود پوروهاب،

هاي مکرر وزن سروده شده است. با این حال شکست"د"و "ج"براي گروه سنی "چتر شکسته"شعر 
و "الف"کند؛ این اتفاق در شعرهاي نیمایی گروه سنی شعر، حس وزن را براي کودکان کمی سخت می

ز.ي گربه به من میو داد از ناصر کشاورافتد. مثالً در مجموعهنیز اتفاق می"ب"
استفاده از اوزان غریب

توان اوزانی را در شعر کودك اوزان ناآشنا بسامد خیلی پایینی دارند؛ اما در میان اوزان مورد بررسی می
که » مستفعلن، مفعولن«ترند. بسامد این نوع اوزان در شعر کودك پایین است؛ مثل وزن یافت که ناتراشیده

که این وزن هم یک بار کاربرد داشته است.» فعالتن، فاعلن، فعولن«یک بار به کار رفته یا 
استفاده از اختیارات شاعري

تواند از وزن شود آنجا که شاعر نمیاختیارات شاعري از جهت اینکه موجب تغییر در حاالت وزن می
اختیارات شاعري براي این است که تسهیالتی در سرودن «ي وحیدیان کامیارکند مفید هستند. به گفتهعدول 

تر شعر براي شاعر فراهم کند، اما شاعرخالق و هنرمند از بعضی از اختیارات شاعري براي هر چه هماهنگ
جوید و به ند، بهره میککردن وزن و مضمون به ویژه در اشعاري که مضمون آنها از نظر عاطفی تغییر می

)؛ اما حضور پررنگ این اختیارات شاعري خاصه 69: 1374(وحیدیان کامیار، » بخشدشعرش اعتال می
کنند و حدس وزن را براي مخاطب در هر سنی خاصه براي کودکان اختیارات وزنی، اوزان را کدر می

سازد. مشکل می
استوار "مفاعلن"ه به من میو داد که بر تکرار رکن ي گربمثالً حضور اختیارات وزنی و زبانی مجموعه

-اي را  میپاره"به یک سؤال رسیدم"است، عاملی است بر کدر شدن وزن این شعرها. براي نمونه از شعر 

آوریم:
دهده/ آفتاب و مهتاب میها خواب میده/ به آدمده/ به موش دم دراز میبه بلبل آواز می

در "اختیار ابدال"ها، حضور در تمام مصراع"اي کوتاه پایان مصراعحذف هج"حضور اختیار وزنی 
در مصراع سوم و چهارم باعث کدر شدن وزن شعر شده است."قلب"مصراع دوم و 
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ي ما توي شهر است/ شهر ما لبریز دود است/ زندگی اینجا برایم/ خالی از شعر و سرود استخانه
(پولک ماه، اسداهللا شعبانی، همسایه)

که از اختیارات زبانی "حذف همزه"این پاره ازشعر همسایه به دلیل 4و 2و 1هاي یان مصراعپا
که از اختیارات وزنی است خوانش شعر و درك وزن را کمی "حذف مصوت کوتاه پایان مصراع"است و 

کند.با مشکل مواجه می
ترین اختیار وزنی ت و پررنگاس"حذف همزه"ترین اختیار زبانی مورد استفاده در شعر کودك پررنگ

ها مجالی فراخ . ناگفته نماند که در شعر کودك به دلیل کوتاه بودن پاره"حذف مصوت پایان مصراع"
ماند.براي حضور اختیارات شاعر نمی

گیري:نتیجه
یکی دیگر از انواع موسیقی شنیداري در شعر کودك موسیقی بیرونی است. این نوع موسیقی در شعر 

توان یافت که خالی از هاي مورد بررسی شعري را نمیهمیتی بسیار دارد؛ تا آنجا که در مجموعهکودك ا
موسیقی بیرونی باشد. پرکارترین اوزان شعر کودك، اوزان دورکنی است. شش وزن پرکاربرد شعر کودك 

-ان است. شعرهاي شعر آنهاي شعر کودك یکی از ویژگیي هفتاد، دو رکنی هستند. کوتاه بودن پارهدهه

هاي توان از لحاظ جویباري و خیزابی بودن اوزانشان مورد بررسی قرار داد. از کل شعرهاي کودك را می
درصد از اوزان خیزابی است. 6/18درصد اوزان جویباري هستند و تنها 4/81ي هفتاد، مورد بررسی دهه

دیکتر است؛ زیرا در غالب این اوزان این در حالی است که ویژگی اوزان شعر کودك به اوزان خیزابی نز
شود و در گروه اوزان خیزابی جاي اگر هردو مصراع را در یک مصراع جاي دهیم وزن شعر دوري می

ها یا برابر آنها شود وزن شکل ها در بیتی بیشتر از صامتگیرد. در شعرهاي کودك هرگاه تعداد مصوتمی
ها ها از مصوتهایی که تعداد صامتسنگین؛ اما در وزنتواند ریتمیک و شاد باشد و هم گرفته هم می

ها به طور نسبی در وزنی بیشتر از وزن دیگر باشد وزن ها از صامتبیشتر است هرگاه تعداد مصوت
شود. شادتر می
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» معنی«و » صورت«انداز متفاوت ازتکامل دو چشم
ي فردوسیدر شاهنامه

دکتر رامین محرّمی
ر دانشگاه محقّق اردبیلیدانشیا

1چیمن فتحی

ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلیکارشناس
چکیده

هاي گوناگون ادبی و دانشمندان دانش بالغت، گروهی  صورت یک اثر ادبی از میان نظریه پردازان مکتب
بینـی او در اوج  ی بـه ماننـدجهان  دهند و گروهی معنی را بر صورت. اما شعرفردوسـ را بر معنی آن برتري می
است. درشعراو صورت برمعنی و معنی بـر صـورت برتـري ندارنـد. بـه بیـان دیگـر،        توازن وتعادل قرارگرفته

را ي خود دریافت کرده وآنفردوسی نخست محتواي حماسی شعرش را، چونان معناي اولیه، از مآخذ حماسه
هـایی هماهنـگ   » هنرسـازه «یابی از ده است؛ سپس با بهرهدر خود متمرکزنمو» روح یک دوران ملّی«همچون 

ي خود به مخاطب را بـه  راه،  قدرت انتقال احساس و اندیشهباآن، صورت یا فرم هنري به آن بخشیده واز این
فردوسی با آفرینش یک صورت هنري از یک معنی خام حماسی، یـک  است. در حقیقت، حکیمکمال رسانده

است.  از راه این معنی ثانویه، روح زمانه را به ژرفاي ذهن و جان مخاطب دمیدهمعنی هنري آفریده و 
شاهنامه، صورت(فرم)، معنی(محتوا)، روح دوران، هنرسازه.ها:کلیدواژه

درآمد-1
)3/1393ژرف       نیست ممکن جز زسلطانی شگرف(مثنوي، » معنی«با چنین » صورت«جمع 

نهد که احساس و ي وجود میان، هنرحقیقی، زمانی پا به عرصهنظربراساس 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 ویژهاثر، هرگز قابل تصور نیست بلکه نیازمند بهرهیک 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 .گونه در انتقال و سرایت احساس و ادراکش به مخاطب بهو 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 و معناي احساس و اندیشهبه اثرش صورت ببخشد و از این راه محتوا 

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 بالد و به مخاطب سرایت میپرورد، 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 هگونه تقابل دیرینبدین
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 –ومِ ملّیي منظاز میان شاعران بزرگ ادب پارسی، حکیم فردوسی در شاهنامه، حماسه

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

به زندگی واداشته و در سطح کالن و کلّی، فرم(صورت) ي شعرش را نیز خود، سایر عوامل و اجزاي سازنده
هنري بدان بخشیده است و بدین ترتیب از رهگذرِ صورت هنري شعرش، محتواي خام حماسی ذهن خود را 

دمد و در یک کالم: 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 بارهیزش میصورت را با معنی دیدار و آم

، »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

ننده آشکار کنند اي خود را برخواآیند و به گونهاز حالت آشنا و تکراري و غیر فعال خود به در-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. یی که ارزش ادبی ندارند، جدا میهامتن

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
ردند . گیر، زنده و پویا گهاي غالب و چشمپرتو اجزا یا هنرسازه

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 149و150دیق هنرسازه هستند( همان: شناختی متن بیفزاید، همه، مصاکه برساحت زیبایی
ها مواد اصلی پژوهشگران ادبیات کنش آنها در یک متن ادبی اشاره کردیم. در واقع هنرسازهجریان برهم

ي هنرسازه قرار دارد. ي 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 سبب انگیزش هنرسازهبه بیان دیگر، هرآنچه

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 چراکه تنها چنین متنی است کهارزش هنري( شعري) بخشیده

وردار است .برخ
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 نحوي و رتوریک ویا گزینش مایگانیتواند با معماري موسیقایی زبان، تنوع در ساختارهاي خود می

).115و155و199غالب پیوند یابد(همان،
، یکسان و مشترك هاي مختلفها و ملّتها و ادبیات فرهنگها، در زباني هنرسازهبدیهی است که همه

و بسیار ها در یک زبان وادبیات آن زبان وجود داشته 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 منظومهنییک نوع ادبی ویا با تفاوت در گزینش وجوه غالب و مایگا

(و » تشخیص«و » نماد«ي ها، دو هنرسازهحماسی ملّی و اساطیري، با توجه به نقش بسزاي  اسطوره
ي حماسی مصنوع یا ادبی، با اند. در مقابل، در یک منظومههایی چشم گیر و برجستهجاندارانگاري)، هنرسازه

ها)، تنوع بیشتري در تر اختیارات و ابتکارات شاعر در آفرینش داستان(داستاني گستردههتوجه به  گستر
و » اغراق«هایی مانندهاي متفاوت حماسه، هنرسازهنظراز گونهشود. اما صرفها دیده میسازهگیري هنرکاربه
گیر و بسزا واع آن از کاربردي چشمي اننیز وجود دارند که در پیوند با ماهیت و ذات حماسه، در همه» تضاد«

برخودارند.
میان »  تناسب«سرا، با ایجاد به طور کلّی می توان گفت رستاخیز و انگیزشی که شاعر حماسه

بخشد یابد، در سطح کالن متن، فرم کالن هنري به آن میهایی ویژه و نوع ادبی حماسه از آن بهره میهنرسازه
هاي همسان در اي کوچک و کوچک تر است. برخی از مهمترین هنرسازههکه 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 » مادن«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، »(استي معنا یا معناهایی پنهانی و ضمنی آن، نماینده

نمادپردازي در حماسه-3-1-2
است. برخی » نماد«هاي اساطیري، هاي حماسی، به ویژه حماسهها در منظومهسازهیکی از فراگیرترین هنر

اول سطح «از پژوهشگران معتقد به وجود سه سطح ذهنی و به تَبع آن، سه سطح زبانی در انسان هستند: 
توانیم زبان حدیث نفس بنامیم ، دوم سطح مشارکت ...(زبان در این سطح) را میخودآگاهی و استشعار
اي یا تخصصی آموزگاران و وعاظ و سیاستمداران و ... دانشمندان، این زبان را حس اجتماعی یا زبان حرفه

ا به وجود ها رها  و داستاناند.سپس سطح تخیل است که زبان ادبی اشعار و نمایش نمایشنامهعملی 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 ن خود به  تصویرپردازيناپذیر ذهبیان اوست؛ اینجاست که انسان براي بیان مفاهیم وصف

ي معنایی نماد، تصویر رساننده«شود که زبان اسطوره، زبانی نمادین است. پس زند. از این رو گفته میمی
ي دنیایی ناشناخته است و فنومنولوژي نماد شرح و وصف آن سرّي و رمزي ... و کاشف وآشکار کننده

، بهترین صورت ممکن از حقایق مبهم و »نماد«تر، بیان ساده) ؛ به10و25: 1364(دالشو، » دنیاست
هاي کرد؛ اما ذهن انسان پس از آفرینش این صورتها را به روشنی بیانتوان آناي است که نمیناشناخته

رونی هاي دهاي بیرونی اسطوره را به معنا و الیهها دارد تا کالبد و الیهگشایی 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،» ( تابندبار باز میهاي بشري را بدور از رنگ و نژاد و تو 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

متضاد خیر و شرّ، بینی این اساطیر بر اصل اعتقاد به دو بن آغازین و ي 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: 1385کاراتی، بینی ایرانی است(سردوالیسم و ثنویت دیرپاي جهان

ي نمادین در اساطیر ایرانی، تر از نبردها و نیروهاي نمادین شاهنامه، بهتر است اندکی با  نیروهاي دوگانهژرف
آشنا شد.
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ي نمادین در اساطیر ایرانی نیروهاي دوگانه-3-1-3-1
خدایان اساطیر و موجودي ایرانی است که هستی، نام و در منابع اساطیر ایرانی ، اهورامزدا، خداي 

ي خرد اهورایی و نماد خویشکاري او عین خرد است. مزدا نماد خرد و خردمندي است. انسان نیز جلوه
تواند با بهره داشتن از نماد زمینی او [اهورامزدا] مرد پارساست... و انسان می« زمینی اهورامزدا است. 

(هینلز، » ي نیک و راستی در وجود او شریک باشداندیشهت او و با دنبال کردن راههاي مختلف شخصیجلوه
). امشاسپندان نیز که در اساطیر ایرانی، جاویدانان مقدس، آفریدگان و یاریگران اهورامزدا در 1371:81

ي وي ویژهي صفتی از صفات ذات اهورامزدایند و خویشکاري مادي و مینآفرینشند، 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

: 1385ی، رستگاري و جاودانگی است(آموزگار،مرگفروتنی؛ خرداد نماد کمال و نجات بشر و امرداد نماد بی
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 شی و آشتینمادي است از بداندی
است و نمادي از شهریاري بد و ستمکاري ... ناهیه (نانگهیثیه) دشمن سپندارمذ که آفریدگان را از قانع بودن 

: 1385(آموزگار، » سازد... تیریز، دشمن خرداد و ... زیریر، دشمن امرداد استدارد 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
نمونه، مهر که یکی از خدایان بزرگ کهن ایرانی بوده و در فرایند تحوالت بعدي به ایزدي بزرگ تبدیل شده، 

تا چیزي از او پوشیده نماند. این هزار گوش و ده هزار چشم در داراي هزار گوش و ده هزار چشم است
).379: 1385شوند.(اوستا، حقیقت، بیان نمادین و اغراق آمیز دانایی و بینایی او محسوب می

اند. ي بعد از کماله دیوان قرار دارند، ناخردمند یا دژخرد و یاریگر بديدیوان اساطیري هم که در مرتبه
هاي زنانه؛ بوشاسب نماد خواب مفرط و تنبلی؛ آز نمادسیري جهی) دیوزن و نمادپلیديبراي نمونه جه(

دیو نماد سخن چینی و غیبت؛ ورن نماد شهوت؛  میتوخت نماد گفتار نادرست؛ ترومد ناپذیري و آز؛ سپزگ
ره و در هاي دیگر از این نوع که دیوان پلید اسطونماد نخوت و غرور؛ رشک نماد حسد و کینه و نمونه

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 یز به آفرینش چهرههاي پیشینیان، خود نها و اسطورهبر درك رمزآلود بودن داستان

بخشد. از این رو در شاهنامه به نمادهاي گوناگون و هاي گذشتگان تداوم میپردازد و یا به نمادنمادین می
بندي کرد:ي زیر دستهگونهتوان آنها را بهخوریم که به طور کلّی میکردارهاي نمادین بسیاري برمی

کید، دختر زیباي کید، پزشک کید، درفش، مادین طبیعی؛ همچون فیلسوفنمادها و کردارهاي ن-الف
توان به نماز بردن، مغز جوانان را خوردن، از نگین، تاج، تازیانه و ... ؛ از کردارهاي نمادین طبیعی نیز می

پهلوي مادر به دنیا آمدن، سر کسی را شست و شو دادن، سر کسی را در تشت بریدن و ...اشاره کرد.
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، 
هریمن، بیرون آمدن از خویش توان به سوارشدن برابعدالطبیعی میببر بیان و ... ؛ و از کردارهاي نمادین ما

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.

ها و کردارهاي نمادین رؤیا.نماد-پ
نمادها و کردارهاي نمادین فال.-ت
ها و کردارهاي نمادین معما.نماد-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 فردوسیپیوند اسطوره و خرد در شاهنامه-3-1-5
دوسی اگرچه داراي بنیاد و بنیانی اساطیري است، اما زبان نمادین اسطوره و باورهاي ي فرشاهنامه

اي ارزشمند ساخته و ي بزرگ اساطیري، خردنامهمدار شیعی فردوسی، از این حماسهنگر و اعتدالمیانه
ترتیب اسطوره و خرد را با هم پیوند داده است.بدین

در همین پیوند اسطوره و خرد است زیرا نماد، چونان صورت اهمیت بسزاي ساختار نمادین شاهنامه، 
یابی و رمزگشایی از آن، سرا، خود در بهرهاي است که شاعر حماسهترین و بجاترین هنرسازهاسطوره، روشن

است چراکه اساطیر اگرچه هاي درونی آن، پیوند و آمیزش دادهصورت وظاهر اثر خود را  با معنا و الیه
ساختی خردپسند و پرمعنا برخوردارند. در حقیقت حکیم اپسند و نامعقول دارند، اما از ژرفروساختی خردن

ي ملّی ایران، مبناي جاي حماسهفردوسی،  با برقرار کردن پیوندي محکم میان اسطوره و خرد در جاي
ریزي یافتند، پایهها بعد بدان دست پردازان نقد ادبی، قرنتعریفی از کارکرد و ماهیت نماد را که نظریه

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 میز طریق بیان نمادین و رمزگونهپس گذر از ادراك حسی به خردورزي در شاهنامه ا

ها را حل پارادوکس عقالنی بودن و عقالنی نبودن اسطوره«ي بیان در حقیقت این گونه
).44:1389موسوي،»(کندمی

است:  هاي شاهنامه گفتهها و رمزگذاريحکیم فردوسی، خود در ماهیت نمادپردازي
ن                      برنگ فسون و بهانه مـدانتو این را دروغ و فسانه مدا«

)   4: 1389فردوسی،  »(از او هرچه اندر خوردبـاخرد                       دگر برره رمز و معنی برد
ي خردگرایانه و معنوي فردوسی، به او امکان همساز کردن خرد و نگري دوسویهترتیب جهانو بدین

ي فردوسی، در موارد بسیاري، مفاهیم و نمادهاي ازند ، داده است. در شاهنامهظاهر ناساسطوره را، که به
اند؛ در حقیقت فردوسی با همراه کردن و همراه آن آمده» دژخردي« یا » خرد«اي در کنار مفهوم اسطوره

ها نواژگان اساطیري با مفاهیم انتزاعی، خود، پیش از تأویل و تفسیر مخاطبان اثرش، به رمزگشایی از آ
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: اند اشاره میخود قرار گرفته

ه ( و همنشینی صورت و معنا ) را در رابطه با مفهوم ي همراهی خرد و اسطورترین نشانهروشن
توان دید: در داستان جمشید می» فرّه«اي اسطوره

)17همان: »  ( بـرو تیره شد فرّه ایـزدي                           به کژي گراییـد و نـابـخردي« 
گونه که لی براي خرد باشد زیرا آني ایزدي معاداي فرّهدر این بیت، می توان بر آن بود که مفهوم اسطوره

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 میدر بسیاري دیگر از ابیات شاهنامه، واژگان و مفاهیم اسطوره
اي هستند، توان آنها را به مفهوم انتزاعی خرد تأویل کرد. یعنی اگرچه این مفاهیم، خود، مفاهیمی اسطورهیم

روشنی همسنگ و معادلی براي مفهوم و معناي خرد یا مفهوم مقابل آن یعنی اما در بافت کلّی بیت، به
آیند: شمار میدژخردي به

کزین بیش مخروش و بازآر هوش...سروش              درود آوریدش خجستـه«
)8و9(همان: « آن بـدکنش دیو روي زمیـن                         بپــردازو پــردخته کن دل زکیناز

، در تفسیري عقالنی، باتوجه به واژگان همنشین آن در بیت، نماد »سروش«اي دراین ابیات، مفهوم اسطوره
، نماد دژخردي است که موجب رشک و حسد شده است. »دیو«ي اعقل و خرد و مفهوم اسطوره
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شناسانه، نبرد با دیوان، مارها، هاي روانبه طور کلی در بخش اساطیري شاهنامه، براساس برخی از دیدگاه
ي شرور و حیوانی وجود آدمی، یعنی هاي درونی یا سویهتوان 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 شدهمود پیدا میهاي شرور آسمانی که به هیأت اژدها و دیگر اهریمنان نالگویی 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
کشف آتش پایان یافت؛ هاي نبرد هوشنگ با مار، که به ها را در اسطورههاي این نبردآشکارترین نمونه

پیروزي خرد یا خیر) گردید؛ و نبرد تهمورث با دیوان که موجب پیدایش دانش و آموزش خطّ و نوشتار (
ارج شدن هنر و دانش، نهان ماندن نیکی و راستی، ، که به کم»مغز جوانان«نبرد ماران رسته بر کتف ضحاك با 

انجامید، می توان دید.رواج کژي ودروغ و تزویر( پیروزي دژخردي یا شر)
اي و تکرار کهن الگوي نبرد دیرینه و درازدامن اگرچه این نبردهاي نمادین، از سویی، نبردهایی اسطوره

اي، ها و رویدادهاي اسطورهها در کنار مفاهیم، چهرهاهریمن با اهورامزدا است، فردوسی در تمام این داستان
هاي برونی این واژگان اساطیري، ما را به راحتی به یش رمز از الیهبا گزینش واژگانی ویژه، چونان کلید گشا

کشاند؛ براي نمونه، فردوسی در داستان ضحاك، پس از توصیف کامل ها میهاي درونی آندل معناها و الیه
کند:اي ضحاك و طرح رویدادهاي نمادین داستان،  به نتایج عقالنی رویدادها اشاره میي اسطورهچهره
ن گشت کـردار فرزانگــان                      پــراکنده شد کــام دیوانگـاننها«

هنر خوار شد جادویی ارجمند                       نـهان راستـی آشکـارا گـزنـد
)     17: 1389فردوسی،(»شده بر بدي دست دیوان دراز                        به نیکی نرفتی سخن جز به راز

ناگهان مخاطب خود را ازصورتا آوردن مضامینی انتزاعی مانند هنر، راستی، گزند، بدي و نیکی، و ب
ي دهد تا بتواند از همهپذیر و عقالنی آن سوق میظاهرغیرعقالنی شعرش به درون معناي ادراكنمادین وبه

شعرش را با معناي آن پیوند گونه، صورت اي، معنایی ژرف و خردپسند بخواند؛ و اینعناصر نمادین اسطوره
دهد. می

هاي اسطوره و خرد، عین نشینیدر بخش پهلوانی یا حماسی شاهنامه نیز، نظیر بخش اساطیري، شاهد هم
و ذهن، خودآگاه و ناخودآگاه و در یک کالم صورت و معنی، هستیم. از میان پادشاهان کیانی، دوران 

ي ملّی است. تقریباً در تمام وقایع و رویدادهاي حماسههايکاووس یکی از مهمترین دورهپادشاهی کی
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 اي کمک میهاي اسطورهو سهراب و کیخسرو، فردوسی از سویی به حفظ نماد
هاي متناسب، هنري همچون گزینش واژگان خاص، پیوند مضامین ، انتخاب مایگانیهاي کارگیري شیوهبه
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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 میساز حملهداستان، 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؛ میمیرا به محتواي ژرف این نماد پرتکرار 

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 رویهندران ترغیب میبه ماز
هاي پلید بر انسان خواهد شد.فرمانروایی افکار و اندیشه

خواهند تا با پندهایش، کاووس را از رفتن به کاووس، بزرگان ایران از زال یاري میدر ادامه داستان کی
کند و خود، پس از شکست در مازندران در پیغامی رد اما کاووس به پندهاي زال بی اعتنایی میمازندران بازدا

گوید:به زال می
بخت                      به خاك اندر آمد سرتاج و تختکنون چشم شد تیره و تیره«

جگـرخسته در چنگ آهــرمنم                     همی بـگسلد زار جـان از تنـم
از پـندهاي تــو یـاد آورم                     همی از جگر سخت بـاد آورمچو 

)135(همان: » دانشی بـر من آمـد گزنـدنـرفتـم به گفتار تو هوشمنــد                     زکم
»هوشمند«و پیوند آن با واژگان » پندهاي تو«کاووس، با آوردن ترکیب فردوسی 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«نا عین بریم که همامیاي زال پیبه مفهوم حقیقی و درونی مفهوم اسطوره
)135: 1389فردوسی،« (گونه بـفریفتـیچو با تاج و با تخت نشکیفتی                     خـرد را بـدین«
تضاد-3-2
تعریف تضاد-3-2-1
تضاد در لغت ضد یکدیگر بودن، مخالف هم بودن، ناسازگاري، ناهمتایی، دشمنی، مخالفت دو مفهوم که «

ترین یکی از برجسته: ذیل تضاد و طباق). این فنّ ادبی 1385راد، »(ممکن نباشد، استاجتماع آنها در یکجا 
ها و عبارتواژهواند میانتمی،علم بالغتنظرانبدیدگاه برخی از صاحرببنات که هاي ادبی استرفند

یا در وگیرندار میکه در آنها دو عمل یا دو حادثه و واقعه در برابر هم قر،هاي شعريها ومصراعها،جمله
: 1379:کامیاروحیدیانه یا بلند، رخ بنماید (ی یک داستان کوتامثالً در مفهوم کلّ،تر از جملهسطح بزرگ
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تضاد لفظی و معنوي نیز تقسیم يهاي دیگر به دو گونتوان از زاویهتضاد را می،بنابراین تعریف).  70و71
کرد

تضاد در حماسه-3-2-2
ي معنایی یک اي است که شالودهن یکی از فنون و کاربردهاي ادبی، پربسامدترین هنرسازهعنواتضاد، به

نمایاند. در تعریف این فن ادبی به مفاهیمی همچون ناسازگاري، منظومه حماسی را به آسانی به مخاطب می
ي آنها پایهناهمتایی، دشمنی و مفاهیمی از این دست اشاره شده است که ساختمان حکایت هر نبردي بر 

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
به عنوان یکی از مهمترین عناصر نمایشی، تضاد و هاي داستانی است. کشمکش در اصطالح داستان کشمکش

ها یا تضاد واقعی تنش در یک موقعیت بین شخصیت«تعارض دو نیرو یا دو شخصیت با یکدیگر است. 
کشمکش ها( معموالً در نمایش و ادبیات داستانی و همچنین در اشعار روایی) را کشمکش گویند... شخصیت

انواع  بیان دیگر،). بهGuddon,1979» (اجتماع یا محیط باشدها وتواند درونی یا بین شخصیتمی
ي هاي معنوي است که شاعرِ منظومهها گویاي حضور پررنگ انواع تضادهاي داستانی در حماسهکشمکش

برد تا بدین ترتیب صورت و معنی حماسه را به حماسی را به سمت خَلق تضادهاي لفظی نیز پیش می
کدیگر بیامیزد.اي هماهنگ با یگونه
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
خیر و شرّ را در ساخت اصلی خود قرار داده است، از آغاز تا به آخر، خواه در بخش اساطیري و خواه در 

شود اسی، نمونه برداري و بازتابی از نبرد اصلی دو بن آغازین هرمز و اهریمن دیده میبخش داستانی یا حم
اند چراکه سرشت ومنش و کردار و ها ونمودهایشان در تضاد آشکار باهم قرار گرفتهي ویژگیکه همه

در نامه آفرینش آنها جدا از یکدیگر و روبروي هم ایستاده است. این تضاد و تقابل در بخش اساطیري شاه
ها و که در فرهنگ ایرانی یکی از جلوههوشنگ با مار،نبرد اهریمن با کیومرث (نخستین شاه شاهنامه)؛

هاي جمشید با نیکی)؛تهمورث با دیوان مرئی ونامرئی(خصایص مذموم وجود آدمینمادهاي اهریمن است؛
هاي فریدون (نمادخیرو اندیشهبا)مطلقوضحاك (نماد شرّاو)هاي او (بعد خیروجود آدمی با بعد شرّبدي

،اصیل وعمیق معنويبدیهی است که تبلوراین تضاد).130-1390:142یابد(محرمی،تبلور میپاك اهورایی)
گونه که الفاظ متضاد یا کلماتی که تضاد بین بدینیابد؛ی میگاه در قلمرو الفاظ و به صورت تضاد لفظی تجلّ

د:گیرنقرار میپی،دردر یک بیت یا در ضمن چند بیت پیدر کنار هم،ظاهرآنها،ونه الزاماًاستاي آنهالزمه
پـوش...اي پـلنگیـنهســروش                    بسان پـريیـکایک بیـامد خجستـه«
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)8:1389(فردوسی،دیـو پــلیـد...سخن چون به گوش سیامک رسید                  زکــردار بـدخواه
یابی از تضادهاي لفظی، معناي عمیق تمامیت زندگی آدمی را در یک حکیم فردوسی با بهرهگاهی نیز

شب و، نیک و بدرنج،گنج وو رنج،نازهایی همچون نشاند. او با کنار هم نهادن واژهتمامیت حماسی می
اطبش منتقل کند:خواهد واقعیت زندگی آدمی را که برگرفته از واقعیت کلّ هستی است، به مخمیروز و...

رـــاد ســد،نازده بـد بـرزنـبه فرد        ــد شاد آزاد مـک وبـهر نیـب«
)15همان: (»جــنـدو داد گـاد وبـود شــبدو بج       ـازو برنــمی پروریدش بنــه

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 کنارهم،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 پلیدي وگویی از سویی از ترکیب نیر
تاریخی خود را و هم رروح دوران ملّت -خود آگاهی حماسی، همگوید و از سوي دیگر اهریمنی سخن می

آورد:یاد میاخود را فر
)17: 1389(فردوسی،»گزین کرد گرد از همه کشوريري              ـران و از تازیان لشکـاز ای«

این تمامیت حماسی و تمامیت زندگی یک دوران و بیداري روح ملّی که در بخش پهلوانی و حماسی 
ا است؛ در این بخش از شاهنامه نیز تضاد رسد، تنها حاصل حضور پر بسامد تضادهشاهنامه به کمال خود می

ي دوآلیسم اخالقی و تعارض دو بن متضاد آغازین به صورت دوگانگی نژادي کالن بنیادي، در واقع ادامه
ي نبرد میان نیکی و بدي ایرانی و انیرانی(اغلب تورانی) و نبرد همیشگی میان این دو نژاد بیگانه به نشانه

مامیت بخشی به حماسه خواهد شد. به طور کلی انواع تضادهاي خُرد که در است که سبب تداوم هستی و ت
ي شاهنامه نقش اساسی دارند، از نوع تضادهاي انسان با انسان، ایجاد تمامیت حماسی و ساخت حماسی ویژه

دو انسان با طبیعت، انسان با سرنوشت، انسان با خود، انسان با جامعه و جامعه با جامعه و در قالب تضاد  
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یابند که بینی، دو سامان ارزشی و سرانجانم تضاد پادشاهی و پهلوانی تجلی میپهلوان، 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«شاید بتوان گفت پرتضادترین داستان شاهنامه، داستان 

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
ساالري.تضاد نهادي میان مادر ساالري و پدر -ب
تضاد میان مفهوم شاهی آرمانی و مصداق آن.-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

ست که در پرتو این تضادهاي مختلف گر تمامیتی از یک فرهنگ ملّی اداستان رستم و سهراب، نمایان
در عین تجانس، در درون خود نامتناجس است. سرگذشت همین «فردي و اجتماعی شکل گرفته است و 

).199همان: »(هاي این رویداد تراژیک را رسم کرده استتجانس و نامتجانسی درون، مؤلّفه
ژگان و معانی و محتویات درونی آنها نیز ي الفاظ و وادر 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 میسرایت می
آیینی رستم است:روشنی گویاي تضاد معنایی نوآیینی سهراب و کهنبه

و گويبدین گفتبدوگفت رستم که اي نامجوي                      نبودیم هرگز «
ام بـر میان...نه من کودکم گر تو هستی جوان                      بکشتی کمـر بـسته

: 1389(فردوسی، » نشان دلپذیـربـدو گفت سهراب کز مرد پـیر                        نباشد سخن زین
195(

تضادهایش، خودآگاهی ملّی و روح ي شاهنامه، که بار دیگر در پرتوهاي پر آوازهیکی دیگر از داستان
است. معناي عمیق تضادها در این داستان » رستم و اسفندیار«ي نامهکند، رزمزمانه را براي مخاطب تداعی می

رویارویی تراژیک دو پهلوان و دو سنخ متفاوت شخصیتی...،برخورد دو تن،«اي است که افزون بر به گونه
با نظامی خودکامه ؛لوه می کند: وجدان قومی ایرانی (به نمایندگی رستم)دو نظام سیاسی و عقیدتی متضاد ج

پرور و هاي آزادعنوان جامعهي اشکانی بهاي دینی که احتماالً سمبلی از برخورد جامعهبا وجه»وتمرکز طلب
فظی و برخی از تضادهاي ل).340و1387:341ي ساسانی باشد(حمیدیان،رو با نظام طبقاتی وخودکامهمیانه
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دیو و خرد،ریا،آتش و دبنده و شهریار،بزم و رزم،پرنیان و خار،اصطالحی نیز در این بخش عبارتند از :
.و...پخته و خام،دروغ 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

:  1389(فردوسی،»راز آب چشمـر شدپـسـپیش پـبکتایون چون بشنید شد پر زخشم«
716(

ن با تمام جاي داستان ادراك می شود که اگر نباشد انساهاي 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 ،آنعبحماسه بتمامیت خود دست نخواهد یافت وبه تََ،ترتیبگردد و بدینمی
خواهد بود .

ي سه نیروي معنوي است که یاران سه ترین تضادها در این داستان، تضاد نهفتهی از زیباترین و هنريیک
عامل اصلی ماجرا یعنی گشتاسب، اسفندیار و رستمند. این نیروهاي معنوي، جاماسب، پشوتن و زالندکه در 

ي ماجرا، میان ه گانهحقیقت نماد خرَد منفصل این سه تن هستند. بدیهی است که تضاد میان عوامل س
).265: 1369خرَدهاي منفصل آنها نیز برقرار است(مختاري، 

گونگی) و جاندارانگاريتشخیص( آدمی-3-3
تعریف تشخیص-3-3-1

تشخیص یکی از زیباترین صور خیال شعري و حاصل تصرّف ذهن شاعر در اشیاء و عناصر بی جان یا 
نبش و نسبت ویژگیهاي انسانی و خردمندي او به آنهاست. در روح در راستاي بخشش جان و جظاهر بیبه

شود، به که ذکر نمیسازد، مشبهي کنایی) را میي تخیلیه (استعارهي مکنیهاین ترفند ادبی که بنیاد استعاره
نیز نامید انگاري مدارانه یا انساني انسانوارگی، استعارهتوان انسانسازه را میانسان است. از این رو این هنر

).179: 1387(شمیسا، 
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 داراي جان و روح و صفات و عطر و بو و در یک کالم زندگی
نماید؛ بنابراین بهتر این است که آن را بر مبناي مجاز یرفتنی میي تخیلیه، نادلپذیر و ناپذي مکنیهاستعاره

).183عقلی یا اسناد مجازي یعنی اسناد فعل (یا صفت) به فاعل یا مسندالیه غیر حقیقی تفسیرکرد (همان: 
تشخیص در اساطیر -3-3-2

خیال و -باترین صورخرد طبیعت که امروزه یکی از زیوجانظاهر 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 وارگی آن یکی از بنیادياست. خردمنديِ طبیعت و انسانآمدهشمار میبه
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ي اي، طبیعت و همهاساطیر و در چشم انسان اسطورهاساطیر کهن ایرانی است چراکه بنا بر باور این 
موجودات آن همچون آب و آتش و درخت و کوه و ستاره و آسمان و... ، به مانند انسان، خردمند و داراي 

اساطیري -ي ملّیاند؛ از این رو بدیهی است که در شاهنامه فردوسی نیز که حماسهاندیشه، احساس و اراده
یابی از اي است، بهرهبینی اسطورهخود، اغلب برگرفته از باورهاي کهن و جهانساختایران و در ژرف

شناختی سخن نیست بلکه بازتابی ي تشخیص و جاندارانگاري تنها به منظور افزودن بر ارزش زیباییهنرسازه
توان دیدار یگیر نیز مي 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؛ جاندار انگاري)] ، در قلمرو ادب، یادگار و یادمانی است که از این بنیاد جهان

پندار شناختیش را، در ادب پدید آورده سان که ارزش باورشناختی آن، در اسطوره سرانجام، کاربردبدان
).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 کنار ایزدان مینوي و انسان (کیومرث) با اهریمن به نبرد می

در حالی که –فلزین دارد، مقابله با اهریمن را مهیا ساخت. نخستین نبرد را آسمان کرد. دیگر نبرد را آب زره
با اهریمن کرد، سومین نبرد را زمین، چهارمین را گیاه، پنجمین را گاو یکتا آفرید، -دادباد او را یاري می

نهمین را ایزدان مینوي و دهمین نبرد را ششمین نبرد را کیومرث، هفتمین را آتش، هشتمین را اختران،
). 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 میدوران هوشیدرماه ضحاك از بند آزاد می
کنند و او نزد گرشاسب جود. آب و آتش و گیاه از مردمان نزد اورمزد شکایت مییار نکند ضحاك او را م

).79: 1380کشد (مینوي خرد، خیزاند و گرشاسب ضحاك را میرود وي را برمیمی
ي فردوسیتشخیص در شاهنامه-3-3-3

انند رخش، در شاهنامه نیز بسیاري از موجودات غیر انسانی و طبیعی یا بصورت آشکار خردمندند م
گناهانی چون سیاوش و فریدون ی بهسیمرغ و...ویا درنهان خود خردي نهفته دارندهمچون آب وآتش که ب

رسانند:وکیخسرو آسیب نمی
)214: 1389(فردوسی،» ندـد رسوا کنه کرده را زوــند             گــمگرکاتش تیز پیداک«

ونیز همچو آبی که بر مرگ سیاوش سوگوار است:
)297: 1389(فردوسی،»یابــراسـزار نفرین بر افکندد آبــهر سیاوش بباریـزب«

م و سهراب:ویا در این بیت از داستان رست
)195: 1389(فردوسی،»دــرّد روان تن به زندان کنـبپکسی کزتوماند ستودان کند«
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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 » تشخیص« ارزش هنري 
شود. حکیم فردوسی با استفاده از این ي اساطیري خالصه نمیاي این حماسهی و درونهساخت محتوایژرف
و متروك باور کهن ایرانی به جانداري، خردمندي و پویایی ي هنري، در حقیقت عنصر فراموش شدهشیوه

نها در پرتو ي ادبیات کرده است. بدیهی است که زنده شدن این عنصر باستانی، تطبیعت را دوباره وارد صحنه
ي غالب شاهنامهشک، وجهگیرد که بیصورت می» خرَد«کالن و کهن فرهنگ ایرانی یعنی » غالبوجه«

دهد. این عنصر که خود، احیاي جان و خرد طبیعت است، چنان روح بانشاط و فردوسی را نیز تشکیل می
ر موجود در صحنه را نیز انگیزش کند که با نیروي خود، دیگر عناصي 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 فرمگردانی و رستاخیز سایر عناصر موجود در شاهنامه نیز، که بنابهشکل
شود، بسامد غالب میتبدیل به وجه» خرد«شن است. آنجا که شود، از طریق وجه غالب، بسیار رومی

رود و یا اي همچون تشبیه محسوس به محسوس که با عینیت و عقالنیت، پیوند مستقیم دارد، باال میهنرسازه
هاي شاعرانه و هنري ( مانند هاي عادي( مانند قوي) که ذهنی و کلّی و مبهمند، جاي خود را به صفتصفت

طلبند.تر و عینیتدهند که تصویري و ملموسي دیزه) میي خون یا چمانندهفشاننده
گیرينتیجه-4

دو را از ي آنویژگی هنر حقیقی است که تقابل دیرینهدر یک اثر ادبی، تنها» معنی«و » صورت«هماهنگی 
اساطیري ایران -ي ملّیماسهي فردوسی که تنها حدهد. 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 ي بزرگی بدون داشتن یک معناي اولیه یا به بیان بهتر، یک مادهچنین حماسهاست. اگرچه آفرینش یک

ي اعصار ي ناب فردوسی را به مخاطبش در همهاندیشهحماسی، قابل تصور نیست، اما آنچه احساس و
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 میي سازندهیابی، به دیگر اجزابهره

نهد. ارزش ادبی(شعریت) اثرش صحه می
نامهکتاب

). تاریخ اساطیري ایران. چاپ هفتم. انتشارات سمت. تهران.1385آموزگار، ژاله.(-1
مرکز. تهران.). حقیقت و زیبایی. چاپ پانزدهم. نشر 1387احمدي، بابک.(-2
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ي مینوي خرد. چاپ سوم. انتشارات توس. تهران).ترجمه1385تفضلی، احمد.(-3
).هنر چیست؟. ترجمه کاوه دهگان.چاپ یازدهم. انتشارات امیر کبیر. تهران.1382تولستوي، لئون.(-4
من زنده کهنمیرم از این پس » . 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
). بیان. چاپ سوم. نشر میترا. تهران.1387شمیسا، سیروس.(-7
نشر سخن. تهران). رستاخیز کلمات. چاپ دوم. 1391شفیعی کدکنی، محمدرضا.(-8
). فرهنگ اصطالحات ادبی. چاپ سوم. انتشارات مروارید. تهران.1385راد، سیما.(-9

). درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی. چاپ سوم. ناهید. تهران.1387حمیدیان، سعید. (-10
شارات توس. ي جالل ستّاري. چاپ اول. انتها. ترجمه). زبان رمزي افسانه1364دالشو، م. لوفلر(-11
تهران.
). اوستا، گزارش و پژوهش. چاپ دهم. نشر مروارید. تهران. 1385دوستخواه، جلیل.(-12
ي ارباب شیرازي. مرکز نشردانشگاهی. تهران. ). تخیل فرهیخته. ترجمه1363فراي، نورتراپ.(-13
هم. نشر قطره. تهران. ). شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان.چاپ هفد1389فردوسی، ابوالقاسم .(-14
). بندهش. گزارنده: مهرداد بهار. چاپ سوم. انتشارات توس. تهران1385فرنبغ دادگی. (-15
).رؤیا، حماسه، اسطوره. چاپ چهارم. نشر مرکز. تهران.1387کزازي، میرجالل الدین.(-16
م. کتاب ماد(وابسته به (زیباشناسی سخن پارسی). چاپ هشت1). 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.1379د. (مختاري، محم-20
). پیوند خرد و اسطوره در شاهنامه. چاپ اول. شرکت 1389موسوي، کاظم و اشرف خسروي. (-21

انتشارات علمی وفرهنگی. تهران.
بیست و هشتم. ). مثنوي معنوي. شرح جامع کریم مانی. دفتر سوم. چاپ 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. ترجمه1371هینلز، جان.(-24

ان.چشمه. تهر
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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بررسی انواع مفاخرات ادبی 
الدین محمد حافظ شیرازيدر غزلیات خواجه شمس

رتضی محسنی م
دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه مازندران

ده مهرانه کوچ پی
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

چکیده
مفاخره که در ادبیات به معناي در ستایش خویشتن سرودن مصطلح است در اشعار اغلب شاعران بازتـاب  

بالد. خواجه شمس الـدین محمـد حـافظ    اش میفرهنگی–ادبی عر به خودو جایگاهیافته است. در مفاخره شا
شیرازي نیز چون دیگر شاعران به علل ادبی و اجتماعی، به خود و شعرش بالیده اسـت. در ایـن مقالـه انـواع     

مفاخرات ادبی در غزلیات حافظ بررسی شده است.  
است؛ ابتـدا  منظر زیر به مفاخره پرداخته 4ر قالب ي شیراز ددستاورد پژوهش ناظر براین است که خواجه

بزرگداشت شعر خود که از نظر تعداد، بسامد بیشتري از موارد دیگر دارد. حافظ بیش از هر چیز دیگـر شـعر   
اش را قـدر نهـاده اسـت. اگـر او در برابـر ادعاهـاي هـم        خود را ستوده و به سبب ذوق واالیش، هنر شاعري

اي دارد همـه  پردازد و یا اگر  از روزگار و زمانه شکوهی رقبا، زبان به تمجید خود میگویعصرانش و یا گزافه
هاي اوست. گاهی با تمجید و ستایش، گـاهی نیـز بـا تنبیـه و     ریزد. شعر او زبان ناگفتهرا در دامان شعرش می
هاي بعدي باشد.  تواند راهی بر پژوهشنکوهش، که خود می

شعراي پیشین یکی دیگر از موارد قابل توجه مفـاخره در شـعر حـافظ اسـت.     برتر دانستن خود نسبت به
افتخار به شعر خود در کنار توجه و احترام به شاعران پیشین از صفات بارز حـافظ اسـت.او حرمـت قـدما را     

شکند و همیشه با بیانی احترام آمیز و زبانی سنجیده، چینش درستی از کلمات را در کنار هم به عرصـه ي نمی
رساند.ظهور می

در شعر حافظ، اشاره به استقبال عام اشعار اوست. شهرت حـافظ او را بـر آن   مورد آخر از عناوین مفاخره
داشته تا محبوبیتش را به ساحت شعر بکشاند تا همه بدانند و این افتخار تا همیشه باقی بماند.

ي ادبی، خودستایی، شعرحافظ، مفاخرهها:کلیدواژه
مقدمه-1

ترین مقدمه) از سرآمد12: 1384ه.ق)(زرین کوب، 792-720حافظ شیرازي (الدین محمد خواجه شمس
ترین شاعر فارسی است. شناخت حافظ نسبت به شعر فارسی و شعر خویش شاعران ادبیات کالسیک و زنده

رفته بود و هم برتري هاي اجتماعی عصر رسمیبیچنان اعتماد به نفسی به وي داده بود که هم به مبارزه با
شعر و مقام خود را در شاعري به رخ دیگران کشاند. حافظ با چنین اعتماد به نفسی به خود بالیده است. او از 
جمله شاعرانی است که در این سطح به دالیل متعدد زبان به تمجید از خود گشود ؛ اما این تفاخرات را 

رنجاند بلکه باور و همراهی وي را نیز ا مخاطب را نمیآنچنان زیبا و شاعرانه پرداخته است که نه تنه
انگیزد.برمی
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کوشد بازتاب انواع مفاخرات ادبی را در غزلیات حافظ شیرازي بررسی و تحلیل کند. این مقاله می
چارچوب مفهومی-2
مفاخره- 2-1

لیدن و اظهار بزرگی نازش و بر یک دیگر با«نامه ي دهخدا در ذیل واژه ي مفاخره آمده است که: در لغت
شود که شاعر در مراتب به اشعاري اطالق می«مفاخره در اصطالح ». و مناقب در حسب و نسب و جز آن

فضل و کمال و سخنانی و تخلق به اخالق حمیده و ملکات فاضله از حیث علو طبع و عزت نفس و 
طور خالصه در شرف و نسب و شجاعت و سخاوت و امثال آن و احیاناً افتخارات قومی و خانوادگی و به

)258: 1364مؤتمن،»(کمال خویش سروده است.
است زیرا مفاخره از فروع حماسه «نویسد: شمیسا در کتاب انواع ادبی در ذیل عنوان مفاخره چنین می

توان گفت که در مفاخره شاعر بناي آن بر اغراق در باب صفات نیکو و ذکر اعمال پهلوانی است و می
خود را انسانی مافوق طبیعی قلمداد کند ... در حماسه معموالً پهلوانان شروع به رجزخوانی خواهد می
کنند که آن هم در حقیقت مفاخره است. اما مفاخره به صورت مستقل هم وجود دارد؛ یعنی شعري که می

ه بزرگان معاصر و شاعر در آن از آغاز تا پایان به وصف کماالت و فضایل خود بپردازد. در مفاخره معموالً ب
)1389:227شمیسا، »(کنند.سلف نیز تعریضی می

مفاخره در ادبیات فارسی امري اصیل و پرپیشینه است. از گذشته هاي دور و از زمان رودکی گرفته تا 
ها و زمان حاضر در در سروده هاي شاعران به کار رفته است. شاعر از هرکسی بیشتر از روحیات و توانایی

کند و آن اي شخصی بدل میخود آگاه است ؛ از این رو نجواها و حدیث نفس خود را به حماسهنقاط قوت 
را در ادبیات به شکل مفاخره  درمی آورد. هر چند شاعر در این امر غلو کند و اغراق ورزد که امري همیشه 

)35: 1388تعامدي نیست.(امین،
ستگی انسان را به ابراز وجود و زیبا پرستی و خود فخر قدمتی به درازناي عمر و زندگی بشر دارد و دلب«

یابی کنیم شاید از زمانی است اگر بخواهیم پیدایی فخر  را ریشه) 1390:156کیانی، »(دوستی نشان می دهد.
مفاخره از موضوعات متأثر از شعر و ) 152هاي فردي و اجتماعی خود را شناخت(همان :که انسان تفاوت

ها استفاده از رجزخوانی و ) زیرا یکی از رسوم عرب در جنگ1389:114ودي، ادبیات عرب است.(محم
صنعت مفاخره براي تضعیف روحیه ي دشمن و عیان کردن قدرت خود بود. مفاخره مخصوصاً در ادبیات 

است و اعراب ظاهراً به مفاخره بیش از هر نوع ادبی دیگر دلبسته بودند. رجز که عرب رواج بسیار داشته
ترین شعر در ادبیات اي (قومی) بود ... در حقیقت اصلیي فردي یا قبیلهشیفته ي آن بودند، مفاخرهاعراب

بندي شعر عربی ) در طبقه1389:228عرب حماسه از نوع رجز و سپس قصاید مفاخره بوده است. (شمیسا، 
الفخر یا الحماسه «دد گرها و انواع ادبی شعر عرب محسوب میاز لحاظ موضوع نیز مفاخره یکی از گونه
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کند و کارهاي بزرگ قبیله و اجداد ابیاتی در ستایش خود که در آن شاعر به سبب نسب اصیل خود فخر می
)1382:40دودپوتا، »(شمارد.خود را برمی

عرب به عنوان شاعر به «] معتقد است: 1کارل بروکلمن در بخش نخست کتاب تاریخ ادبیات عربی [
اده کار خود پایبند نبود تا فقط از صنایع لفظی متن و واقعی لذت ببرد. او این هنر را در ي کافی به ماندازه
گرفت. اي که خود از آن برآمده بود، به کار میي نخست در خدمت بیان غرور خود و افتخار قبیلهوهله
»( گردد.رخوردار میآید که در موارد از اهمیت سیاسی نیز بسان در برابر شعر هجا، شعر فخر پدید میبدین

)1379:97بروکلمن، 
مفاخره در شعر عربی بعد از عهد جاهلی نیز ادامه یافت و سیر تکاملی خود را دنبال کرد؛ اما آنچه مسلم 

ي جاهلی و در دورانی است که مفاخر است ورود مفاخره از ادبیات عرب به شعر فارسی نیز پس از دوره
تر از عهد جاهلی است.متکامل
گیرد؛ زیرا خود را را در بر میاشادبیدر اشعار متنبی حجم زیادي دارد و به طور کلی تمامی نوع فخر

داند چه از بعد شاعري چه از لحاظ اصل و تیره و تبارش. آربري علت فخر در شاعر بالمنازع زمان خود می
شناسی نوعی عقده ي حقارت ناشعار متنبی را هم محیط خشک و بیابانی زندگی او و هم به نوعی از بعد روا

)15:مقدمه 1384(آربري، و هم چنین نوعی مبارزه با حسودان هم عصرش دانسته است.
وري آنها است.(محمودي، شان و قدرت سخنفخر شعرا از آثارشان بیشتر افتخار به هنر و توان شاعري

ي ادب ست؛ اما وقتی به حوزههمان گونه که روشن است خودستایی بالذّات عملی نکوهیده ا)1389:114
)1384:116شود پسندیده و رواست.(کزازي، وارد می

هایی از مفاخره در شعر شاعران کالسیک آمده است:در زیر نمونه
شعرا(خاقانی)همهقدوهمنمکهاز آن قبلسزدکننداقتداارمنبهسخنوران

س که سخن شیرین است(سعدي)دهد از بام میزحمتنویسم که مگسبمن دگر شعر نخواهم 
هاي مفاخره ي ادبی در غزلیات حافظتجزیه و تحلیل انواع روش-3

بندي انواع مفاخرات ادبی در غزلیات خواجه، نخست کلیه ي مفاخرات دیوان استخراج براي تقسیم
ه گردید، سپس آن دسته از مفاخرات که رنگ و بوي تعریف و تمجید خواجه از شعر و غزلش را داشت ک

بیش از هفتاد بیت بود جدا شد و مورد بررسی مجدد قرار گرفت. هرگاه حافظ شعر و هنرش را تعظیم 
هاي دهد. لذا تمام ابیاتی که در آن از واژههاي مربوط به شاعري را مورد استفاده قرار میکند یکی از واژهمی

ان به شرح زیر است:مرتبط با شعر آمده است مورد توجه قرار گرفت؛ تعدادي از این واژگ
شعر، اشعار، شاعر، سخن، اندیشه، هنر، صنعت، کلک، خامه، کلمه، حروف، کلمات، دیوان، طبع، قلم، 

خوان، دفتر، حرف، پارسی، پهلوي، دري.غزل، غزلیات، غزل
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ي دقیق ابیات به دست آمده همچنین کلیه ي ابیات تخلص نیز مورد بازبینی قرار گرفت. با مطالعه
ي تفاخر نسبتاً همانند داشتند که با تحلیل رفت ابیاتی وجود داشت که سبک و شیوهنه که انتظار میگوهمان

هاي یکسان بندي قصداي مناسب به دست آمد. در این دستهبنديها تفصیل و دستهبنديهر یک از این دسته
در ابیات مختلف مبناي کار قرار گرفته است.

دسته شد:4ت ادبی حافظ شامل بندي کلی مفاخرادر یک تقسیم
بزرگداشت شعر خود.1
برتري شخصیت شاعري خویش.2
برتر دانستن خود نسبت به شعراي پیشین.3
اشاره به استقبال عام اشعار.4

هاي بعدي به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.البته مورد اول خود داراي مقاصد دیگري بود که در بخش
بزرگداشت شعر خود-3-1

ها هر چند متعدد در اشعارش به تمجید و تعریف از شعر خود پرداخته است. این تمجیدحافظ در موارد
کند، در ظاهر به چهار حالت مختلف قابل تقسیم است:مقاصد متعددي را در کنه خود دنبال می

بزرگداشت محض شعر.1
بزرگداشت شعر خود به همراه گله و شکوه از روزگار قدرناشناس.2
کوهش رقیببزرگداشت شعر خود و ن.3
خواهیبزرگداشت و تبلیغ شعر خود به همراه صله.4

ها لُب کالم شاعر خودستایی و ستودن اشعار خویش است؛ فقط گاهی به هرچند در تمامی این دسته
بیند در عین تعریف از شعر نماید. گویی نیاز میمحض خودستایی و تمجید صرف از شعر خویش بسنده می

تواند ریشه در قدرناشناسی تر چاشنی قرار دهد. این مساله میانی اندك صریحاي را نیز با زبخود شکوه
شخص ممدوح داشته باشد.

بزرگداشت محض شعر-3-1-1
ستاید نه اش را میي هنر خود شده است و بیشتر شعر و زبان شعريحافظ خود شیفته«رسد به نظر می

دلیل بیرونی ) وي گاهی بی هیچ 1389:232طاهري نیا و عابدي و رحمتی، »(شخصیت و منش خود را.
دهد که بیت مفاخره را زند و این کار را با چنان مهارتی انجام میدست به تعریف و تمجید شعر خود می

دهد. در این کار حافظ همچون ابیات دیگر اثرش و گاه حتی بیشتر مورد توجه و عالقه ي مخاطبان قرار می
برد؛ اغراق و یبند است و در مفاخره از صنایع لفظی و معنوي بسیار بهره میشناسی پابسیار به اصول زیبایی

بندد که گویی در ستایش خویش حماسه ساخته است. در زیر مبالغه را گاه آنچنان به نکویی به کار می
ي حافظ را مرور خواهیم کرد:زبانانههاي شیرینهایی از این خودستایینمونه
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کنندقدسیان گویی که شعر حافظ از بر میروشی عقل گفت آمد خوقت صبح از عرش می
)10/194(حافظ خانلري 

)10/202دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود(حافظ خانلري شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خُلد
بزرگداشت شعر خود به همراه گله و شکوه از زمانه و روزگار قدرناشناس-3-1-2

افکند. نالد و بار عدم رونق بازارش را بر دوش روزگار میودستایی، از روزگار نیز میگاهی حافظ با خ
هایی از این دست:رنگ و پنهان همراه است. نمونهخواهی کمنمایی و تظلماین مساله همواره با نوعی مظلوم

ازیمبیا حافظ که تا خود را به ملک دیگر اندورزند در شیرازخوانی نمیدانی و خوشسخن
)8/367(حافظ خانلري 

گذار کواز غم روزگار دون طبع سخنحافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است
)7/206(حافظ خانلري 

بزرگداشت شعر خود و نکوهش رقیب-3-1-3
ي صدرش را داري و سعهمفاخره به همراه نکوهش رقیب یکی از لحظاتی است که گویی حافظ خویشتن

ا شعرش به مبارزه با رقباي عصر حاضر خود می پردازد. وي اغلب این نوع ابیات را در دهد. او باز دست می
آورد و به این ترتیب با سر ذوق آوردن مخاطب و همراه کردن وي در ابیات ابتدایی پایانی غزلش میبخش

خنش را بدان گمان نظام طبع هنر پرور هر شاعر سبی«کند. در این ابیات نیز همراهی مخاطب را تصاحب می
)1385:92شکوهی، »(رساند که دیگران را به همآوردي می خواند.اي از بلندي میدرجه

هایی از این نوع مفاخرات ادبی آمده است:در زیر نمونه
هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشتحافظ ببر تو گوي سعادت که مدعی 

)7/80(حافظ خانلري 
تذرو طرفه من گیرم که چاالك است شاهینمپذیر افتد نه هر کو نقش نظمی زد کالمش دل

)7/348(حافظ خانلري 
خواهیبزرگداشت و تبلیغ شعر خود به همراه صله-3-1-4

پدر حافظ بازرگانی بود اهل اصفهان که به شیراز آمده بود و خیلی زود «آن گونه که نقل شده است ظاهراً 
اش موجود است. ظاهراً براي د. حکایاتی راجع به فقر و فاقهالدین جوان وارد مدرسه شاز دنیا رفت. شمس

) این وضعیت تا ورود شاعر جوان به دربار ادامه 1374:524شیمل، »(مدتی به شغل استنساخ نسخ پرداخت.
آمیز حافظ ي مطایبهشناسیم نیز همان قطعهداشته است؛ اما اولین شعري که از حافظ با تاریخ سرایش آن می

لع:است با مط
)38اي جالل تو به انواع هنر ارزانی(حافظ خانلري قطعهخسروا دادگرا بحرکفا شیر دال 
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خورد و این موضوع البته در حقیقت اش در اصطبل شاه، جو میشدهگوید که استر گمبه طرزي ظریف می
آگاه یا کم عرش ناخواهی ظریف است؛ اما بعدها وقتی شاعر حاکمانی را نسبت به بلنداي شکوه شیک صله
بیند با ابزار مفاخره می کوشد بازار راکد خویش را رونق بخشد:لطف می

که در بهاي سخن سیم و زر دریغ مدار(حافظ خانلري، کنی سخن این است  چو ذکر خیر طلب می
7/242(

د(حافظ خانلري، گیرکه سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمیبدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم  
12/145(

بزرگ داشت شخصیت شاعري خویش-2- 3
دهد و از مرکب کبر پا اش نیز تن به استخفاف و تحقیرهاي رایج نمیحافظ در بسیاري از اشعار عاشقانه

] که همواره معشوق در اوج 3هاي مرسوم عصرش[نهد و به نوعی خالف قواعد رسمی عاشقانهبه زمین نمی
دهد:است خود را مورد نظر معشوق نشان میو عاشق در حضیض 

سوخته بود(حافظ خانلري اش نظري با من دلکه نهاندیدم  گفت که زارت بکشم میگرچه می
5/205(

هایی است جوالن بیشتري دهد. پر واضح است که این شاعر در مفاخره که اصالً مجال چنین کبرورزي
تی از زبان شخصی ثانی به خود از خودش (مرجوع کلمه ي حافظ وي گاه در بیت تخلص با شکل دادن روای

75استفاده کرده است که قریب به » حافظ«بار از کلمه ي 480کند وي در اشعارش در تخلص) تمجید می
هاي وي در اکرام شخصیت ترین حربهزده است. این عمل خواجه یکی از مهمبار آن دست به مفاخره 

ناخودآگاه،اي نهادین وهنرمندان به گونه«ي شاعري خود آگاه است.ز مرتبهشاعري خویش است؛ زیرا ا
یابند که دیگران به مانند را در خویش میزیرا توانایی شگرف و بیدانند،خویشتن را برتر از دیگران می

اثرش را اصالً این خودبرتربینی شاعر است که ) و شاید1384:120(کزازي، »اند.بهرهیکبارگی از آن بی
بخشد. به قولی باور به خویشتن عامل آفرینش هنري است (همان): ارزش می

)10/312ها بندگی صاحب دیوان کردم(حافظ خانلري، سالگر به دیوان غزل صدرنشینم چه عجب
زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است(حافظ خانلري، ادبی استاگر چه عرض هنر پیش یار بی

1/65(
شکل دادن روایت در تخلص و خودستایی از خود در ابیات زیر نمایان است:

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند(حافظ خانلري، کس چو حافظ نکشید از رخ اندیشه نقاب
7/179(

)7/438به قرآنی که اندر سینه داري(حافظ خانلري تر از شعر تو حافظندیدم خوش
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نستن خود نسبت به شاعران پیشینبرتر دا-3-3
برده است؛ آن چنان که نشانه آنچه مسلم است حافظ از اغلب بزرگان ادب و عرفان پیش از خود بهره

] اما آنچه مسلم است پیشی 4پژوهان معاصر به وفور دید[توان در کتب مختلف حافظهاي این مطالعات را می
نظیرش است .ذوق و نبوغ بیگرفتن وي از شاعران پیش از خود با تکیه بر

خورده و جالیافته؛ اما بداعت و طرح نوي او کوب غزل او شعري است لطیف، صاف، تراشبه قول زرین
که ) او با این1384:280در غزل، او را حتی بر استادانش از جمله خواجو و سعدي برتري داد.(زرین کوب، 

اما جایی که پاي واقع بینی در میان آمده است «ظر داشته به شعراي قبل از خود از جمله خواجو و سلمان ن
زرین کوب، »(برتري طرز خویش را دریافته است و شعر خود را از آنها برتر دانسته است و حق با اوست.

هاي زیر:) مانند نمونه1384:282
که شعر حافظ ما بِه ز شعر خوب ظهیرچه جاي گفته ي خواجو و شعر سلمان است

)9/275فظ خانلري، (حا
)3/218](حافظ خانلري، 5زین قند پارسی که به بنگاله میرود[شکّر شکن شوند همه طوطیان هند

اشاره به استقبال عام اشعار-3-4
شعر حافظ خیلی زود شهرت عام پیدا کرد و امیران و حکّام گوناگونی خارج از ناحیه ي فارس او را به «

میان آنان سلطان احمد جالیر که خود شاعر و خطّاطی زبردست بود در پی آن نزد خویش دعوت کردند. در 
میالدي). پیش از دعوت 1385شد که حافظ را با خود به بغداد ببرد(احتماالً پس از مرگ شاه شجاع در سال 

)1374:526شیمل، »(جالیر، حاکم بهمنی در جنوب هند (دکن) هم از حافظ دعوت به عمل آورده بود.
کوب علت شهرت و تحسین همگانی حافظ را پیشتازي او  در وارد کردن غزل به مجلس بازاریان زرین

)حافظ از این شهرت و استقبال عام اشعارش گاهی 1384:282(زرین کوب، و رندان و سپاهیان دانسته است.
اتش امري است که کند. هر چند استقبال از اشعار حافظ در هنگام حیبراي مفاخره و خودستایی استفاده می

جوید چنان که اش بدیهی است؛ خواجه از این مقبولیت براي مفاخره بهره میبا توجه به تواتر نقل تاریخی
اش را رقم زده است.اي دیگر از مفاخرات ادبیگونه

برند دست به دست(حافظ خانلري ي سخنت میکه گفتهزبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید
9/20(

)7/42بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است(حافظ خانلري و پارس گرفتی به شعر خود حافظعراق 
اهداف مفاخرات حافظ-3-5

هر چند مفاخره در روزگار خواجه خود یک عمل شعري شایع و یک گونه ي ادبی بوده ؛ در دست 
ت. حافظ نیز چون دیگر شاعران تر و هدفمندتر به کار گرفته شده اسشدهخواجه این ابزار بسیار حساب

مفاخره سرا اهدافی را مد نظر داشته است.
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ي بیشتر است. باید توجه شود دریافت صلهنخستین هدفی که از خواندن این مفاخرات به ذهن متبادر می
شناسیم تفاوت داشت مخاطب شعر در عصر حافظ با آنچه اکنون به عنوان مخاطب ادبی در عصر حاضر می

ارد. مخاطبان شعراي امروز، به علت متنوع شدن نظام اجتماعی، پرتعداد، متنوع و با سالیق بسیار ماهوي د
کننده ي همه چیز بوده و نقد وي گوناگون هستند. شعر شاعران در آن دوران مخاطب خاصی داشته که تعیین

اي بسیار رههر چند غلط موجب تغییر بوده است؛ این مخاطب خاص همان ممدوح است. ممدوحان دای
تر از انگشتان یک دست شان اغلب کمشدند: شاه، وزیر و معدودي از درباریان که مجموعمحدود را شامل می

می شده است.
آنچه ازاشارات مورخین درباره ي این دوره ي پر هرج و مرج و تاریک تاریخ «از سویی وضع دربار هم 

مسلم است در چنین ) «1384:15(واقمی، » نیست.آید جز فساد و تباهی مبین وضع دیگريایران برمی
توان هجو و همان) اما باید توجه داشت که شاهان و امرا را نمی»(اي علم و دانش مقام و منزلتی ندارد.جامعه

در شعر تخطئه کرد. این جا است که شاعر مفاخره را با چاشنی شکوه از زمانه و روزگار قدرناشناس عرضه 
را از رکود و کسادي بازارش آگاه کند.دارد تا ممدوح می

سرایان عصر خود بوده، براي هر پژوهنده ي امروزي امري از سویی دیگر این که حافظ سرآمد غزل
بدیهی و مسجل است؛ اما آنچه مسلم است این موضوع در دربار حکام فارس و حتی در ذهن اهل مدرسه و 

ي خواجوي کرمانی در جوانی ده است. آن چنان که سایهبحث به این وضوح که بر ما روشن است بدیهی نبو
شجاع و حتی سنجش اشعار خواجه با کمال خجندي و سلمان هاي حکومت شاهشاعر و عماد فقیه در سال

ساوجی در میان آنان، گاه عرصه را آنچنان بر خواجه دشوار می کرده است که زبان به ستایش هنر خود 
کرد؛ اما این گله از مخاطب نیز همچون شکوه از ی از مخاطب شکوه  میگشود و در ضمن این خودستایمی

روزگار کالمی است که مانند دیگر فریادهاي نخبگان ادبی و هنري بی مخاطب می ماند. شاعر گاهی تخطئه 
ن ها بر نظرها و اشکاالت ممدوح نیست، بر سعایت درباریاشود؛ اما یقیناً این تنديور میکند و گاه حملهمی

و شاعران دیگر است که موقعیت خواجه بر ایشان گران می آمده است. شاعر با خواندن این اشعار در محضر 
]6اثر کند. [ها را خنثی و بیممدوح و همراه کردن وي با خود، در واقع می خواست توطئه

وجود «ی گونه که دیده می شود یکی از دالیل اصلی مفاخره در غزل حافظ و در کل ادب فارسهمان
)؛ به همین علت 1389:81محمدي، »(اند از شأن آنان بکاهندخواستهمعارضان و رقیبانی بوده است که می

گیري از مفاخره مفاهیمی را در ذهن ممدوح خود موکّد کند و آن این که شعرش حافظ در صدد است با بهره
کوب شود. به قول دکتر زرینآن نمیاز لحاظ مفهوم داراي سطح باالیی است چنان که درك عامی نائل به 

زرین »(برنداند بیهوده بر وي حسد میشعر او موهبت خداداد است و کسانی که ازین موهبت نصیب نبرده«
ضریب هنرش باالست، و به قول « ) وي با این رویکرد می خواست به ممدوح بگوید که 1384:182کوب، 

) و این که شعرش مورد اقبال عام مردم 1374:186، خرمشاهی»(کندخودش، حکایت دل را خوش ادا می
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قرار گرفته است و مخاطبان او در تمامی پهنه ي زبان فارسی مشتاق شعر او هستند و شعرش را همچون 
برند.کاغذ زر دست به دست می

گیرينتیجه-4
امان و منحط سشود این است که وي در  زمانه اي نابهآنچه از بررسی مفاخرات ادبی حافظ حاصل می

ظهور کرد و در درباري کوچک با توجه به عدم وجود حکومت مرکزي قدرتمند، به شاعري پرداخت؛ این 
گیري نوعی رقابت ادبی میان شاعران آن عصر شده بود. این رقابت که گاه پنهان و گاه کامالً موضوع به شکل

این دوره شده بود چنان که این جنگ تا تهاجمی در شعر شاعران-هویدا بود باعث ایجاد نوعی حالت تدافعی
حد باالیی در حوزه ي  شعر بروز و ظهور یافته است. مفاخره یکی از بسترهاي مناسب براي مقابله با این 

عصر به مقام واالي خود انحطاط شد. حافظ با درك درست و شناخت عمیقش از شعر شاعران گذشته و هم
وي انجامید. هرچند حافظ براي نشان نکته به خودستایی و مفاخرات ادبیبرده بود و این در ادبیات پارسی پی

دادن عضمت هنر خود از شگردهاي زیادي بهره برد، توجه شاعر به مفاخره نمودي از وضعیت اجتماعی و 
معیشتی وي در عصر انحطاط بوده است. عمده هدف خواجه از مفاخرات کسب صله و اثبات جایگاه شاعري 

ح بوده است. در منظر ممدو
پی نوشت:-5
) خاور شناس بزرگ آلمانی کتابی تحت عنوان تاریخ ادبیات عربی دارد 1868-1956کارل بروکلمن(-]1[

که دکتر چنگیز پهلوان بخش نخست این کتاب را تحت عنوان شعر عربی در عهد جاهلی به فارسی ترجمه 
کرده است.

توان به موارد زیر اشاره کرد:ه میي دواوین بررسی شده در این مقالاز جمله-]2[
دیوان حافظ با تصحیح عالمه محمد قزوینی با همکاري دکتر قاسم غنی.1
دیوان حافظ به تصحیح و توضیح دکتر پرویز ناتل خانلري.2
حافظ به تصحیح و گردآوري سید محمد قدسی.3
هاي حافظ تدوین کننده دکتر سلیم نیساريغزل.4
تمام ابوالقاسم انجوي شیرازيدیوان خواجه حافظ شیرازي به اه.5
حافظ به سعی سایه.6
رهبردیوان غزلیات حافظ به کوشش دکتر خلیل خطیب.7
.دیوان حافظ به اهتمام محمدرضا جاللی نائینی و دکتر نذیر احمد.8

خود حافظ در غزلیاتش نیز به این قاعده مرسوم اشاره کرده است:-]3[
)5/239ر ناز نماید شما نیاز کنید.(حافظ خانلري بسیار است     چو یافرقمیان عاشق و معشوق 
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نامه به تفصیل به استخراج رد و اثر شاعران بهاالدین خرمشاهی در ابتداي جلد اول کتاب حافظ-]4[
متقدم بر خواجه در اشعارش اهتمام نموده است. همچنین داریوش آشوري در کتاب عرفان و رندي در شعر 

ز عرفاي ماخلف حافظ را در اشعارش رصد کرده است.حافظ اثرات بعضی کتب عرفانی ا
ماري اي به برتري نسبت به شعر امیرخسرو دهلوي ملقب به طوطی هند است. آنهاین بیت کنایه-]5[

ي ظریف حافظ به این نکته اشاره کرده و از آن به اشاره"حافظ و نقد حالش"اي با عنوان شیمل نیز در مقاله
نام برده است.

ترین دوره در آن عهد عده ي شعرا بسیار بود. ادوارد براون از قرن چهاردهم میالدي به عنوان غنی«-]6[
شماري از دربارهاي کوچک در آن دوره شکل گرفته بود که بر سر برد، زیرا تعداد بیادبیات فارسی نام می

اي از مفاخرات خواجه ده)؛ لذا بخش عم524شیمل آنه ماري :»( کردند.جذب شاعران با یکدیگر رقابت می
توان حاصل این عدم امنیت شغلی دانست. این که ممدوح رأساً یا تحت تاثیر درباریان در پی انتخاب را می

هایی بر ي خواجه اصالً بعدي نداشته است. گاهی در غزلیاتش به خصومتشاعري دیگر برآید در دوره
شاه شجاع نسبت به عماد اعتقاد عظیم داشته، «ست که: خوریم که موید همین معنا است. براي مثال آمده امی

آید این و آن چه از غزلیات حافظ بر می)66خسروان :»(نمودپیوسته به قدم اخالص مالزمت آن جناب می
ي همین مفهوم است:توجه شاه شجاع بر حافظ بسیار گران آمده است غزل زیر در هجو عماد نشان دهنده

باز کردبنیاد مکر با فلک حقهباز کردصوفی نهاد دام و سر حقه
زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد...بازي دهر بشکندش بیضه در کاله

غره مشو که گربه ي عابد نماز کردخرام کجا می روي؟ بایست!     اي کبک خوش
نیاز کردما را خدا ز زهد ریا بیحافظ مکن مالمت رندان که در ازل

)129(حافظ خانلري غزل 
آموز عماد فقیه که عبادات او ي دستي باال به نمازخوانی گربه، داللتی است به گربهآمده است که اشاره

ي شرح حال عمادالدین فقیه تاملی درباره«اي با عنوان کرده است. الگ.ف.آکیموشکین در مقالهرا تقلید می
فري حاکم وقت شیراز که عمیقاً به تقدس الدین ابوالفوارس شاه شجاع مظجالل«نویسد: چنین می» کرمانی

دانسته است این داستان موجب رشک عمادالدین اعتقاد داشت اعمال این گربه را یکی از کرامات شیخ می
»حافظ بر او شد.

کتابنامه
، مجموعه مقاالت، نشریه »خودستایی و مفاخره در شعر پارسی«)،1388امین، پروفسور سیدحسن (.1

.64داخلی، شماره 
هاي متنبی، رچاپ اول، تهران: انتشارات )، مترجم اسوار، موسی، چکامه1384بري. اي. جی (آر.2

هرمس.
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)، عرفان و رندي در شعر حافظ. چاپ اول، تهران: نشر مرکز.1379آشوري، داریوش (.3
، خالصه مقاله »تأملی درباره شرح حال عمادالدین فقیه کرمانی«)، 1381آکیموشکین، الگ ف (.4

.5فارسی، شماره انگلیسی به
)، مترجم پهلون چنگیز، شعر عربی در عهد جاهلی، چاپ اول، تهران: نشر 1379بروکلمن، کارل (.5
گیو.

)، دیوان اشعار، هوشنگ ابتهاج، جلد یازدهم، تهران: انتشارات کارنامه.1387حافظ به سعی سایه (.6
تشارات علمی فرهنگی.)، بهاءالدین خرمشاهی، جلد اول، تهران: شرکت ان1383حافظ نامه. (.7
)، بهاءالدین خرمشاهی، چاپ سوم، تهران: طزح نو.1378حافظ. (.8
)، دیوان اشعار، به تصحیح و توضیح دکتر پرویز ناتل 1362الدین محمد.( حافظ، خواجه شمس.9

خانلري، چاپ دوم، تهران: چاپخانه نیل.
مثنویات، قطعات و )، (ملحقات غزلیات، قصاید،1375الدین محمد. ( حافظ، خواجه شمس.10

رباعیات دیوان حافظ)، به تصحیح و توضیح پزویز ناتل خانلري، چاپ دوم، تهران: چاپخانه نیل.
)، دیوان اشعار، به اهتمام ابوالقاسم انجوي شیرازي، 1386الدین محمد. (حافظ، خواجه شمس.11

تهران: بدرقه جاویدان.
، به تصحیح و گردآوري سیدمحمد قدسی، )، دیوان اشعار1387الدین محمد. (حافظ، خواجه شمس.12

به اهتمام حسن ذوالفقاري و ابوالفضل علی محمدي، تهران: نشر چشمه.
کننده دکتر سلیم نیساري ویرایش )، دیوان اشعار، تدوین1387الدین محمد. (حافظ، خواجه شمس.13

دوم، تهران: نشر سخن.
یح محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، )، دیوان اشعار، تصح1387الدین محمد. (حافظ، خواجه شمس.14

دار، تهران: انتشارات اساطیر.به اهتمام ع جربزه
)، دیوان اشعار، به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر، 1389الدین محمد. (حافظ، خواجه شمس.15
، انتشارات صفی علیشاه.49چاپ 
لی نائینی و دکتر )، دیوان اشعار، به اهتمام محمدرضا جال1389الدین محمد. (حافظ، خواجه شمس.16

نذیر احمد، تهران: انتشارات امیر کبیر.
نامه علوم پژوهش» هاي خواجه عمادنامه و مناظرهمحبت«)، 1379خسروان، دکتر محمد حسین. ( .17

. 28انسانی، شماره 
)، مترجم شمیسا، سیروس، تاثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی، چاپ اول، 1382دودپوتا،ع.م (.18

معاصر.تهران: صداي 
نامه دهخدا.نامه، تهران: سازمان لغت)، لغت1361-1325اکبر. (دهخدا علی.19
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، تهران: علمی.15)، با کاروان حله، چاپ 1386کوب، عبدالحسین( زرین.20
.2، شماره 3، نام پارسی، سال »سلمان شاعر سحر آفرین«)، 1385شکوهی، فربود(.21
ویرایش چهارم، تهران: نشر میترا.)، انواع ادبی، چاپ چهارم از 1389شمیسا، سیروس(.22
.29، مترجم محمد فرمانی، فصلنامه هنر، شماره »حافظ و نقد حالش«)، 1374ماري(شیمل، آنه.23
نماي حافظ به )، فرهنگ واژه1366دخت با همکاري میرعابدینی ابوطالب( صدیقیان، دکتر مهین.24

انضمام فرهنگ بسامدي، چاپ اول، تهران: انتشارات امیر کبیر.
بررسی پدیده «)، 1389باقر و عابدي مریم و رحمتی مریم(نیا، دکتر علیطاهري.25

، نشریه ادبیات تطبیقی(علمی پژوهشی)، دوره جدید، سال »نارسیسم(خودستایی) در شعر حافظ و متنبی
.3دوم، شماره 

رمس.)، بحث در آثار و افکار و احوال حاقظ، چاپ اول، تهران: انتشارات ه1386غنی، دکتر قاسم(.26
، چاپ اول، انتشارات آیدین، تبریز.»بین برمنشخودکم«)، آب و آینه 1384الدین(جاللکزازي، میر.27
، مطالعات »عربیفخریات قدسی در دیوان ابن«)، 1390اهللا(قادري، سید فضلکیانی، حسین و میر.28

.14پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان، ش -عرفانی، مجله علمی
.53نامه پارسی، شماره »خودشیفتگی شاعران پارسی تا قرن هشتم هجري«)، 1389شم(محمدي، ها.29
.2، ش1، مجله زبان و ادبیات فارسی س»مفاخره در شعر رودکی«)، 1389محمودي ، مریم(.30
)، شعر و ادب پارسی، چاپ دوم، تهران: زرین.1364العابدین(مؤتمن زین.31
.52، نگین، شماره »کانیجهنمی هجاگوست عبید زا«)، 1348واقمی، ایرج(.32
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ها در تشبیهات خاقانیحیوانات و مصادیق انسانی آن
1مرتضی محسنی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران 
2پور ملکشاهاحمد غنی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران 
چیمرتضی محمدزاده داغمه

ادبیات فارسی دانشگاه مازندرانکارشناس ارشد زبان و 
چکیده

هاي خاقانی شَروانی، آشنایی با علوم روزگارش است که در پروردن معانی و خلق تصاویر زیبا از ویژگی
ها استفاده کرده است. یکی از اموري که وي در تشبیهات براي تصویرسازي استفاده کرده، نام حیوانات از آن

ها آشنا بوده و در تشبیهات خود، تصاویر بدیعی هاي خاص آنانات و ویژگیاست. خاقانی با بسیاري از حیو
ها خلق کرده است. این شاعر، قصایدي در مدح شاهان و بزرگان درباري و غیردرباري دارد و گاه در از آن

ها، نهمان قصاید مدحی و یا قصاید دیگر به شکوه و گالیه از روزگار و مردمش پرداخته و در مدح یا ذم آ
هاي خاصشان تشبیه کرده است؛ البتّه نوع نگاه خاقانی در این تصویرها با هریک را به حیوانات با ویژگی

یابد که کمتر هایی را در این نوع حیوانات میبسیاري از شاعران دیگر متفاوت است؛ زیرا این شاعر، ویژگی
رند ضمن توجه به نگاه متفاوت خاقانی به ها پرداخته است. نویسندگان در این پژوهش سعی داکسی به آن

محیط اطراف به مصادیقی که در مدح و ذم خود از میان مردم در تشابه با حیوانات دست یافته و تصاویري 
زیبا خلق کرده است، بپردازند.

تشبیهات، تصاویر، حیوانات، قصاید خاقانی، مصادیق انسانی.ها:کلیدواژه
مقدمه

بینند که از چشم زبینی و نوع نگاه خاصی که به محیط اطراف خود دارند اموري را میشاعران به دلیل تی
هاي عادي پنهان است و به دلیل این موشکافی در امور اطراف، هنگام سرایش اشعار به تصویرهایی انسان

اما در ادوار دهند؛ اي مییابند و با ریختن آن در قالب خاصی از عناصر بیانی به آن، جلوة ویژهدست می
در بیان تخیالت، خلّاقیت «مختلف شعر فارسی، بعضی شاعران در این مورد شهرت بیشتري یافتند؛ چون 

) یکی از این عناصر بیانی در بیان تخیالت، تشبیه 495: 1357(فلّاح رستگار، » اي از خودنشان دادند.ویژه
بهی است که شاعر از آن در نظر دارد.به و نوع وجه شاست؛ زیبایی هر تشبیهی در انتخاب مشبه

1 . mohseni@umz.ac.ir
2 . a.ghanipour@umz.ac.ir
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»به از جمله عناصري است که نمایانگر خلّاقیت در دستگاه بالغی است، زیرا عالوه بر تشبیه، اساس مشبه
هاي شاعران، متفاوت است، هریک )؛ اما چون نوع نگاه89: 1384(جمکرانی، » دهد.استعاره را نیز تشکیل می

کنند آن ویژگی خاص که وجه شبه است، در تشبیه نظر دارند و سعی میهاي خاصی از عناصربه ویژگی
-شود و نو بودن این عنصر به نوآوري در ساختمان تشبیه میبه اخذ میشبه از مشبهوجه«تشبیه نمایان باشد. 

)؛ 93(همان، » سازد.بودن آن، ساختمان تشبیه را مبتذل و عامیانه میانجامد و بر عکس تکراري و تقلیدي 
) 6: 1373(اردالن جوان، » مبتکر و صاحب سبک که از نصیبۀ هنر نیز برخوردار است.«خاقانی شاعري است 

طرز خاقانی بر ابداع معانی غریب و اختراع تعبیرات تازه مبتنی است. دقّت در توصیف که خود موجب الهام «
)312: 1383کوب، ین(زر» تشبیهات غریب و تعبیرات تازه است...، از مزایاي طرز اوست.

بدیع، خاقانی از معدود شاعرانی است که با نگاه متفاوت خود به امور اطراف در خلق تصاویر تشبیهی 
) 2: 1385(شفیعی کدکنی، » کوشش ذهنی او براي برقراري نسبت میان انسان و طبیعت است.«موفّق بوده و 

) خاقانی نیز زادة محیط خود است و یکی 13: 1354(شجیعی، » شعرا و ادبا، زادة محیط وعوامل آن هستند.«
ها هایی را درآناز عناصر محیطی تصویرسازي او حیوانات است که با نگاه متفاوت به این عناصر، ویژگی

هاي اطرافش پرداخته است.ها با انسانهاي آنیافته و در مدح و ذم به بیان نسبت
ها، عناصري به آنبزرگداشت و احترام ممدوح است، مشبهدر قصاید مدحی، چون بیشتر توجه خاقانی به

هاي کند زشتیاي در میان حیوانان دارند؛ اما وقتی قصاید در ذم افراد است، سعی میاست که جایگاه ویژه
ها را بهتر هاي وجودي آندرونی و یا ظاهري حیوانات را به افراد مورد ذم خود نسبت دهد و زشتی

.تصویرسازي کند
تشبیهات خاقانی

ها در استفاده از آن، متفاوت است؛ ممکن است شاعري در یک تشبیه، عنصري بیانی است که نوع دیدگاه
عنصر، وجه شبهی بیابد که در خیال شاعر دیگر هرگز متصور نشده و در به کارگیري آن، هیچ لذّتی احساس 

برند، لذّتی که مردم از انواع تشبیه می«دارند و هاي متفاوتی نکند؛ در مقابل، مخاطبین هم ذوق و سلیقه
بخش باشد، گمان لذّتی مساوي نیست. بسیاري از تشبیهات که براي یک تن ممکن است شیرین و لذّتبی

) و همان 22: 1374(اردالن جوان،» ارزش و غیر هنري جلوه کند.براي دیگري ممکن است سطحی و بی
با گذر زمان و گسترش اطّالعات او، دیگر زیبایی «ش است، ممکن است بخفردي که تشبیهی براي او  لذّت

اي مورد اقبال و ) بدین سبب بعضی از شاعران در دوره415: 1384(فرامرزي کفّاش، » اولیه را نداشته باشد.
ها نشده است.اند و هیچ استقبالی از شعر آنتوجه عام و خاص بودند و گروهی دیگر مهجور شده

هاي مختلف، تصاویر تشبیهی متفاوتی دارد. در موقعیت اشرافی، عناصر اشرافی و موقعیتشاعردر
اي براي انتقال تصویر را وسیله«درباري و در موقعیت بازاري و مردمی، عناصر مردمی و در مواضع احساسی 
)497: 1357ار، (فلّاح رستگ» عواطف و احساسات و تجلّی وقایع زندگی و خاطرات خویش قرار داده است.
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هاي او خاقانی شاعر پرآوازة شروانی، هر دو نوع موقعیت اشرافی و مردمی را درك کرده و تصویرآفرینی
در قالب تشبیه در این دو موقعیت کامالً با هم متفاوتند؛ اما وجه مشترك همۀ این تشبیهات او، چه در مدح و 

اي بدیع و متمایز از شاعران دیگر به را به گونهی مشبهچه در ذم، آن است که همواره طرف دوم تشبیه یعن
کند.به با دیگران مشترك است، وجه شبه بدیع خود را بیان میکند وآنگاه که در مشبهانتخاب می

ها در تشبیهات خاقانیحیوانات و مصادیق انسانی آن
دارند، همواره مورد توجه آنان در هاي معنوي یا ظاهري کهحیوانات در شعر شاعران با توجه به شهرت

ها در شعر شاعران، متفاوت است. خاقانی از جمله شاعرانی هاي تشبیهی بودند؛ اما بسامد آنتصویرسازي
ها هاي مورد مدح یا ذم خود را به آناست که در تشبیهات خود از نام حیوانات به وفور یاد کرده و شخصیت

ها، سگ، شیر، گوزن، خرگوش، آهو و ... است؛ و شامل جانوران؛ مانند مرکبتشبیه کرده است. این حیوانات 
از میان پرندگان به کبوتر، باز، طوطی، هما، طاووس، خروس و ... توجه دارد؛ و از میان حشرات، نگاهش به 

. عنایت پشت، ماهی و ..زنبور، مور، عنکبوت، ملخ و ... است؛ و در میان خزندگان و آبزیان به مار، الك
کند.می

ـ جانوران1
از بین عناصر محیط، بیش از همه حیوانات و از بین حیوانات، بیش از همه جانوران در تصویرسازي 

هاي خاصی مشهورند که مورد توجه شاعران هستند و بعضی از این جانوران در بین عموم مردم به ویژگی
ها و ها ابایی ندارد؛ اگرچه بعضی از این تشبیهخود به آنهاي اطرافشاعري مثل خاقانی از نسبت دادن انسان

ها در بزرگداشت افراد است، نگاه منتقد خاقانی، بیشتر او را در محدودة گله و شکایت قرار داده نسبت دادن
د.دارد تا از این گونه تشبیهات به عنوان ابزاري براي تحقیر بدخواهان و مدعیان استفاده کناست و او را وامی

هاـ مرکَب1ـ1
ها، بیش از همه به اسب، بختی و خر توجه دارد. از اسب و بختی براي مفاخره و یا خاقانی از بین مرکَب

کند. در مقام تفاخر ها استفاده میهایش به آنبزرگداشت دیگران و از خَر در ذم اطرافیان و نسبت دادن ویژگی
خوار سفرة هنر خود نشان دهد، خود را به مجلّی (= اسب پیشتاز) و در هکه شاعران مدعی را ریزو براي آن

ها را به دلیل جنبش فراوانی که دارند، به بختیان و در مقابل، بدخواهان و حاسدان بزرگداشت زائران کعبه، آن
کند:را به خر تشبیه می

که مجلَّی منم در این مضماربل مرا، این مراست با قُدما  
)206(دیوان، ص

اي پدید، نه باده، نه ساغرشنه ساقیسرمست پختگان حقیقت چو بختیان
)218(دیوان، ص

وز مطبخِ مسیح نیاید جوآبشانسرسامِ جهل دارند این خَرجِبِلّتان
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)329(دیوان، ص
» چرخَرِ وحشت«، شاعر در مقام فروتنی، خود را »حکمت و نکوهش حاسدان«اي دیگر در در قصیده

نیست:» خر عیسی«خوانده است که قابل برابر با 
چرمهم سگ وحشی نژادم، هم خَرِ وحشتنه سگ اصحابِ کَهفم، نه خرِ عیسی؛ ولیک

) 249، ص 9(دیوان، ب 
ـ سگ2ـ1

هبه را به سگ اختصاص داده است که خاقانی در بین تشبیهاتش از میان جانوران، بیشترین سهمِ مشب
هاي ذاتی و رفتاري مخصوص به خود دارد. یکی از این خصوصیات بر سر زانو نشستن است. خاقانی ویژگی

در اشاره به ادب » مرآت الصفا«به سگ تشبیه کرده است. وي در قصیدة اشخاص را در دو جهت متضاد 
کند: ها را به سگ مانند مینشینند، آنمریدان که در مقابل مراد خود بر زانو می

کند از طرف دیگر از زبان فرزند محتضرش، اطرافیان را که توجهی به او ندارند، به سگ تشبیه می
که سر بر زانوي غم دارند:

زآن چو سگ در پسِ زانوي عنایید همهایدپیشِ جان دادنِ من، خود همه سگجان شده
)408(دیوان، ص

جنبانی نکنید. جان بودن، مثلِ سگ، دمکند، در عینِ سگهاي دیگر به مخاطبین توصیه میو باز در نمونه
هاي صبحگاهی کوشی و ناله)؛ و نیز در بیتی در توصیف کعبه، زائران خانۀ خدا را در سخت414، ص 6(ب 

، ص 2جفا دیدن در عین وفاداري (ب )؛ در چند مورد، خود را در 100، ص 11کند. (ب سگ مانند میبه
حاصل داشتن (ب )؛ در وجود بی249، ص 9)؛ در وحشی بودن (ب 294، ص 13)؛ در وفاداري (ب 289
) به سگ مانند کرده است.314، ص 7) و در گداییِ نان کردن (ب 260، ص 14

ـ شیر3ـ1
قانی نیز بیشتر در جبهۀ کمال، شیر در ادب فارسی، نماد قدرت و عدالت است و در قصاید و تشبیهات خا

بخشندگی و قدرت قرار گرفته است: 
بازِ سپید مملکه، بانوي کامکارشیرِ سیاه معرکه، خاقانِ کامران

)177(دیوان، ص
غضنفر، نکوتر استپروانه در پناهعادلِ غَضَنفري، تو؛ و پروانۀ تو، من

دبستان ازسر زانوست خاص، آن شیرمردي 
را

که چون سگ در پسِ زانو نشانَد شورِ 
مردانش

)209(دیوان، ص
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)76(دیوان، ص
در میدان جنگ؛ و در بیت دوم، ممدوح خود، » شیر سیاه«را مانند » شاه اَخستان«در بیت نخست 

هاي در کنارش پناه گرفته است. در نمونه» پروانه«داند که شاعر، همچون را شیر عادلی می» مختارالدین«
) و خود را در شکارِ 233، ص 3برد (ب را می» تبِ نیاز«که » نی«دیگر، ممدوح خود را در بخشندگی به

) مانند ساخته است.320، ص 12مدعیانِ گاوسار به شیر (ب 
ـ گوزن4ـ1

اي دیگر از این حیوان بودن، بهترین عنصر براي تشبیه است؛ اما خاقانی به جنبهشاخِ گوزن در خمیده 
شود. این صدا که حالتی عارفانه دارد، او را شنیده می» هو«به شکل توجه دارد و آن، صداي گوزن است که

گفتن به آن تشبیه کند:دارد تا مردان حق را در هنگام سبحه وامی
انداز هو اهللا بر خدنگ آه، پیکان دیدههوي اندر دهانشیرمردان چون گوزنان، هوي

)93(دیوان، ص
کند:گوزن تشبیه می» هوي«ی دیگر نیز نالۀ غمگنانۀ خود را که در مرگ لیالواشیر، عزادار است، به در بیت

کآن شکارِ آهوان، بدرود بادچون گوزنان، هوي از جان برکَشم
)770(دیوان، ص

)243، ص12نند کرده است. (دیوان، ببرآوردن به گوزن ما» هو«خاقانی در بیتی دیگر نیز خود را در 
ـ پیل5ـ1

پیل در تشبیهات خاقانی چهرة خوبی ندارد. بنابراین، معاندان و یا حتّی خود را در بعضی عادات به پیل 
به پیل مانند کرده است؛ زیرا » تو سري خوردن«مانند ساخته است. در بیت زیر، حاسدان و نیز خود را در 

سرش بکوبند تا فرمان ببرد: فیل، عادت دارد بر 
پوستشان از سر برون آرم که پیسند از لَقامغزشان در سر بیاشوبم که پیلند از صفت

)18(دیوان، ص
می، هندوستان یاد آورمگر بیاسایم دپیلِ مستم، مغزم از آهن بیاشوبند، از آنْک

)250یوان، ص(د
)/ خصم به پیل در زیان 157، ص 9هاي دیگر: تشبیه حوادث به پیل در ویرانگر بودن (دیوان، ب نمونه

)404، ص 12رساندن (ب 
ـ خرگوش6ـ1

هویت است که جنسیِتی نامعلوم دارد؛ خرگوش در قصاید و به ویژه در تشبیهات شاعران، جانوري بی
) و نر و مادة 534: ص 1386زاده، ر سالی، نر و در سالی، ماده است. (اشرفزیرا خرگوش به اعتقاد قدما، د

دو جنسه) و مظهر » (= مردهزن«یا » نَرماده«از این رو در اشعار پیشینیان، آن را بینند.آن، هر دو حیض می
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طاعنان خود را ؛ خاقانی، این موضوع را غنیمت دانسته و حاسدان و)397: ص 1377دانند. شمیسا، مخَنَّثی می
ها تشبیه کرده است:به آن

تا زِ من، شیردالن، نکتۀ عذرا شنوندشاعران، حیضِ حسد یافته چون خرگوشند
)104(دیوان، ص

گیرد و زائرانی را که تکروي ویژگی دیگر خرگوش، تکروي کردن است. شاعر از این ویژگی بهره می
کند:ند تا به تنهایی به کعبه و مقصد خود برسند، به خرگوش مانند میکنمی

ره به تنها شده تا کعبه به تنها بینندپی غلط کرده چو خرگوش همه شیردالن 
)98(دیوان، ص

ـ آهو 7ـ1
بویا و قانع بودن است. خاقانی از این ها، چشمِ زیبا، مشکآهو، چند ویژگی خاص دارد که از جملۀ آن

ها براي تصویرسازي به خوبی استفاده کرده است:ویژگی
چون سر به خورد سنبل و بهمن درآورمنشگفت اگر چوآهوي چین، مشک بر دهم

)240(دیوان، ص
کیايِ نانذَرم به درِ دهندیک نگاَهاي دشت چون آهوان، گیا چرَم از صحن

)314(دیوان، ص
به آهو تشبیه کرده است.» قناعت«و » بوي بودنمشک«در دو بیت فوق، خود را در 

ـ جانوران دیگر8ـ1
اثر نشان گاو به ویژه گاوِ خَراس از جمله حیواناتی است که در تشبیهات خاقانی، حیوانی محروم و بی

داده شده و خود را در این محرومیت و عدم تأثیر بودن به گاو خراس مانند کرده است:
سوي روغنکده، مهمان شدنَم نگذارندگردنِ من به طناب است که چون گاوِ خَراس

)153(دیوان، ص
نم نه آن گاوم که بینی عنبرمگاوِ زریشیرِ برفینم نه آن شیري که بینی صولتم

)249(دیوان، ص
سازي در فَنَک، حیوانی با پوست روشن که معموالً در مقابل قُندز که پوستی سیاه دارد، براي قرینه

ده است:مانند کر» فَنَک«شود. در بیت زیر خاقانی، ساقیان را در روشنی عارض به تصویرها استفاده می
اندکز رخ و زلف، حبش با خَزَر آمیختهعارضِ قُندزمژگانساقیان، تُرك فَنَک

)116(دیوان، ص
ها در موش و گربه، حیواناتی هستند که خاقانی براي نشان دادنِ بدخواهی معاندان و مدعیان از آن

کند:تشبیهات استفاده می
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چون عنکبوت، جولَه؛ و چون خَرمگس، عوانزنن گربه، پرخیانت؛ و چون موش، نَقَبچو
)313(دیوان، ص

ـ پرندگان2
خورد میهاي درونی و رفتاري خاصی برها به ویژگیخاقانی با نگاه به خود و در مواجهه با بعضی انسان

کند.ها را به پرندگان مانند مید از تصویرسازي چشم بپوشد؛ بنابراین خود و آنتوانکه نمی
ـ کبوتر1ـ 2

ترین خصوصیات کبوتر، بیشترین بسامد را از میان پرندگان در تشبیهات خاقانی به عنوان مشبه دارد. مهم
ن، کبودي رنگ، دروا بودن، رنگ قرمز رسانی، بددل و ترسو بودن، مشغول بودن دائم به اَرزاین پرنده، اطّالع

دارد تا خود و اطرافیان را به کبوتر مانند کند، مشغول بودن به اَرزنِ دنیا، پا و ... است و آنچه خاقانی را وامی
بددل بودن و ارمغان آوردن است:

بازافتم که طبع به ارزن درآورمبرِ کبوتر راهم، ز همرهانمن، نامه
)242(دیوان، ص

امریزي در دهان آوردهخورده و پس جرعهام سرچشمۀ خضر و کبوتروار آب  دیده
)256(دیوان، ص

داند که در این راه، گاه رسان رهروان حق، مانند کبوتري میدر بیت نخست، خاقانی خود را به عنوان پیام
ریزي داند که از بالین پیامبر (ص) جرعهشود؛ و در بیت دوم، خود را کبوتري میولِ اَرزن دنیا میطبع او مشغ

هاي دیگر: تشبیه خود (خاقانی به کبوتر در آوردن (خاکی) به عنوان تحفه براي مشتاقان آورده است؛ نمونه
)22، ص 6) و در بددلی (ب 256، ص 8و 7خط امان و سربها (ب 

ـ باشه2ـ2
اي صاحب فخر و مباهات بود، اي شکاري و از دستۀ بازهاست. در گذشته از باشه که پرندهباشه، پرنده

دوختند تا میل و شد. بدین ترتیب که براي تربیت او، چشمانش را با نخ و سوزن میبراي شکار استفاده می
)؛ خاقانی که گاه 148ص :1377؛ شمیسا، 214: ص 1357اش به وطن را فراموش کند. (میبدي، دلبستگی

کند:بیند، در تصویرسازي از ویژگی این پرنده استفاده میآدمی را اسیرِ دست صیاد و تسلیم سرنوشت می
گلویی به ریسمانِ قَضاچو الشه، بستهچشمی به سوزنِ تقدیرچو باشه، دوخته

)12(دیوان، ص
گَرد از هزار بلبل گویا برآورمزبانم به گاه صیدشهبازم ارچه بسته

)245(دیوان، ص
بسته مانند کرده که اسیرِ دست صیاد و سرنوشت است و در بیت نخست، مخاطب را به باز شکاري چشم

اند؛ اما از همۀ بلبالن مدعی، تهداند که اگرچه دهانش رابسدر بیت دوم در مقام مفاخره خود را شاهبازي می
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گویاتر است.
)؛ ممدوح 177، ص 8هاي دیگر: تشبیه بانوي شاه اخستان به باز سپید در سعادتمندي (دیوان، ب نمونه

)؛ خود را به 238، ص 3)؛ مخاطب به شهباز در گوهري بودن (ب 201، ص 10به شاهباز در خوشبختی (ب 
)288، ص 9و 8ک داشتن (ب باز در چشم بسته بودن و سرکوچ

ـ طوطی3ـ2
جویی و عبوس بودن و نیز طوطی به دلیل رنگارنگی، مقلّد و گویا بودن، فریب خوردن و تکبر، کام

زن هاي دو به هموسیله انسانسازد، طوقی است که بر گردن دارد و بدینتصویري خیالی که خاقانی با آن می
آویزند:داند که بر گردن میها را طوقی از آتش میمجازات آنکند ودار تشبیه میرا به طوطی طوق

آسا، طوقِ آتش کم نخواهی یافتنطوطیداري، بایدت در حلقِ دلتا چو هدهد، تاج
)361(دیوان، ص

من چو طوطی و جهان در پیشِ من، چون آینه 
است

ننگرمتن میالجرَم معذورم ار جز خویش
)248(دیوان، ص

، 16(دیوان، ب ») ص«هاي دیگر: خود را به طوطی در مدح گفتن در مقابل سیمرغ (پیامبر نمونه
)؛ تُرك از خواب برخاسته به طوطی در عبوس 389، ص 11جویی (ب )؛ مطرب به طوطی در کام99ص

)393، ص 9بودن (ب 
ووسـ طا4ـ2

هاي او کند؛ بلکه به زشتیطاووس زیباست؛ اما خاقانی با ذهن نقّاد خود فقط به زیبایی طاووس نگاه نمی
نیز توجه دارد که یکی، پاي زشت اوست که رد مار برآن مانده است؛ و دیگر، تیرگی زشتی که با رفتارش 

پدید آورده است و آن همکاري با شیطان در ورود به  بهشت است:
قصه کوتَه کُن که دیوِ راهزن را رهبرمرنگسو، مارفعلم؛ وز برون، طاووسز درونا

)250(دیوان، ص
) و در ظاهرپرستی (ب 283، ص 8هاي دیگر: تشبیه خود به طاووس در همواره در بال بودن (ب نمونه

)412، ص 14
ـ خروس5ـ2

اي کامالً روشن در تشبیهات خاقانی ندارد؛ اگرچه در بسیاري از جاها، س، چهرهخروس نیز مانند طاوو
شمارد که شناسد، خصوصیاتی دیگر هم براي آن برمیخروس (خُره) را به عنوان پرندة زیبا و مرغ صبح می

یکی، شهوترانی؛ و دیگر، سرَك کشیدن به همه چیز است:
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پرورمچین، زانی و شهوتچون خروسِ دانهمنشهوتم دانند و خور و کمچون هماي، اندك
)250(دیوان، ص

وآن چو خُره، سرزن و باطَیلسانخور و دستارداراین چو مگس، خون
)342(دیوان، ص

داند و در ران میوس، گداصفت و شهوتدر بیت نخست، خاقانی خالف نظر همگان، خود را مانند خر
کنند.دارند و اظهار فضل میکند که همواره سر باال نگه میبیت دوم، مدعیان را به خروس تشبیه می

)374، ص 8نمونۀ دیگر: تشبیه درویشان به خروس در صور برآوردن بر روان غافالن (دیوان، ب 
ـ سایر پرندگان6ـ2

میل به دنیاست و غذاي او، استخوان و آن هم خیلی کم است و اي قانع و بیدههما در اعتقاد قدما، پرن
، ص 3داند. (دیوان، ب چین و شهوتران میدانند، خود را دانهخوراك میخاقانی خالف همه که او را کم

250(
را به شود، خود بلبل، عاشقِ گلستان و گل است. خاقانی وقتی از سفر به گلستان خراسان، محروم می

کند که از رفتن به گلستان محروم است:بلبلی تشبیه می
عندلیبم به گلستان شدنم نگذارندچه سبب سوي خراسان شدنم نگذارند

) 153(دیوان، ص 
)405، ص 12)؛ (ب 390، ص 11نیز (ب 

ف شراب) داشتن، وفاداري و به ویژه به کبک در ادب فارسی به غبب، صدایی همچون صداي بلبله (ظر
هاي خود، ترس وجودي خود را به ترس و بددلی کبک ترسو بودن معروف است؛ بنابراین خاقانی در ناله

کند:مانند می
بر استصید باز و سگی که بويزهره ریخته رنگمن چو کبک، آب

)63(دیوان، ص
)؛ ساقی به کبک در غبب داشتن (ب 169، ص 17ي دیگر: تشبیه خود به کبک در وفاداري (ب هانمونه

)409، ص 9)؛ اطرافیان و خانوادة رشیدالدین به کبک در نالیدن (ب 134، ص 21
داري شهره است؛ اما هدهد در ادبیات به خبررسانی، جاسوسی کردن، آگهی دادن از آب زیر زمین و تاج

گیرد:رت سلیمان (ع)، هدهد به دلیل غیبت مورد مؤاخذه قرار میدر داستان حض
تو براي رهنماي ملک پیک رایگانچند چون هدهد، تهدد بینی از ذبح و عذاب

)325(دیوان، ص
)361، ص 4دیگر: تشبیه مخاطب به هدهد در دنیاطلبی (دیوان، ب نمونۀ 

)238، ص 3هاي غافل و مشغول به دنیا (دیوان، ب به انسانر خاك شدن، مشبهسیمرغ در اسی
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) و 250، ص 5خوري و حرص (دیوان، ب شترمرغ (= نعایم)، تشبیه خود و مخاطبان به نعایم در حرام
)342، ص 19پرستی (ب )؛ مدعیان به شترمرغ در حرص و شهوت319، ص 12(ب 

)38، ص 12روي کردن از ابوالعال (دیوان، ب سار، تشبیه خود به سار در پی
)291، ص 3ها (دیوان، ب جغد، تشبیه خود به جغد در سکنی گزیدن در ویرانه

ـ حشرات3
هاي اند؛ خاقانی در تصویرسازيحشرات، موجوداتی ریز هستند که بعضی مفید و بعضی موذي و گَزنده

یابد هاي بزرگ میهایی از میان اطرافیان و شخصیتداقگراست؛ بنابراین در تشبیهات خود، مصخود طبیعت
مانند؛ اما تأثیرگذارند.ها به این موجودات ریز میکه در بعضی ویژگی

ـ زنبور1ـ3
اند، فطرت متفاوتی دارند. زنبورها به ویژه در قصاید خاقانی، همه، بعضی از حشرات اگرچه از یک جنس

ها که در تصویرهاي خاقانی به زنبور کافر (= زنبور سرخ) معروفند، آننحل (= زنبور عسل) نیستند، بعضی از
هاي موذي هم در اطرافش کم نیستند:اند و انسانحشراتی بسیار موذي

ي انگبین گشت از صفاآبِ چون آیینه، شانهزآن که چون نحل این بنا را خود مهندس بود شاه
)21ص(دیوان،

آن مگسِ سگ بود واین مگسِ انگبینگرچه در این فن، یکی است او و دگرکس به نام
)336(دیوان، ص

در بیت اول خاقانی، شروانشاه منوچهر را که خود در ساخت سد باقالنی نقش داشت، به زنبور عسل؛ و 
انگیز دارند.کند که اشعاري تلخ و نفرتآنان را به مگس سگ مانند میدر بیت دوم در نکوهش مدعیان،

) و به سرخ 252، ص 12هاي دیگر: تشبیه خود به زنبور دکان در جان فداي دهان کردن (دیوان، ب نمونه
)373، ص 6زنبوران در کافر بودن (ب 

ـ مور2ـ3
روزي و نیز در ارتباط با وقایع دوران حضرت مورها، جثّۀ کوچکی دارند؛ اما از نظر تالش براي کسب 

سلیمان (ع) در ادب فارسی معروفند و خاقانی از این موجود کوچک به ویژه در ارتباط با موضوع حضرت 
خوار سفره بودن این موجود، تصاویر تشبیهی زیادي دارد:سلیمان (ع) و ریزه

اَرزن درآورمچون مرغ، برگ دانه بهچون مور، سازخانه به اخالط درکشم
)243(دیوان، ص

باد برنده چو مور، ریزة خوان تو خانباد خورنده چوخاك جرعۀ جام تو، جم
)334(دیوان، ص
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ودن از خوانِ خوار بدر بیت اول، خود را در جا به جایی روزي و آشیانه، و در بیت دوم، خان را در ریزه
کرم ممدوح به مور مانند کرده است.

)259، ص 9نمونۀ دیگر: تشبیه خود به مور در وابستگی (دیوان، ب 
ـ پروانه3ـ3

خبري و جوالن دادن در ادب فارسی، مثَل پروانه در عاشق بودن، سوختن و فانی شدن براي یار، بی
ها به کمک تشبیه، تصویرهایی خلق کرده است:انسانها در همانندسازي با است. خاقانی از این ویژگی

اولش قرب و میانه سوختن و آخر فناوارچیست عاشق را جزآن کاتش دهد پروانه
)1(دیوان، ص

نه در )؛ اطرافیان به پروا322، ص 9خبري (دیوان، ب هاي دیگر: تشبیه خواجگان به پروانه در بینمونه
)408، ص 12سوختن (ب 

ـ مگس4ـ3
انگیز؛ خاقانی هرگاه که از اطرافیان و به مگس از حشرات موذي است و در هر حال، متعفّن و نفرت

کند:کند، آنان را در متعفّن بودن، سرمستی و مزاحمت به مگس مانند میویژه بدخواهان و حاسدان یاد می
برد کشتۀ دین را نماوآن چو ملَخ میعفَن کُند خوانِ سخن را این چو مگس می

)38(دیوان، ص
)؛ سخنوران مدعی به 313، ص 19هاي دیگر: تشبیه بدخواهان به مگس در مزاحمت (دیوان، ب نمونه

)342، ص 17مگس در خون خوردن (ب 

ـ عنکبوت 5ـ3
یک مورد که مربوط به غار ثور و تنیدن بر در آن است، در بقیۀ موارد، عنکبوت در قصاید خاقانی جز در

توان به در به دري، پشت کردن به مردم نام برد. تار چهرة مثبتی ندارد. از ویژگی هاي منفی این حشره می
ن عنکبوت به عنوان نماد سستی و دام پهن کردن و آزار رساندن است. خاقانی دیگران و گاه خود را در ای

کند:ها به عنکبوت مانند میویژگی
عنکبوتی است روي در دیوارنیست چون پیلِ پشت معرکه، لیک

)198(دیوان، ص 
چون عنکبوت، جوله و چون خرمگس، عوانزنچون گربه، پرخیانت و چون، موش نَقْب

)313(دیوان، ص 
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در بیت اول، خاقانی خود را در پشت کردن به مردم، و در بیت دوم، بدخواهان را در دام پهن کردن  و 
، ص 12دري (دیوان، ب کند. نمونۀ دیگر: تشبیه خود به عنکبوت در در به اذیت و آزار به عنکبوت مانند می

38(
ـ ملخ6ـ3

به ود در حالت نشستن و سر بر زانو گذاشتن، مشبهدر قصاید و به خصوص تشبیهات خاقانی، دو موج
گیرد؛ یکی، سگ که موضوع آن گذشت و دیگري، ملخ که نوع نشستن آن، مانند نشستن مرید عارفان قرار می

در مقابل مراد است و ویژگی دیگر ملخ، عنوان آفت بودن آن است:
برد کشتۀ دین را نماوآن چو ملَخ میکند، خوانِ سخن را عفَناین چو مگس می

)38(دیوان، ص 
نه چو زنبور کز او شورش و غوغا شنوندعارفان، خاموش و سر بر سرِ زانو چو ملخ

)102(دیوان، ص 
)  411، ص4دیوان، ب نمونۀ دیگر: تشبیه خود به ملخ در خمیده بودن و خون آلودگی چشم (

ـ خزندگان4
ها به نمایش توان چهرة زیبایی از آنانگیز هستند و نمیخزندگان از موجودات ترسناك و وحشت

گذاشت؛ خاقانی نیز با همین تصور، تصویرهایی خلق کرده است.
ـ مار1ـ4

ها، است. از جملۀ این ویژگیهاي درونی آن مورد توجه  خاقانی بوده مار به دلیل رنگ و شکل و ویژگی
گویی و زهرآگین بودن است و خاقانی، خود، اطرافیان و حاسدان خود را به ظاهرفریب بودن، دوزبانی، یاوه

کند: انواع آن تشبیه می
قصه کوتَه کُن که دیوِ راهزن را رهبرمرنگسو مارفعلم وز برون، طاووساز درون

)250یوان، ص (د
چون مار در قَفاست همه زهر نابشانچون ماهی ارچه کَنده زبانند پیشِ من،

)329(دیوان، ص 
در بیت اول خود را در ظاهرفریبی، و در بیت دوم، حاسدان را در زهر ریختن و آزاررساندن به مار مانند 

کند.می
)8، ص 17گویی (دیوان، ب انسان به مار در دوزبانی و یاوهنمونۀ دیگر: تشبیه 

پشت)ـ کَشَف (الك2ـ4
گرفتن در الك خود معروف است و خاقانی، خود را در این مورد به پشت در منزوي بودن و پناهالك

کند:کشف مانند می
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جانْورسایه نیفتد از من بر چشمِ هیچ گر چون کَشَف کَشَم سر در استخوانِ سینه
)187(دیوان، ص 

)251، ص 10نمونۀ دیگر: تشبیه خود به کشف در پناه گرفتن (دیوان، ب 
ـ آبزیان5

ترند، در تشبیهات خاقانی فقط از چند آبزي تر و متنوعآبزیان اگرچه نسبت به موجودات دیگر، گسترده
ه شده است.تر براي تصویرسازي استفادمعروف
ـ ماهی1ـ5

خبر است و خاقانی  از این دست در اطراف خود زبان و نیز خودآراي و بیماهی خالف مار، حیوانی بی
کم ندارد:

زبان در آن مأواچو ماهی است بریدهدر این مقام، کسی کو چو مار شد دو زبان،
)8(دیوان، ص

)؛ ممدوح به ماهی در 316، ص 1گر: تشبیه مخاطب به ماهی در ظاهرآرایی (دیوان، ب هاي دینمونه
)201، ص 7سیراب بودن از آب حیات (ب 

ـ صدف2ـ 5
تهی بودن معروف اي آب، مروارید در شکم داشتن و میانصدف در شعر شاعران از نظر قناعت به قطره
تهی بودن  و در مقام مدح، زائران کعبه را در عطش میاناست. خاقانی هم گاه در مقام ذم، حاسدان را در

کند:درون به صدف مانند می
از طبع، گوهرآور و عنبرفَکن نینداند؛ لیک گاوي کُنند و چون صدف، آبستن

)174(دیوان، ص
)369، ص 14ب نمونۀ دیگر: تشبیه زائران کعبه به صدف در عطش درون (دیوان،

گیرينتیجه
تشبیه یکی از امکانات بیانی است که خاقانی براي تأثیرگذاري بیشتر تصاویر از آن استفاده کرده است و 

ها و خودش دارد، در همانندسازي آنان و خود با هاي زمانی و شناختی که از شخصیتبا توجه به موقعیت
ها، موفّقیت زیادي داشته است و ترین آنترین تا بزرگاز کوچکمحیط و به ویژه با حیوانات محیط اطرافش

این موفّقیت خود را مدیون نوع نگاه یا به عبارتی بهتر، نگاه متفاوت به محیط اطراف به ویژه حیوانات است؛ 
زي طبع اي از محیط در تصویرسابیند؛ اما دریافت تکراري و کلیشهبینند، او هم میزیرا آنچه را دیگران می

هاي نویی در ها آفرینشکند و به دنبال تصویرهاي بدیع و نو است تا بتواند به وسیلۀ آننقّاد او را ارضا نمی
- عرصۀ تصویرسازي به ویژه در تشبیه از خود نشان دهد، مخصوصاً در حیطۀ حیوانات که تنوع بسیار گسترده
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ا یا به قولی مصادیق انسانی در این موارد بسیار است. هها به آنهاي انساناي دارند و تشابه رفتارها و منش
خاقانی از این تشابهات براي مدح بزرگان و یا ذم بدخواهان و مدعیان به خوبی استفاده کرده است.

کتابنامه
، تهران، انتشارات پاژنگ»تصویرهاي زیبا در اشعار خاقانی«)، 1374ـ اردالن جوان، علی، (
تجلّی شاعرانۀ اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار «)، 1373ـــــ ، (ـ ـــــــــــــــــ

، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي  »خاقانی
گستر و معاونت انتشارات سخن، »هاي ادبی از متون پیشینفرهنگ بازیافته«)، 1386زاده، رضا، (ـ اشرف

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، چاپ اول.
-نقش تشبیه در دگرگونی«، مقالۀ »نامۀ پژوهش زبان و ادبیاتدو فصل«)، 1384رانی، احمدرضا، (ـ جمک

، فارسی، دورة جدید، شمارة پنجم، پاییز و زمستان.»هاي سبکی
، تصحیح سیدضیاءالدین سجادي، تهران، »دیوان اشعار«)، 1382الدین بدیل، (ـ خاقانی شروانی، افضل

انتشارات زوار.
، تهران، انتشارات سخن.»از گذشتۀ ادبی ایران«)، 1383کوب، عبدالحسین، (زرینـ

جهان «، مقالۀ »مجلّۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد«)، 1354ـ شجیعی، پوران، (
، سال یازدهم، شمارة دوم.»اندیشۀ خاقانی در قصاید

، تهران، انتشارات آگاه.»صور خیال در شعر فارسی«)، 1385ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا، (
، انتشارات فردوس، چاپ اول. »فرهنگ اشارات ادبیات فارسی«)، 1377ـ شمیسا، سیروس، (

اي جلوه«، مقالۀ »خاقانی شناسی«مجموعه مقاالت برگزیدة همایش «)، 1384ـ فرامرزي کفّاش، ریحانه، (
ارومیه، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه با همکاري دبیرخانۀ ، دانشگاه »شناختی شعر خاقانیاز جمال

ادبیات آذربایجان.
، مقالۀ »مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد«)، 1357ـ فلّاح رستگار، گیتی، (

.55، سال چهاردهم، شمارة سوم، شمارة مسلسل » تصویر در شعر خاقانی«
اصغر ، به اهتمام علی»کشف االسرار و عده االبرار«)،1357فضل رشیدالدین فضل اهللا، (ـ میبدي، ابوال

حکمت، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، تهران. 
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گزاره هاي متون  عرفانی
1شاهرخ محمدبیگی

دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
سیاوش نریمان

بیات فارسیدانشجوي دکتراي زبان و اد
چکیده

با بررسی دقیق و مطالعه عمیق در آثار عرفانی و کتب محوري اهل معرفت مولفه و گزاره هاي زیر را 
اگرچه میزان شدت و ضعف این گزاره ها در آن آثار با توجه به اقتضائات وجه غالب اکثر متون عرفانی یافته،

ن معنا که مثال مولفه و گزاره شطح گویی در زبان حکام معاصر آن عارفان تفاوت دارد به ایمکان وزمان،
تاثیر گذار و در زبان برخی دیگر جلوه ي کمتري دارد وآن گزاره ها عبارتند از:برخی صوفیان پر رنگ و

عشق و عقل، و غلبه بر هواي تاکید بر نقش پیر،مقابله با زهدفروشی و ریا،رمز گرایی،شطح گویی،
نفس

نفسز، ریا، زهد، شطح، عشق، عقل،پیر، رمها:کلیدواژه
مقدمه

،هاي شطح گوییي عمیق در آثار عرفانی و کتب محوري اهل معرفت، مؤلفهبا بررسی دقیق و مطالعه
تاکید بر نقش پیر ، عشق و عقل ،و غلبه بر هواي نفس را وجه غالب ، مقابله با زهدفروشی و ریا ،رمزگرایی

ها در آن آثار با توجه به اقتضائات ته اگر چه میزان شدت ضعف این مؤلفهاکثر قریب به اتفاق آن متون یاف
ها در زبان برخی زمان، مکان و حکام معاصر آن عارفان، تقریباً مشهود است به این معنا که برخی مؤلفه

ي کمتري دارد. رنگ و تأثیر گذار و در زبان برخی دیگر جلوهصوفیان پر
گوییشطح

ایفه صوفیان و عارفان بر اثر غلبه سکر، وجد و حال سخنانی بر زبان می راندند که جز به نظر محققان، ط
محرمان و اهل دل کسی بر آن سخنان وقوف نمی یافت. این سخنان آتشین و نامتعارف را فقها و متشرعین 

الحی ي دهخدا از نظر لغوي و اصطحمل بر کفر و شرك می کردند و شطیحات می نامیدند. در لغت نامه
چه صوفیان گاه اي است که بدان بزغاله را رانند و زجر کنند. در اصطالح عرفان، آنآمده است: شطح کلمه

وجد و حال بیرون از شرع گویند. یا عبارت است از کالم فراخ گفتن بی التفات و مباالت، چنان که بعضی 
الرد، ال یؤخَذُ وال یؤاخَد. چنان که ابن عربی اند. فال قبول لها وبندگان هنگام غلبه حال و سکر و غلبات گفته

گفته: اَنا اصغرُ من ربی سنَتینِ و با یزید گفته: سبحانی ما اعظَم شأنی. و حالج نیز گفته: اَنا الحق. و وجه عدم 

1. sh_beygi@yahoo.com
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قبول آن، آن است که غیر انبیا کسی معصوم نیست شاید که در باطن افتاده باشد و وجه عدم رد آن است که
،  9، ج 1377از اهل معرفت صادر شده شاید نظر آنان بر معنی اي باشد که دیگران از آن محجوبند. (دهخدا، 

14282.(
شطح عبارت است از نوعی سخن با بیانی غریب «روز بهان بقلی در مقدمه شرح شطحیات اظهار می دارد 

عارف را تسخیر و لبریز کند. این مفهوم آمیز که نیروي فورانی آن دروناي وجدو نا معهود در توصیف تجربه
مأخود از معناي متداول واژه عربی است، شطح یعنی حرکت. ریشه شَطح یشطح وقتی به کار می رود که 
حرکتی، جنب و جوشی یا ریخت و پاشی در کار باشد، مثالً دکان نانوایی را که انبار آرد نیز بوده مشطاح می 

م، حرکت و جنب و جوش فراوان همراه دارد و طی آن از هر سو آرد لبریز خوانده زیرا عمل آرد کردن گند
اند شطح یعنی حرکت و می شود و هر جا  می ریزد و می پاشد. در معناي مجازي که صوفیه به این لفظ داده

جوششی که حالت و جد در سرّ عارف پدید می آورد. وقتی عرفا در پی بیان این حالت بر    می آیند از 
).12: 1389(روز بهان بقلی، » ان غریب می گریند که شنونده، حیران می شود ... سخن

ي کار را در این می دیدند صوفیان همواره رازناك و در پرده، مراد و منظور خود را بیان می کردند و چاره
مطلب خویش می گفتند "شطحیات"ها که اغلب با کنایات و استعارات و با اصطالحاتی مرموز که خود به آن

را بیان کنند. این تعابیر، ظاهري آشفته و پریشان داشته اما در باطن، مفاهیم و مضامین پر نغز و پر مغزي 
چنان بیانش دشوار و منافی با مصالح روزگاران بودند. این بزرگان تصوف، حقیقتی که در دل پنهان داشتند آن

از کف داده و گاهی به خاطر این شطح گویی به بوده که برخی از ایشان حتی جان خود را در این راه 
ي این سخنان کفرآمیز، گفتار منصور حالج، عین القضات همدانی دیوانگی نیز اشتهار می یافتند. بهترین نمونه

"شکوي الغریب عن االوطان الی علماء البلدان". "یزدان شناخت"و "تمهیدات"و "زبده الحقایق"در کتاب 

و گفتار روز بهان بقلی در "قلب المنقلب"و "المحبوب"تار سعدالدین حمویه در کتاب او و گف"مکاتیب"و 
).42: 1377و برخی جاهاي مثنوي معنوي است (نفیسی، "عرایس"و کتاب األنوار و تفسیر "رساله القدس"

از صوفیان شورانگیزي که در این باره سخن گفته، ابوالمفاخر باخرزي است. وي در مورد شطح می
سخنی را گویند که ظاهر آن به ظاهر شرع، راست نبود، اما حالی که "شطح"، »در لغت و استعمال«نویسد: 

هاي شطحیات که از ابویزید است و از بعضی مشایخ ي آن حال است به حق باشد. سخنآن سخن نتیجه
ن را نی قبول باید کردن و اند آن از غلبه حال و قوت سکر و افزونی وجد به ظهور آمده است. آروایت کرده

).59: 1383(باخرزي، » نی رد شاید کردن
مسلمانان و به ویژه فقها و متکلمان که با احوال صوفیه و «استاد زرین کوب در این مورد می نویسد: 

ها را بیشتر اصحاب دعوي می دیدند در باب این گونه اقوال مسامحه و اند و آنها آشنایی نداشتههیجانات آن
انا "می گفت و قول حالج را که بانگ » سبحانی ما اعظم شأنی«غماض نشان نمی دادند و کالم بایزید را که ا



6679 هامجموعه مقاله

(زرین » ها تردید نمی کردندآمیزي می خواندند و به همین سبب در تکفیر آنمی زند دعا وي رعونت"الحق
).42: 1386کوب،

اند گفتن او حکایت لطیف و زیبایی ساخته» أنیسبحانی ما اعظم ش«عارفانی چون عطار و موالنا از قصه 
به زبان –حاکی از اتحاد عارف با حق و نیز حاکی از حالتی که در آن عارف خود را با حق متحد می یابد 

بایزید حالت تحقیر نسبت به علما را حتی در برخی شطحیات خود نشان می دهد. از -صوفیان عین الجمع
شتم چنان چه ازدحام ندیدم چون اهل دنیا به سبب دنیا در حجاب مانده جمله می گوید: بر درگاه حق گذ

ها که بودند، اهل آخرت به آخرت مشغول بودند. مدعیان صوفی به اکل و شرب و کدیه فرو مانده بودند و آن
ارد ها در حجاب نمی داز آن قوم برتر بودند به سماع و شاهد درمانده بودند ائمه صوفیه را که هیچ یک از آن

).43-44مست و حیران دیدم (زرین کوب، 
ترین صوفی فارس در قرن ششم یعنی آوازهعالوه بر بایزید که ذکر آن در شطح گویی رفت، باید از پر

اند که صداي غیبی می اش نوشتهروز بهان بقلی معروف به شیخ شطاح یاد کرد که در شرح احوال روحانی
ل به هیجان می آمد و می لرزید و اشک می ریخت. روز بهان در خلوت شنید، رؤیاها می دید، از بعضی احوا

و جلوت، نور محض برایش قابل تجلی بود و قرآن را نیز از حفظ داشت. در اواخر عمر معتقد بود که سماع 
می شنود و در تصوف، یک اثر عمده او منطق األسرار و بیان األنوار به عربی است که بعدها را از خداي خود

ترین مآخذ در باب شطحیات صوفیه به شمار ود وي شرح شطحیات فارسی را از آن ساخته است که مهمخ
می آید. اشتهار وي به شیخ شطّاح و شطّاح فارس هم به سبب همین توجه اوست به شرح شطحیات صوفیه.

رمز گرایی
ن پنهان، اشاره یا کنایه رمز در لغت عبارت است از اشاره کردن به لب یا ابرو یا به چشم، اشارت کرد

است که در جمع کتب مشرق زمین علی العموم و در کتاب مقدس علی الخصوص بسیار است و آن بر دو 
قسم است: صریح و غیر صریح. راز و سرّ چیزي نهفته میان دو یا چند کس که دیگري بر آن آگاه نباشد، بیان 

آن کس یا کسان که معهود است مخفی ماند (دهخدا، اي که جز بر کردن مقصود با سخنی و گفتاري یا نوشته
).12236: 8، ج 1377

در اغلب متون عرفانی اعم از نظم و نثر فارسی تعابیري به چشم می خورد که معانی رمزي و پوشیده و 
هاي عرفانی جز به دست اهل آن میسر به دور از معانی ظاهري دارند. باز گشایی رموز این معانی در اندیشه

باشد، به قول حافظ:نمی
مدعی خواست که آید به تماشا گه راز                    دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

قال رب اجعل لی آیه قال آیتک اَلّا «جا که می فرماید: واژه رمز در کالم الهی نیز به کار رفته است در آن
).41، آیه (سوره آل عمران» تکلّم الناس ثالثه ایام الّا رمزاً
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اي به من ببخشاي. جواب داد: نشانی تو آن است که سخن نگویی با یعنی ذکریا گفت: اي خداوند! نشانه
مردمان سه روز مگر نمونی و اشارتی. به نظر می رسد آیات متشابه قرآن نیز بیانی رمزي دارند مانند: ثم 

اینما تولّوا فَثم وجه اهللا(سوره بقره، آیه -) 35و سوره یونس، آیه 56استوي علی العرش (سوره اعراف، آیه 
و جاء ربک ... (سوره -) 35اهللا نور السموات و األرض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح (سوره نور، آیه -)115

). یکی از دالیل محکمی که موجب گردیده عارفان به 64... یداهللا مغلوله ... (سوره مائده، آیه -)22فجر، آیه 
ها با آیات قرآن مجید است که تأثیر به بان رمز در بیانات خود به پردازند نزدیکی فراوان آناستفاده از ز

هر عالمتی اعم از حرف، عدد، «ها و گفتارشان داشته است. دکتر پورنامداریان می نویسد: سزایی در اندیشه
ظاهر نمایشی خود شکل، عالمت اختصاري، کلمه، قول و حتی حرکت که ناظر به مفهومی ویژه در وراي 

باشد یک رمز محسوب می شود. در آثار مکتوب که با کلمه و کالم سر و کار داریم، با معانی خاصی از رمز 
مواجه هستیم؛ مانند: اشاره، راز، ایما، دقیقه، نکته، نشانه، عالمت، اشاره کردن پنهان، نشانه مخصوص که از 

س که دیگري بر آن آگاه نباشد، و بیان مقصود یا نشانه ها مطلبی درك شود، چیز نهفته میان دو کس یا چند ک
).1: 3، ج 1368(پورنامداران، » و عالیم قراردادي و معهود

تلقی ما این است که رمز شناختی غیر مستقیم از محیط اطراف است یعنی به طور مستقیم و روشن بر معنا 
دریافت می کنند در یک حالت یکسان و و مدلول خاصی داللت نمی کند و کسانی هم که این حقایق را 

ي عرفان، سالکان ریاضت کشیده عارفان واصل که در میدان گستردهي دیگر اینمساوي قرار نمی گیرند. نکته
می توانند تعابیري رمزي را به کار ببرند. این بیانات معموالً موهم ابهام و ایهام نیز می باشد و این ابهام و 

حقیقت است که مخاطبان این سخنان، افرادي عادي و معمولی نمی توانند باشند و گر این ایهام هم بیان
ي به کارگیري این سخنان رمزآلود بستگی به میزان بصیرت مخاطبان دارد، به قول حافظ:شیوه

تا نگردي آشنا زین پرده چیزي نشنوي                گوش نا محرم نباشد جاي پیغام سروش
زبان رمز با مردم حرف می زنند؟اما چرا عارفان با 

هاي هاي شناخت امور معنوي و حقیقی را به فراخور دیدگاهبراي پاسخ به این سؤال در ابتداء باید راه
شناخت و معرفت از هم تفکیک کرد تا جایگاه عارفان در این میانه معلوم شود. باید دانست که طی طریق 

اي که ي نخست شریعت است، یعنی دورهتبی است: مرتبهنفس به سمت حقیقت و معنویت مترتب بر مرا
حقایق و معانی دینی از راه عقل و نقل و التزام به قوانین و احکام الهی بر طبق دستورات شریعت پذیرفته می 

ي علم الیقین است و از راه نقل و بیان دیگران یقین پیدا کرده که شود. سالک الهی در این مرتبه در مرحله
ش می سوزاند، در این مرحله، سخن براي انتقال معنی به دیگران بیان       می شود و به شکلی منطقی مثالً آت

بیان می گردد.
ي حقایق با که حقایق از طریق تجارب باطنی و شخصی و مشاهدهي دوم طریقت است، یعنی اینمرتبه

الیقین دست می یابد و مثالً سوزندگی ي عینچشم سر و باطن مقبول  می افتد. سالک در این مرتبه به مرحله
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آتش را با چشم معاینه و مالحظه می نماید. سخن در این مرحله در حالتی نزدیک به سکر و بی خودي بیان 
می شود و انتقال معنی و حال و احساس به راز آشنایان از طریق مثال و تصویر میسر است.

ي حق الیقین می رسد و مثالً حی، عارف به مرتبهي تکامل روي سوم حقیقت است، یعنی دورهمرتبه
خودي و بی خبري عقل جا سخن در حالت بیسوزندگی آتش را از طریق سوختن در آن در می یابد. در این

و هوش و بدون قصد انتقال به دیگران و در نظر گرفتن مخاطب بیان می شود، بنابراین شکل کالم رمزآلود 
).60می گردد (پورنامداران: 

هاي هم چنان که ذکر شد زبان قلمرو عرفانی صوفیه رمزي و استعاري است. صوفی با استفاده از ابزار
ها است تا در وراء این رموز، حقایق معنوي را پیدا کند.هنري متفاوت در جستجوي رمز

تر به نظر می رسد.از باب نمونه، مرگ در نگاه اهل عرفان و تصوف قدري متفاوت
می نویسد: مرگ از نگاه مردم عادي فقدان حیات و امري عدمی است ولی اشاعره آن را شفیعی کدکنی

اند زیرا خداوند در قرآن، خود را آفریدگار مرگ و زندگی معرفی می کند وقتی امري وجودي تلقی کرده
بینم هاي گوناگونی را می مرگ امري وجودي است پس    می تواند داراي رنگ باشد. در آثار صوفیه رنگ

مرگ سیاه، مرگ سرخ، مرگ سفید. می رسید شریف جرجانی که اشعري مذهب است مرگ را امري وجودي 
».در هم شکستن هواي نفس«می داند و می گوید: مرگ در اصطالح اهل  حق، عبارت است از: 

مرگ سرخ: عبارت است از مخالفت با نفس. 
دمی می شود.مرگ سپید: گرسنگی است زیرا مایه نورانی شدن باطن آ

اش از رهگذر قناعت سبز می شود.مرگ سبز: پوشیدن مرقع است و آن که جامه مرقع می پوشد زندگی
). 104-106: 1392مرگ سیاه: عبارت است از تحمل آزار مردمان (شفیعی کدکنی، 

انی استنباط می شود زبانی که صوفیه به عنوان زبان طریقت براي کشف حقیقت بدان متوسل می شوند زب
است که از رمز و مثل و تمثیل براي نیل به مقصود سود می جوید. این حقیقت یک اصل مسلم است که 
برخی مفاهیم و معانی را جز به زبان رمز نمی توان تقریر و بیان کرد و اگر هم به زبان عقل گفته می شد سر 

مز مفهوم و معنی پیدا می کرد و از کاربرد گوینده را بر باد فنا می داد. به ناچار در این جا به تمام و کمال، ر
آن گریز و گزیري نبود.

عرفا نمی توانند احساساتشان را به مردم دیگر ابالغ کنند فقط می «ستاري به نقل از ابن عربی می نویسد: 
اري، (ست» ها را کرده باشندها را با رمز و اشاره براي کسانی بیان کنند که ایشان نیز همان تجربهتوانند آن

1372 :152.(
تصوف به شکلی در «دکتر غنی  ذکر می کند که: "بحثی در تصوف"استاد مطهري  به نقل از کتاب 

آمد که مورد تکفیر واقع شد و جماعتی از بزرگان صوفیه به زحمت افتادند و بعضی به قتل رسیدند و این 
وم بدارند و کلمات خود را مرموز و دو وجوه پیشامدها سبب شد که صوفیان اسرار خود را از نامحرمان مکت
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ي تفسیر و ادا کنند، ظواهر شرع را رعایت کنند و مخصوصاً در صدد برآمدند که عرفان و تصوف را به وسیله
ي این مهم به خوبی برآمدند و پایه تأویل تأویل با قرآن و حدیث تطبیق کنند و انصاف این است که از عهده

).59: 1386(مطهري،» که دست فیلسوفان تأویل کننده تورات هم بدان نمی رسدرا به جایی گذاشتند 
استاد مطهري ضمن نامربوط خواندن دیدگاه دکتر غنی و مردود شمردن نظر وي، معتقدند که این موضوع 

اي است دو دلیل داشته است: یکی آن که شعر و ادب و فصاحت و بالغت و زیبایی بیان خودش یک وسیله
تر رساندن هر پیام، خود قرآن هم از همین معنا استفاده کرده است یعنی قرآن هنر را در خدمت پیام براي به

الهی قرار داده است.
عرفا هم براي ابالغ پیام عرفانی خودشان از زیبایی ادب، از این تشبیهات، تمثیالت، شعرها و زبان رمز 

که مطالب، مکشوف و بی پرده گفته زیباتر می کند تا ایناستفاده کردند، یعنی این امر به طور مسلم، مطالب را 
ي این معانی عاجز است. تنها افرادي که که این معانی اساساً لفظ ندارد و الفاظ بشر از افادهشود. دیگر این

اند قادر به درك این معانی هستند. به تعبیر خودشان، عشق قابل بیان نیست، به قول وارد این دنیاي عرفانی
ظ:حاف

اي آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق              ما با تو نداریم سخن، خیر و سالمت
به بیان دیگر اینان معتقدند که این معانی را با بیان صریح نمی توان گفت، تنها افرادي هم می توانند درك 

فقط کسی می داند که مصداق کنند که اهل سلوك باشند. به قول مولوي، زبان مرغان است، منطق الطیر است 
) باشد. بنابراین، این معانی را با زبان خود گفتن، زبان ندارد، زبان در 16(سوره نحل، آیه » علّمنا منطق الطیر«

جا باید زبان رمز  باشد و اگر غیر از این بگویند مردم به گمراهی و اشتباه می افتند؛ پس این راه را نه با این
).61-63پیمود و نه با بیانی که آن بیان را با عقل به توان تقریر کرد (همان، قدم فکر و عقل می شود

مقابله با زهدفروشی و ریا
زهد یعنی بی رغبتی و اعراض از چیزي براي حقیر دانستن آن چیز. اهل سیروسلوك معتقدند؛ زاهد به 

از تمتعات و لذاید دنیا وي ي فکر و ذکر خود را معطوف به آخرت کند، کسی اطالق     می شود که همه
چشم پوشد و طعام و شراب و آسایش این دنیا را جز به قدر ضرورت بر خود حرام کند. در قرآن کریم 

و «و در داستان یوسف در بازار مصر به کار رفته است: » زاهدین«ي زهد تنها یک بار، آن هم به صورت کلمه
): و او (یوسف) را به بهاي 20(سوره یوسف، آیه » لزاهدینشروه بثمن بخس دراهم معدوده و کانوا فیه من ا

اندك، چند درهم فروختند در جایی که رغبتی نداشتند.
چه در آن به هر حال زهد به معناي وارستگی از دنیا و آن«ي زهد می نویسد: دکتر شیخ االسالمی درباره

نیا و استفاده از استعدادها و امکانات آن است، داراي دو جنبه مثبت و منفی است: زهد منفی آن است که از د
اي نبرد.ها بهرهگیري کرده و از آنکناره
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زهد مثبت آن است که انسان هویت انسانی و معنوي خویش را حفظ کند و در عین حال که از امکانات 
» ر گیردها را در راه رسیدن به تقرب حق به کاو استعدادهاي دنیوي، به طور صحیح استفاده می کند و آن

).181، ج اول: 1379(شیخ االسالمی، 
 دین اسالم، شؤون زندگی را در سه نوع حالل، حرام و شبهه خالصه می کند. در مورد حالل و حرام، نص
صریح و شفاف در حلیت و حرمت آن دو در دست داریم و مکلفین، با اطمینان خاطر، تکلیف خود را نسبت 

جا است که زهد ناك است که انسان به ورطه شک و تردید می افتد و اینبههبه آن دو می دانند اما در امور ش
ضرورت و ظهور می یابد.

الزهد کُلّه بین کلمتین من القرآن: لکی ال «ي زهد می فرمایند: امام العارفین و الزاهدین علی (ع) درباره
).23(سوره حدید، آیه » تأسوا علی مافاتکم و ال تفرحوا بما آتاکُم

-چه از دست می دهید تأسف نخورید و از آننی زهد به تمام معنی در دو جمله از قرآن است: تا در آنیع
چه بدست      می آورید شادمان نشوید. امام، زهد را وارستگی از تعلقات دنیایی   می داند، به این معنا که 

ی و اثري نگذارد (شیخ االسالمی، هرگاه دنیا به او رو کند یا پشت نماید در قوام شخصیت و اراده او خلل
).181: 1، ج 1379

ي زهد، نگاهی متفاوت دارد و اشعار می دارد که: قال الصدر االمام: الزهد بروده الشئ احمد جام به مقوله
علی قلب الزاهد: زهد سردي دنیا است در دل زاهد و آن سه نوع است: اول زهد در دنیا است دوم در خلق 

خود است.است و سوم زهد در 
اند: زاهدي است که در حرام زاهد است زاهدي است که در شبهت زاهد است و زاهدان در دنیا سه قوم

زاهدي است که در حالل زاهد است. زهد در حرام، براي عامه مردم است و زهد در شبهات به اهل صالح 
ا باشد که او مقدس مخلص اختصاص دارد و زهد در حالل تعلق به اهل تقوي دارد و زهد در شبهات کسی ر

).1368:141است ... (احمد جام، 
الزاهد عند غیر العارف معامله ما کانّه «جالل الدین همایی به نقل از بوعلی در نمط نهم اشارات می گوید: 

»یشتري بمتاع الدنیا متاع االخره و عند العارف تنزه ما عما یشغل سرّه عن الحق و تکبر علی کل شی غیر الحق
یعنی: زهد نزدیک کسی که عارف نیست، نوعی از سودا و معاملت گري است که گویی متاع آخرت را به متاع 
دنیا می خرد و این جهان را به آن جهان می فروشد؛ و به نزدیک آن کسی که عارف باشد پاکی و پرهیز از هر 

بزرگی نمودن است بر هر چیزي که چیزي است که باطن را می بشوید و او را از حق تعالی باز دارد؛ و نیز 
).431: 1، ج 1385(همایی، » جز حق تعالی است

المعرض عن متاع الدنیا و طیباتها یخص «ابراهیمی دینانی به نقل از ابن سینا در تعریف زهد می نویسد: 
، 1382ی، (ابراهیمی دینان» هاي دنیا اعراض  می کندباسم الزاهد یعنی زاهد کسی است که از لذات و خوشی

).162: 1ج 
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هاي اغواگر دنیا و مصونیت بخش قوام شکی نیست که عارفان، زهد را سپري دفاعی در برابر وسوسه
ي حایز اهمیت این است که برخی زاهد نمایان و زهد فروشان شخصیت و تعالی روح انسان می دانند اما نکته

ي خویش را به فروش اند تا کاالي ناسرهي دنیا ساختهبراي نیل به اهداف شوم، از زهد، دکانی در بازار مکاره
برسانند اما این تدلیس و زهد فروشی از چشم عارفان واصل و بصیر پنهان نمانده و آنان با سخنان آتشین 
خود، بازار این مکاران متزهد را از رونق انداختند. یکی از مستحبات متصوفه، پوشیدن خرقه یا دلق ملمع یا 

و مرقع بوده که در صورت لیاقت و سربلند بیرون آمدن از امتحانات و آزمایش ها، به وسیله ي پشمینجامه
طوري که اشاره شد برخی از زهاد متظاهر و پیر و مرشد و مراد بر تن طالب و سالک پوشانده می شد اما همان

صیل بویی نبردند. به متلون، در کسوت خرقه در پی تصوف واقعی و حقیقی نبودند و از تصوف و عرفان ا
دل بودند. یکی از شعراي همین خاطر به شدت مورد شماتت و مذمت عارفان و صوفیان واقعی و صاحب

نامی که نوك تیز پیکان خود را متوجه زاهد نمایان ریاکار کرده لسان الغیب شیرازي است. این شاعر شهیر، 
ه و اتفاقاً ترك آن را اَولی می داند:ارزش و وقعی براي دلق و خرقه و پشمینه پوشی قایل نبود

این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی             وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی
)247: 1378( حافظ، 

دال داللت خیرت کنم به راه نجات                       مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش(همان، 
156(

)218ي پشمینه بینداز و برو(همان، ن خواهد سوخت            حافظ این خرقهآتش زهد و ریا خرمن دی
شیخ اجلّ سعدي شیرازي در گلستان، حکایتی نغز دارد که بدان وسیله زهد فروشی و ریاي زاهدان 

زاهدي مهمانی پادشاهی بود، چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که «متظاهر را آشکار    می کند: 
او بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن که عادت او تا ظنّ صالحیت در حق او زیادت کنند.ارادت

کین ره که تو می روي به ترکستان استترسم نرسی به کعبه اي اعرابی     
چون به مقام خویش آمد سفره خواست تا تناولی کند، پسري صاحب فراست داشت گفت: اي پدر باري 

سلطان در طعام نخوردي؟ گفت: در نظر ایشان چیزي نخوردم که به کار آید. گفت: نماز را هم قضا به مجلس
).1380:67سعدي، » ( کن که چیزي نکردي که به کار آید

در بعضی متون عرفانی و اخالقی دو واژه ریا و سمعه معموالً با هم به کار می روند.
ي خود را چون متاعی در منظر دیگران به نمایش گذاشته و هریا آن است که انسان اعمال نیکو و پسندید

براي جلب رضایت مردم و نه خداوند افعالش را انجام دهد.
سمعه را نیز به این معنا می دانند که افعال و رفتارهاي نیک خود را به سمع دیگران برسانیم و در واقع به 

ایی را مشرك می دانند چون باعث حبط اعمال و زوال اغیار بشنوانیم. اهل عرفان و اخالق، ریا را شرك و مر
روح تقوا و اخالص در انسان می شود.
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در ادبیات عرفانی، این افعال ریاکارانه مذموم شمرده شده و ریاکاران نیز به شدت مورد سرزنش و 
اند.نکوهش واقع شده

کار و شیادان درویش نما و جالل الدین همایی می نویسد: مولوي مکرر به جماعت متصوفه و شیخان ریا
صوفی نمایان دروغین تاخته و به نکوهش و مذمت و خطر وجود آن طایفه براي مردم سلیم دل و مریدان 

ساده لوح پرداخته است:
حرف درویشان بدزدد مرد دون                   تا بخواند بر سلیمی زان فسون

ونان حیله و بی شرمی استکار مردان روشنی و گرمی است               کار د
)392: 1، ج 1385شیر پشمین از براي کد کنند                        بومسیلم را لقب احمد کنند.(همایی، 

در دیوان حافظ نیز ریا ستیزي مشهود بوده و مظاهر آن مورد شماتت و سرزنش قرار گرفته و نقاب از 
ي کریه آنان برداشته است:چهره

: 1378کشان یک رنگم              نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند( حافظ، غالم همت دردي 
117(

)82که کار خیر بی روي و ریا کرد(همان، غالم همت آن نازنینم               
)117در میخانه ببستند خدایا مپسند                        که در خانه تزویر و ریا بگشایند(همان، 

)116ور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب         چون نیک بنگري همه تزویر می کنند(همان، می خ
سهروردي را عقیده بر این است که مالمتی به شخصی اطالق می گردید که به ظاهر چنان می زیست که 

نداشت.اهل ظاهر مالمتش می کردند. ایشان به اخالص می اندیشیدند و کسی بر احوال و اسرارشان وقوف
آنان از نعمت اخالص برخوردار بودند که خداوند در نهادشان به ودیعه نهاده است. مالمتیه در کتمان 
اعمال و احوال خود تا حدي اصرار می ورزیدند که اگر کسی بر اعمال یا احوال ایشان وقوف می یافت 

اندوهگین می شدند.
که مدح و ذم خلق پیش او یکسان باشد دوم آنذوالنون مصري، عالمت اخالص را سه چیز می داند: اول

که طالب ثواب نباشد در آخرت که اعمال اگر چه بسیار کند از یاد خود فراموش کند و سوم آنآن
).27-28: 1386(سهروردي،

امام محمد غزالی که از نگاه شریعت و اخالق به بحث ریا می پردازد در کتاب سترگ کیمیاي سعادت، این 
هاي خداوند، از گناهان کبیره بود و باب مهلکات آورده و اعتقاد دارد که ریا کردن در طاعتبحث را در 

تر از این نیست که وقتی عبادتی انجام دهند، دوست نزدیک به شرك. و هیچ بیماري در دل پارسایان غالب
: از امت خویش بیش از دارند که مردم از آن مطلع شوند. وي به حدیثی از پیامبر استناد می کند که فرمودند

و فرمودند: روز قیامت "ریا"همه از شرك کهین هراسناکم. پرسیدند که شرك کهین کدام است؟ فرمودند: 
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خداوند ریاکاران را مخاطب قرار می دهد که براي دریافت ثواب اعمالتان نزد کسانی بروید که برایشان آن 
).615: 1384اعمال را به جاي آوردید (غزالی، 

ید بر نقش پیرتاک
بدیهی است که هر انسانی براي نیل به اهداف خود ناگزیر از اقتدا و تأسی به مرشدي روشن ضمیر است 
تا موانع و خطرات راه پیش روي او را به وي بنمایاند. در راه دشوار عرفان، هر کس هواي سرسپاري به 

ه اصطالحاً به او پیر می گویند. پیر در عرفان معشوق و معبودي دارد باید به استادي آگاه و واصل پناه جوید ک
به کسی گفته می شود که براي شاگرد، مرید یا سالک در حکم راهنما و مربی و مرشد باشد. این واژه که مقام 
بلندي در خود دارا است در متون منثور و منظوم عرفانی، با بسامد بسیار باالیی کاربرد دارد و به کمتر متن 

وریم که به پیر یا واژگان معادل آن نپرداخته باشد.عرفانی بر می خ
ي عرفا و صوفیان، هر شخص وارسته و کامل که از حب دنیا و جاه به دور به نظر می رسد در میان سلسله

بوده و طعم تلخ ریاضت را چشیده و متخلق به اخالق عالیه بوده و از مزایاي وقار و ادب و علم برخوردار 
که به عنوان پیر از او اطاعت کنند. در زبان و ادبیات شاعران عارف نیز به پیر و جایگاه آن می شد شایسته بود 

اشاراتی دقیق شده است. 
به قول مولوي:

پیر را بگزین که بی پیر این سفر                              هست بس پر آفت و خوف و خطر
ايبی قالوز اندر آن آشفتهاي         آن رهی که بارها تو رفته

هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچپس رهی را که ندیدستی تو هیچ      
گر نباشد سایه او بر تو گول                       پس تو را سرگشته دارد بانگ غول

ره بس بدندغولت از ره افگند اندر گزند                        از تو داهی تر در این 
)2943-2947: 1366(مولوي، دفتر اول،

خورده، کالن سال و بزرگ قوم است و در اصطالح صوفیه و عرفا، به معنی پیر در لغت به معناي سال«
مراد، دلیل، پیشوا، دستگیر، راهبر و راهنما آمده است. از این دیدگاه، پیران اولیااند و انبیا و اولیا داراي روحی 

ها پیش از وجود عالم بوده است و به قول مولوي: د و ارواح آنانبرتر بوده
)169پیر آنانند کاین عالم نبود                   جان ایشان بود در دریاي جود(مولوي، دفتر دوم: 

یا به قول جامی:
ني دردکشان                  که نه از تاك نشان بود و نه از تاك نشابودم آن روز من از طایفه

در نظر این طایفه، شیخ یا پیر کسی است که در مراحل طریقت، کامل شده باشد و به تواند مبتدیان را 
دستگیري و راهنمایی کند.
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نامیده  می شود که در این » قطب«شیخ چون به مراحل عالی کمال برسد و در کمال، استغناي تام پیدا کند 
)70-71: 1380اشرف زاده، ».(به کار بردرا در مورد او"ولی"صورت       می توان کلمه 

هایی این چنینی از قبیل: خضر راه، استنباط نگارنده با مطالعه در آثار محوري عرفان این است که پیر و نام
ها و آالم نفسانی دیگران اند که در سایر مردم اخالقی بوجود می آورند و از گرفتاريمرشد، عالم ربانی کسانی

ي مراتب و مدارج پیر، وال خوش معنوي آنان می افزایند. البته اندیشمندان عارف دربارهمی کاهند و بر اح
(عالء الدوله » شرط اصلی پیر داشتن تصرّف است«اند. عالء الدوله سمنانی می گوید: شرایطی نیز گفته

).283: 1362سمنانی، 
ب و تزکیه دل و در نهایت شهاب الدین سهروردي نیز نقش پیر را در سالک و رهرو، تصفیه و تهذی

).33-35: 1364والدت معنوي        می داند (سهروردي، 
غیر پیر استاد سر لشکر مباد                       پیر گردون نی ولی پیر رشاد

دست                 روشنایی دید آن ظلمت پرستدر زمان چون پیر را شد زیر
پیر جویم، پیر جویم، پیر پیر.... من نجویم زین سپس راه اثیر     

- 4124پیر باشد نردبان آسمان                               تیر پرّان از که گردد؟ از کمان(مولوي، دفتر ششم: 
4121(

موالنا «وجود پیر اگر چه براي ارشاد و دستگیري خلق سودمند است اما نباید خود حجاب راه واقع شود. 
با وجودي که این همه تأکید بر گزینش پیر و استاد و مرشد دارد، از سوي دیگر نگران است که جالل الدین

مبادا همین پیر پرده در و حجاب گشا، خود حجاب واقع شود.
ي میان سالک و حق. او از حق می ستاند و نخستین اشکال پیر و معلم این است که واسطه است. واسطه

که کارش فایده رسانی است، اما مانع اتصال مستقیم سالک با حق است، روي ا اینبه سالک        می رساند، ب
).21: 1389(کرمی، » پوش است

صاحب نظران بین پیر طریقت و والیت، پیوندي وثیق در آیین تصوف برقرار می کنند.
ودند: شیخ و پیر طوري که پیامبر (ص) فرمپیر سیرت پیامبران را دارد همان» ژنده پیل«از نظر احمد جام 

در میان قوم خود مانند پیامبري در میان مردم خویش است. وي معتقد است که پیر باید چنان باشد که به رموز 
راه آگاهی و وقوف داشته باشد زیرا تا راه را خوب نداند نمی تواند دیگران را ارشاد کند و این راه را به 

ها و اوصافی را نیز بر می شمرد ... . این عارف، مریدان و ، ویژگیچنان براي پیر راهمریدان به نمایاند. وي هم
اي آب نخورند و در هر مرغزاري چرا نکنند چرا که صیاد در کمین راهروان را متنبه می کند که از هر چشمه

زده به هاي تهمتها کمین کرده است؛ چرا که پیامبر (ص) فرمودند: اتّقوا من مواضع التّهم. یعنی از جایگاهآن
ي کرکس را که فقط به ي باز را داشته باشد نه طبع پرندهپرهیزید. پس پیر طریقت باید طبع و خوي پرنده

).73-74: 1368، جاماحمدهواي مردار به هوا می پرد که همت او فقط مردار و حرام است (
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تا به مقام شیخی و نجم رازي در بیان مقام شیخی و شرایط و صفات آن پنج رکن را یادآور می شود 
مقتدایی نایل گردد.

در نمی » من عبادنا«اول مقام عبدیت به این معنا که تا از بند غیر حق خالصی نجوید به کسوت عبدیت 
ي آنی. دوم چه در بند آنی بندهاند: هرآنآید. سالک باید به سعادت و شقاوت خود نیندیشد که بزرگان گفته

که شیخ به طور ت حق است بدون واسطه و این کار به حاصل نیاید مگر اینمقام قبول حقایق از ایتاء حضر
هاي صفات بشري و روحانی خالص و نجات یابد. سوم دریافت رحمت خاص از مقام کلی از حجاب

عندیت و آن مختص خاص الخاصان است. عوام و خواص، رحمت را به واسطه و خاص الخاص بی واسطه 
چهارم تعلّم و یادگیري علوم از حضرت حق بی واسطه و این کار میسر نمی مند می شوند.از رحمت بهره

ي علوم روحانی و عقلی و سمعی و حسی به کلی پیراسته گردد. پنجم تعلّم و که لوح دل از همهشود مگر این
دریافت علوم لدنّی بی واسطه باشد. این علم به معرفت ذات و صفات حق تعلق دارد که به بی واسطه به

).237-240: 1387تعلیم حق حاصل می شود که پیامبر(ص) فرمودند: عرفت ربی بربی (نجم رازي، 
عشق و عقل

ي عشق به این نکات وقوف یافته که حکماي قدیم با نگاهی اجمالی در آثار پیشینیان در رابطه با مقوله
ي دوام و بقاء کاینات چه مایهست و آني عشق ااز سرزمین چین تا یونان معتقد بودند که عالم هستی، آفریده

بوده نیز عشق است.
عشق در همه ساري است، ناگزیر جمله اشیاء است و «فخرالدین عراقی در تایید این مدعا می گوید: 

 و الحبفیه، بل ه سار ظهر الحب ما ظهر ما ظهر، فبالحب کیف تنکرالعشق و ما فی الوجود الّا هو ولوال الحب
چه : یعنی چگونه عشق را منکر می شوي در حالی که در وجود جز آن نیست؛ و اگر عشق نبودي آنکلّه

چه پیدا چه پیدا شده به عشق ظاهر شده و عشق در آن سریان دارد بلکه آنظاهر شده ظاهر نشدي، پس آن
).62: 1390(فخرالدین عراقی، » اش عشق استاست آن همه

تر یافته و به یک اندیشه و تفکر فلسفی مبدل تر و گستردهدینی ما، بیانی کاملاین باور و اعتقاد در عرفان 
شده و مبناي فکري بزرگانی چون ابن عربی، مولوي، سهروردي و عطار نیز شده است. برخی چون حافظ 

تر از عشق در کاینات نیست: شیرازي معتقد بودند که هیچ چیزي ماندگار
یادگاري که در این گنبد دوار بماند.از صداي سخن عشق ندیدم خوشتر 

در تجارب بشري از دو عشق غریزي و عرفانی یاد شده است: عشق غریزي که عشق جمالی است و این 
عشق در وصال جنسی نابود می شود؛ بدیهی است که این عشق مذموم نبوده زیرا بدون آن، امر ازدواج محقق 

نمی شود.
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دگان و تعداد اندکی از مقربان اختصاص دارد که از کمال بر می خیزد و وصالش عشق عرفانی به برگزی
نیز روحانی است. این عشق حاصل جذبه معرفت است و سیرت پاك، نه صورت و غریزه و شهوت. که 

اند:گفته
)206هایی کز پی رنگی بود              عشق نبود عاقبت ننگی بود(مولوي، دفتر اول: عشق

اي را دوست بدارد به هرگاه خداوند بنده«ت حدیثی را به نقل از پیامبر (ص) ذکر می کند که: عین القضا
که من عاشق اش می گوید: تو عاشق و دوستدار من هستی و ایناو عشق        می ورزد و خداوند به بنده

).112: 1389(عین القضات، » توأم و دوستدار تو چه بخواهی و چه نخواهی
د در میان عارفان شایع است که آن بار امانت الهی که در قرآن بر آسمان و زمین عرضه گردید. این  اعتقا

).194: 1374ولی از تحمل آن سر باز زدند چیزي نبود جز عشق. (زرین کوب، 
ابراهیمی دینانی به نقل از نجم الدین رازي می نویسد که در طریق فنا جز با قدم عشق  نمی توان وارد 

چه می تواند راهبر واقع شود بی خودي است و چون عقل عین بقا شناخته می شود از این مرحله آنشد. در 
وارد شدن در این وادي ناتوان خواهد بود.

راه عشق راهی است که به حرم فنا منتهی می شود و در حریم فنا جایی براي غیر باقی  نمی ماند، با این 
ق و عقل اشاره کرده و می گوید: هر اندازه نور عشق بیشتر باشد، نور همه او در جاي دیگر به رابطه میان عش

عقل نیز بیشتر خواهد بود. این عارف بزرگ بر این عقیده است که نور عشق از شرر نار نور الهی ناشی می 
).18: 1، ج 1382شود و نور عقل قابل مشعل این شرر به شمار  می آید (ابراهیمی دینانی،

واژه عشق در قرآن نیامده ولی کلمه حب و مشتقات آن به نحوي آشکار مطرح شده دینانی می نویسد 
چه از کلمه حب و مشتقات آن مستفاد می شود همان چیزي است. براي ارباب معرفت پوشیده نیست که آن

است که واژه عشق بر آن داللت  می نماید چنان که شاعري ظریف و اهل معنی در این باب گفته است:
فرقی در میان حب و عشق               شام نبود در حقیقت جز دمشقنیست

مطرح شده از صفات اهل ایمان به شمار » اشد حباً«دوستی شدید یا شدیدترین دوستی که تحت عنوان 
چه از واژه عشق مستفاد می شود جز محبت شدید چیز دیگري می آید. این مسأله نیز مسلّم است که آن

ترتیب اگر واژه عشق در قرآن استعمال نشده، معنی آن که همان محبت شدید شناخته می شود نیست. به این
).20مطرح گشته است (ابراهیمی دینانی: 

عشق عرفانی و الهی همواره با عقل روبرو است و در این مقابله و مبارزه، همیشه عشق پیروز است و 
رسالتی به همین نام شده است مانند باب اول عقل مغلوب. مناظرات و گفتگوهاي عقل و عشق، موضوع 

گانه رساله کنزالسالکین خواجه عبداهللا انصاري، رساله عقل و عشق نجم الدین رازي و یکی از رسایل شش
ي عقل و عشق است.سعدي شیرازي هم رساله
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و باز در هر حال از این رسایل چنین بر می آید که عقل عبوس و خشک و حسابگر، محتاط و استداللی 
ي نفس و سبب شناخت خدا و ي تزکیهدارنده است اما عشق، شادي بخش، گرم رو، محرك، بی پروا و مایه

).352-353: 1386حقیقت است (کبیر، 
مراد از عقل جزوي، عقل ناقص و نارسا است که اکثر افراد بشر کم و بیش در «استاد همایی معتقد است: 

براي درك حقایق امور و اشیاء کافی و رسا نیست چرا که در معرض اند؛ اما این درجه از عقل آن شریک
هاي استدالالت عقلی را واهی آفت وهم و گمان است؛ و همین ظن و وهم است که با عقل می آمیزد و پایه

».و سست می کند ... 
عقل جزوي آفتش وهم است و ظن              زان که در ظلمات او را شد وطن

ستخراج نیست                 جز پذیراي فن و محتاج نیستعقل جزوي عقل ا
عقل جزوي را وزیر خود مگیر                     عقل کل را ساز اي سلطان! وزیر
عقل جزوي عشق را منکر بود                     گر چه بنماید که صاحب سرّ بود

ن به حکم حال آیی ال بوداو به قول و فعل یار ما بود                         چو
)466-467: 1، ج 1385(همایی، 

"عقل ایمانی"اي از کمال و تعالی نایل شود و به تعبیر مولوي به البته در صورتی که عقل جزوي به مرتبه

مبدل شود در آن صورت تضاد و تباین با عشق ندارد و اتفاقاً با آن متحد هم می شود.
ایمانی و عقل عرشی که در سخنان مولوي آمده از شؤون و تجلیات همان این عقل «به نظر مرحوم همایی 

». است» العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان«است و مشمول حدیث معروف » عقل ممدوح عملی«
ي عادل است             پاسبان و حاکم شهر دل استعقل ایمانی چو شحنه

)462-463که ز بیمش نفس در زندان بود(همایی: عقل در تن حاکم ایمان بود            
- در مورد عشق و عقل، برخی را اعتقاد بر این است اگر نور عقل تیزبین و دوربین است اما نار عشق تیز

تر است. نور عقل بدون نار عشق نمی تواند تمام خانه را روشن کند. آتش عشق، سالک را از تر و دوربینبین
بیرون آورده و به جمع تمکین می رساند و از کثرت. شرك خالص می دهد و به توحید و ي تلوینتفرقه

وحدت آراسته می گرداند. وقتی هستی انسان با آتش عشق بسوزد و به تمامی نابود شود آن گاه یک وجود 
).142-143: 1368باقی می ماند و آن وجود خداي تعالی   می باشد (نسفی، 

اي درویش مراد از عشق نه آن است «که مراد از عشق را درك نکردند می نویسد: نسفی در انکار کسانی 
که اهل صورت و خیال می گویند که آن را وسواس گویند، چون آن وسواس در سالک افتد عقل سالک رو 
به هزیمت کند و با عقل جمع نیاید. مراد ما از عشق آتشی است که جز در روغن عقل نگیرد و چون در عقل 

که رنگ و یک قبله گرداند از جهت آنهاي او را بسوزاند و سالک را یکها و رنگک افتد جملۀ قبلهسال
).143(همان، » چون هستی سالک را تمام بسوزاند رنگ و قبله کجا ماند اینجا سر حد مقام وحدت است
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اي وجود دارد به لم، مادهگران معتقد بودند که در عااند. کیمیاشعراي فارسی زبان، عشق را اکسیر نامیده"
ها به دنبال آن می گشتند، شعرا این اي را به ماده دیگر تبدیل کند. قرننام اکسیر یا کیمیا که می تواند ماده

اصطالح را استخدام کردند و گفتند آن اکسیر واقعی که نیروي تبدیل دارد، عشق و محبت است زیرا عشق 
». الناس معادن کمعادن الذهب و الفضّه«م هم فلزاتی مختلف هستند؛ است که می تواند قلب ماهیت کند. مرد

عشق است که دل را می کند و اگر عشق نباشد دل نیست، آب و گل است. عالقه به شخصی یا شیئی وقتی 
که به اوج شدت برسد به طوري که وجود انسان را مسخّر کند و حاکم مطلق وجود گردد، عشق نامیده می 

چه به این نام خوانده می شود یک نوع است، القه و احساسات است ولی نباید پنداشت آنشود. عشق اوج ع
).40: 1380(مطهري، » دو نوع کامالً مختلف است

غلبه بر هواي نفس
ي آن از مهمات ي عملی عارفان به خدا پیوسته، مجاهده با نفس و تهذیب و تصفیهدر گفتار، رفتار و سیره

ترین دشمنان یعنی هواي نفس را سنگ زیر بناي تقرب و وصل به حق می ی دشمناست. عارفان، شناسای
-اش با تعابیري نظیر: موش، سگ و ... یاد می کنند و بناي جهاندانند. آنان از نفس به خاطر پلیدي و ناپاکی

قام ربه و نهی و اما من خاف م«هاي قرآن می دانند   که به صراحت می فرماید: بینی خود را مبتنی بر آموزه
): و آن کس که از مقام پروردگارش 40-41(سوره النازعات، آیه » النفس عن الهوي فانّ الجنه هی المأوي

ترسان باشد و نفس را از هوي باز دارد، قطعاً بهشت جایگاه اوست.
و منظوم اهل معرفت با تأثیر پذیري از قرآن کریم که در مخالفت با نفس تاکید می ورزد، در متون منثور

خود تأکید و اهتمام بلیغ بر مبارزه با هواجس نفسانی و مطامع حیوانی دارند. راستگو در همین مورد می 
ي اولیاي حق، سخنان خود را تیمن و تبرّك نویسد عارفان با الهام گرفتن از احادیث معصومین و سیره

بخشیده و خود را به این سخنان می آراستند.
هر چه تو را از حق بینی باز دارد، بت توست.»: العه الحق فهو طاغوتککلُ ما شغلک عن مط«
هر کس هوا پرستی »: من اتّبع هواه اردي نفسه«هوا پرستی مرکب خواري است و »: الهوي مطیه الهوان«

).166-167: 1376کرد، خویشتن را خوار کرد (راستگو، 
را نقل می کند که خداوند فرشتگان را از عقل بدون راستگو به نقل از کتاب نفیس بحار األنوار، حدیثی 

که عقلش بر زاد را معجونی از هر دو آفرید. پس آنشهوت و حیوانات را از شهوت بدون عقل و آدمی
).43که شهوتش بر خردش فائق آمد از چارپایان فروتر است (همان، شهوتش غالب آمد برتر از فرشته و آن

ها اعتقاد داشتند. جان کالم این که ل امیال نفسانی و برخی نیز بر تعدیل آنبرخی از این عارفان بر تعطی
حکمت تبیین و معرفی آفات نفس در متون منثور و منظوم و لزوم ستیزه و مقابله عارفان با آن، حاکی از این 

بودند و است که این وارستگان خود، بیش و پیش از هر چیزي به تهذیب و تطهیر نفس و الزامات آن آراسته
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چه می گفتند عمل می کردند و گرنه این چنین مورد اقبال عامه مردم قرار نمی گرفتنند، مولوي در تفسیر بدان
حدیث مذکور می فرماید:

در حدیث آمد که یزدان مجید                              خلق آدم را سه گونه آفرید
ن فرشته است و نداند جز سجودیک گُره را جمله عقل و علم وجود              آ

نیست اندر عنصرش حرص و هوا                       نور مطلق زنده از عشق خدا
چو حیوان از علف در فربهییک گروه دیگر از دانش تهی                         هم

او نداند جز که اصطبل و علف                     از شقاوت غافل است و از شرف
سوم هست آدمی زاد و بشر                         نیم او ز افرشته و نیمیش خراین 

نیم خر خود مایل سفلی بود                                نیم دیگر مایل عقلی بود
)1497-1503(مولوي، دفتر چهارم: 

. بنابراین هواي نیز به معناي خود است"نفس"در زبان عربی به معناي میل و گرایش و "هوي"این 
هایی است که در انسان وجود دارد. معموالً هواي نفس را در مورد ها و گرایشها، خواهشنفس، میل

تمایالتی به کار می برند که بر خالف فرامین و قوانین الهی باشد. با تامل در آثار عارفان و کتب اخالق این 
ي ي غضبیه، قوهي شهویه، قوهش قوایی نظیر: قوهانتیجه حاصل می شود که خداوند بر اساس حکمت بالغه

ي عاقله را در وجود انسان تعبیه نموده که هر کدام منشأ آثاري است. عرفان اسالمی تعطیلی این وهمیه و قوه
قوا را جایز نمی داند بلکه اعتقاد دارد اگر این قواي سه گانه: شهویه، غضبیه و وهمیه تحت نظارت و کنترل 

ي مطلوب و معقول از این ها به سعادت و کمال هم دست قل قرار گیرد، انسان می تواند با استفادهي عقوه
یابد.

بوده و با افراط و تفریط به شدت مخالفت » حد وسط و امت وسط«بنابراین از آن جایی که اسالم دین 
ند.می ورزد، قلمرو فعالیت هر کدام از این سه قوه را در حد اعتدال جایز می دا

ي نفس اصرار و تاکید دارند و شناختن نفس و تعریف از آن جایی که اهل عرفان براي رام کردن و تزکیه
ها تهذیب و پیراستن نفس اي کاربردي در تربیت آن می دانند، غایت القصوي و هدف غایی آننفس را وسیله

ها است.تربیت انسانها و شواغل نفسانی است که این خود از اهداف محوري قرآن در از حجاب
و نفسٍ و ما سویها فالَهمها فجورها و تقویها، قد اَفلح من زکّیها و قد خاب من «در قرآن آمده است: 

): سوگند به نفس انسان و آن که آن را سامان داد. آن گاه نافرمانی و 7-10(سوره شمس، آیه ». دسیها
ر کس که آن را پاکیزه داشت، رستگار شد و به راستی نومید اش را در آن الهام کرد. به راستی هپرهیزگاري

سوره یوسف می فرماید: به درستی که نفس (آدمی) بسیار 53شد هر کس که آن را فرومایه داشت. یا در آیه 
بد فرمان است به این معنا که نفس، منشأ تمام صفات زشت است. به قول مولوي:

)777زآن که آن بت مار و این بت اژدهاست(مولوي، دفتر اول:ما در بت ها بت نفس شماست            
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در مورد کیفیت تولّد و ایجاد نفس، نجم الدین رازي سخنی بسیار لطیف دارد که مضمون آن چنین است 
که روح انسان با تن خاکی ازدواج نموده و از حاصل این ازدواج دو فرزند به وجود آمده یکی دل و دیگري 

همانندي » قالب تن«شباهت داشته و نفس نیز به مادر خود » روح«ي بوده که به پدر خود نفس. دل را پسر
داشت. به همین خاطر فضایل و صفات متعالی در دل جاي گرفت و صفات پلید زمینی در تن خاکی، با این 
، همه چون پاي روح در میان بود بعضی صفات روحانی و آسمانی به نفس تعلق گرفت (نجم الدین رازي

1387 :176-175.(
تلقی نگارنده از این موضوع با توجه به مطالعه در آثار عرفانی این است که عارفان به لحاظ نظري و 

اند و به لحاظ عملی نیز با سیروسلوك معنوي تئوري، خطر نفس را در آثار خود به طالبان معرفت متذکر شده
الح و رستگاري آورند. از نگاه قرآن مجید، نفس به تربیت و تهذیب خویش مبادرت کردند تا نفس را به ص

انسان چهار مرتبه را در تربیت طی می کند: اماره، لوامه، ملهمه و مطمئنه.
نفس اماره: اماره اسم مبالغه است یعنی بسیار فرمان دهنده و منظور از این اصطالح، همان فرمان به اعمال 

و ما اُبرّي نفسی اَنَّ النفس «ي یوسف به آن اشاره شده است: رهسوء و مغایر با اخالق و عقل است که در سو
).53گفت من خود را مبرّا نمی دانم زیرا که نفس بدفرمان است ... (سوره یوسف، آیه ».: الماره بالسوء... 

الهی در مرحلۀ لوامه اي، نفس انسان با ابزار سیروسلوك و اجتناب از محارم و التزام به واجبات و تقواي 
ال اقسم «) بدان اشاره فرموند: 1-2به زینت صفت لوامه آراسته می شود که خداوند در (سوره قیامت آیات 

به روز قیامت سوگند می خورم و به نفس سرزنش کننده. منظور از این »: بیوم القیامه و ال اقسم بالنفّس اللّوامه
یا با پلیسی درونی و نامرئی مواجه است که او نفس آن است که چون آدمی مرتکب رفتار ناشایستی گردد گو

را به خاطر رفتار ناهنجارش مورد شماتت و نکوهش قرار می دهد.
در نفس ملهمه، اهل معرفت و سیروسلوك، با کشف باطن و مکاشفات درونی و الهامات غیبی راه خوب 

فس و ما سویها فألهمها فجورها و و ن«و بد را         می فهمند و دریافت می کنند. قرآن مجید می فرماید: 
): قسم به روح و آدمی و آن که آن را موزون ساخته آن گاه فجور و تقوایش 7-8(سوره الشمس، آیه » تقویها

را به او الهام کرد.
ي نفس مطمئنه، اهل ذوق و حال می گویند بعد از طی مراحل سه گانه، عارف باید با انجام در مرتبه

چنین به قول اولیا به ابزار قلّه الکالم، قلّه الطعام و قلّه المنام: کم گویی،کم خوردن و ت و همنوافل و تهجدا
ي قرآن در این مورد، مؤید همین کم خوابیدن آراسته گردیده تا نفس به مرحله اطمینان دست یابد. اشاره

): تو اي 26-27(سوره الفجر، آیه » یا ایها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه ...«مدعا است که: 
نفس مطمئن به سوي پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خوشنودي و هم او از تو خوشنود است.
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از برایند نظرات و آراء محققان بر می آید که اهل عرفان در آثار و متون ذوقی خود، به نفس و آفات 
گیر بشر را نیز ناشی از لجام گسیختگی و عدم اخالقی دامناند و مصایبمترتب بر آن نگاهی خاص داشته

اند.کنترل آن دانسته
ي همکاري و مشارکت در مورد پدید آمدن آفت گناه در زمین جان انسان، برخی اعتقاد دارند در نتیجه

ر و ي شوم گناه در انسان حادث می شود درست مانند فرزندي که از پدشیطان و نفس اماره است که پدیده
: 1366مادر متولّد می شود در این میان، شیطان نقش پدر گناه و نفس اماره نقش مادر گناه را دارد (پارسا، 

58.(
اولیاي حق، قتال با دشمن خارجی را مصداق جهاد اصغر و جنگ و ستیز با نفس سرکش را جهاد اکبر 

از جهاد «ن از غزا باز آمدندي گفتی، و رسول (ص) صحابه را، چو«می دانند. امام محمد غزالی می نویسد: 
رنج خود از نفس «و رسول (ص) گفت: "جهاد نفس"گفتند آن چیست؟ گفت: » کهین با جهاد مهین آمدیم

خود باز دار و هواي وي به وي مده اندر معصیت حق تعالی که فردا بر تو خصمی کند و بر تو لعنت کند تا 
).473: 1384(غزالی، دیگر را لعنت می کنندي اجزاي تو یکهمه

به قول مالي روم در مثنوي:
اي شهان کشتیم ما خصم برون                     مانده خصمی زان بتر در اندرون
کشتن این کار عقل و هوش نیست                شیر باطن سخره خرگوش نیست

اکبریم... قد رجعنا من جهاد األ صغریم                   با نبی اندر جهاد 
... سهل دان شیري که صفها بشکند                شیر آن است آن که خود را بشکند

)1373-1390(مولوي، دفتر اول: 
نتیجه

وجه غالب مولفه و گزاره هاي اکثر متون عرفانی در زبان و ادبیات فارسی بدین قرار است:
ن می راندند که جز محرمان و اهل شطح گویی ، عرفاء بر اثر غلبه سکر،وجد و حال سخنانی بر زبا-1

دل کسی بر آن سخنان وقوف نمی یافت. 
ء از زبان رمز و استعاره بهره می جستند تا حقایق و در یافت هاي معنوي خود را رمزگرایی، عرفا-2

در قالب زبانی بیان نمایند.
وم شمرده شده و مقابله با زهد فروشی و ریا، در ادبیات عرفانی افعال ریاکارانه و خود نمایی مذم-3

متظاهرین به این گونه کارها مورد سرزنش واقع شده اند
پیر، آدمی براي نیل به کماالت احتیاج به راهنما و الگو و نمونه دارد که در کمترین زمان ممکن راه -4

را طی نموده و رشد نماید.
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ندارد و با عشق و عقل، در ادبیات عرفانی اگر عقل به کمال رسد در آن صورت تضادي با عشق -5
آن متحد می شود و راه انسانی را به احسن طی می کند.

غلبه بر هواي نفس،مجاهده با نفس و تهذیب وتصفیه آن ازپایه هاي اساسی طی طریق عرفاء است.-6
منابع و مآخذ

ي بزرگ قرآن کریم.قرآن کریم. ترجمه مکارم شیرازي، قم: چاپ خانه.1
، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ 3دفتر عقل و آیت عشق. ج ). 1382ابراهیمی دینانی، غالم حسین (.2
دوم.
). فصوص اآلداب. به کوشش ایرج افشار، تهران: انتشارات 1383ابو المفاخر یحیی باخرزي (.3

دانشگاه تهران.
). انس التائبین. مقابله و تصحیح علی فاظل، چاپ: چاب خانه حیدري، چاپ اول.1368احمد جام (.4
). حکایت شیخ صنعان عطار، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ دوم.1380(اشرف زاده، رضا .5
، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.3). رمز و داستان هاي رمزي. ج 1368پور نامداران، تقی (.6
). شرح فصوص الحکم. به اهتمام جلیل مسگر نژاد، تهران: مرکز نشر 1366خواجه محمد پارسا (.7

دانشگاهی.
). ناشر: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید.1377دهخدا، علی اکبر (.8
). دیوان حافظ با مقدمه جالل الهیجی، انتشارات اروند، چاپ سوم1378حافظ (.9

). تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی. تهران: سمت.1376راستگو، سید محمد (.10
ربن، تهران: انتشارات طهوري.). شرح شطحیات. تصحیح هنري ک1389روز بهان بقلی (.11
). از کوچه رندان. تهران: انتشارات سخن. چاپ نهم1374زرین کوب، عبدالحسین (.12
). جستجو در تصوف ایران. تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر.1386زرین کوب، عبدالحسین (.13
). مدخلی بر رمزشناسی عرفانی، نشر مرکز.1372ستاري، جالل (.14
. زبان شعر در نثر صوفیه. تهران: انتشارات سخن، چاپ اول.)1392شفیعی کدکنی (.15
). عوارف المعارف. ترجمه عبدالمؤمن اصفهانی، تصحیح قاسم 1364شهاب الدین سهروردي (.16

انصاري، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
و ). عوارف المعارف. به تصحیح قاسم انصاري، انتشارات علمی 1386شهاب الدین سهروردي (.17

فرهنگی، چاپ چهارم.
ها. شرح کتاب منازل السائرین خواجه عبداهللا انصاري، ). راه و رسم منزل1379شیخ االسالمی، علی (.18

ناشر: مرکز نشر فرهنگی آیه، چاپ اول.
). لمعات. تهران: انتشارات مولی، چاپ چهارم.1390فخر الدین عراقی، (.19
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وة و الجلوة. تصحیح نجیب مایل هروي، تهران: ). العروةألهل الخل1362عالء الدوله سمنانی (.20
انتشارات مولی.

). کشف الحقایق. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم.1386عزالدین نسفی (.21
). تمهیدات. ناشر: تهران، منوچهري، چاپ هشتم.1389عین القضات همدانی (.22
ائمی، تهران: پیمان. چاپ دوم.). کیمیاي سعادت. به سعی پروین ق1384غزالی ابو حامد (.23
). عرفان و معرفت قدسی. انتشارات: مطبوعات دینی.1386کبیر، یحیی (.24
). دانش و حکمت در نگاه مولوي. تهران: مؤسسه مطالعات اسالمی 1389کرمی، محمد حسین (.25

دانشگاه تهران، دانشگاه مک گیل، چاپ اول.
صدرا، چاپ چهلم.). جاذبه و دافعه. انتشارات1380مطهري، مرتضی (.26
). مثنوي معنوي. به سعی رینولد نیکلسون، مؤسسه انتشارات امیر کبیر.1366مولوي، جالل الدین (.27
). مرصاد العباد. به اهتمام امین ریاحی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1378نجم الدین رازي (.28

چاپ سیزدهم.
ن، تهران: انتشارات طهوري.). سرچشمه شطحیات. تصحیح هنري کرب1377نفیسی، سعید (.29
). مولوي نامه، مؤسسه نشر هما، چاپ دهم.1385همایی، جالل الدین (.30
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بررسی و کاربرد انواع استعاره در غزلیات شوریده ي شیرازي
اسماعیل محمدحسینی اناري
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
موجب رونق و جذّابیت کالم ادبی شوند و موسیقی را تنهـایی ، می تواننـدبهآرایه هاي بالغی هر یک

در کالم افزایش دهند یا ایجاد کنند. صنعت استعاره نیز یکی از همین صنایع ادبی است که شاعران از دیرباز 
با آن آشنایی داشته و کالم خود را بدان لطف و رونقی خاص می بخشیدند .

خلق کرده و با صورخیال که شامل تشبیهات و استعارات می بدون تردید هر شاعر با تخییل خود استعاره 
شود زیبایی و اثر بخشی سخن و شعر را چندین برابر می کند. استعاره پیوند میان انسان و طبیعت (فطرت) را 
که نیاز عاطفی و فطري بشر است برقرار می سازد که تجسم استعاره را استوارتر می سازد و الفت بین 

استعاره یکی از ابزار شاعر است که کیفیت هنري خود که همان شعر خود تر می کند.را بیشخواننده و شاعر
به همراه ، رنگ استعارهبا آب، باشد را نشان می دهد. به عبارت دیگر شاعر چون نقّاش با ریزبینی زیادمی

واننده را مفتون و کلک سحرانگیز و با نیروي تخییل خود می تواند آن را به رشته ي نظم کشد و هر خ
مسحور خود کند.

ایجاد انواع استعارات در شعر شوریده ي شیرازي سبب می شود تا سروده هاي او از حد جغرافیاي 
شعري فراتر رود و تصویر وسیع تري را براي هر خواننده ایجاد کند. استعاره در شعر فارسی از گستردگی و 

ن گفت استعاره مختص قالب خاصی است بلکه شامل تمامی تواتنوع خاصی برخوردار است چنان که نمی
شیرازي بیش تر در غزلیات آن قابل شهود است. شود که در مورد شوریده يگونه هاي شعري نیز می

در ، این مقاله که به بررسی و کاربرد انواع استعارات در غزلیات شوریده ي شیرازي اختصاص دارددر
شاعر در چند سطر بیان گردیده و سپس به تعریف اجمالی انواع استعاره ابتدا مختصري از زندگی نامه

هایی نیز در هر قسمت از غزلیات شاعـر به عنوان شاهد مثال آورده شده است.نمونهپرداخته و 
استعاره، غزل، شوریده شیرازي، صورخیالها:کلیدواژه

زندگی نامه
ه. ق. در شیـــراز متولّد و 1274زند عباس در سال محمدتقی شـــــوریده ي شیـرازي فصیح الملک فر

در هفت سالگی به علّت بیماري آبله دیدگانش کور شد. پدرش مردي پیشه ور بود. نه ساله بـــود که پدر را 
از دست داد و سرپرستی شـوریده را دائی اش به عهـده گــرفت. از آنجا که او داراي هوشی سرشـار و 

(ه. 1309د در مدت کوتاهی بلند آوازه گردید و شعــرش بر سر زبان ها افتاد. در سال قریحه اي تابنـاك بو
ق) به تهــران رهسپار شد و در مدت سه سال در آن شهـر زیست و مورد توجه ناصرالدین شاه قرار گرفت. 
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زادگاهش نخست، به لقب مجدالشّـــعرایی و سپس به لقب فصیـح الملکی مفتخــر گردید. آن گاه به 
71ه. ش.، در سنّ 1305مهــر سال 20شیــراز عزیمت کرد و تا پایان عمر، در آنجا زیست و سـرانجام در 

سالگی، دیده از جهان فرو بست و در جوار مزار شیخ اجل،سعدي ،مدفون گردید و او را باید بخصوص در 
ه. ش.، دیوان غزلیات شوریده 1325فنّ قصیده سرایی، در شمار استادان شعر روزگار خود شمــرد. درسال

)203: 3به همت فرزندش حسین فصیحی به چاپ رسید. (برقعی، جلد 
استعاره

به جاي لغت دیگري. زیرا شاعر استعاره در لغت، مصدر باب استفعال است؛ یعنی عاریه خواستن لغتی را 
)185: 1382ار می برد. (صادقیان، ي مشابهت به جاي واژه ي دیگر به کاي را به عالقهاستعاره، واژهدر 

در باب مجاز، مهم ترین نوع مجاز، مجاز به عالقه ي مشابهت است که به آن استعاره می گویند و این 
نوع مجاز است که در زبان ادبیات مرسوم است. استعاره را از تشبیه نیز می توان بیرون آورد، بدین ترتیب که 

ه و ادات تشبیه را حذف کنیم؛ به نحوي که فقط مشبه ٌبه باقی بماند. به از جمله ي تشبیهی، مشبه و وجه شب
اي، یک جمله ي تشبیهی است. پس از اخذ می گویند. پس ژرف ساخت هر استعاره» استعاره«این مشبه به، 

اي در کالم به کار برد (چون استعاره، مجاز است).استعاره از تشبیه،   می توان آن را با قرینه
عاره و تشبیه، ماهیتاً یکی هستند. استعاره در حقیقت به قول فرنگی ها، تشبیه فشرده است؛ یعنی تشبیه است

را آن قدر خالصه و فشرده می کنیم تا از آن فقط مشبه به باقی بماند. منتهی در تشبیه، ادعاي شباهت است و 
در استعاره، ادعاي یکسانی و این همانی.

قرینه
به قرینه است. از این رو، استعاره در جمله به کار می رود تا معلوم شود که مراد، معناي استعاره محتاج

اصلی کلمه نیست. قرینه ممکن است یکی از مالئمات (صفات مربوط به) مشبه (که در استعاره محذوف 
ٌ به باشد.است) یا مشبه

به، مستعار هله و به مشبه، مستعارمنه و به لفظ استعاره، مستعار و به وجه شبه، در بحث استعاره به مشب
جامع می گویند. مستعار و مستعارمنه، عمالً یکی هستند. منتهی مستعار فقط به ظاهر لفظ استعاره اطالق می 
شود؛ یعنی به حروف فاقد معنی، اما مستعارمنه همان لفظ، بعد از حمل معنی بر آن است. به عبارت دیگر، 

فظی است که به عنوان استعاره به کار می رود و مراد از مستعارمنه، مصداق یا مفهوم آن لفظ مراد از مستعار، ل
).59-57: 1370است. (شمیسا، 

هایی از استعاره در غزلیات شوریده ي شیرازي:ـ نمونه
تا کی نهی این سلسله بر پاي دل ماهااي سلسله ي زلف تو بر گردن دل
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)499(دیوان: 
استعاره از زلف است.» سلسله«دوم، در مصراع

آهیخته ي خنجر خون ریز بعمدابر کشتن ما زآن مژه اي ترك سلحشور

)499(دیوان: 
ترك، استعاره از معشوق است.

کآب طهور از دهن حور عین چکداز لعل آتشین تو ماند بدان شراب

)522(دیوان: 
لعل آتشین، استعاره از لب است.

به یاد ماه جمالت ستاره بشماردي پروین فشان شبان تا چند؟مرا دو دیده

)524(دیوان: 
پرْوین: استعاره از اشک است.

این آب دیده بین که چسان کشف راز کردزین پیش از آتش دل من کسی خبر نداشت

)537(دیوان: 
آتش، استعاره از عشق است.

استعاره ي مصرّحه
اي به جاي واژه ي دیگر به عالقه ي مشابهت (به شرط وجود قرینه) به کار بردن واژهگفتیم که استعاره، 

است یا تشبیهی است که از آن فقط مشبه به باقی مانده است. به این نوع استعاره، استعاره ي مصرّحه یا 
تصریحیه یا محقّقه یا تحقیقیه می گویند.

استعاره ي مصرّحه خود بر سه قسم است:
ره ي مصرّحه ي مجرّده:استعا

فرمول آن: مشبه به + مالئمات (صفات) مشبه؛ یعنی در کالم مشبه به با (الاقل) یکی از مالئمات (امور 
مربوط به) مشبه (مستعارله) همراه است.

استعاره ي مصرّحه ي مرشّحه:
کی از مالئمات خود آن مشبه به ذکر    فرمول آن: مشبه به + مالئمات مشبه به؛ یعنی مشبه به را همراه با ی

می کنیم. در این نوع استعاره، ادعاي یکسانی و این همانی به اوج خود می رسد و به این سبب است که به 
آن مرشّحه می گویند؛ یعنی تقویت شده و قوي.
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استعاره ي مصرّحه ي مطلقه:
ه؛ یعنی مشبه را ذکر کنیم و با آن، هم از مالئمات مشبه به و ٌ به و مشبفرمول آن: مشبه به + مالئمات مشبه

هم از مالئمات مشبه چیزي بیاوریم. در این صورت در کالم هم ترشیح است و هم تجرید و این دو یکدیگر 
اند؛ را خنثی    می کنند و استعاره در حالت تعادل قرار می گیرد. بدین جهت آن را استعاره ي مطلقه نامیده

).61-59: 1370یعنی آزاد و رها (شمیسا، 
هایی از استعاره ي مصرّحه در غزلیات شوریده ي شیرازي:ـ نمونه

فام اوستوارِ سلسله ي مشکدیوانهشاه خرد که سکّه ي دانش به نام اوست

)509(دیوان: 
گفتی همه گر خضر به دارایی ما نیستاسکندر اگر یافتی این چشمه ي حیوان

)515(دیوان: 
همچو بنفشه به باغ خوار و سرافکنده کردسرو سرافراز من آنکه گل سرخ را

)530(دیوان: 
آنکه از شیردالن دل به دو آهو بستانددر سراپاي وجودش نتوان دید یک آهو

)543(دیوان: 
باد مشّاطه و آب آینه وار آمد بازبهر آراستن روي عروسان چمن

)555(دیوان:
عقد لؤلؤ به دهان داري و پیداست که داريدهنَت هیچ نه پیداست ولی گاه تبسم

)599(دیوان: 
استعاره ي مکنّیه ي تخییلیه:

هه + یکی از مالئمات مشببه.فرمول: مشب
اطالق نام قدما به نوع دیگري از استعاره قائل بودند که هر چند از ابزار تصویرگري است، اما به نظر ما

استعاره بر آن صحیح نیست. به این نوع استعاره، استعاره ي مکنّیه یا بالکنایه می گفتند. در این نوع استعاره، 
ایم، مشبه را ذکر می کنند، نه مشبه به را و آن را در دل و ضمیر هایی که تاکنون خواندهبرخالف انواع استعاره

پس براي آن که این تخییل به خواننده منتقل شود، یکی از صفات یا خود به جانداري تشبیه می سازند و س
، که در آن مشبه؛ یعنی روزگار، »دست روزگار«مالئمات آن جاندار (مستعارمنه) را در کالم ذکر می کنند، مثل 
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ر خود ٌبه (انسان) که دست باشد، آمده است. به آن قسمت که گوینده در ضمیهمراه با یکی از مالئمات مشبه
روزگار را به انسان تشبیه کرده است، استعاره ي مکنّیه و به آن قسمت که براي روزگار دستی فرض یا خیال 
کرده است، استعاره ي تخییلیه می گویند و از این رو، قدما روي هم رفته این گونه استعاره را، استعاره ي 

عنی کنایه و تخییل ـ از هم جدا نیستند، بهتر است به آن اند. چون هیچ گاه این دو ـ یمکنّیه و تخییلیه خوانده
).62-63:  1370استعاره ي مکنّیه ي تخییلیه بگوییم (شمیسا، 

هایی از آن در غزلیات شوریده ي شیرازي:ـ نمونه
لذّت زنجیري زلف سمن ساي تو راعقل بر دیوانگی مایل شود چون بنگرد

)501(دیوان: 
سرو نوخیز ندانم به چه یارا برخاستاالي تو اي یار عزیزبا وجود قد و ب

)508(دیوان: 
پیش زلف تو پریشانی سنبل چون بود؟اي ز باغ آمده حال گل و بلبل چون بود؟

)518(دیوان: 
مست نشنیدم که در دامان محراب اوفتدچشمت افتاده است زیر ابرویت پیوسته مست

)535(دیوان: 
با سر زلف سیاه تو به جنگ است دلمهاي سیاهبخت سیاهم همه شببا من و 

)567(دیوان: 
زآنکه هم با کَلَفی اي مه و هم بی کُلهیاین دو نقص ار نه تو را بد چو مه من بودي

)610(دیوان: 
استعاره ي تبعیه:

ه می گویند، اما اگر استعاره در فعل باشد، به آن استعاره اساساً در اسم است و به آن استعاره ي اصلی
استعاره ي تبعیه گفته می شود.

اگر استعاره در فعل غیرمنتظره و بدیع و نو باشد، به طوري که جلب نظر کند و یا متضمن خبر 
).67: 1370گویند (شمیسا، (foregrounding)غیرمتعارفی باشد، بدان برجسته سازي یا فورگراندینگ 

ستعاره ي تبعیه در غزلیات شوریده ي شیرازي:هایی از اـ نمونه
دل به فرهاد بسی سوخت که ناکام گذشتخواهی از مرگ من آزرد که شیرین را نیز
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)506(دیوان: 
گذشتن = مردن.

پخته آن است که از این طمع خام گذشتسوخت از هجر تو هر کو هوس وصل تو پخت
)506(دیوان: 

سوختن = رنج بردن.
آن اثرها که ز انفاس مسیحا برخاستپرور محبوب من استي از لب جاناثر

)508(دیوان: 
برخاستن = ظهور کردن.

هرچه برخاست از آن زلف چلیپا برخاستشور شوریدگی و شیوه ي شیدایی من

)509(دیوان: 
برخاستن = ظهور کردن.

ه در آتش فراق افتدشگفت نیست کهر آن که تشنه چو شوریده شد به آب وصال

)524(دیوان: 
تشنه بودن = طلب کردن.

خنده ي او جان من زنده کند زنده کردخواست دلم کاو چو گل خنده کند خنده کرد

)530(دیوان: 
زنده کردن = شاد کردن.

این دولت بیدار که داري تو که دارد؟در عهد تو از عدل ملک، فتنه به خواب است

)544(دیوان: 
در خواب بودن = آرام بودن.

چون یاد جمال تو کنم مست شوم منمن مستم و این مستی من مستی می نیست

)578(دیوان: 
مست شدن = از خود بی خود شدن.

ام اي دوست تو را منجان داده و بخریدهمردم گهر ناب بخرّند به زر لیک
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)583(دیوان: 
خریدن = ترجیح دادن.

ستعاري:اضافه ي ا
استعاره ي مکنّیه ي تخییلیه از نظر شکل بر دو نوع است:

به صورت اضافه، که به آن در دستور زبان، اضافه ي استعاري می گویند.-1
).63: 1370به صورت غیراضافی، که در آن بین مکنّیه و تخییلیه فاصله است (شمیسا، -2

شوریده ي شیرازي:هایی از اضافه ي استعاري در غزلیات ـ نمونه
از دود آه تیره کنم روي ماه راهر شب ز عشق روي تو اي آفتاب روي

)500(دیوان: 
مسلم از شیوه ي چشم تو ز اسالم گذشتمؤمن از فتنه ي زلف تو ز ایمان برگشت

)506(دیوان: 
در ملک رضا کس به شکیبایی ما نیستساقی ازل داد به ما آب قناعت

)515وان: (دی
بلبل شیفته را تاب تحمل چون بود؟صبح چون باد نقاب از رخ گل می انداخت

)518(دیوان: 
رخش اقبال تو را دست به فتراك زدندتویی آن فارِس میدان مالحت که شهان

)533(دیوان: 
رخ غنچه دهان می گذردمگر آن اللهدهن غنچه به غیرت چو رخ الله فسرد

)542ان: (دیو
این نافه ي تاتار که داري تو که دارد؟عطّار زمانستی و در طبله ي گفتار

)544(دیوان: 
اشکم چکد ز دیده چو اشک کباب تري لب تو شود از شراب ترچون غنچه

)554(دیوان: 
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بر گردن جان ببست زنّارمزآن نار که عشق آن صنم افروخت

)566(دیوان: 
غنچه افسرده ز بیداد خزان چون بینم؟دان لعل لبان چون بینم؟اثر روزه ب

)573(دیوان: 
بگشاي که مفتاح در بسته تو دانیاز چار طرف بسته درِ چاره به رویم

)598(دیوان: 
تناسی تشبیه و حقیقت ادعایی (استعاره بعد از تشبیه):
که تشبیهی در کار بوده و او چشم را به نرگس در استعاره، گویی شاعر به یکباره فراموش کرده است

تشبیه کرده است، این است که یکباره می گوید نرگس (تناسی تشبیه): نرگسش عربده جوي و لبش افسون 
کنان (حافظ). به عبارت دیگر، گویی شاعر مدعی است که اصالً یکی از معانی نرگس چشم است و یا نرگس 

الً مرتکب مجاز نشده است و لذا به ادعاي او نرگس در معناي حقیقی نام دیگري براي چشم است و او اص
).67: 1370خود به کار رفته است       (حقیقت ادعایی) (شمیسا، 

هایی از آن در غزلیات شوریده ي شیرازي:ـ نمونه
شحنه را روزي از این دزد خبر باید کردهندوي زلف تو هر شب دل خلقی ببرد

)521(دیوان: 
میزبانی که بر این مائده مهمانم کردبر نمکدان لبت رخصت یک بوسه نداد

)529(دیوان: 
استعاره ي تمثیلیه:

هایی از آن در غزلیات شوریده ي شیرازي:ـ نمونه
که در این بنگَهم بار اوفتاده استمرا اي هم سفر بگذار و بگذر

)516(دیوان: 
آهوصفت از وحشت این گور دمیدندکه شیراناین خوي پلنگی بهل اي گرگ 

)536(دیوان: 
چو هالل گشت و ماهم ز محاق برنیامدبه نهال قد من بین که به موسم جوانی
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)540(دیوان: 
تا از این باغ گل و الله به دامان نبرممن رخ از زخم سر خار نخواهم برتافت

)565(دیوان: 
در سرِ ما حصاریان شور نواي خود ببینو راست تا اَبدزآن ازلی ندا که زد ساز ت

)578(دیوان: 
اضافه ي اقترانی:

این اضافه، کامالً شبیه به اضافه ي استعاري است، اما از نظر علم بیان، ارزشی ندارد؛ یعنی از ابزار تخییل 
ه آن اضافه ي اقترانی می گویند و تصویرگري نیست و از این رو، مربوط به حوزه ي زبان است و در دستور ب

).63: 1370(شمیسا، 
هایی از آن در غزلیات شوریده ي شیرازي:ـ نمونه

کاین همان سست وفایی است که پار آمد و رفتبلبال چشم امید از گلِ یک هفته مدار

)508(دیوان: 
امق باشدبلکه آن کشته ي عذراست که ونه هر آن کس که دم از یار زند مرد وفاست

)522(دیوان: 
جامه ي بیخودي از رشک به تن چاك زدندتو مگر روي نمودي که عروسان چمن

)533(دیوان: 
دل بسته ي زنجیر بال شد شده باشدتن خسته به شمشیر جفا شد شده باشد

)545(دیوان: 
ایمبر نقش ما و من خط بطالن کشیدهجز حرف ما و من نبود در میان ما

)560(دیوان: 
هاي بی نانهاي بی آب زین سفرهزین کوزهچشم هوس فرو بند دست طمع فرو شوي

)580(دیوان: 
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پیش شمشیر جفایت سپري داشتمیگر نمی خواست دلم کز ستَمت کشته شوم

)606(دیوان: 
سمبل:
به و  اراده مبل نیز مانند استعاره ذکر مشبهرا در فارسی، رمز و مظهر و نماد می گویند. س(Symbol)سمبل 

ي مشبه است؛ منتهی با دو فرق:
. مشبه به در سمبل صریحاً به یک مشبه خاص مشخّص داللت ندارد، بلکه داللت آن بر چند مشبه 1

است.(Range of reference)اي از معانی و مفاهیم مربوط و نزدیک به هم نزدیک به هم و به اصطالح هاله
دریابیم، اما . در استعاره ناچاریم که مشبه به را به سبب وجود قرینه ي صارفه، حتماً در معناي ثانوي 2

معنوي و مبهم است و درك سمبل در معناي خود نیز فهمیده می شود، فی الواقع قرینه ي صریحی ندارد و قرینه،
).75: 1370هاي فرهنگی بحث است (شمیسا،آن مستلزم آشنایی با زمینه

هایی از آن در غزلیات شوریده ي شیرازي:ـ نمونه
خوش لذّتی است زمزمه ي صبحگاه رابگشاي گوش هوش که در خلوت صبوح

)500(دیوان: 
شراب انس مراد داد و تا ابد حی داشتغالم ساقی مستم که از خم ازلی

)505(دیوان: 
کز شاخ شجر نکته ي توحید شنیدندنظران جمله به رقص از می وحدتصاحب

)536(دیوان: 
که ز مستی به سرم درد و خمار آمد بازساقیا خیز و مرا جامی از آن درد خم آر

)555(دیوان: 
اگر مستان به خود آیند من هرگز به خود نایم

که یاران مست میناي می و من مست دیدارم

)559(دیوان: 
ي نوشد فتد تا حشر مستهر که زین می جرعه ا
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امکین می از خم خانه ي عهد اَلَست آورده

)561(دیوان: 
به شیوه ي اشعار و آثار عرفانی، نماد فیض الهی و ذوق معرفت است.» می«در دو بیت باال، 

جام در دست نه و پاي به ملک جم زنترك هستی کن و می در کش و سرمستی کن

)576(دیوان: 
بگشاي که مفتاح در بسته تو دانیار طرف بسته درِ چاره به رویماز چ

)598(دیوان: 
ها.، کاربرد نمادین دارند؛ به معنی محدودیت و رهایی از محدودیت»بستن در«(کلید) و » مفتاح«

اضافه ي سمبلیک:
الیه است، مثل اضافه ي سمبلیک، اضافه ي سمبل به معناي آن سمبل است؛ یعنی مضاف، سمبل مضاف

؛ یوسف سمبل حسن است (بیان و معانی، »یوسف حسنی و این عالم چو چاه«یوسف حسن در این مصراع: 
).78: 1375شمیسا، 

اي از اضافه ي سمبلیک در غزلیات شوریده ي شیرازي:ـ نمونه
قسم به نرگس چشم تو اي بهار نکوییبه نوبهار دگر بی رخ تو می نخورم می

)604ان: (دیو
، نمونه اي بسیار نادر از اضافه ي سمبلیک است.»بهار نکویی«

اضافه ي تلمیحی:
اضافه ي تلمیحی، اضافه اي است که درك وجه شبه آن و در نتیجه درك آن، موقوف به آشنایی با داستان 

).85اي باشد (همان: یا اسطوره
ي:هایی از آن در غزلیات شوریده ي شیرازـ نمونه

اي کاش این افاضه مرا زودتر شودگفتا شبی به برق تجلّی بسوزمت

)519(دیوان: 
چنانکه می دانیم فهم تشبیه فوق نیاز به آشنایی با داستان حضرت موسی (ع) و تجلّی الهی بر کوه طور 

دارد.
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:کنایه
استعاره و کنایه). کنایه، آخرین باب از ابواب چهارگانه ي علم بیان سنّتی، کنایه است (مجاز، تشبیه، 

ترکیب یا جمله اي است که مراد گوینده، معناي ظاهري آن نباشد، اما قرینه ي صارفه اي هم که ما را از 
معناي ظاهري متوجه معناي باطنی کند، وجود نداشته باشد. پس کنایه، ذکر مطلبی و دریافت مطلب دیگر 

ملزوم و یا برعکس صورت می گیرد؛ چنان که در تعریف کنایه، است. این دریافت از طریق انتقال از الزم به 
می توان گفت که: ذکر جمله یا ترکیبی است که به جاي معنی ظاهري، مراد یکی از لوازم معنی آن است 

).93(همان: 
نوعی دیگر از کنایه ي تعریض است؛ تعریض، کنایه اي خصوصی است که بین دو نفر رد و بدل می شود 

براي دیگران چندان آشکار نیست یا اساساً در نظر دیگران تعریض محسوب نمی شود. این نوع و معموالً 
عنه آن هشدار به کسی یا نکوهش و یا سخره کردن باشد و از کنایه، جمله یا عبارتی است اخباري که مکنّی

).98: 1375اینرو مخاطب را آزرده می کند و در عرف می گویند: فالنی به فالنی گوشه زد (شمیسا،
هایی از آن در غزلیات شوریده ي شیرازي:ـ نمونه
که سر مشغله با سخت کمانی است مراام چشم بر آن ابرو و جاي خطر استکرده

)502(دیوان: 
چشم کردن: کنایه از نگاه و توجه.

حال شوریده ي بی دیده ي دلداده ي ما راگاه بپرسدیارب اندر دلش انداز که گَه

)503(دیوان: 
در دل انداختن: کنایه از ایجاد تمایل کردن.

کاین همان سست وفایی است که پار آمد و رفتبلبال، چشم امید از گل یک هفته مدار

)508(دیوان: 
چشم داشتن: کنایه از انتظار.

صرف کردیم و بسی لیل و نهار آمد و رفتدر غم طرّه و رخسار تو عمري به خیال

)508(دیوان: 
غم طرّه و رخسار: کنایه از غمِ عشق.

اندر چمنی نیست که خونین جگري نیستهاي تو اي غنچه ي سیراباز حسرت لب
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)512(دیوان: 
خونین جگر: کنایه از غمگین، عاشق.

که در این بنگَهم بار اوفتاده استمرا اي هم سفر بگذار و بگذر

)516(دیوان: 
کنایه از گرفتار شدن. افتادن بار:

به یاد ماه جمالت ستاره بشماردمرا ز دو دیده ي پروین فشان شبان تا چند؟

)524(دیوان: 
ستاره شمردن: کنایه از بیداري شب.

رخش اقبال تو را دست به فتراك زدندتویی آن فارِس میدان مالحت که شهان

)533(دیوان: 
وسل و صید شدن.دست به فتراك زدن: کنایه از ت

طفل هرگز در شمار اهل راز آید؟ نیایدطفل اشکم گفت بر رخ راز عشقم را به مردم

)538(دیوان: 
در شمار آمدن: کنایه از اهمیت داشتن.

گو ببین آب دو چشمم که عیان می گذردگر کس این آتش پنهان که مرا سوخت ندید

)542(دیوان: 
.آب چشم: کنایه از اشک

از جهان دم به دم این می رود آن می آیدکس به گیتی نشنیدم که بماند جاوید

)546(دیوان: 
رفتن و آمدن این و آن: کنایه از وجود مرگ.

از اَنَالحق شورشی منصوروار انداختمگرچه بر دار فنایم اندرین دار فنا

)558(دیوان: 
.بر دار فنا بودن: کنایه از آستانه ي هالکت
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کز چه نادیده چنین شیفته ي چشم سیاهمهمه حیران منِ چشم سپیدند نظرها

)564(دیوان: 
چشم سپید: کنایه از نابینا.

لیک من دستی از این کام به دستان نبرمسود من سودن دست آمده نی دیدن چشم

)565(دیوان: 
دست بردن: کنایه از موفّقیت.

ساربان یک نفس آهسته که جان می سپرمرمشب شد و ساز سفر کرد مه نوسف

)571(دیوان: 
ساز سفر کردن: کنایه از قصد کردن.

تو به کوه و کمر و کوه غمت در کمرمپرتو روي تو چون مه کمر کوه گرفت

)572(دیوان: 
کوه غم در کمر داشتن: کنایه از تحمل.

وست راه فنا سپريآن به که از پی دزآن پیشتر که شود دور بقا سپري

)592(دیوان: 
سپري شدن دور بقا: کنایه از تمام شدن عمر.

بختی بخت مرا رو به رمیدن دهیچون تو به ناز آوري آهوي چشمان خویش

)593(دیوان: 
رو به چیزي دادن: کنایه از سوق دادن.

به جاییصبر کن که از صبر رسد کارچند شوریده ي شوریده، کنی ناله و فریاد؟

)608(دیوان: 
رسیدن کار به جایی: کنایه از نتیجه دادن.

کتابنامه
، سخنوران نامی معاصر ایران، تهران، نشر خرّم، چاپ سوم.1373برقعی، سید محمدباقر، .1
، بیان، تهران، انتشارات فردوس و انتشارات مجید.1370شمیسا، سیروس ، .2
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هران، انتشارات فردوس، چاپ دوم.، بیان و معانی، ت1375شمیسا، سیروس ، .3
، دیوان اشعار، به اهتمام: خسرو فصیحی، تهران، 1349ي شیرازي، محمدتقی، شوریده.4

ي مطالعات اسالمی دانشگاه تهران.مؤسسه
، طراز سخن در معانی و بیان، یزد، دانشگاه یزد.1382صادقیان، محمدعلی، .5
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ایور و درقدستگاه فعل در گویش شهرهاي جاجرم، گرمه، 
١بتول محمدزاده

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواري
دکتر ابراهیم استاجی
استادیار دانشگاه حکیم سبزواري

چکیده
چه در خود هاي مختلفی وجود دارد؛ اما آن)، گویشGarme) و گرمه(Jajarmهاي جاجرم(در شهرستان

باشند، مرسوم ) که در بخش مرکزي این دو شهرستان میDaraq) و درق(Ivar(شهرهاي جاجرم،گرمه، ایور
هاي قومی و فرهنگی باشد. مردم این چهار شهر شباهت ها و وابستگیاي از زبان فارسی دري میاست شاخه

هاي آن ها و تفاوتبسیاري با هم دارند. در این پژوهش به گویش فعل در این شهرها و بیان شباهت
ي کمتري با هم دارند ازیم و خواهیم دید که شهرهاي جاجرم، ایور و گرمه که از نظر جغرافیایی فاصلهپردمی

باشد، تفاوت ي بیشتري از این چهار شهر میاز نظر گویش، شباهت بیشتري دارند و شهر درق که در فاصله
هاي مهجور زبان ده از بعضی واژهها و استفابیشتري نیز با این شهرها دارد. تفاوت در کاربرد شناسهگویشی

ها ، کمترین تفاوت در زمان مضارع وجود باشد. در بین زمانهاي گویشی این چهار شهر میفارسی از ویژگی
دارد. کاربرد فعل آینده با زمان معیار متفاوت است. 

جاجرم، گرمه، ایور، درق، گویش، فعل، زبان معیار .ها: کلیدواژه
مقدمه

ز گذشته تا کنون (فارسی باستان، میانه وجدید) تحوالت مختلفی را پشت سرگذاشته است؛ زبان فارسی ا
و 2هاي جاجرمباشد. در شهرستاناي از زبان فارسی دري میکنیم، شاخهآن چه ما امروزه به آن تکلم می

ول است که اي از فارسی دري متدااز توابع استان خراسان شمالی (جنوب غربی استان) نیز شاخه3گرمه
مشهدي و سبزواري دارد. به خاطر بعد مسافت و گستردگی اقوام و طوایف ساکن در هایی با گویششباهت

اي وجود گویشی بسیار در ساکنان این مناطق وجود دارد. در شهرستان جاجرم منطقهخراسان شمالی، تفاوت
» تاتی«غلب ساکنان این مناطق به گویش گویند که اي شوقان وچهارآبادي سنخواست میدارد که به آن جلگه

). 10:1390گویند (سنخواست ،اندقان، خراشا، کرف، جربت، دوبرجه، جوشقان)(ر.ك، منوچهري،سخن می

1.batulmohamadzadeh@yahoo.comي مسئولنویسنده
این شهرستان واقع در خراسان شمالی، ازشمال شرق به بجنورد، شمال به مانه وسملقان، غرب به گرمه، جنوب وغرب سمنان،شرق به 2

اسفراین ،جنوب شرق به جوین محدود می باشد.
ان شمالی، از شمال به مانه وسملقان، از جنوب وشرق به جاجرم، از جنوب وغرب به سمنان، از شمال این شهرستان واقع در خراس3

غرب به استان گلستان هم مرز می باشد.
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باشد، اغلب مردم و محققان، ساکنان معموالً به خاطر این منطقه که بخش کوچکی از شهرستان جاجرم می
در صورتی که تفاوت بسیاري بین زبان فارسی دري در این دانندهاي جاجرم و گرمه را تات میشهرستان

هاي بسیاري نیز وجود دارد که واقعاً مشخص نیست از زبان تاتی شهرها و زبان تاتی وجود دارد. البته واژه
خاطر هم جواري وارد گویش تاتی که از گویش مردم این مناطق بهوارد گویش این منطقه شده است یا این

هاي واژگانی مختلفی نیز از هاي زبان تاتی بارها مورد بررسی واقع شده و فرهنگش و واژهشده است . گوی
کنیم که گویش مرسوم در شهرهاي جاجرم ، گرمه، ایور، و زبان تاتی نگارش یافته است؛ اما دوباره اشاره می

خواهیم در این مقاله آن را بررسی کنیم، تاتی نیست .درق، که می
یک محدوده ي جغرافیایی هستند که تا فاصله ي سی کیلومتري شهر یا روستایی در آن این چهار شهردر

گفتند، چهارده) می»(چاردي«محدوده  نمی باشد.ضمن این که از گذشته در زبان محاوره به این چهار شهر، 
واز نظر قومی وفرهنگی با هم مرتبطند.

واقع شده است؛ اما نگارنده امکان دست یابی گویش خود شهرجاجرم به عنوان پایان نامه، مورد بررسی
هاي ها و تفاوتبه آن را پیدا نکرد. آن چه در این پژوهش مورد نظر است، بررسی دستگاه فعل و بیان شباهت

هاي آشکاري با زبان معیار ي آن با زبان معیار است. گویش این چهار شهر تفاوتآن در این شهرها و مقایسه
ها را مورد ي بسیاري به هم دارند. شاید اگر چند سال آینده بخواهیم دوباره این گویشهادارد، اما شباهت

دلیل افزایش ارتباطات و رواج روز افزون زبان معیار در میان اقشار جوان و تحصیل بررسی قرار دهیم، به
هاي ها پژوهشویشاز، ازبین رفتن این گها به حداقل رسیده باشد. بنابراین ضرورت دارد قبلکرده، تفاوت

اي در این زمینه صورت بگیرد تا عالوه بر حفظ بخشی از میراث فرهنگی کشورمان، به فهم و درك گسترده
بهتر آثار به جا مانده از میراث کهن فارسی دري به ما کمک کند .

ی از آن ها ها را آغاز کردند، به مواردي برخورد کردند که براي یکزمانی که نگارندگان بررسی این گویش
» واژگانی«کند، بسیار تازگی داشت. الزم است گویش این منطقه از نظر که خود در این منطقه زندگی می
توان اي دارد و واژگان اصیل فارسی دري را میي واژگانی بسیار گستردهمورد بررسی واقع شود، زیرا دایره

خوریم که درست است که آن را اژگانی برمیدر گویش عادي مردم به راحتی مشاهده کرد؛ گاهی اوقات به و
طور که پیش هاي واژگانی مراجعه کنیم. البته همانبریم؛ اما براي فهم بهتر معنی آن باید به فرهنگبه کار می

پردازیم و فرصتی براي نقل افعالی که دیگر در هاي آن میازاین آمد در این پژوهش فقط به فعل و ویژگی
ها متداول است و ما تحت ها هنوز در این گویشندارد نیست؛ اما برخی از این فعلزبان معیار، کاربرد 

پردازیم. هاي مرتبط با کاربرد فعل به آن میعنوان
ي کسانی که به نگارنده در این رابطه ي تحقیق در این مقاله میدانی بوده است و همین جا از همهشیوه

هاي سنتی دستور زبان و ین گویش بر گویش معیار، از کتابکنم. براي تطبیق ااند تشکر میکمک کرده
دستور زبان فارسی بر «چه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته کتاب هاي جدید استفاده شده است و آنکتاب
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ي گشتاري ، ساخت زبان ي نظریهباشد. بر پایه) می1386»(الدینیي گشتاري اثر مهدي مشکوهي نظریهپایه
بار به سال شود :بخش نحوي، بخش آوایی، بخش معنایی. این نظریه نخستینصیف میدر سه بخش تو

شناس معاصر آمریکایی عرضه زبان» نوآم چامسکی«توسط » هاي نحويساخت«میالدي، در کتاب 1957
» هاي نحوهاي نظریهجنبه« شناس ، با عنوان در کتاب دیگري از همین زبان1965گردید، و سپس در سال  

اي یافت در واقع دستور زبان گشتاري ، براي بررسی و توصیف زبان ، در پیش چشم رش تازهگست
هاي شناسان و پژوهشگران دیگر زمینهپژوهشگران افقی تازه گسترد از این رو نظریه ي مذکور، نزد زبان

ز ارائه شده هاي دیگر نیهاي اخیر ، برخی نظریههاي انسانی بسیار آشناست ، هر چند که در سالدانش
)12:1376است.(ر.ك مشکوه الدینی، 

ي ساخت هباشد ابتدا شیوبا توجه به این که این مقاله در مورد کاربرد فعل در چهار گویش مذکور می
فعل در زبان معیار با توجه به دستور زبان گشتاري آورده می شود سپس با استفاده از حروف آوانگار 

شود.ها آورده میها دراین گویشاده از شناسه ها و نشانهالمللی شیوه تلفظ و استفبین
ي پژوهش وجود داشته که بیشتر به دلیل میدانی بودن آن است که موارد مشکالت بسیاري در زمینه

شد دوباره به آمد، اختالف نظر وجود داشت و نگارنده مجبور میچه که به دست میبسیاري در میان آن
هاي اثبات شود. در این پژوهش ابتدا فعل را از دیدگاهجعه کرده تا درستی نظریهبزرگان و افراد مسن مرا

شمریم.   هاي آن را برمیکنیم؛ سپس به ترتیب، ویژگیمختلف تعریف می
هدف از این پژوهش، ضمن ثبت و ضبط قسمتی از میراث کهن سرزمینمان که رو به فراموشی است، پی 

یک به زبان هاي این مناطق بیشتر به هم شباهت دارند؟ و کدامم یک از گویشبردن به این مسئله بود که کدا
یک به فارسی گذشته، بیشتر شباهت دارد؟ که البته امید است نگارندگان بتوانند تر است؟ و کداممعیار نزدیک

ها پاسخ بدهند .به این پرسش
فعل:-1

شود، یکی را جمله از دو قسمت تشکیل می«هاي مختلفی تعریف شده است؛ از آن جمله: به شیوه» فعل«
«. نامیماي یک جزء اصلی وجود دارد، این جزء اصلی را فعل مینامیم، در هر گزارهنهاد و دیگري را گزاره می

)1377:16(خانلري،
شود و هاي دیگر صرف میآید و برخالف کلمهفعل، معموالً در آخر جمله می«درجاي دیگر آمده است: 

هایی در آن واحد به چهار مفهوم داللت می کند ( مفهوم اصلی فعل به صورت ی یا به کمک وابستهبه تنهای
)1375:10(احمدي گیوي و انوري ، )». مثبت یا منفی ، شخص، مفرد و جمع و زمان 

شود گروه در جایگاه گزاره گروه فعلی ظاهر می«گویند؛ مثالً: دستورنویسان جدید از گروه فعلی سخن می
1386الدینی،(مشکوه». شود و عنصر اصلی آن فعل استفعلی یک یا چند واحد نحوي کوچکتر را شامل می

:103(
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هاي مختلف بررسی کنیم: هاي آن را بشناسیم و در گروهتر فعل، باید ویژگیبراي بررسی هرچه دقیق
ساخت -6وجه       -5معلوم و مجهول       -4گذر و ناگذر     -3زمان       -2شخص      -1
شخص :1-1

، شبیه زبان معیار بوده وتفاوتی ندارد به »شخص«اي، ایوري، درقی)، در این چهار گویش(جاجرمی، گرمه
شود که در قسمت بررسی فعل ي آن استفاده میکه فقط دو صیغه یا نهایتاً سه صیغه» زمان آینده«جز فعل 

ي فعل در زبان معیار را داراست؛ یعنی: اول شخص مفرد ، دوم یغهپردازیم. پس همان شش صآینده به آن می
شخص مفرد ، سوم شخص مفرد ، اول شخص جمع ، دوم شخص جمع ، سوم شخص جمع.

زمان 1-2
توانیم در سه گروه مورد بررسی قرار دهیم: ماضی(گذشته) ، مضارع(حال) و آینده. تا را می» زمان«

هایی هاي گویشی، تفاوتخاطر تفاوتباشد؛ اما بهها مورد استفاده میگویشحدودي تمامی این موارد در این 
شود. ها مشخص میها وجود دارد که با چند فعل این تفاوتکار بردن شناسهدر تلفظ و همین طور به

ها را بررسی کرد؛ اما با همین تعداد توان تعداد زیادي از فعلبه دلیل محدودیت ساختاري مقاله، نمی
هاي زمانی این افعال در این چند گویش پی برد .توان تا حدودي به ویژگیحدود میم

ماضی 1-2-1
ماضی ساده  1-2-1-1

ي ساخت: بن ماضی+ شناسه شیوه
-imهاي ماضی در زبان معیار: شناسه id- and–Øam-i-است

-اي: گویش ایوري و گرمه im- in- enØem- i-باشدمی
-ی و درقی: گویش جاجرم im- in- enØm- i-em /oباشدمی

آید.می» em«ي اول شخص البته در گویش جاجرمی و درقی گاهی شناسه
فعل ماضی ساده(کاشتن)

شخص
گویش

اول
شخص 

مفرد

دوم 
شخص مفرد

سوم 
شخص مفرد

اول 
شخص جمع

دوم 
شخص جمع

سوم 
شخص جمع

جاجرمی
t- omšâkt-išâkt-šâkt-imškât-inšâkšt-enâk

اگرمه
ي

t-emšâkt-išâkt-šâkt-imâkât-inšâkt-enšâk
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t-emšâkt-išâkt-šâkt-imšâkt-inšâkt-enšâkایوري

t-emškat-iškat-škat-imškat-inškat-enškaدرقی

t-amšâkt-išâkt-šâkt-imškât-idšâkšt-andâkمعیار

فعل ماضی ساده(آمدن)
شخص

یشگو
اول 

شخص مفرد
دوم 

شخص مفرد
سوم 

شخص مفرد
اول 

شخص جمع
دوم 

شخص جمع
سوم 

شخص جمع
-amadجاجرمی

em
amad-iamadamad-imamad-inamad-en

-amadايگرمه
em

amad-iamadamad-imamad-inamad-en

-amadایوري
em

amad-iamadamad-imamad-inamad-en

-amadدرقی
em

amad-iamadamad-imamad-inamad-en

-madمعیار
amâ

mad-iâmadâmad-
imâ

mad-idâmad-
andâ

طور صرف در شش صیغه، تفاوت چندانی با زبان معیار در فعل ماضی ساده، از نظر ساخت فعل و همین
به شناسه اي هجاي پایانی اول شخص مفرد کهایوري و گرمهوجود ندارد؛ اما در تلفّظ معموالً در گویش

شود و تبدیل می» o«درقی وجاجرمی گاهی به واج تبدیل شده و در گویش» e«به واج» a«شود واج ختم می
هایی که با هجاي بلند در گویش درقی افتد؛ ضمناً فعلدر هجاي پایانی دوم و سوم شخص جمع، می» d«واج 

شود؛ تبدیل می» ey«و حتی در مواردي به» o«ا ی» a«به مصوت کوتاه » â«شود، معموالً مصوت بلند آغاز می
ها نیز وجود دارد و به عنوان یک ویژگی ها و صفتها، تنها در فعل نیست؛ بلکه در اسمکه البته این ابدال

.teyrik، تاریک / xeyli، خالی/beyziباشد مثل: بازي/سبکی در گویش درقی می
ماضی استمراري 1-2-1-2

+ ماضی ساده miي ساخت: شیوه
شود .شود و سپس شبیه ماضی ساده صرف میتبدیل می» me«به تکواژ » mi«در این چهار گویش تکواژ 

فعل ماضی استمراري(کاشتن)
شخص
گویش

اول
شخص مفرد

دوم 
شخص مفرد

سوم 
شخص مفرد

اول 
شخص جمع

دوم 
شخص جمع

سوم
شخص جمع

جاجرمی
t-omšâk-

me

t-išâk -
me

t-šâk -met-imšâk -
me

t-inšâ-k
me

t-enšâk -me

t-emšâk -t-išâk -t-šâk -met-imšâk -t-inšâ-kt-enšâk -meايگرمه
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memememe
- t-emšâkایوري

me

t-išâk -
me

t-šâk -met-imšâk -
me

t-inšâ-k
me

t-enšâk -me

- t-emška -met-iškaدرقی
me

t-ška -met-imšk -
me

t-inška -
me

t-enška -me

- t-amšâk -mit-išâkمعیار
mi

t-šâk -mit-imšâk -
mi

t-inšâ-k
mi

t -andšâk -mi

فعل ماضی استمراري(آمدن)

شخص
گو

یش

اول
شخص مفرد

دوم
شخص 

مفرد

سوم
شخص 

مفرد

اول
شخص 

جمع

دوم
شخص 

جمع

سوم
شخص جمع

جا
جرمی

me-y-amad-
om

me-y-mad-
i

me-y-amadme-y-
amad-im

me-y-
amad-in

me-y-amad-
en

گرم
ايه

me-y-amad-
em

me-y-mad-
i

me-y-amadme-y-
amad-im

me-y-
amad-in

me-y-amad-
en

ایور
ي

me-y-amad-
em

me-y-mad-
i

me-y-amadme-y-
amad-im

me-y-
amad-in

me-y-amad-
en

در
قی

me-y-amad-
em

me-y-mad-
i

me-y-amadme-y-
amad-im

me-y-
amad-in

me-y-amad-
en

مع
یار

mad-amâmi-mad-iâmi-madâmi-mad-
imâmi-

mad-
idâmi-

mad-
andâmi-

به مصوت » â«ها تفاوتی وجود ندارد؛ فقط ابدال مصوت بلند در فعل ماضی استمراري بین این گویش
چون در این » آمدن « درقی باز هم وجود دارد. در فعلدر هجاي آغازین، در گویش» a«یا » o«کوتاه 
در » a«و»i«به اول آن بچسبد دو مصوت» mi«شود، زمانی که تکواژ تبدیل می» amad«به »madâ«ها گویش

گیرد. به عنوان میانجی در بین دو مصوت قرار می» y«گیرند؛ بنابراین براي سهولت تلفظ کنار هم قرار می
ماضی نقلی 1-2-1-3
در زبان معیار به دو صورت ساخته می شود:» نقلیماضی«

صفت مفعولی + پی بست رابط الف: نقلی ساده:
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+ ماضی نقلی ساده miب: نقلی استمراري: 
شود . ي دوم استفاده میي نخست کاربرد دارد وبه صورت خیلی کم از شیوهها بیشتر شیوهدر این گویش

-amپی بست ها در زبان معیار عبارتند از:  i- ast-im-id- and

-amو عبارتند از : ها شبیه هم بودهها پی بستو دراین گویش ey- a- ym - yn- an

ها صفت شود و در دیگر صیغهي صفت مفعولی ظاهر میهاي اول ودوم شخص جمع نشانهفقط در صیغه
شود و در نوشتار ثبت ها این نشانه، فقط با تکیه در گفتار معلوم میشود و در دیگر صیغهمفعولی، ظاهر نمی

شود.و تأکید خوانده میشود و هجاي پایانی با تکیه نمی
فعل ماضی نقلی(کاشتن)

شخص
گویش

اول 
شخص مفرد

دوم 
شخص مفرد

سوم 
شخص مفرد

اول 
شخص جمع

دوم 
شخص جمع

سوم 
شخص جمع

-t-amšâkt-eyšâkt-ašâkt-eجاجرمی
ymšâk

t-e-
ynšâk

t-anšâk

-t-amšâkt-eyšâkt-ašâkt-eايگرمه
ymšâk

t-e-
ynšâk

t-anšâk

-t-amšâkt-eyšâkt-ašâkt-eایوري
ymšâk

t-e-
ynšâk

t-anšâk

-t-amškat-eyškat-aškat-eدرقی
ymška

t-e-
ynška

t-anška

-t-eمعیار
amšâk

t-e-išâkt-e-
astšâk

t-e-
imšâk

t-e-
idšâk

t-e-
andšâk

فعل ماضی نقلی(آمدن)

شخص

گوی
ش

اول
مشخص

فرد

دوم
مشخص

فرد

سوم
شخص 

مفرد

اول
شخص جمع

دوم
شخص 

جمع

سوم
شخص 

جمع

جاجر
می

amed-amamed-eyamed-aamed-e-ymamed-e-ynamed-an

اگرمه
ي

amed-amamed-eyamed-aamed-e-ymamed-e-ynamed-an
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ایور
ي

amed-amamed-eyamed-aamed-e-ymamed-e-ynamed-an

amed-amamed-eyamed-aamed-e-ymamed-e-ynamed-anدرقی

-mad-eمعیار
amâ

mad-e-
iâ

mad-e-astâamad-e-imMad-e-idâmad-e-
andâ

ماضی بعید:1-2-1-4
» بود«ي ساخت: صفت مفعولی + صرف فعل شیوه

ي ساخت ماضی بعید وجود دارد، بنابراین به تفکیک بیان ها تفاوت بسیاري در شیوهدر این گویش
کنیم: می

، ممکن است »بن فعل«اهت بسیاري به زبان معیار دارد؛ فقط تفاوت در طرز تلفّظ اي: شبگرمهگویش
ساخته » e«است که در زبان معیار با کسره » صفت مفعولی«وجود داشته باشد و تفاوت دیگر آن، در ساخت 

شود. ساخته می» a«اي با فتحه گرمهشود؛ ولی در گویشمی
شود تلفظ می» bid-بید«به صورت » bud-بود«دو گویش فعل جاجرمی و ایوري: چون در اینگویش

افتد و می» بود«نیز از ابتداي فعل » b«شود؛ اما باز واج همین روند در ساخت فعل ماضی بعید نیز رعایت می
تبدیل » y«گیرد و به صامت قرار می» صفت مفعولی» «e«در کنار واج » i«ماند و واج باقی می» id«فقط از آن 

.(reft-ey-d-em)رفتیدم (reft-a-bid-am)رفته بیدم(raft-e-bud-am)شود: رفته بودممی
ماند و باقی می» ود«افتد و فقط از آن می» بود«از ابتداي فعل » b«درقی: در این گویش نیز واج گویش
گیردو می» o«صداي » e«به جاي » مفعولیصفت «تناسب دارد، بنابراین واج پایانی » o«با واج » u«چون واج 

در ماضی بعید در » صفت مفعولی«شود و دیگر عمالً، واجی به نام واج پایانی ادغام می» u«در مصوت بلند 
این گویش نداریم: 

(reft-ud-om)رفتودم(reft-a-ud-om)رفته ودم(raft-e-bud-am)رفته بودم  

اشتن)فعل ماضی بعید(ک
شخص

گویش
اول 

شخص مفرد
دوم 

شخص مفرد
سوم 

شخص مفرد
اول 

شخص جمع
دوم 

شخص جمع
سوم 

شخص جمع
tجاجرمی -eyšâk

-d-em
t -eyšâk

-d-i
t -eyšâk

-d
t -eyšâk

-d-im
t -eyšâk
-d-in

t -eyšâk
-d-in

tايگرمه -ašâk
-bud-em

t -ašâk
-bud-i

t -ašâk
-bud-

t -ašâk
-bud-im

t -ašâk
-bud-in

t -ašâk
-bud-en

tایوري -eyšâk
-d-em

t -eyšâk
-d-i

t -eyšâk
-d

t -eyšâk
-d-im

t -eyšâk
-d-in

t -eyšâk
-d-in

tدرقی -udška
-om

t -udška
-i

t-ud-škat -udška
-im

t -udška
-in

t -udška
-en
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tمعیار -ešâk
-bud-am

t -ešâk
-bud-i

t- ešâk
-bud-

t - ešâk
-bud-im

t -ešâk
-bud-id

t -ešâk
-bud-and

فعل ماضی بعید(آمدن)

شخص
گویش

اول 
شخص مفرد

دوم 
شخص مفرد

سوم 
شخص مفرد

اول 
شخص جمع

دوم 
شخص جمع

سوم 
شخص جمع

-amed-eجاجرمی
yd-em

amed-e-
yd-i

amed-e-
yd

amed-e-
yd-im

amed-e-
yd-in

amed-e-
yd-en

-amed-aايگرمه
bud-em

amed-a-
bud-i

amed-a-
bud-

amed-a-
bud-im

amed-a-
bud-in

amed-a-
bud-en

-amed-eایوري
yd-em

amed-e-
yd-i

amed-e-
yd

amed-e-
yd-im

amed-e-
yd-in

amed-e-
yd-en

-amedدرقی
ud-om

amed-
ud-i

amed-
ud-

amed-
ud-im

amed-
ud-in

amed-
ud-en

-amed-eمعیار
bud-am

amed-e-
bud-i

amed-e-
bud-

amed-e-
bud-im

amed-e-
bud-id

amed-e-
bud-and

ماضی التزامی1-2-1-5
شیوه ساخت: صفت مفعولی + صرف فعل باش 

باشد؛ البته با اختالفاتی در تلفّظ: ي زبان معیار میبه همان شیوه» ماضی التزامی«ها ساخت دراین گویش
دارد. » a«ها مثل ماضی بعید، واج پایانی صفت مفعولی، صداي این گویشياول این که در همه

» a«به مصوت کوتاه » باش«در فعل کمکی » â«اي و ایوري مصوت بلند گرمهدیگر این که در گویش
افتد و فقط از آنمی» باش«نیز از ابتداي فعل » b«ایوري واج شود. غیر از این دو تفاوت در گویشتبدیل می

هاي دوم در صیغه» باش«در » â«درقی واجچسبد. در گویشماند که شناسه ها به آن میباقی می» ش«واج 
شود . تبدیل می» ey«شخص مفرد و اول شخص و دوم شخص جمع به واج 

فعل ماضی التزامی(کاشتن)

شخص
گویش

اول
شخص 

مفرد

دوم 
شخص مفرد

سوم 
شخص مفرد

اول 
شخص جمع

دوم 
شخص جمع

وم س
شخص جمع

-t-a-šجاجرمی
emšâk

t-a-š-
išâk

t-a-š-
ašâk

t-a-š-
imšâk

t-a-š-
inšâk

t-a-š-
enšâk

-kâštايگرمه
a-baš-em

kâšt-
a-baš-i

kâšt-
a-baš-a

kâšt-
a-baš-im

kâšt-
a-baš-in

kâšt-
a-baš-en

-t-a-šایوري
emšâk

t-a-š-
išâk

t-a-š-
ašâk

t-a-š-
imšâk

t-a-š-
inšâk

t-a-š-
enšâk



6721 هامجموعه مقاله

-kaštدرقی
-a-baš-em

kâšt-
a-beyš-i

kâšt-
a-bayš-a

kâšt-
a-beyš-

im

kâšt-
a-beyš-

in

kâšt-
a-baš-en

-kâštمعیار
e-bâš-am

kâšt-
e-bâš-i

kâšt-
e-bâš-ad

kâšt-
e-bâš-im

kâšt-
e-bâš-id

kâšt-
e-bâš-

and

فعل ماضی التزامی(آمدن)
شخص

گویش
اول 

شخص مفرد
دوم

شخص مفرد
سوم 
شخص 

مفرد

اول 
شخص جمع

دوم 
شخص جمع

سوم 
شخص جمع

-amed-aجاجرمی
š-em

amed-a-
š-i

amed-a-
š-a

amed-a-š-
im

amed-a-
š-in

amed-a-
š-en

-amed-aايگرمه
baš-em

amed-a-
baš-i

amed-a-
baš-a

amed-a-
baš-im

amed-a-
baš-in

amed-a-
baš-en

-amed-aایوري
š-em

amed-a-
š-i

amed-a-
š-a

amed-a-š-
im

amed-a-
š-in

amed-a-
š-en

-amed-aدرقی
baš-em

amed-a-
beyš-i

amed-a-
baš-a

amed-a-
beyš-im

amed-a-
beyš-in

amed-a-
baš-en

-âmed-eمعیار
bâš -am

âmed-e-
bâš –i

âmed-e-
bâš -ad

âmed-e-
bâš -im

âmed-e-
bâš -id

âmed-e-
bâš –and

مستمر ماضی1-2-1-6
ي ساخت: صرف فعل داشت + ماضی استمراري شیوه

هایی که ي ساخت و تلفظ دقیقاً شبیه زبان معیار است؛ البته با تفاوتاي و ایوري شیوهگرمهدر گویش
به »  â«، مصوت بلند»داشت «درقی در فعل کمکی ایم. اما در گویشقبالً در مورد ماضی استمراري بیان کرده

شود. تبدیل می» o«ه مصوت کوتا

فعل ماضی مستمر(کاشتن)
شخص
گویش

اول شخص 
مفرد

دوم 
شخص مفرد

سوم 
شخص مفرد

اول 
شخص جمع

دوم 
شخص جمع

سوم 
شخص جمع

جاجرم
ي

dâšt-om-
me-kâšt-om

dâšt-i-
me-kâšt-i

dâšt-me-
kâšt-

dâšt-im-
me-kâšt-im

dâšt-in-
me-kâšt-in

dâšt-en-
me-kâšt-en

اگرمه
ي

dâšt-em-
me-kâšt-em

dâšt-i-
me-kâšt-i

dâšt-me-
kâšt-

dâšt-im-
me-kâšt-im

dâšt-in-
me-kâšt-in

dâšt-en-
me-kâšt-en

-dâšt-emایوري
me-kâšt-em

dâšt-i-
me-kâšt-i

dâšt-me-
kâšt-

dâšt-im-
me-kâšt-im

dâšt-in-
me-kâšt-in

dâšt-en-
me-kâšt-en
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-došt-omدرقی
me- kašt-om

došt-i-
me- kašt-i

došt-me-
kašt-

došt-im-
me-kašt-im

došt-in-
me-kašt-in

došt-en-
me-kašt-

en

-dâšt-amمعیار
mi-kâšt-am

dâšt-i-
mi-kâšt-i

dâšt-mi-
kâšt-

dâšt-im-
mi-kâšt-im

dâšt-id-
mi-kâšt-id

dâšt-
and-mi-kâšt-

and

فعل ماضی مستمر(آمدن)

شخص
گوی

ش

اول
شخص 

مفرد

دوم 
دشخص مفر

سوم 
شخص 

مفرد

اول
شخص 

جمع

دوم
شخص 

جمع

سوم
شخص 

جمع

جاج
رمی

dâšt-om-
my-amad-om

dâšt-i-
my-amad-i

dâšt-
my-amad-

dâšt-im-
my-amad-im

dâšt-in-
my-amad-in

dâšt-en-
my-amad-en

اگرمه
ي

dâšt-em-
my-amad-em

dâšt-i-
my-amad-i

dâšt-
my-amad-

dâšt-im-
my-amad-im

dâšt-in-
my-amad-in

dâšt-en-
my-amad-en

ایور
ي

dâšt-em-
my-amad-em

dâšt-i-
my-amad-i

dâšt-
my-amad-

dâšt-im-
my-amad-im

dâšt-in-
my-amad-in

dâšt-en-
my-amad-en

-dâšt-omدرقی
my-amad-om

došt-i-
my-amad-i

došt-
my-amad-

došt-im-
my-amad-im

došt-in-
my-amad-in

došt-en-
my-amad-en

-dâšt-amیارمع
mi-âmad-am

dâšt-i-
mi-âmad-i

dâšt-
mi-âmad-

dâšt-im-
mi-âmad-im

dâšt-id-
mi-âmad-id

dâšt-and-
mi-âmad-and

مضارع 1-2-2
مضارع اخباري1-2-2-1

+ بن مضارع + شناسه هاي مضارع miي ساخت: شیوه
am-i-ad-im-id-andهاي مضارع در زبان معیار: شناسه

om-i-a-im-in-enجاجرمی و درقی: رع در گویشهاي مضاشناسه

بیاید.» em«ي اول شخص به صورتجاجرمی ممکن است شناسهالبته باز هم در گویش
em-i-a-im-in-enاي و ایوري: گرمههاي مضارع در گویششناسه

» mi«واژ ها تفاوت چندانی وجود ندارد؛ در هر چهار گویش تکدر این گویش» مضارع اخباري«در ساخت 
بدل » a«به مصوت کوتاه » کار «در بن مضارع » â«شود و مصوت بلندتبدبل می» me«در اول فعل مضارع به 

شود. می
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شود و واج پایانی بدل می» a«به مصوت کوتاه » â«باز هم مصوت بلند» آیم می–بیا –آمدن «در فعل 
» y«خاطر وجود واج روند؛ بهیز خالف قاعده به کار میها نشود. در این فعل، شناسهحذف می» y«فعل یعنی 

شود.ها حذف میي این گویشدر همه»v«واج » روممی« ماند، در فعل که فقط به تنهایی از این فعل باقی می
ي ابدال است و با قاعده» om«ي اول شخص چون شناسه» روم می«جاجرمی و درقی در فعل در گویش

شود، در این گویش نیز تلفّظ می» boro«صورتکه به» be-ro«ن معیار نیز وجود دارد، مثل ها که در زبامصوت
نیز » کاشتن «شود. تلفظ می» ro«» شناسهom«خاطر تناسب با این منطقه است، بهکه طبق گویش»re«به جاي 

دیگر، واج پایانی یعنی مثل چند گویش» آمدن«شود و در فعل تبدیل می» ker«درقی در مضارع به در  گویش
»y «ت حذف میشود؛ ولی مصو»â « ت کوتاهبه مصو»a «ماند. شود و به همان صورت باقی میبدل نمی

فعل مضارع اخباري(کاشتن)
شخص
گویش

اول 
شخص مفرد

دوم 
شخص مفرد

سوم 
شخص مفرد

اول 
شخص جمع

دوم 
شخص جمع

سوم 
شخص جمع

-me-karجاجرمی
om

me-kar-ime-kar-ame-kar-
im

me-kar-
in

me-kar-
en

-me-karايگرمه
em

me-kar-ime-kar-ame-kar-
im

me-kar-
in

me-kar-
en

-me-karایوري
em

me-kar-ime-kar-ame-kar-
im

me-kar-
in

me-kar-
en

-me-karدرقی
em

me-ker-ime-kar-ame-ker-
im

me-ker-
in

me-kar-
en

-mi-kârمعیار
am

mi-kâr-imi-kâr-
ad

mi-kâr-
im

mi-kâr-idmi-kâr-
and

فعل مضارع اخباري(آمدن)
شخص
گویش

اول 
شخص مفرد

دوم 
شخص مفرد

سوم 
شخص مفرد

اول 
شخص جمع

دوم 
شخص جمع

سوم 
شخص جمع

-me-yجاجرمی
am

me-y-eyme-y-ame-y-
eym

me-y-
eyn

me-y-an

-me-yايگرمه
am

me-y-eyme-y-ame-y-
eym

me-y-
eyn

me-y-an

-me-yایوري
am

me-y-eyme-y-ame-y-
eym

me-y-
eyn

me-y-an

- mâ-yدرقی
me

me-y-eyme-y-ame-y-
eym

me-y-
eyn

me-y-an

-mi-âyمعیار
am

mi-ây-imi-ây-admi-ây-immi-ây-idmi-ây-
and

مضارع التزامی 1-2-2-2
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+ شناسه + بن مضارعbe،biy،boي ساخت: یکی از تکواژهاي شیوه
همین صورت است؛ اما تمام مواردي که در ساخت مضارع ها نیز دقیقاً بهي ساخت در این گویششیوه

شود . اخباري گفتیم در این جا نیز صادق است و مثل مضارع اخباري، بعضی واج ها حذف می
فعل مضارع التزامی(کاشتن)

شخص
گویش

اول 
شخص مفرد

دوم 
شخص مفرد

سوم 
دشخص مفر

اول 
شخص جمع

دوم 
شخص جمع

سوم 
شخص جمع

-be-karجاجرمی
om

be-kar-ibe-kar-abe-kar-
im

be-kar-inbe-kar-
en

-be-karايگرمه
em

be-kar-ibe-kar-abe-kar-
im

be-kar-inbe-kar-
en

-be-karایوري
em

be-kar-ibe-kar-abe-kar-
im

be-kar-inbe-kar-
en

-be-karدرقی
em

be-ker-ibe-kar-abe-ker-
im

be-ker-inbe-kar-
en

-be-kârمعیار
am

be-kâr-ibe-kâr-
ad

be-kâr-
im

be-kâr-idbe-kâr-
and

فعل مضارع التزامی(آمدن)

شخص
گویش

اول 
شخص مفرد

دوم 
شخص مفرد

سوم 
شخص مفرد

اول 
شخص جمع

دوم 
شخص جمع

سوم 
شخص جمع

-be-y-ambe-y-eyme-y-abe-yجاجرمی
eym

be-y-eynbe-y-an

-be-y-ambe-y-eyme-y-abe-yايگرمه
eym

be-y-eynbe-y-an

-be-y-ambe-y-eybe-y-abe-yایوري
eym

be-y-eynbe-y-an

- mâ-yدرقی
be

be-y-eybe-y-abe-y-
eym

be-y-eynbe-y-an

-be-âyمعیار
am

be-ây-ime-ây-
ad

be-ây-imbe-ây-idbe-ây-
and

مضارع مستمر1-2-2-3
مضارع اخباري» + دار«صرف فعل »: حال استمراري«یا »مضارع مستمر«ي ساختشیوه
تفاوت » دار«ها نیز به همین شیوه است؛ اما در تلفظ فعل ي ساخت مضارع مستمر در این گویششیوه

درقی در دوم گویششود و دربدل می» dar«اي به جاجرمی، ایوري و گرمهدر گویش» râd«وجود دارد 
تبدیل می » dar«و در باقی صیغه ها مثل سه گویش دیگر به » deyr«شخص مفرد و اول و دوم شخص جمع به
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» om«ي در گویش درقی و جاجرمی با توجه به این که اول شخص مفرد با شناسه» آمدن«شود . در فعل 
آید.می» me« ،»mo«آید در بن فعل ابدال صورت گرفته و به جاي می

فعل مضارع مستمر(کاشتن)

شخص
گویش

اول 
شخص مفرد

دوم 
شخص مفرد

سوم 
شخص مفرد

اول 
شخص جمع

دوم 
شخص جمع

سوم 
شخص جمع

-dar-emجاجرمی
me-kar-om

dar-i-
me-kar-i

dar-a-
me-kar-a

dar-im-
me-kar-im

dar-in-
me-kar-in

dar-en-
me-kar-en

-dar-emايگرمه
me-kar-em

dar-i-
me-kar-i

dar-a-
me-kar-a

dar-im-
me-kar-im

dar-in-
me-kar-in

dar-en-
me-kar-en

-dar-emایوري
me-kar-em

dar-i-
me-kar-i

dar-a-
me-kar-a

dar-im-
me-kar-im

dar-in-
me-kar-in

dar-en-
me-kar-en

-dar-emدرقی
me-kar-em

deyr-i-
me-kar-i

dara-a-
me-kar-a

deyr-im-
me-kar-im

deyr-in-
me-kar-in

dar-en-
me-kar-en

-dâr-amمعیار
mi-kâr-am

dâr-i-mi-
kâr-i

dâr-ad-
mi- kâr-ad

dâr-im-
mi- kâr-im

dâr-id-
mi- kâr-id

dâr-and-
mi- kâr-and

فعل مضارع مستمر(آمدن)

شخص
گویش

اول 
شخص مفرد

دوم 
شخص مفرد

سوم 
شخص مفرد

اول 
شخص جمع

دوم 
شخص جمع

سوم 
شخص جمع

-dar-emجاجرمی
mi-y-am

dar-i-mi-
y-ey

dar-a-
mi-y-a

dar-im-
mi-y-eym

dar-in-
mi-y-eyn

dar-en-
mi-y-an

-dar-emايگرمه
mi-y-am

dar-i-mi-
y-ey

dar-a-
mi-y-a

dar-im-
mi-y-eym

dar-in-
mi-y-eyn

dar-en-
mi-y-an

-dar-emایوري
mi-y-am

dar-i-mi-
y-ey

dar-a-
mi-y-a

dar-im-
mi-y-eym

dar-in-
mi-y-eyn

dar-en-
mi-y-an

-dar-emدرقی
mi-y-âm

deyr-i-
mi-y-ey

dayr-a-
mi-y-a

deyr-im-
mi-y-eym

deyr-in-
mi-y-eyn

dayr-en-
mi-y-an

-dâr-amمعیار
mi-ây-am

dâr-i-mi-
ây-i

dâr-ad-
mi-ây-ad

dâr-im-
mi-ây-im

dâr-id-
mi-ây-id

dâr-and-
mi-ây-and

آینده1-2-3
ي ساخت: صرف فعل خواه + بن ماضی شیوه

و به معنی کاري که از این پس انجام خواهد شد .
شود؛ ها استفاده نمیي صیغهها نیز به همین صورت است؛ اما در همهساخت این فعل در این گویش

بیشتر ها شود متفاوت است. در این گویشچه در زبان معیار استفاده میکه کاربرد آن نیز با آنضمن این
هم به صورت خیلی محدود در گفتار افراد مسن و بیشتر معنی تهدید و شود و آني مفرد استفاده میصیغه

تحذیر دارد.  
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کنیم :ها در آن به کار رفته براي نمونه بیان میچون این زمان از رواج افتاده فقط چند جمله که این فعل
افتد.(تحذیر)ن کار را نکنی خواهی دید که چه اتفاقی میاگر ای»: اگه اي کار نکنی خهی دید که چی مره«
تو این کار رو بکن من به معلمت خواهم گفت تا تو را تنبیه »: تو برو اي کار کن به معلمت خهم گفت«

کند.(تهدید)
کاربرد دیگري نیز فعل آینده دارد و آن کاربرد دعایی است و معموالً یک شکل بیشتر ندارد؛ به این 

صورت :
کنم که خدا این کار را بکند.یعنی آرزو می»: خدا خهد(خد)کرد که... «

ي کاربرد فعل آینده نیز در بین افراد مسن رایج است و نسبت به مورد قبل کاربرد بیشتري دارد. این شیوه
xeh-a-did، خهه دید/ xeh-i-did، خهی دید / xah-am-didصرف فعل : خهم دید /

رود.کار میرد دارد و در هر چهار گویش به همین صورت بهفقط همین سه صیغه کارب
امر و نهی 1-2-4

شود و دو صیغه بیشتر ندارد؛ دوم شخص مفرد و دوم شخص از فعل مضارع ساخته می» امر و نهی«فعل 
جمع.

ژ که در زبان معیار با تکوا» نهی«باشد؛ با این تفاوت که فعل ها نیز به همین صورت میدر این گویش
درقی با ولی در گویش» ma«اي و ایوري با تکواژهاي جاجرمی، گرمهشود در گویشمنفی می»na«منفی ساز 

شود. منفی می» na«همان صورت
فعل امر و نهی(کاشتن)

شخص
گویش

دوم
شخص مفرد 

امر

دوم 
شخص جمع امر

دوم
خص مفرد ش

نهی

دوم 
شخص جمع 

نهی
be-karbe-kar-inma-karma-kar-inجاجرمی

be-karbe-kar-inma-karma-kar-inايگرمه

be-karbe-kar-inma-karma-kar-inایوري

be-karbe-kar-inna-karna-kar-inدرقی

be-kârbe-kâr-idna-kârna-kâr-idمعیار

)فعل امر و نهی(آمدن
شخص

گویش
دوم

شخص مفرد امر
دوم

شخص جمع امر
دوم

شخص مفرد 
دوم

شخص 
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جمع نهینهی
bi-yabi-ye-ynma-yama-ye-ynجاجرمی

bi-yabi-ye-ynma-yama-ye-ynايگرمه

bi-yabi-ye-ynma-yama-ye-ynایوري

bi-yabi-ye-ynna-yana-ye-ynدرقی

b(e)i-yâb(e)i-yâ-idna-yâna-yâ-idمعیار

گذرا و ناگذر3- 1
در جمله، نیازي به جزء دیگري براي » ناگذر«شوند: فعل تقسیم می» گذرا و ناگذر«ي ها به دو دستهفعل

است و یا این که دو جزء » مسند«و یا » متمم«، »مفعول«نیازمند » گذرا«کامل شدن معنا ندارد؛ اما فعل 
: مفعول و متمم یا مفعول و مسند ، مفعول و مفعول یا متمم و مسند. گیرد، مثلمی

ي تکواژ توان به وسیلههاي ناگذر را میهاي ناگذر مثل :رسیدن، پریدن، رفتن، آمدن. بعضی از فعلفعل
شود، چه فعل قبالً خودش گذرا به مفعول بوده باشد، گذرا به مفعول و متمم میگذراساز، گذرا کرد؛ چنان

شود.چه گذرا به متمم بوده باشد، گذرا به مفعول و متمم مینانچ
شود. ي فعل ظاهر می+ به دنبال آن به ترتیب اجزاي دیگر واژهanي گذرا کردن: بن فعل+ شیوه

tar s+an+d ترس+ ان + د + شناسه –+ شناسه
/نیز ممکن است به کار رود مانند idها /خی از آن/ است با این حال در برdي ماضی در فعل سببی/نشانه«

)130الدینی، :(مشکوه». نمونه: خوراندن ، خورانیدن
چند فعل سببی:

پرید: پراند-نشست: نشاند (خالف قاعده) -رسید: رساند
با رودروند در این چهار گویش به کار میهاي سببی دقیقاً به همان معنا که در زبان معیار به کار میفعل

ي ها تا حدودي آشنا شدیم و صرف یکایک صیغه ها باعث اطالهتوجه به این که با صرف فعل در این زبان
کنیم:شود. بنابراین به اولین شخص از شش صیغه اکتفا میانگیز شدن میکالم و مالل

فعل (ترساندن)

گویش
زمان

معیاردرقیایوريايگرمهجاجرمی

ماضی 
ساده

ters-on-d-omters-on-d-
em

ters-on-d-emters-ân-d-omtars-ân-d-am
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ماضی 
استمراري

me-ters-on-d-
om

me-ters-
on-d-em

me-ters-on-d-emme-ters-ân-d-
om

mi-târs-ân-d-am

ماضی 
نقلی

ters-on-d-amters-on-d-
am

ters-on-d-amTers-ân-d-amtars-ân-d-e-am

ماضی 
بعید

ters-on-d-yd-
em

ters-on-d-
a-bud-em

ters-on-d-yd-emters-ân-d-ud-omtars-ân-d-bud-
am

ماضی 
التزامی

ters-on-d-a-š-
em

ters-on-d-
a-baš-em

ters-on-d-a-š-emters-ân-d-a-baš-
em

tars-ân-d-e-bâš-
am

ماضی 
مستمر

dâšt-om-me-
ters-on-d-om

dâšt-em-
me-ters-on-d-

em

dâšt-em-me-ters-
on-d-em

došt-om-me-
ters-ân-d-om

dâšt-am-me-
tars-ân-d-am

مضارع 
اخباري

me-ters-an-emme-ters-
an-em

me-ters-an-emme-ters-an-emmi-tars-ân-am

مضارع 
التزامی

be-ters-an-embe-ters-an-
em

be-ters-an-embe-ters-an-embe-tars-ân-am

مضارع 
مستمر

dar-em-me-
ters-an-em

dar-em-
me-ters-an-em

dar-em-me-ters-
an-em

dar-em-me-ters-
an-em

dâr-am-mi-tars-
ân-am

be-ters-anbe-ters-anbe-ters-anbe-ters-anbe-tars-ânامر

ma-ters-anma-ters-anma-ters-anna-ters-anna-tars-ânنهی

ها شبیه هم هستند؛ ها و صیغهي در تمامی زماناي و ایورهاي جاجرمی، گرمههاي سببی گویشدر فعل
تلفّظ » bidبید/« ، »budبود/«جاجرمی و ایوري فعل به غیر از ماضی بعید که قبالً هم گفتیم چون در گویش

گیرد و براي سهولت قرار می» id«صفت مفعولی در کنار » e«ماند وباقی می» id« حذف شده و » b«شود می
شود و در ماضی التزامی در تلفّظ می»budبود/«اي دقیقاً همان گرمهشود؛ اما در گویشمیتبدیل» yd«تلقظ به 

به آن » شناسه«ماند که باقی می» šش/«حذف شده و فقط » bâšباش /«فعل » bâبا/«جاجرمی و ایوري گویش
ماند. در تلفّظ فعل باقی می» bšبش/« شود وحذف می»âا/ « اي و درقی فقطگرمهچسبد؛ ولی در گویشمی

ânان/«درقی همان شود؛ ولی در گویشتبدیل می»onون/ «ساز به سببی» nâان/ «اول ، در سه گویش»سببی«

شود.تلفظ می»
ساز منفی» naن/«درقی شود؛ ولی فعل نهی گویشها به یک صورت تلفّظ میي گویشفعل امر در همه

شود.تبدیل می»maم /« اي به ی، ایوري و گرمهمثل زبان معیار است؛ اما زبان جاجرم
ساز بر سراستمراري باشد) منفی» mi«در مواردي که فعل همراه »(neیا naن/«در فعل نفی که با آوردن 
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باشد.ها نیز دقیقاً به همان شیوه میشود، در این گویشفعل ساخته می
و...ne-me-raft-em، نمرفتم/–ne-raft-emنرفتم /

معلوم و مجهول :1-4
ي ساخت فعل مجهول : صفت مفعولی + صرف فعل شد شیوه
از » شد«باشد؛ اما در مضارع به جاي فعل ي ساخت فعل مجهول در ماضی شبیه زبان معیار میشیوه

شود . استفاده می» رفتن«ي مضارع فعل صیغه
فعل (دیدن)

گویش
زمان

عیارمدرقیایوريايگرمهجاجرمی

did-a-šoddid-a-šoddid-a-šoddid-a-šod-did-e-šodماضی ساده

ماضی 
استمراري

did-a-me-šod-did-a-me-šod-did-a-me-
šod-

did-a-me-
šod-

did-e-mi-šod-

did-a-šod-adid-a-šod-adid-a-šod-adid-a-šod-adid-e-šod-e-astماضی نقلی

-did-a-šod-e-yddid-a-šod-a-buddid-a-šodماضی بعید
e-yd-

did-a-šod-
ud-

did-e-šod-e-bud

-did-a-šod-a-š-adid-a-šod-a-bašماضی التزامی
a

did-a-šod-
a-š-a

did-a-šod-
a-baš-a

did-e-šod-e-bâš-
ad

-dâštماضی مستمر -did-a-me-
šod-

dâšt- -did-a-me-
šod-

dâšt -did-a-
me-šod

došt- did-
a-me-šod

dâšt- -did-e-mi-
šod-

-did-a-me-r-adid-a-me-r-adid-a-meمضارع اخباري
r-a

did-a-me-
r-a

did-e--mi- šavad

-did-a-be-r-adid-a-be-r-adid-a-be-rمضارع التزامی
a

did-a-be-r-
a

did-e--be- šavad

-dar-a-did-a-meمضارع مستمر
r-a

dar-a-did-a-me-
r-a

dar-a-did-
a-me-r-a

dar-a-did-
a-me-r-a

dâr-ad-did-e-mi –
šavad

فعل (رساندن)

گویش
زمان

معیاردرقیایوريايگرمهجاجرمی

res-on-d-a-šodres-on-d-a-šodres-on-d-a-šodres-ân-d-a-šodres-ân-d-e-šodماضی ساده

ماضی 
استمراري

res-on-d-a-me-
šod

res-on-d-a-me-
šod

res-on-d-a-me-
šod

res-ân-d-a-me-
šod

res-ân-d-e-mi-
šod
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-res-on-d-aماضی نقلی
šod-a

res-on-d-a-
šod-a

res-on-d-a-šod-ares-ân-d-a-
šod-a

res-ân-d-e-
šod-e-ast

-res-on-d-aماضی بعید
šod-e-yd-

res-on-d-a-
šod-a-bud

res-on-d-a-šod-
e-yd

res-ân-d-a-
šod-ud

res-ân-d-e-
šod-e-bud

-res-on-d-aماضی التزامی
šod-a-š-a

res-on-d-a-
šod-a-baš-a

res-on-d-a-šod-
a-š-a

res-ân-d-a-
šod-a-baš-a

res-ân-d-e-
šod-e-bâš-ad

-dâštماضی مستمر res-on-d-
a-me-šod

dâšt- res-on-d-
a-me-šod

dâšt--res-on-d-
a-me-šod

došt--res-ân-d-
a-me-šod

dâšt--res-ân-d-
e-mi-šod

مضارع 
اخباري

res-on-d-a-me-
r-a

res-on-d-a-me-
r-a

res-on-d-a-me-r-
a

res-ân-d-a-me-
r-a

res-ân-d-e-mi-
šavad

مضارع 
التزامی

res-on-d-a-be-
r-a

res-on-d-a-be-
r-a

res-on-d-a-be-r-
a

res-ân-d-a-be-
r-a

res-ân-d-e-be-
šavad

مضارع 
مستمر

dar-a-res-on-
d-a-me-r-a

dar-a-res-on-
d-a-me-r-a

dar-a-res-on-d-
a-me-r-a

dar-a-res-ân-d-
a-me-r-a

dâr-e-res-ân-d-
e-mi- šavad

ها صرف فعل ماضی مجهول شبیه زبان معیار است؛ اما فعل مضارع به جاي استفاده از در این گویش
rafatanرفتن/«ع فعل شود که صورت مضاراستفاده می» ravadرود/«ازصورت گویشی فعل » šavadشود/«فعل

شده، هم به عنوان فعل مجهول کننده استفاده می» رفت«از فعل » دستور تاریخی«است. با توجه به این که در »
ها چون باز جستی نبود کار وحال اورا انتقام«مثالً در تاریخ بیهقی در داستان حسنک آمده است 

)رفت در هردو مورد به معنی 226؛1389بیهقی،»(معلوم نه که درباب حسنک چه رفت.«یا.»هارفت وتشفی
بکار رفته است.» شد«

چند فعل پیشوندي:
هاي زیر اشاره کرد:توان به فعلها محدود است؛ از آن جمله میهاي پیشوندي در این گویشکاربرد فعل
معیاردرقیایوريايگرمهجاجرمیفعل پیشوندي

-var-gešt-envar-gešt-envar-gešt-envar-gaštبرگشتن
en

bar-gašt-
an

-var-dâšt-envar-dâšt-envar-dâšt-envar-doštبرداشتن
en

bar-dâšt-
an

-vâ-kerd-envâ-kerd-envâ-kerd-envâ-kerdبازکردن
en

bâz-kard-
an

وجه فعل :1-5
همراه کند یا فعل را از این جهت که خبري را برساند یا وقوع وحالت آن را با شک یا شرط یا جز آن «

درخواست وفرمانی را برساند، از یکی از سه وجه اخباري یا التزامی یا امري به شمار می رود. 
وجه اخباري آن است که وقوع فعل را بطور قطع ویقین خبر دهد.

وجه التزامی آن است که مفهوم فعل را با امري چون آرزو، امید وتردید همراه کند.
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)54؛1375احمدي گیوي،»(شتن و پذیرفتن حالتی را طلب می کند.وجه امري وقوع فعل یا دا
هاي مورد بحث شبیه زبان معیار است و نیازي به توضیح بیشتر نیست. وجه اخباري و کاربرد آن درگویش

در مورد ساخت فعل امري نیز قبالً به تفصیل توضیح دادیم؛ اما در مورد وجه التزامی و به کاربردن افعال 
پردازیم:هایی با زبان معیار وجود دارد که به آن میتفاوتمربوط به آن

، »mebidمبید/«، »mebadمبد/«شود مانند: هاي وجهی استفاده میبراي ساخت فعل التزامی معموالً از فعل
؛ که »gâsگاس/«، و »yâremوyâromشود یارم (که به دو صورت تلفظ می«، »mebisمبیس/«، »mebastمبست/«

اي بیابم فقط در که البته نتوانستم براي آن ریشه» بایست، یارستن و گاسباید، میمی«هاي : ز فعلگرفته شده ا
) این واژه به همان معنی که در شهر جاجرم 252: 1370شالچی،»(فرهنگ گویشی خراسان بزرگ« کتاب

مرسوم است معنی شده است به معنی شاید و ممکن. 
یعنی : شاید او هم رفته باشد » gâs-om-reft-a-šaاس اوم رفته شه ./گ«چند جمله به زبان محلی جاجرم : 

-me-bas-omیمد/ مبس اوم می«اي : گرمه me-y-amad «آمد. بایست او هم مییعنی می
شود که او بیاید.یعنی : آیا می» yâr-em-me-r-a-ke-o-biyaیارم مره که او بیه /«ایوري : 
-yâr-om-meره/ یارم مره که بارون بب«درقی :  r-a-ka-baron-ba-bara «شود که باران ببارد. یعنی آیا می

تفاوت معنایی پیدا کرده و » توانستن«به معنی » یارستن«ي آن یعنی فعل تا حدودي با ریشه» یارم«ي واژه
رود.به کار می» آیا ممکن بودن«و » اي کاش«گیرد و به معنی تا حدودي معنی پرسشی را در بر می

ساخت فعل1-6
شود : ساده ، مرکّب و پیشوندي. فعل از نظر ساخت به سه دسته تقسیم می

شنیدن/ «، » دیدن/بین«، »رفتن/ رو«فعل ساده فعلی است که بن مضارع آن یک تکواژ داشته باشد، مثل:
و ... .»شنو

: فراموش کردن ، یاد شود، مثلفعلی است که بن مضارع آن از دو یا چند تکواژ ساخته می» مرکّب«فعل 
دادن، آگاه کردن ، بر تن کردن و ... . 

بن فعل) داشته »(تکواژ آزاد«و یک » تکواژ وابسته«فعلی است که بن مضارع آن یک » پیشوندي«فعل 
گشتن و... .کردن ، بازباشد، مثل: برگشتن ، برداشتن، باز

بحث، به همان صورت زبان معیار هاي مورد ي این موارد کاربرد و ساخت فعل در گویشدر همه
ي زبانی، بیشتر فعل به صورت که در این منطقههایی وجود دارد. ضمن اینباشد؛ فقط در تلفّظ تفاوتمی

جنگ «، »خندیدن«رود تا به کار می» خنده کردن«رود تا به صورت ساده؛ مثالً بیشتر فعل کار میبه» مرکّب«
و ... . » پختن«نه » پخت کردن«، »فریفتن«ه ن» فریب دادن«، » جنگیدن«نه » کردن

ها:و شیوه تلفّظ آن در این گویش» مرکّب«چند فعل 
معیاردرقیایوريايگرمهجاجرمی
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گویش
فعل 

مرکّب               
فراموش 

کردن

frâmiš-kerd-enferamuš-kerd-
en

feramiš-kerd-
en

foromuš-kerd-
en

farâmuš-kard-an

تن در
کردن

de-bar-kerd-ende-bar-kerd-ende-bar-kerd-ende-bar-kerd-endar-tan-kard-an

در 
آوردن

be-da-kerd-enbe-dar-kerd-enbe-da-kerd-enbe-dar-kerd-endar-âvard-an

حرف 
زدن

harf-zed-engoreng-kerd-
en

goreng-kerd-
en

harf-zed-enharf-zad-an

هاي مرکّب زبان معیار از نظر معلوم و مجهول و منفی کردن درست شبیه فعل» مرکّب«هاي کاربرد فعل
باشد.می

هایی وجود دارد؛ در زبان معیار در منفی ها تفاوت، بین این گویش»پیشوندي«از نظر منفی کردن فعل 
ساده متفاوت است:ها با فعل کردن بین فعل ساده و پیشوندي تفاوتی وجود ندارد؛ اما در این گویش

گویش
فعل 
پیشوندي

معیاردرقیایوريايگرمهجاجرمی

va-ne-gašt-envar-ne-gašt-enva-ne-r-gašt-envar-na-gešt-enbar-na-gašt-anبرگشتن

va-ne-dâšt-envar-ne-dâšt-enva-ne-r-dâšt-envar-na-došt-enbar-na-dâšt-anبرداشتن

-vâ-ne-kerd-envâ-kerd-envâ-ne-kerd-envâ-na-kerd-enbâz-na-kardدنبازکر
an

ایوري تکواژ شود و در گویشدر فعل برداشتن حذف می» rر/«جاجرمی واج بینیم که در گویشمی
معیار اي و درقی تفاوتی با زبانگرمهآید؛ ولی در گویشمی» ور «ي هاي تکواژ وابستهساز بین واجمنفی

» ne«دیگر است ولی در سه گویش» na«درقی مثل زبان معیار وجود ندارد. تکواژ منفی ساز در گویش
باشد.می

گیرينتیجه
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ها به بین چهار شهر جاجرم، گرمه، ایور و درق ارتباطات زبانی فراوانی وجود دارد و هر کدام از گویش
توان به ضرس قاطع بیان کرد که این دو هم متفاوتند و نمیاي دیگر با نوعی به هم شباهت دارند و به شیوه

توانیم متوجه شویم که نزدیکی گویش از همه لحاظ شبیه هم هستند؛ اما با توجه به این پژوهش می
تواند موثر باشد؛ مثالً شهر درق که از نظر جغرافیایی از این چند ها میجغرافیایی تا حدود زیادي در گویش

یشتري دارد از نظر زبانی نیز اختالف بیشتري دارد. (البته بعضی از بزرگان شهر درق معتقدند ي بشهر، فاصله
اند ممکن است تفاوت بین این گویش که سه قوم از اقوام ساکن در درق از کاشمر به این شهر مهاجرت کرده

ها در ربرد آنها و کاي متفاوت قومی باشد.) شناخت فعلدیگر ، ناشی از همین ریشهبا سه گویش
ي واژگان صورت می هاي مختلف ضروري است هر چند بیشترین تغییر و تحوالت زبانی در حوزهگویش

دهد اما شناخت بهتر فعل و کاربردهاي آن در شناخت بهتر پذیرد و تغییرات دستور زبان به کندي روي می
مفید خواهد بود. متون گذشته و جلوگیري از ایجاد شکاف زبانی میان نسل حاضر و گذشته

کتابنامه
. چاپ هجدهم، تهران: انتشارات 1)، دستور زبان فارسی1375احمدي گیوي،حسن و انوري،حسن (-1

فاطمی .
)،تاریخ بیهقی.تصحیح دکتر علی اکبرفیاض.چاپ دوم، 1389بیهقی،ابوالفضل ،محمدبن حسین(-2

انتشارات نشر علم.
چاپ اول، تهران: نشر مرکز.)،فرهنگ گویشی خراسان بزرگ. 1370شالچی،امیر(-3
)،دستور زبان فارسی. چاپ شانزدهم، تهران:انتشارات توس. 1377ناتل خانلري،پرویز(-4
ي گشتاري.چاپ دهم، مشهد:   ي نظریه)، دستور زبان فارسی بر پایه1386الدینی، مهدي(مشکوه-5

دانشگاه فردوسی
ش طالقانی آن . چاپ اول، تهران: )،زبان تاتی و گوی1390منوچهري، محمدعلی و داودي، محمد (-6

نشر رسانش
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ابتکار سنایی در مدیحه سرایی 
1دکتر مریم محمدزاده

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
چکیده

پیشگامی سنایی در موضوعات مختلف شعري همانند وارد کردن مفاهیم عرفانی به شعر فارسی ، 
تماعی و ابداع غزل قلندري امري مسلّم و شناخته شده است . در این بنیانگذاري پایه هاي شعر انتقادي و اج

میان آنچه کمتر بدان پرداخته شده ، اشعار مدحی سنایی و مبدع بودن وي در ایجاد سبک تازه اي در مدیحه 
سرایی است که از یک سو تأثیر ژرفی بر سعدي و مدیحه هاي او گذاشته و از سوي دیگر ناشناخته ماندن آن 

تردید در حقیقت بیداري شاعر و وارد آمدن اتهاماتی در این زمینه بر وي شده است . در این نوشتار سبب
ضمن بررسی انواع گوناگون اشعار مدحی سنایی به معرفی این سبک جدید خواهیم پرداخت . 

سنایی ، شعر مدحی ، پند و اندرز ، بیداري روحی ، بهرامشاه غزنوي . ها: کلیدواژه

مقدمه 

مدح و ستایش یکی از درونمایه هاي اصلی ادبیات فارسی است که از همان آغاز شعر فارسی در 

دربارها    نضج گرفت ، در خدمت دستگاه حاکم درآمد و با توجه به اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی 

جامعه و تحت سایۀ حمایت امرا و حاکمان رشد چشمگیري یافت . 

تکامل این نوع ادبی از فرخی و کسایی مروزي تا عصر سنایی و دوران شاعري نگاهی به سیر تحول و

مانند سیدحسن غزنوي و یا ابوالفرج رونی ،  نشانگر تکراري بودن مضامین در این دوران است و اینکه 

حرف تازه اي نداشته اند . شعر فقط یک مضمون داشت و آن هم ستایش پـادشاه و درباریان بود که 

زیـاد 

نگی به دل نمی زد وتازگی نداشت . از یک طرف پادشاهان براي ارضاي حس قدرت طلبی چ

خویش و بیان افتخارات و فتوحات خود وسیله اي بهتر از شعرا نداشتند و از آنان به مثابۀ دستگاه 

1. ay_maryam@yahoo.com
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تبلیغاتی خویش بهره  می جستند و از سوي دیگر ، شعرا و نویسندگان که براي امرار معاش چاره اي جز

عرضۀ شعر در دربارها نداشتند ، در این میدان گوي سبقت از یکدیگر می ربودند و با ستایش ها و 

مدایح نارواي خود ، سبب رشد رعونت و غرور در حکام می شدند . 

به هر حال ، در نخستین دورة رواج شعر فارسی یعنی دورة سامانیان ، شعر مدحی فارسی مسیر اعتدال 

رشمردن اوصاف ممدوح گزارشی نزدیک به واقعیت ارائه می داد ، اما رفته رفته شعر را می پیمود و در ب

فارسی از مسیر اعتدال به سوي اغراق حرکت کرد و پس از آن ، شاعران  در ستایش هاي خود از 

واقعیت شخصیت ممدوح فراتر رفتند و تصویري خداگونه از او به نمایش گذاشتند. در این میان ، دیري 

که زمینه براي پیدایش سنایی فراهم شد . او که خود از دربار برخاسته بود به زودي از دربار نگذشت 

ی در محتواي شعر فارسی ایجاد گسست و به عرفان روي آورد و همین تحول روحی ، تحول شگرف

. کرد

اشته  قراین وشواهدي وجود دارد که ما را متقاعد می سازد سنایی دو دورة متفاوت در زندگی خود د

است . اشعار دورة اول زندگی شاعر ، مبین شخصیت او به عنوان شاعري درباري است . وي در این 

دوران شاعري بود از چاپلوسان درگاه سالطین که در مقابل صله اي که از دربار می گرفت براي 

ق در خوشایند و جلب رضایت ممدوح خویش روي به تملّق گویی می آورد ، زندگی را به عیش و غر

خوشگذرانی سپري می کرد . براي تحصیل دینار از مدح کس امتناع نداشت و تمام سعی خود را به 

ساختن قصاید مدحی و اغراق آمیز دربارة امراي ناالیق معطوف می کرد . زندگی شاعر بدین منوال 

و جان وي فرود سپري می شد تا اینکه سرانجام روح ناآرام و غوغاي درون ، تازیانۀ بیداري را بر جسم 

از این روش بیزاري جست و به عالم تصوف و عرفان روي «آورد و شاعر دچار تحول روحی گردید

«این تحول چنان نبود که ، در عین حال ]11: 1375[سنایی ، » آورد و از خداوندان زر و زور  دوري گزید 
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دارد و از ستایش و نکوهش خلق بر زهد و تحقیق نیز او را به کلی از جهان وجهانیان معزولةدر دور

شور و تحول است از چنین ستایشگري یکسره خالی ة دورنیز که یادگار اینحدیقهحتی ، کنار کند 

] . 163: 1379[زرین کوب ، عبدالحسین،             » نیست

وارد آمدن و همین چشم انداز شعر سنایی و مـداح بودنش حتّی در دورة دوم زندگی سبب نکته گیري ها

اتهاماتی بر او شده و برخی در حقیقت بیداري او تردید کرده اند . محمود درگاهی در این زمینه می 

که زیرا، قیقی روزگار خود را به درستی نشناخته است ـگویا سنایی مجرمان و گناهکاران ح« نویسد :

همچون بهرامشاه ، ناه و خیانت ـگاخرسندي ، شعر او از ستایش سرانـهمه نکته بینی و ندر کنار این

! سنایی استیعنی سلطان مسعود و سلطان محمود غزنوي بر کنار نمانده، زنوي و دو سلف اوـغ

حکمرانان و الابالی بودن آنان سیري و ستمگريۀو ستمدیدگی مردم ، نتیج، تهیدستیداند گرسنگیمی

حاکم و شاهی که بر چنین سیرت و سلوکی زیسته ، و از نظر او در قبال زندگی و سرنوشت انسانهاست

همه اندرز و ا اینـی-ممدوح خود-با بهرام غزنوي،... اما در مواجهها ددي بیش نیستـسگ ی،باشد

...!چنین ستمگرانی نمی شمردة، و یا اینکه به دلیل ساده لوحی او را از زمرآموزش را از یاد می برد

عر سنایی را حل کرد جز آنکه در حقیقت آن بازگشت و بیداري شک کنیم توان این معضل شچگونه می

] .22-23:  1373[درگاهی، محمود ،  » و به حقیقت دیگري در ماجراي سنایی ایمان بیاوریم

( قطب سنایی مداح و هجاگوي «شفیعی کدکنی براي سنایی سه شخصیت متفاوت در نظر گرفته ، 

(قطب روشن ، و سنایی قلندر و عاشق (مدار خاکستري وجود او)و ناقد اجتماعی ، سنایی واعظتاریک وجود او )

سنایی تا آخر عمر گرفتار این «و آنگاه اشاره دارد به این که ]25: 1376[ شفیعی کدکنی ، محمدرضا ، » وجود او)

] .25[ همان : » سه حالت بوده است 
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حظه اي در دست است که نشان می دهد سنایی تا آخر اسناد قابل مال«ایشان با ذکر این نکته که 

به این نتیجه می رسند که مدایح ]52[ همان : » روزهاي حیات خویش در ارتباط با دربارها بوده است 

سنـایی از بهرامشاه از نوع تملقات درباري بوده که در اواخر عمر شاعر سروده شده و هیچ وجه تمایز و 

. ] 28[ همان : ی مانند عنصري ، انوري و مسعودسعد و غیره ندارند تشخصی بر مدایح شاعران

شایان عنایت است «فاطمه مدرسی نیز ضمن تقسیم بندي قصاید سنایی به دو نوع مدحی و زهدي می نویسد: 

سراسر زندگیش ، هیچ گاه دست از ستایشگري برنداشته است . حتی بعد از انقالب درونی که سنایی در 

–به وجود آمد و در دوران زهد و تحقیق هم به این کار ادامه داده است ، بنابراین حدیقه هم که در وي 

تهی از مدح نیست . شاید این شاعر صوفی ، براي در امان –که سنایی در دوران دوم زندگیش سروده 

به ستایش داشتن خود از دشمنی مخالفان و کینه توزي حاسدان ، نیازمند دوستی شاهان بوده بدین سبب

] .145: 1377[مدرسی ، » آنها برخاسته است 

حال این سوال مطرح است که آیا سنایی واقعاً دچار تحول روحی شده است یا نه ؟ اگر دچار تحول روحی 

مدحی سنایی از ابتدا تا پایان شده ، چرا  و به چه منظوري به سرودن اشعار مدحی ادامه داده است ؟ آیـا اشعار 

حی صرف بوده است ؟ آیا شاعر واقعاً به خاطر درامان نگهداشتن خود ، اقدام به ستایشگري عمرش مدا

و مداحی از پادشاهان و امرا کرده است ؟ و باالخره اینکه حکیمی که دلش از ستایشگري به شیوة 

ل درباري ملول شده و خود بر آن باور قلبی دارد و دنیاگریزي را آموزش می دهد چگونه بعد از تحو

روحی خود باز هم شاهان را مدح گفته است ؟ 

مدایح سنایی 

تقریباً همۀ محققانی که دربارة شیوة شاعري سنایی سخن گفته اند ، ارزش هنري اشعار او را در قصاید 

قلندري و اشعار عرفانی دانسته اند و مدایح شاعر را در برابر اشعار عرفانی وي ناچیز شمرده اند .           

اگر عنصري و انوري را دو نمونۀ عالی مدیح به شمار آوریم که یکی قبل از سنایی «کدکنی می نویسد : شفیعی
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زیسته و یکی بعد از او ، و مدایح سنایی را با مدایح آنان بسنجیم ، هیچ امتیاز و تشخصی براي مدایح می 

.] 27-28: 1376[ شفیعی کدکنی ، محمدرضا ،  » سنایی نمی توان یافت 

مدیحه هاي سنایی بیشتر در قصاید او آمده اما در سیرالعباد ، حدیقه و همچنین در کارنامۀ بلخ هم 

مواردي از اینگونه اشعار مشاهده می شود که بررسی آنها نشان می دهد قصاید و اشعار مدحی وي 

ویژگیهاي خاص خود را دارند و در دسته بندي هاي ذیل قابل بررسی هستند : 

مبر ، اهل بیت و زعماي اهل سنت مدح پیا-1

مجدود آدم از شاعرانی است که در زمینۀ مدح و منقبت پیامبر و اهل بیت طبع آزمایی کرده است . وي 

(ع)در آثار خود به ستایش خلفاي راشدین و ابوحنیفه و امام شافعی پرداخته و از امامان شیعه ، امام علی 

(عج و امام زمان (ع)را مدح گفته و اشاراتی به امام صادق (ع)م رضا و اما(ع)، امام حسین (ع)، امام حسن 

: ت . بررسی این مدایح نشان می دهدسروده اس( س )دارد . همچنین ابیاتی نیز در مدح حضرت زهرا اهللا)

تعداد ابیاتی که شاعر در آنها به مدح و ستایش ائمۀ معصومین پرداخته قابل توجه است . -الف 

ن مدایح ، مدایحی پاکیزه اند که به دور از هرگونه شائبۀ مادي سروده شده اند . ای–ب 

شاعر در این ابیات ، تنها به ستایش محض نپرداخته است بلکه صفات و ویژگیهاي برجستۀ اهل -ج

بیت را نیز متذکر می شود ، به عنوان مثال ، در دیوان او ، شش قصیده و یک غزل به طور کامل در نعت 

یامبر وجود دارد ، عالوه بر این ، ابیاتی پراکنده نیز در دیوان وي در مدح رسول اکرم  دیده می شود که پ

، )3(، رحمت عالمیان بودن ) 2(،  شجاعت و پهلوانی )1(در آنها به ویژگیهاي شاخص ایشان چون صبر 

یز پس از حمد و ثناي الهی و ... اشاره شده است . همچنین در مثنوي حدیقه ن)4(شفیع روز جزا بودن 

شده است . به نعت آن حضرت پرداخته

مدح هاي مبتذل درباري -2
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نوع دیگر از اشعار مدحی سنایی ، اشعاري هستند که اغلب در قالب قصیده سروده شده اند و در آنها  مـدح  

شانه اي از اندیشـه هـاي   از همان بیت آغازین شروع می شود و تا پایان ادامه می یابد .  در ضمن قصیده هیچ ن

عرفانی، اخالقی یا وعظ و نصیحت دیده نمی شود و خواننده با یک قصیدة تمام عیار مدحی  روبه رو است  . 

در این نوع اشعار ، شاعر گاهی به ستایش پادشاهان ، وزیران و سران لشکري و کشوري  می پردازد و گاهی 

کند که با توجه به اهمیت و نقش حساس پادشاهان و وزیـران  علما ، شعرا ، فقها و قضات روزگار را مدح می

در روند سیاست هاي جامعه و اوضاع آن ، به بررسی مدحهاي سنایی در مورد این افراد  می پردازیم : 

) ستایش از پادشاهان 2-1

هـ 552- 511(ودو بهرامشاه بن مسع)هـ 508-492(سلطان مسعود بن ابراهیم ،سنایی از میان سالطین غزنوي

.استتمجید و ستایش کردهو از میان شاهان سلجوقی، سنجربن ملکشاه را )

اسـت . در  سلطان مسعود بـن ابـراهیم  قدیمی ترین سلطانی که مدح وي در اشعار سنایی دیده می شود -

ن اختصـاص   کتاب حدیقه ذکري از این پادشاه نشده است ولی دو قصیده از دیوان شاعر به مـدح ایـن سـلطا   

با مطلع:در یکی از این قصایددارد . 

»آب صفوت پسري چه زنخی شکر لب عــربی وار دلـم بـرد یـکـی مـاه عـرب      «

]68: 1362[سنایی ،  

ا درش رـ، قـ دانـد اي او مـی ـود و سخجـبهره مند ازاق را ـآفۀ ، همق خود نسبت به ويـضمن بیان عش

نداشتن ممدوح ازآنگاه ، کندمعرفی میو صادقانه ا ـشاعري خود را نسبت به وي بی ریو لکـر از فـتلیـاع

از و ظالمـان  نـابخردان مقبولنـد  می کند ، جامعه اي کـه در آن  شایسته و از اوضاع نابسامان جامعه شکایت 

زندگی نیز محرومند . امکانات خوب زندگی بهره مندند ولی اندیشمندان از داشتن حداقل

»حـلبه را بـاز نـداند گـه خـوانـدن ز حـلب زانکه آنراست  دریـن شهر قـبولی که ز جـهل«

]70[همان : 
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محـل  (که غـزنین شـود معرفـی مـی  و عادل بی نظیـري رـدادگر ، سلطان مسعود بن ابراهیم ، دیگة در قصید

، وجـود دارد  سالطین سـلجوقی) محل حکومت(را از آشوب و فتنه و ظلم  و ستمی که در خراسان )مدوححکومت م

.)5( خالی نگه داشته است

بـه غیـر از   آنهـا در تمـامی  در دیوان سنایی وجود دارد که بیست و دو قصیده ،در مدح بهرامشاه غزنوي-

.کندت به ممدوح، نکاتی چند جلب توجه مینسبشاعر وصف زیبایی و دالوري و اظهار ارادت

.)6( یید الهی می داند و براي حکومت او مشروعیت سیاسی قایل استأبهرامشاه را مؤید به ت-الف 

عنـه اهللاگاهش شبیه درگـاه عمـر رضـی   رداند که ظلم و ستم را از بین برده و درا پادشاه عادلی میاو -ب 

.)7( است

و )8(دانـد  د و حور را خادمان جان برکف ممدوح ، و عقل و روح را سجده کنندگان در برابر  او میخل-ج

شود ، چرا که شاعر با قاطعیـت تمـام ، دسـتور    سیرت او را نسخۀ دین می خواند . البته کار به اینجا ختم نمی

.کنداطاعت بی چون و چرا از بهرامشاه را صادر می

ـــدش اول وقـــت نـمـــاز« ــد     اســـت نـمـــاز آری ــاه کنیـ ــده بیگـ ــاهلی بیهـ ــز کـ ــیش کـ »پـ

]180[همان  : 

) .9( در کتاب حدیقه نیز عدالت ورزي و توجه وي به حال محرومان و مظلومان مورد تأکید قرارگرفته است

کـه  وجـود دارد  قصـیده اي ،در دیوانه میان نیامده است ولی در مثنوي حدیقه ذکري از سلطان سنجر ب-

ـ ازکهپادشاه عادلی نامیدهاو را ، و در آنسروده بر تخت سلطنتپادشاهرا در تهنیت جلوسآن خشش وـب

.استبر کشور سایه انداختهعدالت و امنیت ش ،خشایشـب

انـر زمـر که او را هـجـن ، سنـتاب داد و دیـآف«

ــ ــچ ــه ـون ب ــرا  شلطانی نس ــویم ت ــت گ ــتی تهنی س

... ی آمــــده سـت  ـروان ثــانـوشـقاب ، نـالول ا

»    ی آمده استـشانـان نـرا سلطـالف تـه اساي ک
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)10( ]86[همان  : 

ن  ) ستایش از وزیرا2-2

. سـنایی از  امور مربوط به سیاست و کشـورداري اسـت  ةرکن وزارت از ارکان مهم تشکیالت و اداره کنند

، ابـی محمـد   ؛ ثقه الملک طاهربن علیغزنویانۀوابسته به سلسلي وزرااین سیاست کنندگان و از میان میان 

المستوفی را مدح گفته است و از میان بدالحمید عالمنصور القاینی و نظام الملک ابونصر محمد بن نالحسن ب

سلجوقیان به مدح خواجه معین الدین ابی نصر احمد بن فضل بن محمود کاشـانی و  ۀ وابسته به سلسليوزرا

.خواجه قوام الدین ابوالقاسم ناصر بن الحسن درگزینی اقدام نموده است

بـه میـان   _وزیر سلطان ابراهیم بن مسـعود  _در کتاب حدیقه  هیچ ذکري از  ثقه الملک طاهر بن علی -

کـامالً مدحیـه اسـت و هـیچ گونـه پنـد و       که در مورد او وجود دارد دو قصیده نیامده است ولی در دیوان ، 

کی از این قصاید ، شاعر از امـنیت به وجود آمده توسط ایـن وزیـر   یدراندرزي در آنها مشاهده  نمی شود . 

یده دیگر به وي اطـمینان می دهد که از نـااقبالی روزگار هیچ آسیبی به او نخواهد و در قص)11(بحـث می کند 

).12(رسید 

ـ تنها یک قـصیده  -وزیر بـهرامشاه -د الحسن بن المنصور القاینیابی محمح  در مد- اییـدر دیوان سن

ع پند و اندرز یا انتقـادي در  که کامال ًمدحیه و درتـهنیت صلح این خـواجه سروده شده و هیچ نووجود دارد 

، این وزیر را تاج الوزرا نامیده و معتقـد اسـت کـه او چنـان فـرد بـا       حدیقهکتاب .  در)13(آن دیده نمی شود 

درایت و کوشایی است که در اثر لیاقت و کاردانی خود ، سرزمین غزنین را آباد و بهشت آسا نموده و مردمان 

).14(ست را از غم روزگار رهایی بخشیده ا

به –وزیر بهرامشاه - در دیوان شاعر هیچ ذکري از نظام الملک ابونصر محمدبن عبدالحمید المستوفی -

می انتقادودرز نپند وافاقد هرگونهاو آمده است که ی از، ستایش و مدححدیقهنیامده است ولی درمیان

).15(ردانی ممدوح سخن به میان  می آورد شاعر در آن از بخشش ، عدالت محوري ، بلند همتی و کاباشد و 
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در دیـوان  کـه وزیر سلطان سنجر بـود ، خواجه معین الدین ابی نصر احمد بن فضل بن محمود کاشانی-

در ) .16(و انتقـاد مـی باشـد    پند و اندرزکه فاقد هر گونهاست در مورد او آمدهکامالً مدحیهاي قصیده سنایی

را کامالً مورد مدح و ستایش قرار می دهد و از او با لقب معتمد خواجه و صـاحب  کتاب حدیقه نیز شاعر او 

) .17(سرّ پادشاه یاد می کند

وزیرسـلطان  -خواجه قوام الدین ابوالقاسـم ناصـربن الحسـن درگزینـی    در مورددو قصیدهدر دیوان ،  -

و در آن ابـراز  اي خویش سـروده اسـت  یکی از آنها را در مدح این وزیر و بیان استغنوجود دارد که–سنجر

شادمانی   می کند که با آشکار شدن پرتو عدالت ممدوح ، از فتنه و ظلم  در کشور اثري نمانده است ، آنگـاه  

قصیدة دیگر سنایی همان قصیده اي است ) .18(را مورد تمجید قرار می دهد خواجه قوام الدینجود و بخشش 

. در حدیقه ذکري از این وزیر نیست . )19(به درگـاه این وزیرسروده است که در عذر خواهی از نرفتن خود 

مدح هاي متضمن پند و اندرز -3

آمیختن پند و اندرز با شعر مدحی از شیوه هایی  است که قبـل از سـنایی بـا ایـن صـراحت و گسـتردگی       

اعران گذشـته بـود ، در   مطرح نبوده است . وي اگر چه در اشعار قبل از تحول روحی خویش مقلد صرف شـ 

سخنان دورة بعد از تحول ، مبدع و مبتکر است و با وجود این که در این دوره ، یکسره راه عزلت و انـزوا را  

در پیش نگرفته و مدیحه سرایی را کنار نگذاشته است با این حال ، قیافـۀ معنـویش بـه شـکل درخشـانی در      

ن ، سیماي واعظ و حکیمی را دارد که با نزدیک شـدن بـه   عرصۀادبیات ظاهر می گردد ، چرا که در این دورا

بهرامشاه غزنوي و فرزندش مسعود ، سیاست اصالح و تربیت آنها را با بهره گیـري از زبـان پنـد و انـدرز در     

پیش گرفته است . 

وي در این دسته از اشـعار خود به ستایش صاحبان قـدرت معاصر خویش پرداخته و با معیارهاي خاص 

آنها را با هدف ترغیب به فضایل و نهی از رذایل مورد ستایش قرار داده و بدین ترتیب با وارد کردن پند خود 

شعر خود را از صف مـدایح مبتـذل و متـداول    و دح پی ریزي کرده ـمو درـروشی نو آنها در شعر مـدحی ، 
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محققـان ، سـعدي را آغـازگر               و این شیوة جدیدي است که با وجود این که اکثرکشیده استکنارآن روزگار 

، لیکن تدقیق و بررسـی بیشـتر در مثنـوي حدیقـه ، پیشـرو بـودن       ] 367: 1369[شهیدي ، سیدجعفر ، آن  می دانند 

حکیم سنایی را در این زمینه به اثبات می رساند . 

اسـت کـه در قالـب    خواننده در این مثنوي شاهد نوع خاصی از ادب فارسی هست و آن اندرزهاي سیاسی 

نصیحت بیان شده است . در این نوع اشعار ، شاعر از مدح کمک می گیرد و بعد از این که بـا سـتایش هـاي    

خود حس غرور و خودکامگی ممدوح را ارضاء کرد ، زهر تلخ نصـایح خـود را بـه جـان او مـی ریـزد و از       

بـه بیـان نصـایح خـویش در قالـب      آنجایی که خوف و خطر ، همواره نصیحت کنندگان را تهدیـد و مجبـور   

داستانهایی از زبان حیوانات و بیان حکایاتی از زبان عقالي مجانین و دلقک ها و ... می کند وادار می شود تـا  

در قالب تمثیل و بیان حکایت هایی از ازمنۀ گذشته در لواي مدح و ثنا ، داروي نصیحت را در جان حاکمـان  

ه بندي هاي زیر قابل بررسی هستند:  ریزد . این دسته از نصایح در دست

) ترغیب به اجراي عدالت 3-1

در جامعۀ قرن ششم ، رفتارهاي ضد ارزشی رواج و رونق یافته و کشور در چنگال بی عدالتی گرفتار آمـده         

رگ بود . برتلس معتقد است که در این دوره بر اثر مالیاتهاي سنگین و هزینه هاي باالي لشکر کشی هـاي بـز  

که بر دوش کشاورزان و تودة مردم بود ، زندگی این دسته از افراد روي به نابودي بود و هر روز اقطـاع داران  

] . 213: 1346[برتلس ، و زمین داران بزرگ بر خرده مالکان و کشاورزان ، جور و ستم روا می داشتند 

ب بدبختی و تیـره روزي فرو می رفتند ،         تـوده هاي مردم در این جامـعه ، هر روز بیش از پیش در گـردا

به همین سبب ، سنایی وقتی می بیند جامعه در سیاهچال بی عدالتی و ستم گرفتار آمده و ظالم گـرگ صفت 

، چنگـال خود را براي دریدن آماده کرده است ، مسألۀعدالت را از مضامین محـوري شعر خود قرار می دهد 

و 

تقیم و با آوردن تمثیل هاي آموزنده ، شاه را به عدل و احسان دعوت  می کند . با نصیحت هاي غیر مس
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ــت دل « ــه در والیــــ ــن زانکــــ ــدل کــــ »در پـیــغـمـبــري زنـــد عـــادل عــــ

]555: 1377[سنایی : 

ادل را توصیف می کند و می گویـد عـدالت در دسـت    پس از توصیه به عدل ، صفات و ویژگی هاي شاه ع

شخص عادل همانند سپري است که از او در مقابل مرگ حمایت می کند . عـدالت ، تنـد و تیـز بـودن و یـا      

ترسنده و منفعل بودن نیست بلکه عدالت پادشاه عبارت از میانه روي و اعتدال اوست . عدالت پادشاه هماننـد  

اه آن به امن و راحت می رسد ولی اگر کفۀ این عدالت به سـوي ظلـم و سـتم    کشتی نوح است که روح در پن

متمایل شود طوفانی برپا می شود که نه تنها به روح آسیب می رساند بلکه خود کشتی نیز نابود می شود چـرا  

که : 

ــت « ــوج طوفانســـ ــو مـــ ــائر چـــ ــاه جـــ »زو خـــرابــی خـــانــه و جــانـسـت  شـــ

]556[همان  : 

واقعیات زندگی ایران نشان می دهد که عدالت ، جایگاه چندانی در تاریخ ما نداشته است ؛ زیرا اگر عدالتی 

اجرا می شد نمی بایست اشارات و نصایح در مورد پرهیز از ستم و تحریض به اجراي عدالت تـا بـدین حـد    

این میان از سویی سنایی به این نکته آگاه است و می داند که بیداد و ظلـم پادشـاه ،   جلوه گري می نمود . در

جامعۀ بشري را به استیصال خواهد کشید  و از سوي دیگر بر این باور است که شاهان بـا همـۀ اسـتبداد رأي    

نهـا               خود ، یکسره گوش خود را بـر نصـایح نمـی بندنـد ؛ چـرا کـه بقـاي ملـک خـود را در بـه کاربسـتن آ           

می دانند ، لذا نه از مقام شاعري متملق بلکه از جایگاه معلم اخالق و به عنوان ناصـحی اجتمـاعی ، شایسـت    

انـدر بـدایت پادشـاهی    «هاي اخالقی و اصول حکمرانی را به دست انـدرکاران جامعـه گوشـزد مـی کنـد و      

: او را به اجراي عدالت ترغیب می کند و می گوید»بهرامشاه 

دد بـــود دد نــه پـــادشـــــا بـاشـد  هــرکــه انـصـاف ازو جـــدا بـاشـد  «
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عـدل شــه پـاسبـان مـلــکـت اوسـت     

چـون ازو عــدل و بـی غـمـی نـبــود            

بــذل او ، قـــهــرمـان دولــت اوســت  ... 

»خــود چــه سـلـطـان که آدمــی نـبـود  

]515[همان  : 

)24(سنایی همان گونه که به عدل سفارش می کند ، پادشاه ظالم و بیدادگر را حیوان درندة آدمی رو می نامد 

و رفتار زمانه و روزگار را تابعی از عدالت یا ظلم سلطان می داند ، آنگاه با یادآوري حکایت گریختن کودکان 

و ماندن زبیر ، نتیجه می گیرد که امیر عادل ، حکومت خود را بیمه می کند ولـی بیـداد و سـتم سـبب     از عمر 

. )25(فناي مملکت او می گردد

عدالت را پاسبان ملک معرفی می کند و از آنجایی که این خلق پادشاه ارتباط مستقیمی در شیوة برخـورد او  

غیرمستقیم و از طریق منتسب کردن عدالت به بهرامشاهی کـه درکـی   با زیردستان دارد ، با بهره گیري از شیوة 

، او را بدین امر مهم تشویق می کند و با اسـتفاده از موقعیـت خـود در دربـار ، گـامی در      )26(از عدالت ندارد 

راستاي اصالح مملکت برمی دارد . 

) تشویق به حلم و بردباري و کنترل خشم و غضب 3-2

شاه باید بردباري را سپر پناه خود سازد و به شکرانۀ سروري و ریاستی که بر مردمـان  شاعر معتقد است که 

، لذا براي بیان این اندیشـۀ خـود ابتـدا بـا آوردن     )27(دارد ، بهتر از همۀ خالیق بندگی خداي را به جاي آورد 

س با آوردن حکایـت  و  و سپ)28(حکایت خازن و انوشیروان ، درس بردباري و رازداري به بهرامشاه می دهد 

تمثیل دیگري از ماجراي مرد کوفی و هشام ، به صورت غیر مستقیم ، درس دیگري از حلم و بردباري بـه او           

می دهد . اشاره می کند که پس از این که مرد کوفی ، با بی باکی  تمـام ، جـور و ظلـم هشـام را برشـمرد و      

اینگونه شکوه آغاز کرد که  

از تــو شــد سیـاه چـو شـب   خوان مــا «

ایـن چـه مـستـی اسـت از بـخــار دو درد 

نــان تـو گـر ســپـید شـد چـه عـجـب  

کـه نـه چـون دیـگـران نـخــواهـی مـرد
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»که نـه ما را خـداي بــر تـو فــروخــت   چـند خـواهـی ، بـه درد مــا را سـوخــت              

]566[همان  : 

هشام با بردباري و گذشت با این رعیت برخورد کرد . 

) تحذیر از ریختن خون بی گناهان 3-3

در جریان ترغیب سلطان به دادورزي ، حکایت مـأمـون با مادر یـحیـی برمکی را به صـورت تمثیـل ذکـر       

ه ناحق ، یحیی برمکی را می کشـد . مـادر یحیـی از فـرط غـم و             می کند . در این حکایت ، مأمون عباسی ، ب

غصه ، شروع به آه و ناله می کند و زوال حکومت مأمون را از خدا می خواهد . مأمون پس از اطالع یـافتن از  

ماجرا به دیدار مادر یحیی می رود و از او می خواهد حاللش کند و به جـاي فرزنـدش یحیـی ، او را فرزنـد     

بداند ولی مادر یحیی قبول نمی کند و می گوید خود

ــاه   « ــمت و جـ ــزار حشـ ــا هـ ــویی بـ ــون تـ »نـیـسـت مـا را بـه جـاي آن دلــخـــواه  چـ

]552[همان  : 

د غزنـوي بـا مـادر ابوالحسـن     پس از این تمثیل ، حکیم حکایت مشابه دیگري از مـاجراي سـلطان محمـو   

میمندي ذکر می کند و در پایان با آوردن نصایحی ، بهرامشاه را این گونه اندرز می دهد . 

خـــــون نـــــاحق نگـــــر نریـــــزي هـــــیچ  «

خـــون نـاحــق ز کــارهــاســـت بــتـر               

ورنــه نــار جـحــیـم را بـبـســـیـج     

»زیـر و زبـر خـــون نــاحـق کـنـدت

]553[همان  : 

) اجتناب از به کارگرفتن قاضیان ناشایست 3-4

دستگاه قضاوت هر کشور نمودار نحوة ادارة آن جامعه است ، با این حال نگاهی به تاریخ ایران نشان می 
دهد 
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الت ، تبعیض در قضاوت ، رشوه گیري ، پایمال کردن حقوق که این نقش حساس به واسطۀ نقض عد

افراد و 

نظایر این ها در اکثر موارد کمرنگ گردیده است . براي تصویر این اوضاع و احوال ، سنایی گاهی در 

و گاهی با آوردن )29(خالل مدح و ستایش برخی از قاضیان ، گریزي به نابسامانی هاي قضایی کشور می زند 

ه شاه تذکر می دهد که از سپردن کارخطیر قضاوت به قاضیان ناالیق خودداري کند ، چنان که با حکایتی ب

آوردن داستان پیري که پس از اصابت تیر شحنه براي احقاق حق به نزد قاضی رفت ولی خودش محکوم به 

غرامت شد ، بهرامشاه را از به کارگرفتن قاضیان جاهل برحذر می دارد .  

سـیــرت مــلــک ســیمــااي مــلــک«

زیــــــن چنــــــین قاضــــــیان هــــــرزه دراي  

مــلــک دنــیـــا بـه تــســت درد و دوا 

»خــلـق را گــوش کـن ز بـهـــر خــدا 

]563[همان  : 

) دقت در انتخاب کارگزاران و دولتمردان 3-5

ل دربار و کارگزاران دولتی باید از انتخاب افراد بد دل  و روباه صـفت دوري کنـد و           پادشاه در انتخاب رجا

واال همتان  را به کارگیرد چون که  

»جفـــــت او خـــــود وزیـــــر بـــــد نبـــــود شــــاه تــــا زفــــت و بــــی خــــرد نبــــود «

]579[همان   : 

، امور کشور را به دست افراد الیق و کاردان بسپارد )30(از سپردن کارهاي خطیر به خیانتکاران اجتناب ورزد 

و این را بداند که هرگاه لشکریان و کـارگزاران از توجـه کـافی بهـره     )32(به امور زندگی کارکنان توجه کند )31(

ال باید به یاد داشته باشد که ریخت و پاش بـی جـا   مند شوند منافع کشور را پاسداري خواهند کرد . با این ح

در حق لشکریان موجب خسارت و گستاخی آنها نسبت به رعیت خواهد شد . 

) لزوم برخورد و شدت عمل نسبت به کارگزار و عامل جورپیشه  3-6
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ند ، بنابراین سنایی می داند که حتی اگر پادشاه ، عادل باشد ممکن است کارگزارانش اهل جور و ستم باش

به فکر القاي این اندیشه است که شاه دادگر هیچ وقت به فکر پشتیبانی ازکارگزار ستم پیشه برنمی آیـد بلکـه   

سعی دارد که بیداد و جور او را جبران کند ، چنان که انوشیروان این کار را انجام داد و در قبال شکستن پـاي  

ارگزار را شکست و براي عذرخواهی از معلم ، برّه اي بـه او            مرغ معلمی توسط یکی از کارگزارانش ، پاهاي ک

. )33(داد 

داستان محمود غزنوي با بیوه زن سالخورده نیز نمونۀ دیگر از این ماجرا است . در این حکایت ، لشکریان 

بـه نـزد شـاه            محمود به بیوه زن ستم می کنند و مالش را به اجحاف و زور می گیرند ، زن وقتی بـراي تظلـم   

می رود ، محمود سعی دارد با دادن غرامت وگنجینه هایی دل او را به دست آورد ، ولـی پیـرزن بـه کمتـر از     

مجازات مرگ براي این لشکریان راضی نمی شود و حکم اعدام اجرا می شود و محمود 

ــردو بـــــاغی از خـــــاص بـــــدو بخشـــــید      « ــدل هــ ــود و عــ ــا ازو جــ ــد  تــ »بدیــ

]561[همان   : 

)کسب فضایل اخالقی و از میان بردن رذایل اخالیقی 3-7

حکیم سنایی پس از آسیب شناسی اخالقی پادشاه ، او را ترغیب و تحریض می کنـد تـا صـفات اخالقـی     

فات ناپسندیده کوشا باشد ، به همین جهت : شایسته را زیور خود سازد و در از میان بردن ص

.)34(غفلت پادشاه را نکوهش می کند و آن را موجب فناي تشکیالت می داند-الف 

.)35(قاطعانه تصمیم بگیرد تا تزلزل عمل در افراد به وجود نیایدتوصیه می کند کهشاه به-ب 

.)36(د از تیر آه مظلومان واهمه کند و به سوي خدا روي آور-ج

) .37(را نخوردستایشگرانبی مورد و ي دروغین ستایش هافریب مدحها و -د 

) .38(غارت نکند رعیت را خود اموالو ثروت ها براي انبوه ساختن گنجینه-هـ 

) .39(به احوال رعیت توجه داشته باشد و آنها را در قحطی و فقر و گرسنگی ، تنها و بی یاور نگذارد –و 



6749 هامجموعه مقاله

) .40(ل در هوي و هوس نبندد و هر لحظه عشق به یک زیباروي دیگر را در سر نپروراند د–ز 

) .41(با کاردانان و افراد شجاع مشورت کند تا گرفتار رأي ناصواب نشود –ح 

آخرت خود را براي دنیاي کارگزارانش خراب نکند و بداند مسئول مسـتقیم  رفتارهـاي کـارگزارانش    -ط 

) .42(بود در قیامت خواهد

نتیجه گیري 

سنایی ، مدعی داشتن رابطۀ خردمندانه با دولتمردان و پاددشـاهان اسـت ؛ لـذا درکنـار انقالبـی بـودن ، بـه        

اصالح هم می اندیشد ؛ بنابراین در اواخر عمر و در دوران سرودن حدیقه ، نه تنها از دربار کناره گیري نمـی  

ز بهرامشاه و سپس نصیحت و انـذار او را در پـیش مـی گیـرد و نصـایح      کند بلکه سیاست تعریف و تمجید ا

کـه آمیختـه بـه پنـد و     بسیار تند و تلخی به او می دهد ، پس می توان گفت آن دسته از اشعار مدحی سـنایی 

با اشعارمدحی دیگر او که در آن هیچ نشانه اي از اندیشه هـاي اخالقـی یـا    (اشعار دورة دوم زندگی )اندرز است

(اشـعار دورة  اول زنـدگی )  وعظی دیده  نمی شود و خواننده در آن با یک شعر تمام عیار مدحی روبه رو می شود 

تفاوت فاحشی دارد و رد پا و نشانی از تحول روحی شاعر در میان این دو نوع مدیحه سرایی مشهود است . 

یادداشت ها : 

. 859:  1362سنایی ، -1

. 377همان : -2

.43همان : -3

. 377همان : -4

. 101–102همان : -5
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بنـابراین مـورد اطاعـت    ؛می شدمحسوب یید الهی ـأقدس و مورد تـسنایی در محیطی زندگی می کرد که پادشاه فردي م-6

.ی گرفـت می گرفت مـورد اعتـراض قـرار نمـ    ملکت در پیشـمة اداریوه اي که برايـی چون و چرا قرار می گرفت و هر شـب

بسیار قوي در ادبیات فارسی دارد که منبعث از اعتقادي کهن در ایران است که طبق ، بازتابیی به مشروعیت سیاسیفترهیاچنین 

. بنـابراین  رتبه ومقـام فـوق بشـري داشـت    ،پادشاه.کردمیالهی بود که خدا به برگزیدگان خود اعطاتپادشاهی موهب«آن ،  

.ایـزدي اسـت  ةفـر ة باید چنین فرض می شد که دارند،مطابق تعریف،م پادشاهی را به دست می آوردمقاهرکس که قدرت و

: 1379[حمیدي، محسن ، »چه فرمان یزدان چه فرمان شاه:حرف اوقانون بود،نمی گزید و بشر او را عزل نمی کردبشر او را

او را موید مدح می کندرا–بهرامشاه -پادشاه محبوب خود،سناییطبیعی است که وقتی ]  .  با وجود چنین طرز تفکري ، 70

]. 523، 209،  25، 251: 1362[ رك سنایی : به تایید الهی و نگهبان خانه و جان مردم معرفی می کند 

.  252، 251، 160، 146، 137، 88، 67همان :  -7

. 25همان : -8

. 502-503: 1377سنایی ، -9

خود بر دیوان سنایی گفته اند که البته باید مـتذکر شدکه استاد مدرس رضوي ، این قصیده را مشکوك دانسته و در مقدمۀ -10

: صـفحه  1366سنایی ، »[ این قصیده به سید حسن غزنوي هم نسبت داده شده و در دیـوان وي با اندکی اختالف آمده است « 

هفتاد و هفت] . 

.131همان :-11

.268–269همان  :  -12

.265همان  : -13

. 605-606:  1377سنایی ، -14

. 608-612همان  :  -15

. 476:  1362سنایی ، -16

. 613:  1377سنایی ، -17

. 561:  1362سنایی ، -18

.123همان : -19
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.527همان :  -20

.329-334و 313-322همان :  -21

.36همان : -22

.43همان :  -23

و نیـز  514دیـوان  :  »میر کز حرص و ظلم دارد تیر                   خوان مراو را تو مور و مار نه میر«همچنین گوید : -24

] .549رك  

.94همان  : -25

و را متوجه ارزش این معیار بکند عدل را جزو ویژگیهاي بهرامشاه معرفی می کند تا بدینوسیله ا-26

روز و شـب با نـمـاز و با روزه                    پــاسـبـان بــام پـیـروزه  ... «

]519[همان   : »اجل از مرگ اوست مرگ طلب                      خرد از علم اوست برگ طلب 

.550همان : -27

.554همان : -28

در برخی از قصایدي که در مدح قاضی عبدالودود بن عبدالصمد ، قاضی عال الدین ابویعقوب یوسف بن احمد الحدادي -29

و فضل بن یحیی سروده ، به نابسامانی هاي امر قضاوت و رواج رشوه گیري و ... اشاره دارد. 

کاران کار حکم                                 پیش از این لیکن ز فر عدلت اندر عهد ما گرچه ناهموار بود از پیش«

سـنایی ،  » [ انچنان شد خاندان حکم کز انصاف و عدل                             می کند مر خاك را از بـاد ، عـدل تـو جـدا     

1366 :60[

.21-22همان   : -30

]577: 1377[سنایی ، »د و واال کرد                            مـر بـال را بلند بـاال کرد شه که دون را بلن«-31

]580[همان :  »ور دبـیر از تو بـی نوا باشد                           دان که تـدبیرها خطا باشد  «–32

.561-562همان :  -33

.574همان :  -34

.583ز و نی556همان : -35
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.557همان : -36

.543همان :  -37

.573همان :  -38

.580-581همان :  -39

.584همان :  -40

.575همان :  -41

.560همان :  -42

منابع و مأخذ 

؛ ناصر خسرو و اسماعیلیان ؛ ترجمۀ آرین پور ؛ انتشارات بنیاد فرهنگ . 1346برتلس ، آي ؛ -1

رویکـرد سیـاسی در ادبـیات ) ؛ چـاپ اول ، تــهران :  » ( بیم و امـیـد « ؛ 1379حسن ؛حـمیدي ، مـ-2

نشر سـفیر .  

؛ چـاپ اول ، تهـران : مؤسسـه فرهنگـی و انتشـارات      » دار طریقـت  طالیه« ؛ 1373درگاهی ، محمود ؛ -3

ستارگان  

م ، تهران : انتشارات علمی .؛ چاپ دوازده» با کاروان حله « ؛ 1379زرین کوب ، عبدالحسین ؛-4

جـا :  ؛ تصحیح مدرس رضوي ؛ چاپ سوم ، بـی » دیوان اشعار سنایی « ؛ 1366سنایی ، مجدودبن آدم ؛ -5

انتشارت کتابخانه سنایی .

هـا ؛ مقدمـه بـه قلـم اسـتاد      ، براسـاس معتبرتـرین نسـخه   » دیوان حکیم سـنایی  « ؛ 1375ــــــــــ ؛ -6

گاه .فروزانفر؛ انتشارات ن

؛  تصحیح مـدرس رضـوي ؛ چـاپ پـنجم ، تهـران : انتشـارات          » حدیقه الحقیقه « ؛ 1377ــــــــــ ؛-7

دانشگاه تهران .



6753 هامجموعه مقاله

؛ چاپ دوم ، تهران : انتشارات آگاه .» هاي سلوك تازیانه« ؛ 1376شفیعی کدکنی ، محمدرضا ؛ -8

، سـازمان چـاپ و   2ر جمیـل سـعدي ) ؛ ج  ؛ مدیحه هـاي سـنایی  ( ذکـ   1369شهیدي ، سید جعفر ؛ -9

انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمی .

؛ سیري در آثار و اندیشه هاي حکیم سنایی ؛ مجله دانشکدة ادبیات و علـوم  1377مدرسی ، فاطمه ؛ -10

انسانی دانشگاه تهران ، تابستان و پاییز . 

بررسی باورهاي عامیانه در دیوان انوري
1زادهدکتر مریم محمد

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
دکتر علی رمضانی
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر 
دکتر رسول عبادي 
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

چکیده
ترین اموري است که در ذهن و جان جامعه ریشه گسترانده است. اعتقاد به برخی فرهنگ عامه از رایج

ا، از گذشته هاي دور، با زندگی مردم آمیخته است. آدمی آنگاه که نمی توانسته رابطۀ منطقی بین باوره
حوادث و پدیده هاي  خارق العاده بیابد، براي رهایی از آنها، دست به کارهایی می زده و از اورادي کمک 

ست که با واکاوي آنها، می جسته که به تدریج باعث شکل گرفتن باورها و عقاید خرافی در ذهن او شده ا
هاي اجتماعی و روانشناختی آنها، لزوم پیدا می کند. شود و تفسیر و تحلیل جنبهها باز میبسیاري از ناگفته

انوري از شاعران بزرگ سبک خراسانی محسوب می شود و بدون شک دیوانش را می توان منبع اعتقادات و 
رهنگ مردم، پیشینۀ نگاه علمی به آن و به خرافه، به عنوان یکی باورهاي رایج آن زمان دانست. در این مقاله، ف

1.ay_maryam@yahoo.com
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از جنبه هاي فرهنگ مردم به اجمال بررسی می شود و نمونه هایی از اشعار  انوري، این بررسی را کامل تر 
می کند.

باورهاي عامیانه، حیوانات، گیاهان، موجودات خیالی، نجوم، انوريها: کلیدواژه
مقدمه

رهاي عامیانه، آغازگاه پیدایی فرهنگ است. با تحول باورها به عنوان بنیادي ترین جهان بررسی باو
بینی انسان، فرهنگ سویه هاي گوناگونی به خود می گیرد. شناخت فرهنگ هر ملّت و قومی، بدون شناخت 

که در باورها، تحوالتی که در باورهاي آن قوم به وجود آمده امکان پذیر نیست. بنابراین شناخت تحوالتی
خرافات و موهومات یک قوم تا کنون در شکل هاي گوناگون نمود پیدا کرده است ما را در شناخت بسیاري 

از تحوالت اجتماعی، سیاسی، اعتقادي و فکري یاري خواهد کرد.
فرهنگ و ادبیات هر ملّتی نمودار شیوة تفکر و چگونگی نگرش آنها به جهان هستی و نحوة زندگی 
اجتماعی آن ملّت است. از این میان فرهنگ و ادب عامه سهم ویژه اي به خود اختصاص می دهد؛ زیرا این 

بخش به زندگی تودة مردم نزدیک است و بهتر می تواند ویژگی هاي فرهنگی یک ملّت را انعکاس دهد.
قادات رایج در بین مردم از جمله عناصر مهم پژوهشی در زمینۀ فرهنگ عامه، توجه به باورها و اعت

است و شعر شاعران برخاسته از تودة مردمی می تواند جایگاه خوبی براي این امر باشد. این باورها در آغاز 
پیدایش خود، بیشتر جنبه آیینی و مذهبی داشته اند؛ بتدریج و در طول تاریخ با تکامل مذهب بشري، ریشه 

، اما از رواج آنها در میان ملّت ها کاسته نشده است.هاي دینی باورها به دست فراموشی سپرده شده
در مورد خرافات و باورهاي عامیانه، می توان گفت که یک پدیدة روحی ـ اجتماعی است که معلول 
زندگی آدمی و عکس العمل او در مقابله و جدال با طبیعت و محیط اسرارآمیز پیرامون وي است. بشر آنگاه 

منطقی بین حوادث و پدیده هاي خارق العاده بیابد، براي رهایی از آنها به ذکر اوراد و که نمی توانست رابطۀ
نجواهایی می پرداخت تا بدین ترتیب مصیبت ها را کاهش دهد و نتایج دلخواه را از آن به دست آورد؛ و 

ا از دوره هاي این باوره« همین امر سبب شد تا به تدریج باورها و عقاید خرافی در ذهن او شکل بگیرد. 
تاریک حیات آدمیان در روزگاران گذشته حکایت دارد و آن چنان در ذهن بشر نفوذ کرده است که طرز فکر 
و استدالل و عمل او را تحت سلطه خود درآورده، به طوري که با غریزة او عجین شده است. در واقع عقل و 

رافات فائق آید . حوادث گوناگون طبیعی استدالل قادر نیست که در همۀ موارد بر غریزة تحت سیطرة خ
چون زمین لرزه، رعد و برق، سیل، خسوف و کسوف، باران، گرما و سرما و ... بشر اولیه را به بهت و حیرت 
وا می داشت به طوري که آنها را نمودار قهر و خشم طبیعت به حساب می آورد و براي اینکه همواره طبیعت 

دعیه و اورادي بر زبان جاري می کرده یا به انجام مراسم خاص می پرداخته تا را با خود بر سر لطف آورد، ا
). به همین خاطر رفع بحران حوادث طبیعی را 117ـ118: 1357ناصح، »(نتایج دلخواه را از آن به دست آورد
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د و انجام که عمالً پس از موعد معین از اوج آن کاسته و به وضعیت عادي تبدیل می شد، ناشی از همان اورا
مراسم خـاص براي عوامل ناشناخته تلقّـی می کرده اند.

فرهنگ عامه یا فولکلور در متن زندگی و فرهنگ اقوام و ملّت ها جریان دارد و به شکل هاي 
گوناگون خود را آشکار می سازد. جنبه هاي مهمی از زندگی انسان ها به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، با 

پیوند دارد. رواج فرهنگ و باور عامیانه در میان اقوام و ملّت هایی که از پیشینۀ تاریخی طوالنی فرهنگ عامه
تري برخوردارند به مراتب بیشتر از ملّت هایی است که سابقه اي اندك دارند. پدید آمدن فرهنگ عامیانه 

اي پیشینیان از وقایع طبیعی یا دالیل متعددي دارد: گاه آداب و رسوم اجتماعی مردم و گاه تعبیر و تفسیره
حوادث زندگی، باعث پدید آمدن آنها شده است. برخی از این باور ها ریشه در مذاهب قدیم دارند، برخی 
دیگر از اسطوره ها سرچشمه گرفته اند و پاره اي نیز نتیجۀ نیاز مردمان بوده است. البتّه ویژگی هاي ذهنی و 

به آن اضافه کرد.ابهام دوستی مردم را نیز می توان 
امروزه با بینش جدید و معاصر، نمی توان فرهنگ اقوام کهن را نقد و بررسی کرد. براساس بینش « 

امروزي بسیاري از آنچه مربوط به فرهنگ عامه می شود ریشه در جهل و نادانی دارد. ما امروزه به راحتی 
ی ها و تصورات آنها از وقایع بدانیم. با این حال نمی توانیم باورهاي پیشینیان خود را ناشی از کج اندیش

بسیاري از ما ناخودآگاه به باورهاي پیشینیان ایمان داریم و بدون آنکه دلیل این ایمان را دریابیم براي عروسی 
وقت می گیریم، براي دفع چشم زخم اسپند دود می کنیم، براي آنکه تأثیر نیروهاي اهریمنی و شیطانی را از 

کنیم به تخته می زنیم، برخی از پدیده ها را شرّ و برخی دیگر را خیر می دانیم، افرادي را خوش کسی دور
قدم و افرادي را بد قدم می شماریم، به برخی از وقایع و حوادث تفأّل می زنیم و از طریق آنها آینده را 

).106: 1383صرفی، »(پیشگویی می کنیم اما چرایی و دلیل آنها  را نمی دانیم 
بررسی باورهاي عامیانه به منزلۀ تأیید آنها نیست ولیکن از توجه بی شمار عامه به این عقاید خرافی، 
چه در حوزة ادبیات و چه در حوزة اجتماع، در خصوص مسائلی که از قوة درك و تجزیه و تحلیل آن عاجز 

می توان صرف نظر کرد؛ زیرا بررسی این جنبه بوده اند و قادر نبوده اند تفکري منطقی را بر آن حاکم کنند، ن
ها از باورها و اعتقادات از بسیاري از زوایاي تاریک زندگی گذشتگان پرده بر می دارد و آیندگان را از پیروي 
کورکورانه و صحه گذاشتن بر اعتقادات بی پایه و اساس بر حذر می دارد. صادق هدایت در کتاب نیرنگستان 

ي از بین بردن این موهومات هیچ چیز بهتر از آن نیست که چاپ بشود تا از اهمیت و برا«خود می گوید: 
). انوري از شاعران قرن ششم و از 19: 1356هدایت، »(اعتبار آن کاسته و سستی آن را واضح و آشکار نماید

بران بزرگان سبک خراسانی محسوب می شود؛ به گونه اي که او را همراه با فردوسی و سعدي از پیغم
سخنوران شمرده اند. او نیز به مانند دیگر شاعران، اوضاع اجتماعی عصر خویش را در اشعارش نمایان 
ساخته است که از میان آنها می توان به باورهاي عامیانۀ رایج در زمان او اشاره کرد. دیوان انوري را می توان 

رهاي عامیانه را می توان به چند دسته منبعی براي فهم و بررسی باورهاي رایج قرن شش دانست. این باو
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تقسیم کرد: باورهاي عامیانه در رابطه با حیوانات ، باورهاي عامیانه در رابطه با گیاهان، باورهاي عامیانه در 
رابطه با چشم زخم، باورهاي عامیانه در رابطه با موجودات وهمی و خیالی و در آخر باورهاي عامیانه در 

ي عامیانۀ نجومی را شاید بتوان از نکات بارز و جالب توجه دیوان انوري به حساب رابطه با نجوم. باورها
آورد؛ زیرا انوري خود منجم بوده و از احکام نجومی سر رشته داشته است. این پژوهش تالش کرده است تا 

ا را مشخص باورهاي عامیانۀ موجود در دیوان انوري را مورد بررسی قرار دهد تا زوایاي پنهان این باوره
کرده و از بی اعتبار بودن آنها پرده بردارد.

ـ باورهاي عامیانه در رابطه با حیوانات1
با توجه به دسته بندي هایی که در رابطه با باورهاي عامیانه شکل گرفته می توان  برخی از باورها در 

باور نکردنی بیان  شده در شمار مورد حیوانات و جانوران را که بر اساس داستان ها و افسانه هایی گاهاً
باورهاي عامیانه آورد که به برخی از آنها اشاره می شود .

ـ بوتیمار1ـ1
بوتیمار یا غمخورك گونه اي پرنده است از راستۀ لک لک سانان و از خانوادة حواصیالن که در قدیم 

مرغ غصه نیز مشهور است . این پرنده به آن برتَنگ نیز گفته می شد و به نام هایی مانند کیالن، غمخورك و
از جملۀ مرغان افسانه اي ادبیات فارسی است که به تنگ چشمی و خسیسی شهرت دارد. مشهور است که 
همیشه در تشنگی به سر می برد، اما آن هنگام که به رودخانه یا دریا می رسد، بسیار غم می خورد که مبادا 

میرد؛ به همین خاطر از آب نمی خورد . انوري نیز در دیوان خود با اشاره آب دریا تمام شود و او از تشنگی ب
به باور عامیانۀ غم زده بودن این پرنده می گوید :

بر نهالی به زر بر طرف صفّه بار             
که فرو رفته اي و غمزده چون بوتیمار؟ 

)1/167: 1376(انوري، ل

تا زدم چشم ولی نعمت خود را دیدم    
اي انوري آخر چه افتاده ست ترا  گفت

ل
سر فرو دزدد بدخواه تو چون بوتیمار    

)1/189(همان: لل
باز تمکین تو هر جا که به پرواز آید     

لل
ـ جغد یا بوم2ـ1

آن را بوف و کوف هم گفته اند. جغد از آن موجوداتی است که شکل ویژه و آفرینش شگرفش باعث 
ر سایر ملل و اقوام راه یابد و بر گرد وي افسانه ها و باورهاي بسیاري به وجود آید. شده است در اساطی

افسانه ها و باورهایی که جغد را نحس و شوم و تاریک و ویران و ابهام آلود معرّفی می کند. به نظر می رسد 
کامالً مخالف پیدا می جغد تنها در روایت هاي کهن ایرانی و افسانه هاي التینی است که سیمایی دیگرگونه و

پرنده اي میمون است که اوستا را از بر دارد و وقتی آن را می « کند؛ به طوري که در ایران پیش از اسالم 
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: ذیل جغد). لیکن بعد از اسالم ، بیشتر به ویرانه نشینی و 1369یاحقّی، »( خواند، شیاطین به وحشت می افتند
گنج بانی وي بیشتر توجه شده است .  

روزگاري که انسان براي نگهداشت ثروت خویش، امانتداري راستین تر از خاك پیدا نمی کرده است، «
بادانی و صاحبان حقیقی خویش را در ناگزیر زمین مسکن گاه وي، گنج گاهی گران می شد؛ گنج گاهی که آ

حوادث طبیعی و غیر طبیعی، به خصوص غارتگري ها و چپاول هاي ناگهانی اقوام و قبایل خودي و ناخودي 
از دست می داد و جایگاه جغدان و ماران به ویرانه اي تبدیلش می کرد و از اینجا ویرانه نشینی جغد با گنج 

جغد بیشتر در ویرانه ها و بیغوله ها مسکن می گزیند، حضور و صداي او بانی او ارتباط پیدا می کند و چون
).  انوري در اشعار 23: 1384امیري خراسانی، غالمی، »( را نشانی بر ویرانی و توسعاً نحوست او می دانستند

)1(خود به ویرانه گردي جغد که از باورهاي شایع آن زمان بوده استفاده کرده است:

نکند باغ ارم را          جز جغد زیارت 
لل

آنجا که درآید به نوا بلبل بزمت         
لل

)1/7: 1376(انوري، 
بی دریغا نبرد آرزوي ویرانی              

)1/189(همان: لل
که درو جغد همی   حبذّا عرصۀ ملکی

ل
ـ زغن3ـ1

: ذیل واژة زغن). 1364(معین، » زغن پرنده اي است گوشتخوار از دستۀ بازها اما کوچکتر از باز« 
باور عامیانه اي که در رابطه با این پرنده وجود دارد این است که آن را پرنده اي می دانند که سالی نر است و 

سالی ماده.
عار تر آمد          هرگز طرف دامنش از

یک سال زغن ماده و یک سال نر آمد       
لل

عنقا که ز نازك منشی جاي نگهداشت     
وز هرزه روي سر چو به هر جاي فرو کرد    

لل
)1/142: 1376(انوري، 

ون زغن تا چند، سالی مادگی سالی نري  چ
)1/469(همان: ل

روزگارا چون ز عنقا می نیاموزي ثبات        
لل

ـ شترمرغ4ـ1
از دستۀ پرندگان بی پرواز است و بزرگترین پرندة موجود به شمار می رود. با پاهاي درازي که دارد با 

که در رابطه با این پرندة عظیم الجثّه وجود دارد، باور به سرعت بسیار زیادي می تواند بدود. باور عامیانه اي 
) انوري نیز بسیار زیبا و خلّاقانه به این باور عامیانه پرداخته 2/979: 1387آتشخوار بودن اوست. (مولوي، 

است :
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که در امعاي شترمرغ پذیرد تحلیل    
)1/299: 1376(انوري، ل

انتقام تو نه آن اخگر اختر سوزست    
ل

چون در امعاي شترمرغ از اسف بگداخته    
)1/430(همان: ل

قهر شاهین انتقامت، اخگر دل در برش      
ل

ـ مار5ـ1
مار چه در اسطوره هاي ملل مختلف و چه در روایات مذهبی، در مضامین مختلف حضوري شگرف و 

شاخص دارد :
ـ مهرة مار1ـ5ـ1

استخوان گونه اي است مدور که در « یز بدان گفته می شود. مهرة ارقم، مهرة نوش و مهرة نوشین ن
). مهرة مار 588ـ 590: 1380(وراوینی، » پشت سر برخی مارهاي بزرگ، گزنده، بدشکل و منقّش وجود دارد

به عنوان پادزهر براي درمان مارگزیده به کار می رفته است و کرامت هاي عجیب و غریبی را به او نسبت 
ري نیز در این باره می گوید:داده اند . انو

ز گاو عنبر سارا، ز یاسمن زنبق         
ل

ز مار مهره تو آري، ز ابر مروارید       
ل

)2/273: 1376(انوري،
ـ مار و گنج بانی او2ـ5ـ1

در این زمینه می شود از دو باور عامیانه اسم برد: پیدا شدن گنج در ویرانه ها و نگهبانی مار از این 
گنج ها. وجود مار در ویرانه ها و اقامت گزیدن این خزنده در مکان هاي ویران که قبالً جایگاه شهرها و 

اي را با گنج مرتبط می سازد . انوري روستاهاي آبادان بوده و احتمال وجود گنج در آنها، این خزندة اسطوره
در بیتی زیبا، شیرینی یافتن گنج را با رویارویی با مار محافظ آن به تلخی تبدیل می کند و شاید بتوان آن را 

تمثیلی از این واقعه و سخن به شمار آورد: بعد از هر خوشی ناخوشی وجود دارد .
پاي فردات بر دم مارست       

ل
بر سر گنجی       اینکه امروز

ل
)2/777(همان: 

ـ افعی و زمرّد3ـ5ـ1
افعی یکی از گونه هاي مارهاي سمی است. مردم بر این باور هستند که افعی عاشق زمرّد است ولی 

قیمت باعث کور شدن او می شود. انوري نیز این باور را در اشعار خود مورد استفاده قرار این سنگ گران
داده است:

چنانکه عکس زمرّد نموده افعی را             نموده عکس نگینت به چشم دشمن ملک  
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)1/2(همان: لل ل
گویی که چشم افعی پیش زمرّدست     

)1/56(همان: ل
ن بود        چشم نیاز پیش کف تو چنا

لل
سمندرـ 6ـ1

سمندر کلمه اي فارسی است و از دو واژة سام به معناي آتش و اندر تشکیل شده است؛ و شاید به 
خاطر معناي کلمه است که در افسانه هاي کهن ایرانی، او را به شکل موش بزرگ تصور می کنند که در 

میرد. انوري سمندر را جانوري آتش طبع معرّفی می آتشکده ها پیدا می شود و چون از آتش بیرون شود می 
کند:

شعله چو مستور گشت پشت سمندر شکست   
)1/92(همان: ل

پشت ظفر تیغ تست، گر نکشی بشکند          
لل

وآنکه لطفش داد آتش را سمندر پروري
)1/473(همان: 

آنکه قهرش داد انجم را شیاطین افکنی       
ل

ات مربوط به چشم زخم ـ باورها و اعتقاد2
اعتقاد به چشم زخم در میان ملّت ها ریشه اي عمیق دارد و عبارت از آسیبی است که تصور می شود 
از نگاه حسود یا بدخواه یا حتّی ستایشگر به کسی یا چیزي می رسد. چشم زخم به خودي خود یک باور 

لم روانشناسی، به درستی و صحت آن تأکید خرافی نیست چرا که هم ریشه در قرآن دارد و هم از لحاظ ع
شده است؛ منتها دربارة چیستی و شیوه هاي مبارزه با آن، اعتقاداتی در میان مردم رواج یافته که به ما اجازه 
می دهد از چشم انداز باورهاي خرافی به آن بنگریم . در قدیم براي چشم زخم تأثیرات متفاوتی قائل بودند 

جاي گام هاي کسی که داراي قدرت چشم زخم بود « رهاي گوناگون روي می آوردند: و جهت رفع آن به کا
با کارد می بریدند یا بر روي آن با کارد خط می کشیدند، یا انگشت به خاك ته کفش تعریف کننده زده روي 

چشم ناف خود می مالیدند، یا اسپند دود می کردند و سیاهی آن را به پیشانی کسی که تصور می کردند 
).86: 1378(هدایت، » خورده است می مالیدند ... 

وز پی چشم بد در ایشان ببست للمهرة ارزق آوردید به دست
)241: 1381(نظامی، 

بارزه با چشم زخم را اسپند دود کردن معرفی می کند  (نظامی، نظامی در اقبال نامه معمول ترین شیوة م
1385 :118(

انوري نیز همین شیوه را براي مقابله با چشم زخم پیشنهاد می دهد .
یا رب چه چشم زخم است خوبیت را نکویی    

ل
در نیکویی تمامی در بدخویی بغایت            

لل
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) 2/942: 1376(انوري،
ـ باورها و اعتقادات مربوط به موجودات موهوم و خیالی3

این دسته شامل باور به موجودات و چیزهاي خیالی می باشد که بیشتر شبیه افسانه هستند تا موجود 
فاده هاي فراوانی شده است که انوري تنها از دو مورد آن در واقعی. در ادبیات فارسی از این موجودات است

دیوانش بهره گرفته است :
ـ اژدها 1ـ3
جانوري اساطیري به شکل سوسمار عظیم و داراي دو پر که آتش از دهان می افکنده و پاس گنج هاي «

ز باال، در بسیاري از داستان زیر زمینی       می داشته است. این جانور، عظیم، فراخ دهان، بسیار دندان و درا
» هاي عامیانه به عنوان مظهر شر حضور یافته و تقریباً در همه موارد قهرمان داستان بر او پیروز می شود

).75: 1369(یاحقّی، 
نوشدارو چون توان جست از دهان اژدها؟     

)5: 1362(خاقانی،ل
بوي راحت چون توان برد از مزاج این دیار؟   

ل
ژدها را در رایت ها و درفش هاي ممدوحان خود می بیند که به سپاه دشمن تاخته و آنها را تار و انوري ا
)2:(مار می کند

در دست خصم نیزه عصا کرد روزگار   
)1/171: 1376(انوري،ل

چون اژدهاي نیزه بپیچد در کفش      
ل

شیران عرین را به دم گرفته     
)1/438(همان: ل

دهاي رایت         در موکب تو اژ
لل

ـ سیمرغ یا عنقا3ـ2
مرغی افسانه اي و موهوم است که شکار کسی نمی شود و آشیانه بر جایی بلند و دور از دسترس دارد. 
پیشینۀ حضور این مرغ افسانه اي در فرهنگ ایرانی به دوران باستان می رسد. آنچه از اوستا و آثار پهلوي 

که دربردارندة تخمۀ » ویسپوبیش«ت فراخ بال که بر درختی درمان بخش به نام مرغی اس«برمی آید، سیمرغ 
). این مرغ به تنهایی و بی جفتی و ناپیدایی شهرت 103: 1352(کریستنسن، » همۀ گیاهان است، آشیان دارد

انی از ذات دارد، و در ادبیات ما از  جایگاه ویژه اي برخوردار است. عطّار در منطق الطیر خود، سیمرغ را نش
) . انوري نیز در دیوان خود به دور از دسترس 40: 1384حق تعالی مورد استفاده قرار داده است ( عطار ، 

)3(بودن و شکار کس نشدن سیمرغ اشاره می کند: 

شیر گردون شکار دام تو باد      
)1/116: 1376(انوري،ل

اي چو عنقا ز دام دهر برون      
ل

نیست شد            که ازو نام هست و چیست عنقا به هر دو عالم خیر        



6761 هامجموعه مقاله

)1/84(همان: ل ل
ـ باورهاي عامیانه در مورد گیاهان4

در این دسته از باورها، گیاهانی هستند که عامۀ مردم نسبت به آنها باورها و اعتقاداتی دارند؛ مثل گیاه 
مریم، خون سیاوشان و .... . در دیوان انوري تنها باور عامیانۀ برسم، مردم گیا یا مهر گیا ، پنجه مریم یا چنگ 

موجود ، باور عامیانۀ مربوط به مردم گیا یا مهر گیا می باشد .
ـ مردم گیا یا مهر گیا4ـ1

مردم گیا ، گیاهی شبیه آدمی است که با هر کس باشد محبوب القلوب خلق گردد . در نواحی شمالی و 
ثرات درمانی بسیاري دارد و موارد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . یبروح که در شرقی ایران می روید . ا

گیاهی است به صورت انسانی، از بالد چین که خواص بسیار دارد. « تداول عامیانه مردم گیا نامیده می شود  
و نانی پیش او گویند هر کس که آن را بکَند بمیرد و چون خواهند اورا بکَنند سگ گرسنه اي برو بندند

اندازند چنانکه دهنش به آن نرسد سگ حرکت کند و آن گیاه را بکند و در حال بمیرد. آن را سگ کن هم 
). 18: 1377شمیسا، »(می گویند

مردم گیا شد که نه مردست و نه زنست    
)1/83: 1376(انوري،ل

باد صبا که فحل بنات نبات بود            
لل

ۀ نجومیـ باورهاي عامیان5
ـ فلک و آسمان1ـ5

فلک جسمی است چون گوي گردنده اندر جاي خویش، و اندر میان او « ابوریحان می نویسد : 
چیزهاست و حرکت ایشان به سرشت خویش به خالف حرکت فلک اوست و ما اندر اوییم و او را فلک نام 

چرمی است که در گلوي دوك کردند از بهر حرکت او که کرده است همچون حرکت بادریسه ( چوب یا 
).56: 1362بیرونی، »( کنند) و فیلسوفان او را بادریسه نام کرده اند

ـ نه فلک  1ـ1ـ5
اولّین باور عامیانۀ نجومی که در مورد فلک و آسمان مطرح است اعتقاد به افالك نُه گانه است. پیشینیان 

رد که فلک ثوابت نامیده می شود، عالوه بر آن فلک بر این باور بودند که بر باالي هفت فلک، فلکی قرار دا
دیگري محیط بر همۀ افالك است که فلک االفالك نامیده می شود و بدین ترتیب تعداد افالك به نُه می 

)4(رسد. انوري در دیوان خود گاهی نه فلک را پاسبان ممدوح خود می داند: 

از جمالش جاودان این نه فلک مسرور باد   
)1/103: 1376ري،(انول

چار دیوارش که از هر چار ارکان 
للبرترند     
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عالوه بر این سرنوشت افراد و خوشبختی یا شوربختی آنها را متأثّر از افالك می داند و می پندارد همه 
چیز در جهان

زیر سیطرة ارادة آسمان است:
خون شد دلم و نیافتم غور فلک      

فلک        تا رخت برون نبردي از دور
)2/1003( همان: ل

زین رنگ برآوردن بر فور فلک        
در جمله گریز نیست از جور فلک      

ل
ـ رنگ فلک2ـ1ـ5

بنا به اعتقاد پیشینیان، آسمان، سبز، کبود، فیروزگون، الجوردي یا زمرّدي است و رنگ آن ناشی از 
آن را از جنس زمرّد دانسته اند. یاحقّی در این زمینه می تابش نور کوه قاف است که بر اساس اسطوره ها

جنس این کوه از زمرّد سبز بوده و کبودي آسمان، روشنایی زمرّدي است که از آن می تابد وگرنه «نویسد: 
). انوري در دیوان خود در رابطه با رنگ فلک از ترکیباتی 337: 1369(یاحقّی، » آسمان از عاج سفیدتر است

کبود، چرخ اخضر، گنبد فیروزه، گنبد خضرا، گنبد فیروزه، چرخ الجورد و گنبد نیلوفري استفاده چون: چرخ 
)5(کرده است: 

رضا و خشم ترا در جان هزار اثرست   
)1/59: 1376(انوري، ل

چو اتصال سعود و نحوس چرخ کبود  
ل

تا قیامت سبب نصرت و پیروزي کرد   
)2/599(همان: ل

گنبد فیروزة چرخ       بخت پیروز ترا
ل

ـ شکل فلک3ـ1ـ5
در کتب ادبی گذشتگان غالباً به تصورات گوناگونی از شکل و ماهیت فلک بر می خوریم. هر چند که 
براي خود آنها نیز ماهیت آسمان و فلک مشخص نبوده است اما تفکرات بر گرفته از احکامیان در اشعار 

آنان فلک، کروي شکل و دایره وار زمین را احاطه کرده و گرد آن می چرخد. شاعران دیده می شود. در نگاه 
از این رو ترکیباتی چون پرگار فلک، طاق فلک، گنبد فلک، دایره فلک و ... در اشعار شاعران فراوان به چشم 

و می خورد. انوري در دیوان خود براي شکل فلک از ترکیباتی چون چرخ چنبري، چرخ مدور، گنبد دوار
) 6(آسمان خم بهره برده است: 

وز نفاق تیر و قصد ماه و سیر مشتري   
)1/469( همان: ل

ي مسلمانان فغان از دور چرخ چنبري   ا
ل

بیر او چرخ مدور شکست          بیعت تد
از وزرا کس به کلک صولت خنجر شکست  

تربیت خواجه کن زانکه نیارد ز بیم       
لبه کلک اوکند خنجر از آن عاجز است آنچه 
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)1/93(همان: ل
ـ ستارگان 2ـ5

در باور منجمان قدیم، هر ستاره اي که در جایگاه وبال قرار می گرفت رو به ضعف می گذاشت و در 
آن حالت حتّی سیارات هم از تأثیر سعد برخوردار نبودند. چنان که گفته اند وبال خورشید در خانۀ دلو است 

ي در خانۀ جوزا و سنبله و ..... . وبال را نیز قرار گرفتن سیاره در برجی دانسته اند که مقابل و وبال مشتر
هر برجی که برابر خانۀ ستاره بود وبالش بود و به «خانۀ اوست، چنان که ابوریحان بیرونی در التّفهیم گوید: 

نامیده می » در وبال افتادن اختر«ح ). این باور نجومی در اصطال822: 1381(مصفّی، » پارسی پتیاره خوانند
شود. انوري در دیوان خود در بیتی رها شدن از وبال ستارگان را اینگونه بیان می کند:

فارغ آیند از هبوط و از وبال         
)1/288: 1376(انوري،ل

اختران را سعیت ار حامی شود     
ل

وین و بنات النعش و عیوق در دیوان اغلب شعرا همینطور باورهایی نیز دربارة ستارگان دیگر همچون پر
وجود دارد که در این میان انوري فقط به باورهاي عامیانۀ مطرح شده در مورد پروین اشاره دارد .

ـ پروین1ـ2ـ5
پروین در باورهاي بسیار کهن، نمودار جمعیت است و در اعتقاد عامه، بر خالف دب اکبر که آن را 

) بوده 104: 1381(مصفّی، » نگریستن به پـروین موجد جمعیت خاطر« یشانی می دانستند نشانۀ تفرقه و پر
است. در اشعار فارسی بر همین ویژگی پروین تأکید شده و انوري بسیار زیبا به این موضوع پرداخته است . 

)7(

خاك را فر دهد هوا را هنگ      
شکل پروین دهد به هفتو رنگ       

ل

فرهنگش  لحسن که مجد دین ابوا
لآنکه عدلش در انتظام امور           

)                                     1/279: 1376(انوري،
ـ سیارات سبعه3ـ5

ساکنان «همۀ ملّت ها از جمله ایرانیان، رخنه یافته است. اعتقاد و باور به هفت سیاره از بابلیان به 
باستانی بابل تصور می کردند که آسمان از هفت طبقۀ روي هم چیده تشکیل شده است و خورشید و ماه و 
پنج سیاره را بنا به اندازة دوري آنها از زمین، در هر یک از طبقات می دانستند و خورشید و ماه و خمسه 

اکن طبقات و صاحب (رب) آن  می شمردند. این پندار میان اقوام یونانی و سریانی راه یافت و متحیره را س
). این هفت سیاره که به ترتیب عبارتند از قمر، 840: 1381(مصفّی، » میان طبقۀ عوام آن اقوام رواج پیدا کرد

ااختران نامیده می شوند و به موجب اعتقادات زرتشتی، اب« عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتري و زحل، 
). 137: 1382(رضی،» جنبۀ اهریمنی دارند، در برابر ستارگان ثابت که جنبۀ هرمزدي و نیک را دارا می باشند
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این سیارات هفت گانه، تأثیرات متفاوتی در زندگی انسان ها دارند. تأثیراتی مانند سعد و نحس و خوبی و 
زحل و مریخ نحس اند علی کلّ حال، زحل نحس بزرگ و مریخ «ست: بدي و ... چنان که در التّفهیم آمده ا

: 1362(بیرونی، » نحس کوچک و مشتري و زهره سعدند همیشه، مشتري سعد بزرگ و زهره سعد خرد
356 .(
ـ ماه1ـ3ـ5

نزدیک ترین و مأنوس ترین سیاره است به زمین و ساکنان آن، و بعد از آفتاب بیش از همۀ اجرام 
ماه نیز مانند خورشید، نزد اقوام کهن مورد پرستش واقع «در تفکر و زندگی انسان تأثیر گذاشته است. آسمانی 

شده است، عبدة قمر یا عباد قمر، در هند نصف هر ماه را روزه می گرفتند و بعد از طلوع ماه، طعام و شیر 
واستند و در حضور بت ماه به خالص می خوردند و در این حال به ماه نگریسته حوائج خود را از آن می خ

جامۀ قصب و «). پیشینیان بر این باور بودندکه نور ماه 679: 1381(مصفّی، » رقص و آواز مشغول می شدند
» توزي و کتان را تباه می کند و بر عکس سبب رشد غوزة پنبه و استقامت بیشتر جامۀ کرباس می شود

:ی گویدري در اشاره به این باور مانو)8(). 694(همان: 
فتنه پیش باس او همچون قصب در ماهتاب    

)1/24: 1376(انوري،ل
چرخ در پیش همت تو همچو باطل پیش حق  

ل
ـ عطارد2ـ3ـ5

از سیارات منظومۀ شمسی و نزدیک ترین آنها به خورشید و کوچکترین آنهاست. در نجوم احکامی 
کیا و دیوانیان و کاتبان و نقّاشان و تجار و اهل بازار و کوکب حکما و طبیبان و منجمان و شعرا و اذ«عطارد 

). به همین دلیل از عطارد در شعرهاي 512: 1381مصفّی، »(دین و نطق و پاکی و ادب و صنایع دقیقه است
فارسی با القاب اختر دانش، کاتب گردون، مستوفی گردون، دبیر انجم، کاتب علوي، منشی دیوان گردون، 

لی، منشی دیوان ثانی و خدیو عرصۀ دیوان پیشگاه دوم یاد شده است. انوري در دیوان خود مستوفی دیوان اع
)9(بیشتر از عطارد با عنوان دبیر یاد می کند: 

از خجلت تو دست عطارد مقیدست    
)1/55: 1376(انوري، ل

تا دست تو گشاده شد اندر مکاتبت    
ل

کرده شاگردان دیوانت عطارد را دبیر      
)1/248(همان: ل

داده سرهنگان درگاهت دو پیکر را کمر   
ل

ـ زهره یا ناهید3ـ3ـ5
زهره ساکن فلک سوم است که بر اساس باورهاي کهن، کوکب زنان و امردان و اهل زینت و تجمل 

را با است و به داشتن صفاتی چون نوازندگی، باده نوشی، پایکوبی، شعر خوانی معروف است، اما بیشتر او 
ستارة زهره، زنی فاحشه بود که در نزد هاروت و «نام مطرب فلک می شناسند. در باورهاي عامیانه نیز 
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ماروت سحر آموخته و به قوة سحر و جادو، به آسمان باال رفته و در آنجا خداوند او را به صورت زهره مسخ 
فقط به نوازندگی این سیاره توجه دارد و ). در میان همۀ این باورها، انوري 140: 1378(هدایت، » کرده است
)10(می گوید: 

ز بهر خدمت توست آن کمر که بر جوزاست       
)1/43: 1376(انوري،ل

لز شوق مجلس توست آن طرب که در زهره ست 

در میان اختران چون زاد فی الطنبور باد    
)1/101(همان: ل

زهره گر در مجلس بزمش نباشد بربطی     
ل

ـ خورشید4ـ3ـ5
خورشید نخستین کرة آسمانی است که در ابتداي طلوع تمدن، بلکه در همان نخستین روزهاي نشو و 
نماي انسان، توجه ساکنان زمین را به خود جلب کرد تا بدان جا که بسیاري از ملل با نظر پرستش بدان می 

شکل گرفت که از جملۀ آنها می توان به طلوع نگریستند و اعتقادات و باورداشت هاي متعددي در این زمینه 
و غروب آن در آب، ارتباط آن با لعل و گوهر و همچنین رابطه اش با نیلوفر اشاره کرد:

ـ خورشید و طلوع و غروب آن در آب (چشمۀ خورشید)1ـ4ـ3ـ5
اپدید می ملل سامی و از آن جمله اعراب معتقد بودند که آفتاب به هنگام غروب در چشمۀ گرمی ن«

» شود و از چشمۀ حیوان در ظلمات که آن را چاه ظلمات و چاه مغرب هم گفته اند هر بامداد بیرون می آید
). در این میان با توجه به این باور، ترکیبات مختلفی همچون چشمۀ مهر، چشمۀ 253: 1381(مصفّی، 

ته است که می تواند گویاي این امر باشد که و ... به وجود آمده و بسامد باالیی در اشعار شاعران یاف)4(آفتاب
این مسأله نمی تواند تنها یک تعبیر شاعرانه و ترکیب استعاري باشد، بلکه عقاید و باورهایی را از گذشتگان 

وقتی روز به پایان «دربارة خود نهفته دارد. ماسه در کتاب معتقدات و آداب ایرانی در این باره چنین می آورد: 
ید در دنیایی دیگر فرو می رود و آن قسمت از زمین را روشن می سازد در حالی که ما در می رسد، خورش

تاریکی هستیم. در دنیاي زیر زمین چشمه اي است به نام چشمۀ خورشید. خورشید هر شب در آن آب تنی 
)11(). انوري نیز در این باره می گوید: 1/301: 1355ماسه، »(می کند و به تجدید قوا می پردازد

به جنب رأي تو منسوخ چشمۀ خورشید  
ل

به پیش قدر تو مدروس گنبد خضرا        
ل

)1/18: 1376(انوري، 
ـ خورشید و لعل2ـ4ـ3ـ5

ش خورشید، سنگ در دل معادن، تبدیل به لعل و عقیق می گردد. قدما بر آن باور بوده اند که از تاب
در نجوم احکامی، از میان فلزّات، گرانبهاترین آنها یعنی زر به خورشید منسوب است و تکوین زر «همچنین 
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). انوري نیز همانند منجمان احکامی بر این 256: 1381(مصفّی،» را در خاك در اثر پرتو خورشید می دانستند
صحه گذاشته است و لعل پروري خورشید را فریاد می زند:باور 

خورشید غم ز چشمۀ دل سر بر آورد  
ل

تا کان لعل گردد بالین و بسترم         
ل

)430: 1376(انوري، 
ید و نیلوفرـ خورش3ـ4ـ3ـ5

گل نیلوفر از جنبه هاي مختلفی همچون زیبایی، رنگ، شکل و ... الهام بخش گویندگان و نویسندگان 
ادبیات فارسی بوده است ولی در این میان آنچه جالب توجه است عقیده و باورداشت پیشینیان در بیان این 

همیشه با آفتاب همراه می شود. در اندیشۀ مطلب است که گل نیلوفر عاشق خورشید است و به همین خاطر 
گل نیلوفر نماد ظهور، تجلّی، نظم و زیبایی است. سر برآوردن نیلوفر از میان آب ... و گشوده «هندوان نیز 

شدنش به هنگام طلوع خورشید و بسته شدنش به هنگام غروب آن و ظهور ماه، بنیادي ترین اجزاي مفهومی 
). انوري نیز 17: 1384(بلخاري قمی،» نور، آب و ظهور را به تجلّی می گذاردآفرینش در ادیان شرقی یعنی 

می گوید:
اقبال تو به چشم رضا روي ملک دید        

ل
خورشید بر سرادق نیلوفر اوفتاد           

ل
)1/120: 1376(انوري، 

ـ مریخ5ـ3ـ5
در تصورات ایرانی و یونانی و روم و در نجوم قدیم که شالودة پندارهاي دینی روزگاران باستان را به 
تصویر می کشد، مریخ یکی از هفت سیاره اي است که صفاتی چون سلحشوري، خنجرکشی، جنگجویی و 

خداي جنگ نامیده و به نحوست و خونریزي مشهورش ساخته اند. ... را بدان نسبت داده اند. او را ایزد
انوري نیز از این سیاره و جنگجویی هایش در قصاید خود بهره گرفته و در بیان رشادت هاي ممدوحان خود 

)12(از شباهت هاي میان آنان و مریخ سخن به میان آورده است: 

مریخ اگر به خون حسود تو تشنه نیست  
ل

ده خنجر و جوشن گسسته باد  زنگار خور
ل

)118(همان: 
ـ مشتري6ـ3ـ5

بزرگ ترین سیاره منظومۀ شمسی است و مدار آن بین مریخ و زحل قرار دارد. مشتري در اسطوره ها 
نو نزد شاعرا
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کوکب قضات و عالمان و « کهن خداي خدایان محسوب می شده است. در نجوم احکامی مشتري 
)13(). 736: 1381(مصفّی، » اشراف و اصحاب مناسب و ارباب نوامیس و ترسایان است

آن سعادت هاي دنیاوي و دینی مدغمست 
مشتري را در صد و سی گر عمامه معلمست     

)1/78: 1376(انوري،ل

کبر کیست کاندر یک دو گز مقنع تو سعد ا
را  کز وراي بیخ گردون دو یکی زان خاصیت       

ل

ز عکس راي تو شد جرم آفتاب منیر     
)1/247(همان: ل

به سعی نام تو شد فال مشتري مسعود  
ل

ـ زحل5ـ3ـ7
دارد. قبل از کشف سیاره از سیاره هاي منظومۀ شمسی است که مدار آن بین مشتري و اورانوس قرار

هاي اورانوس و نپتون و پلوتون، زحل بلندترین سیارات و دورترین آنها محسوب می شده است . اکثر 
شاعران این ویژگی زحل را مورد توجه قرار داده اند. همچنین از زحل با عنوان پاسبان فلک نیز نام می برند. 

)14(را مورد توجه قرار داده است: انوري نیز در دیوان خود این دو ویژگی زحل 

مطرب و مدحت سراي مجلست ناهید و تیر   
ل

پاسبان و پرده دار حضرتت کیوان و ماه       
ل

)1/250(همان: 
ـ شهاب سنگ5ـ4

از احجار سماوي هستند که در اطراف خورشید حرکت می کنند و به علّت سردي و انجماد در نور 
خورشید               می درخشند ولی به سبب کوچک بودن آنها را نمی توان دید مگر مواقعی که وارد جو 

ین خاکستر می شوند اما گاهی یکی از آن زمین می شوند. اغلب تیرهاي شهاب سنگ قبل از رسیدن به زم
سنگ هاي عظیم آسمانی خود را به زمین رسانده منفجر می گردند صدایی مانند نعرة تندر به گوش ما می 

بعضی از مردم گمان کرده اند که به علّت رجم شیاطین بوسیلۀ شهاب هایی که در هنگام بعثت روي «رسد. 
نقطع گشته، بدان سبب شیاطین را از اخبار آسمانی منع کنند؛ چون کاهنان داده، کاهنی نیز از روزگار نبوت م

). انوري نیز در دیوان خود رجم 455: 1381(مصفّی، » اخبار آسمانی را بوسیلۀ شیاطین به دست می آوردند
)15(شیاطین و دیوان را توسط شهاب سنگ ها می داند: 

چون شهاب چرخ شیطان سوز باد      
)1376:1/106(انوري،ل

آتشی کز نعل یک رانت جهد           

چون خصم منهزم ز سنان خدایگان      دیو از شهاب گشته گریزان بر آن مثال   
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) 1/363(همان: ل ل
نتیجه گیري:

بررسی جنبه هاي خرافی و باورهاي عامیانه در شعر انوري نشان می دهد که شاعر از بعد اجتماعی و 
ائل می نگرد و در این خصوص شعر او را تا حدودي می تواند آیینۀ اعتقادات و باورها، روانشناختی به مس

تفکّرات و اندیشه هاي مردم در قرن ششم دانست. وجود نمونه هاي بی شمار از خرافات و باورها، نشان از 
مخاطبش می باشد .  نگاه واقع گرایانۀ شاعر به زندگی و محیط اطرافش دارد و بیانگر ارتباط تنگاتنگ شاعر با

اما چیزي که در شعر او نمود بیشتري پیدا می کند نمونه هاي بی شماري از باورهاي نجومی است که نشان 
از این مسأله دارد که در زمان انوري چیزي که بیش از همۀ مسائل حتّی طب براي مردم مهم و جالب توجه 

بوده ، آسمان و مسائل مربوط به آن بوده است. 
نوشت:پی

)1/486) (همان: 1/481: 1376)رك: (انوري،1(
)1/136) (همان: 1/428) (همان: 1/450) (همان:466/ 1) (همان: 1/445)رك: (همان: 2(
)1/498) (همان: 1/430) (همان: 1/84) (همان: 1/224) (همان:1/30)رك: (همان: 3(
) 326/ 1) (همان: 1/100) (همان: 2/908)رك: (همان: 4(
) 1/456) (همان: 1/328) ( همان: 1/214) ( همان: 1/272) ( همان: 1/41) (همان: 1/433(همان: )رك:5(

)1/472(همان: 
) 2/798) (همان: 2/521) (همان: 1/426) (همان: 1/322) (همان: 1/193) (همان: 1/489)رك: (همان: 6(

)2/841(همان: 
)2/615) (همان: 1/279) (همان: 1/38)رك: (همان: 7(
)1/26) (همان: 1/22)رك: (همان: 8(
) 1/329) (همان: 1/248) (همان: 1/6)رك: (همان:9(
) 1/324) (همان:1/94) (همان: 1/312) (همان: 1/73) (همان: 1/8) (همان: 2/770)رك: (همان: 10(

)2/459) (همان: 2/465(همان: 
)2/654) (همان: 1/163)رك: (همان: 11(
) 1/400) (همان: 1/334: ) (همان1/310)رك: (همان: 12(
) 1/328) (همان:1/214) (همان: 1/127) (همان: 1/100)رك: (همان: 13(
)1/465) (همان: 1/411) (همان: 1/319) (همان: 1/441) (همان: 1/290) (همان:1/163)رك: (همان: 14(
) 1/406) (همان: 1/353) (همان: 1/349) (همان: 1/105) (همان: 1/14)رك: (همان: 15(

کتابنامه
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سید میران و شیخ صنعان مریدان راه عشق
1معصومه محمدنژاد

نور تهران دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام
و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

مکـنبدنـامـیفکـرعشقیراهمریدگـر
داشتخمارخانۀرهنخرقهصنعانشیخ

حافظ
چکیده

ه. ق)که خود برگرفته از روایتی کوتاه 537-627روایت شیخ صنعان، در مثنوي مشهور عطار نیشابوري(
اي است که در هاي تمثیلی ـ عارفانه) است، از روایتقه. 530وفاز تفسیر کشف االسرار میبدي (

هایی دیگر بازآفرینی شده و به عبارتی دیگر در میدان مناسبات بینامتنی هاي بعد از خود به گونهروایت
(Intertextuality relationships)است. داستان شیخ صنعان حکایت دلباختگی پیري عابد بر دختري واقع شده

برد و به خواست او برخالف ی است. شیخ در سوداي وصال دختر، از هرآنچه بدان اعتقاد داشته دل میمسیح
کند. در ادبیات داستانی معاصر نیز کرده فکر بدنامی از سرخارج میاش عمل میتمام قوانین دینی و اعتقادي

صنعان است که در راه محمد افغانی در کتاب شوهر آهو خانم خالق سید میران شخصیتی چون شیخعلی
محمد افغانی داستان شیخ صنعان را در رسد که علینظر میفروشد و .... چنین بهعشق دین و ایمانش را می

ایم با گوشه ذهن داشته است و بین این دو روایت نوعی خویشاوندي وجود دارد. در این مقاله کوشیده
نامتنی این دو متن را بررسی و اثبات کنیم. بررسی وجوه اشتراك این دو داستان چگونگی روابط بی

مقدمهشیخ صنعان، شوهر آهوخانم، عشق، بدنامی، روابط بینامتنی. ها: کلیدواژه
هاست؛ از مشهورترین و ماندگارترینهاي تمثیلی ـ عارفانه، روایت شیخ صنعان و دختر ترسادر میان قصه

هاي مختلف در ادبیات بعد از او دیده شده به شکلبه طوري که ردپاي این مثنوي مشهور عطار نیشابوري
است. داستان شیخ صنعان حکایت دلباختگی پیري است عابد، متعالی و زاهدمسلک بر دختري مسیحی. شیخ 

شود تا آنجا که  جامه و قبا و شیفتۀ دختر میرا ربودهبیند که دل و هوششدختري ترسا، زیبا و فتان را می
پردازد آالید و سالی تمام به خوکبانی میبندد. به دستور معشوق لب به می میر و خاج میگذارد و زنّافرو می

کند. در ادبیات داستانی معاصر نیز رساند و فکر بدنامی از سرخارج میو پاکبازي را در راه عشق به کمال می
است که در راه محمد افغانی در کتاب شوهر آهو خانم خالق سید میران شخصیتی چون شیخ صنعانعلی

شود و ... . نوشد، تارك الصلوه میدهد. شراب میفروشد؛ آبرویش را به باد میعشق دین و ایمانش را می

1 . masomemohamadnejad@yahoo.com
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محمد افغانی در آفرینش این اثر، داستان شیخ صنعان را در گوشه ذهن داشته است، هرچند شک علیبی
از زندگی پدر و مادرش است. در این مقاله شود این اثر نمودي از زندگی وي دارد و  برگرفته گفته می

از "شیخ صنعان"کوشش شده است وجوه اشتراك این دو داستان بررسی و تطبیق شود و به بازتاب داستان 
هاي این دو داستان در طی آن به تفصیل بپردازد و همانندي"شوهر آهو خانم"منطق الطیر عطار در رمان 

اگر نگوییم بندي عناصر مشترك دست یابیم.دستهبهرسی این دو داستان مورد بحث قرار گیرد. برآنیم با بر
توانیم است، میعطار برداشت کرده"شیخ صنعان"از داستان "شوهر آهو خانم"محمد افغانی در رمان که علی

دید. "شوهر آهو خانم"توان درمطمئن باشیم که مطابق نظریۀ بینامتنیت، حضور ناخودآگاه شیخ صنعان را می
کلیات

(Intertextuality relationships)روابط بینامتنی 

در دیدگاه نقد سنتی، در بررسی روابط بین آثار تنها به 1؛استمدرن ادبی الحات نقدطروابط بینامتنی از اص
چه آنپرداختند؛ ولی در رویکرد نوین ادبی سعی براي یافتن منشأ،  منابع یا دیگر میها از یکتأثیر و تأثر آن

شود. منتقدان سنتی ) تلقی می1385:104است، به معناي افتادن در دام یک افسانه(یزدانجو، بر متن اثر گذاشته
هاي دانستند؛ ولی در رویکرد، آفرینندة اثر را تنها خداوندگار آن مینامیده(work)» اثر«موضوع نقد خود را 

دانند که افزون بر خالق آن، هاي نهاد اجتماعی میاز گونهیا یکی(text)نقد ادبی نوین محصول ادبی را متن 
خوانش و هاي پیش از آن و حتی پس از آن در چگونگیچنین متننهادهاي دیگر اجتماعی و فرهنگی؛ هم

و متن به حضور مؤثر یک متن در متنی دیگر(ژان ایو اند. آنان با دگرگون کردن تعریف اثراش سهیمآفرینش
)138-93پردازند. (گراهام آلن، همان:ها میو روابط بین متن)285: 1378تادیه، 

منطق«به تأثیر از م)1984(2»شکلوفسکی«گرایان به ویژه صورتهاي این اندیشه را در آثار نخستین رگه
ی کلۀلئشعر، به مسةگرایان هنگام بحث دربارصورتتوان یافت. م) می1975) باختین (dialogics(» گفتگویی

شکلوفسکی آغاز شد. به اعتقاد »هنرهمچون شگرد«ۀپرداختند. این بحث با مقال»مناسبات میان متون ادبی«
ها و تصاویري که شاعري به یابیم که انگارهتري میتر با دورانی آشنا شویم، اطمینـان بیشوي هر چه بیش

اند. اشعار شاعران دیگر به وام گرفته شدهرسند؛ تقریبا بدون هیچ تغییري از کار برده است و به نظر، نو می
کنند، قابل استخراج شود، که نوآوري شاعران در تصاویري که ترسیم میمیشکلوفسکی بر این اساس مدعی 

مهم در شعر دگرگونی و نوآوري در کاربرد زبان است. به ۀبرند. نکتنیست؛ بلکه در زبانی است که به کار می
گیرد. همین امر هاي هنري، تأثیري است، که متنی از متنی دیگر میتأثیر پذیريترینِشکلوفسکی مهمۀگفت

گرایان به شمـار هاي بارز مطالعات ادبـی صورتشود و از ویژگیاست که مناسبات بینامتنی نامیده می

1 . See: Lawrence, Shaffer. Encyclopedia Dictionary of literary criticism. (New Delhi: IVY publishing
House,2005).pag252

2/1276). ج 1381(تهران: وزرات و ارشاد اسالمی سازمان چاپ و انتشارات، فرهنگنامۀ ادبی فارسی.نک: حسن انوشه. .2
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نی به سخن تعلق و از آن روي که بینامتاي استپردازان بینامتنی معتقدند: هر اثر ادبی مکالمهنظریه1رود.می
گیرد. (تزوتان تودوروف، شناسی قرار میو نه زبان» فرا زبان شناسی«بنابراین در قلمروي دارد و نه به زبان؛

)122ص1377
Ferdinand)هاي  سوسور پردازيهاي ادبی و فرهنگی مدرن را در نظریهمعموال سرچشمۀ بسیاري از نظریه

De Saussure)کدام در عمل اصطالح بینامتنیت را به کار جا که سوسور و باختین هیچاز آنجویند، ولیمی
دانند. کریستوا معتقد را واضع این اصطالح می)Julia Kristeva(ژولیا کریستواگرایان و البته اند، ساختنبرده
است:

ها از متنها به طور تفکیک ناپذیري با دیگر واسطۀ آنهاي متعددي است که هر متن ادبی بهشیوه« 
هاي پیش از هاي صوري و ملموس از متنهاي آشکار و پنهان یا تلمیحات یا جذب مؤلفهقولرهگذر نقل

هاي زبانشناسیک و ادبی تداخل ناپذیر در ذخیرة مشترك سنن و شیوهخود و یا به لحاظ مشارکت اجتناب
شمار هاي بیی جایگاه است از تالقی متنیعن؛ (intertext)یابند؛ در نتیجه هر متن درحقیقت یک بینامتن می

)223: 1378(مقدادي، » هایی که در آینده نوشته خواهند شد.دیگر حتا متن
اشکال سخن و گاه هنر یافت. باختین، نثر و رمان را داراي می اي در تماتوان به گونهمیمنش بینامتنی را 

ن منش است، پیچیدگی شعر محصول ارتباط با جهان دانست اما حکم داد که شعر فاقد ایمیمنش بینامتنی 
این مناسبات در نثر غیر مناسبت سخن مؤلف متن به اضافه آفرینندگان متون دیگر است.ةاست؛ اما نثر زاد

بیان ةساختار و شیوةشوند، ولی در نثر ادبی، به ویژه رمان تعیین کنندمیادبی در  یک کنش یک سویه یافت 
:م)، نیز از منتقدانی است که افکارش به افکار کریستوا بسیار شـبیه است1980((Barthes)است. روالن بارت

که با "من"[خواننده]  موضوعی نادان که در برابر متن قرار گرفته نیستم... آن نوشت: منS/Zدر او«
(که تبار یشمار و گمشدهاي است از متون دیگر، او کلی است از رمزگان بشود، خود مجموعهمیمتن روبرو 

دهد و استوار بر رمزهایی است میایم معنا تر خواندهآنها گم شده است). هر متن بر اساس متونی که پیش
بینامتنی هر متن تنها به این دلیل معنا دارد که ما پیشتر متونی را ةایم. بنا به قاعدتر شناختهکه پیش
)1380:327(احمدي، .» ایمخوانده

هاي نقاشی با متون ادبی شود چنان که بسیاري از پردهمیاع دیگر هنر نیز گاه این ارتباط یافت در انو
با گسترش ابزارهاي 2.»مینیاتور ایرانی چیزي جز نسبت بینامتنی تصویر با نوشتار نیست«نسبتی بینامتنی دارند. 

بات بینامتنی وارد حیطۀ جدیدي از روابط ) اکنون مناس(hypertextsهاارتباطی نوین، فناوري رایانه و زبرمتن
اي از تبیینات متفاوت و عنوان یک مفهوم تاریخی مجموعهو به)281(گراهام آلن، همان: استو تعاریف شده

فرهنگ بهرام مقدادي. ؛95،110،111،113-103،93، صصنهماچنین،هم؛58). ص1380. (تهران: نشرمرکز، ساختار و تأویل متنبابک احمدي، .1
112). ص1378. (تهران: فکر روز: اصطالحات نقد ادبی از افالطون تا عصر حاضر

.223- 227). صص 1371.(تهران: مرکز،هاي تصویري تا متناز نشانهتر دربارة روابط بینامتنی درمیان دیگر هنرها نک: بابک احمدي، براي آگاهی بیش.2
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ها هاي تاریخی مجزایی هستند که مفهوم مذکور در آن موقعیتگاه متضاد است؛ تبییناتی که بازتابندة موقعیت
اي از تضادهایی را به نیت به عنوان مفهومی برخوردار از یک تاریخ پیچیده، مجموعهاست. بینامتظهور یافته
ها تصمیم گرفت، ولی در هرحال این نکته را یادآورد توان دربارة آنگذارد که به سادگی نمینمایش می

شود که:می
اقد مرزهاي هاي خاص خواننده، فنگاشتپذیر، در معرض پیشمتون همگی بالقوه متکثر، بازگشت«

(آلن، » اند.یی موجود در جامعههاي مکالمه»آواها«روشن و تعریف شده و همواره درگیر سرایش یا سرکوب
295:1380(

گردد:براي بررسی وجوه اشتراك این دو داستان ابتدا خالصه هر  دو داستان ذکر می
شیخ صنعانداستانمعرفی و خالصه

الطیر عطار است در حدود چهارصد بیت که راوي آن ي منطقهاشیخ صنعان یکی از آغازین داستان
حکایت عاشق است. داستان حکایت دلباختگی پیري است متعالی و زاهدمسلک بر دختري مسیحی. » هدهد«

با چهارصد مرید دلباخته به اطراف بیت الحرامدر سنین کهن سالی و درشدن پیري است از پیران صوفیان که
.اجبات دینی و شرعی را انجام داده و عبادات زیادي براي آخرت خود ذخیره داشته استو تمام وبردسر می

پیر صاحب کمال و پیشواي مردم زمان خویش بود و قریب پنجاه سال در کعبه اقامت داشت. هرکس به 
نماز گذاشت وآسود. شیخ خود نیز هیچ سنّتی را فرو نمیآمد از ریاضت و عبادت نمیمیارادت او درۀحلق

آورد. پنجاه بار حج کرده و در کشف اسرار به مقام کرامت رسیده بود.جا میحد بهبیو روزه
خویش آمدندپیش او از خویش بیی کـه در پیش آمدنــدانپیشوای

)90(عطار، صاز دم او تـنــدرستـــی یـــافتــیهر که بیماري و سستی یافتی
این خواب کند.بیند که از مکه به روم افتاده و بر بتی مدام سجده میاز قضا یک شب در خوابی می

یکی از ـبرد که زمان سختی و دشواري (آزمایش الهیپس از این خواب او پی میشودندین بار تکرار میچ
:عقبات صعب سلوك) فرا رسیده
)90(عطار، صعقبه اي دشوار در راه اوفتادیوسف توفیق در چاه اوفتاد 

وي در حالی که به نجات و حفظ مگر این معما را کشف کند.باید خودش را به آزمایش الهی بسپارداو
، زیبا و فتّانترسادین خود امید دارد با جمع کثیري از مریدان خود، راهی شهر روم و آنجا گرفتار دختري

شود.و شیفتۀ دختر میشقاعورا ربودهکه دل و هوشششودمی
بند بند شیخ آتش در گرفتو برقع بر گرفتدختر ترسا چ

)92-91کفر ریخت از زلف بر ایمان او(عطار، صعشق دختر کرد غارت جان او
درآید. مریدان که -مسیحیت-شنود که باید به آیین ترسايکند اما جواب میدختر را خواستگاري می

براي کند و دارند. شیخ صنعان توجهی نمیز میروند و شیخ را بابینند تا حد جنون پیش میاحوال شیخ را می



6775 هامجموعه مقاله

خورد و شود که خمر میخرد و چنان درعشق ظاهر گرفتار میی مییدهد و ترساخاطر معشوق ایمان می
کند. هاي ترسایان سجده میو به تمثالبنددزنـّار می

مراقبت از خوکان بپردازد. شیخ کند تا سالی تمام به بیند و شیخ را امر میاما دختر این رفتار را کافی نمی
کنند تا با پند و اندرز شوید. مریدانش سعی میکند و دست از اسالم و مسلمانی میخوکبانی پیشه میصنعان 

شوند از او قطع امید می کنند و شیخ گمراه خود را به راه آورند و چون از تغییر وضع شیخ خود مأیوس می
دهند. او آنها را او را به مریدي که هنگام سفر روم غایب بود میگردند و گزارش اعمال به حجاز برمی

اند و شب هنگام با تضرع و زاري از خدا کند که چرا شیخ خود را در چنان حالی رها کردهسرزنش می
بیند که به او خواهد تا شیخش را از گمراهی نجات بخشد. سرانجام خواجه کائنات (ص) را در خواب میمی

دهد.شیخ را میبشارت رهایی
یابند که جامه ترسایان پاره کرده و گردند و شیخ را میاصحاب و مریدان به سرعت به مقام رومیان باز می

لباس پیشین پوشیده است. تمام آیات، احادیث و روایاتی که حین گرویدن به مسیحیت از یاد برده بود، 
نمود. پس از این همتا میمان پیري شده که بیدوباره و با شفافیتی دوچندان به خاطرش آمده و خالصه ه

گیرد. تولد دوباره، با مریدان راه بیابان را در پیش می
گه ز حسرت در تن او خون بسوختگه ز آهش پرده گردون بسوخت
شسته بودند از ضمیرش سر به سرحکمــــــت اسرار قرآن و خبر

باز رسـت از جهـل و از بیچـارگـیجمله با یاد آمدش یکـــبارگی
)104بت پرست روم، شد یزدان پـرست(عطار، صکفر برخاست از ره و ایمان نشست

بیند و در خواب به او در همین احوال دختر زیباروي ترسا که شیخ را زیر و زبر کرده بود خواب می
کند. در پی شدن آتشی در جانش احساس میشود که در پی شیخ روانه شود. دخترك بعد از بیدار اشارت می

اش را نمایان باختگیافتد و مراتب پاكیابد. به پاي شیخ میدود و در بیابان، او و مریدانش را میشیخ می
خواهد اسالم بر او عرضه کند. دختر لحظاتی پس از مسلمان شدن و در حالی که در کند و از شیخ میمی

رود. تهی کرده و به سرایی دیگر میور است قالب الهی غوطهعشق 
شوهر آهو خانممعرفی و خالصه رمان 

محمد افغانی است. وي در سال هاي فارسی اثر پرآوازه علیشوهر آهو خانم از جمله بلندترین رمان
هاي رنج، سو، بافتهبه دنیا آمد و به جز این کتاب، آثار دیگري را همچون: شادکامان دره قره1304

(چاپ محکوم به اعدام،زاربوته،هاهمسفر) ، دکتر بکتاش، شلغم میوه بهشته،1360اپ اولسیندخت(چ
) و... خلق کرد؛ ولی به عقیده اکثر منتقدان بهترین آفریدة او 1377) ، دختر دایی پروین(چاپ اول1370اول

پدريخانوادهزندگیازبرداشتیواقعدرکهرا» شوهر آهو خانم«است. وي » شوهر آهو خانم«نخستین اثرش 
به صورت 1340نگاشت. این کتاب در سال شاههايزنداندرخودساله حبس5دوراندر30دهۀدراوست
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از نظر شکل و «صفحه منتشر شد و عنوان کتاب برگزیده سال را کسب کرد. 800کتابی قطور در حدود 
هاي بلند وزدهم اروپا با شکل سنتی داستاننویسی سده نهاي داستانمحتوا، این کتاب تلفیقی است از شیوه

) 279: 1385یاحقی، »(ایرانی.
اي از عقاید و آراي آنان در نظران و منتقدان شد که پارهموفقیت این کتاب، باعث جلب توجه صاحب

او «گنجانده شده است. دکتر حسن حاج سید جوادي معتقد است که » شوهر آهو خانم«مقدمه کتاب 
) و دکتر 246: 1382حاج سید جوادي، »(لیست است و به آثار بالزاك و تولستوي توجه دارد.اي رئانویسنده

هاي بالزاك و استاندال و دیکنس سیروس پرهام نیز در مقدمه کتاب سبک نویسندگی کهنه او را یادآور  رمان
در «از جمله این که بینیم) اما اشارات دیگري را نیز می17، مقدمه: 1391شمارد.(افغـانی، و تولستوي می

و به اعتقاد » هاي باستان و حکمت و فلسفه شرق و غرب استفاده شده است.گفتگوها از اساطیر و افسانه
هاي مذهبی و ها و اشارهها و لطیفهاي است از تمثیلشوهر آهو خانم خزانه«محمدعلی اسالمی ندوشن: 

احاطه او بر این نکات بلکه طرز گنجاندن و به اساطیري و تاریخی، آن چه مایه تحسین و اعجاب است نه 
)8، مقدمه: 1391افغانی، »(کار بردن آنهاست.

کشد و حکایت ماجراهاي پرکش رمان شوهر آهوخانم، هفت سال از زندگی یک خانواده را به تصویر می
د.ی با همسرش آهو و میهمان ناخوانده و همسر دومش هما، زده شبجذاب سید میران سراو قوس و

هاى آیین چند همسرى است.وضع اندوهبار زنان ایرانى و ناهنجارىمضمون اساسى این رمان توصیف
یعنی ورود متفقین به ایران 1320شود و تا حوالی سال آغاز می1313ماجرا در شهر کرمانشاه از سال «

یابد.ادامه می
ن، با اصول و معتقدات مذهبی، اما آزاده و ساله، کاسبکاري نسبتاً متمک50سید میران سرابی مردي در حدود 

خیر، رئیس صنف خباز، شوهر کدبانویی زحمتکش و مهربان و بردبار (آهو خانم) و پدر چهار فرزند است. 
زند. روزي در دکان سید میران با زن جوانی (هما) که به خرید نان این زندگی آرام را ورود زنی به هم می

اي دارد، از همان آغاز بر سید میران تأثیر وجاهت و طنازي خیره کنندهشود. این زن کهآمده آشنا می
گوید که شوهرش او را سه طالقه کرده، فرزندانش را از او گرفته و از خانه بیرونش کرده گذارد. هما میمی

رد و آوانگارد، هما را موقتاً به خانه خود میاست. سید میران در پرتو حسی که خود آن را نوعدوستی می
دهد. طبعاً آهوخانم نیز شکی در حسن نیت شوهر محبوبش ندارد و با مالطفت از زن ناشناس جایی به او می

شود و گیرد. نفوذ هما بر سید میران بیشتر میپاید که ماجرا رنگ دیگري میکند. ولی دیري نمیاستقبال می
بهانه بستن دهان بدگویان هما را به عقد کند. سرانجام سید میران به آهو خانم به طور مبهم حس خطر می

آورد. بین دو هوو برخوردهایی روي آورد. کم کم هما حقوقی بیشتر از آهوخانم به دست میخود در می
کند که زن بزرگش را به طور مرگباري کتک بزند و دهد. سلطه خشم و شهوت، سید میران را وادار میمی

شود. در برابر دورانی خوابناك و لذت بخش براي سید میران آغاز میهمه روابط زناشویی را با او قطع کند.
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چشمان متعجب و گاه فضول همسایگان، همکاران، فرزندان و بخصوص دیدگان غمناك و مبهوت آهوخانم، 
دهد. عشق پیري او را هر چه هاي هما تن در میسید چون گنجشکی که افسون مار است به همه هوس

خورد، اجازه رسد، با هما شراب میاش نمیتر کرده است. سید به کار و کاسبیسلیمشیداتر، تک روتر و ت
هاي هوس انگیز بپوشد و به خیابان برود. به تدریج ثروتش را به شکل هدایاي گوناگون دهد که او لباسمی

شدید شوهرش، ریزد. گرچه هما براي کسب هر کدام از این امتیازات ابتدا در برابر اعتراض به پاي هما می
گیرد، ولی برنده نهایی اوست که سالح دولبه هوش و جمال را با هوویش و حتی دیگر آشنایان قرار می

در تمام مدت با سکوت و حسرت شاهد اندوهناك ویرانی شوهر و آینده » آهوخانم«برد. قدرت به کار می
کودکان خویش است. 

چیزش را از دست داده خانه و دکانش را نیز حراج در فصول پایان کتاب سید میران که تقریباً همه 
گذارد و با هما به برد) میها و آهو خانم (که فعالً دور از خانه به حال قهر به سر میکند، سهمی براي بچهمی

اش بدر شود، یکباره از پوسته انفعالیروند. آهوخانم از ماجرا آگاه میقصد سفري بی بازگشت به گاراژ می
برد. سید میران منتظر است که هما رساند و سید میران را با آبروریزي به خانه میود را به گاراژ میآید، خمی

دهند که هما باز نخواهد گشت، هما با راننده اتومبیل که یکی نیز به دنبال او به خانه بیاید، ولی به او خبر می
رفته است. در این فرصت وضعی که از عشاق سابق اوست شهر را ترك کرده و به دنبال سرنوشت دیگري

کرد، اما عشقش به هما مانع بود، خود به خود پدید آمده است. هما رفته بارها عقل سید میران به او تلقین می
را با کمک آهوخانم که همچنان مهربان و وفادار است است و سید میران باید بار یک زندگی در هم شکسته

)169-167صص ،1381،نلوپا(س»به دوش کشد.
شوهرآهو خانم در میدان مناسبات بینامتنی  

آید که نویسنده در پس زمینۀ ذهنی خود به متون ادبی با توجه به متن کتاب و دو نظر اخیر، چنین بر می
)30: 1391افغانی، »(چرید.اي بود که در سایه حمایت شیر میشتربه«کهن نیز توجه داشته است. از جمله: 

ه اصغر در چنان موقع مناسبی او را به یاد افسانه سیمرغ و افتادن چوب گز به دست رستم پیدا شدن نن«یا:
) 297همان: .»(انداخت... می

آویزد تا آدمی با کوشش و تالش سازد کلیدش را نمیهایی که میبه گفتۀ حکیم طوس خداوند به قفل«یا: 
) 232(همان: » خود آن را بیابد. 

) 160همان: .»(گذري... از آتش سیاووش ب« یا: 
) 324همان: »(هاي ایران و تور پایانی نداشت.که مثل جنگ«... یا: 
جمشیدهایی هستند که به قدرت فریدون تکیه دارند، من که هستم؟ شاید یک ضحاك طرد شدنی و «...یا: 

)481همان: »(خونخوار!
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ر آن جفتی مار رویانید، بر دل تو بوسه هاي ضحاك را لمس کرد و بشیطان لعین، هم چنان که شانه« یا: 
بینیم و خود نیز منکر آن زده است تا در آن کرمی پدید آید و کم کم به اژدها تبدیل گردد؛ چنان که می

نیستی، اژدهایی آن قدر زشت و دوزخی که روزگارت را به سیاهی بکشاند؛ اژدهایی که خوراك آن از مغز 
) 621(همان: » سر کودکان من است.

دانست که دیو سفید را از پاي درآورد و جگرش را خورد. دیو سفید کاووس و داستان رستم را می« یا: 
)  637همان: »(سپاهیانش را در مازندران به دام انداخته و کور کرده بود.

هر توانست جاي زنک را در آن شنما بیژن را در چاه افراسیاب نشان داد نمیهم چنان که جام جهان«... یا: 
)  663همان: »(نشان بدهد؟!

هایی بشوند که با توانند حریف میدان سودابهتر دارند هرگز میآیا دختران ساده رو که دلی از آن ساده« یا: 
)  702(همان: » آورند؟ها را به زانو در مییک اشارة ابرو سیاوش

د این قدر بیخ خانه ننشست که سروحکیم فردوسی طوسی در طول تمام سی سالی که شاهنامه را می« یا: 
)  755(همان: » تو در این چند سال نشسته اي.

ها عزرائیل را در آستانۀ در به گوش تواند ماهکند که میها میمانند شهرزاد هزار و یک شب، تعریف«یا: 
) 108همان: »(نگه دارد و از مأموریت پر مسئولیتش در روي زمین باز دارد.

)   252همان: »(دید که سندباد بحري در بازار کشمیر ندید.ي آن صافی و لطافتی میدر هر جا« ... یا: 
)420(همان: » باید غم فردا را نخورد و خیام وار زیست.« یا: 
هاي هزار و یک شب تمثیلی داشت، یاد تمثیلی دیگر افتاد که درست از یاد این بیت که در داستان«یا: 

)  150همان: »(و با این زن زیباروياي بود از داستان خود اآیینه
شب و سندباد نامه و رباعیات خیام هاي هزار و یکها که از کلیله و دمنه و شاهنامه و داستانبا این نمونه

» این تمثیل«الطیر عطار را نیز در این راستا قرار دهیم. و آیا از کند، دور از ذهن نخواهد بود اگر منطقیاد می
ري، مقصود افغانی، شیخ صنعان عطار نیست؟در نمونه مثال آخ

افغانی کتاب را با دو بیت مشهور حافظ:
و آن راز که در دل بنهفتم به در افتادپیرانه سرم عشق جــوانی به سر افتــاد

اي دیده نگه کن که به دام که در افتاداز راه نظــرمــرغ دلــم گشت هــواگیـر
کند. اگر چه بیت حافظ مصداق تمام نماي داستان ین دو بیت بیان میآغاز کرده و لُب مطلب را در هم

توان گریزي به خود حافظ زد و مقصود او را در همین بیت جستجو نمود. دکتر مرتضوي در است ولی می
آبشخور اصلی خواجه بزرگوار در ساختن و آفریدن این انسان کامل (پیر) «نویسد: کتاب مکتب حافظ می

الطیر شیخ فریدالدین دل انگیز شیخ صنعان (و به احتمال قوي همین  داستان مندرج در منطقهمانا داستان 
هاي ) و جلوه319: 1384مرتضوي، »(باشد، که ذهن حافظ را تحت تأثیر و جذبه قرار داده است.عطار) می
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توان ارد ذکر شده میشمارد. با این واسطه و با در نظر گرفتن موتأثر حافظ را از داستان شیخ صنعان بر می
چنین تصور کرد که در این مورد افغانی قراین و شواهدي غیر مستقیم از خود بجاي گذاشته است. اما رساتر 

رساند که افغانی در هنگام نوشتن این از همه اینها خود متن داستان است که خواننده را به این نتیجه می
ته ولی فضاي جدید داستان و جزئیات متفاوت آن که به داستان، ماجراي شیخ صنعان را در گوشۀ ذهن داش

کاهد. و شاید به همین دلیل است گر شده از حدت و شدت بروز آن میشکلی امروزین و در قالبی نو، جلوه
اي و در کتاب شوهر آهو خانم جاي پاي هیچ نویسنده«نویسد: که دکتر حاج سید جوادي در نقد آن می

)16شوهر آهو خانم، مقدمه: »(شودمکتبی و اثري دیده نمی
توانیم به بیان مشترکات هر دو داستان پرداخته و آنها را با هم تطبیق دهیم: در مورد وضعیت کلی حال می

توان این موارد را ذکر کرد:و عادي آنها پیش از شروع عشق پرشور می
ـ پیشوا بودن:1

صد مرید تحت اختیار خود دارد.اصحاب است و چهار ـ شیخ صنعان پیر عهد خویش و قدوة
در کمال از هرچ گویم بیش بودشیخ صنعان پیر عهد خویش بود

)90با مرید چهارصد صاحب کمال(عطار، صشیخ بود او در حرم پنجاه سال
ـ سید میران رئیس صنف نانوایان و صاحب شأن اجتماعی است و در جاي جاي کتاب به این مورد اشاره 

شده است. 
)27: 1391(افغانی، ...» زي که شما به جاي قاسم خان رئیس صنف انتخاب شدید رو«
)  78(همان: » در جلسۀ صنفی ... به اتفاق آراء به عنوان نمایندة صنف خباز انتخابش کردند. «
)  54همان: »(همه کارة صنف و رئیس کل هستی. «
)  491: (همان» رفتم. خود من هم اگر رئیس صنف نبودم هرگز نمی«
ـ پیر بودن و عشق پیرانه سر: 2

شیخ صنعان و سید میران هر دو در سنین پیري هستند و داستان به گونه اي بیان عشق پیري و هوس 
جوانی آنان است.

بود و قریب پنجاه حج بجاي آورده بود.ـ شیخ صنعان پنجاه سال معتکف کعبه
صاحب کمالبا مرید چهارصدشیخ بود او در حرم پنجاه سال

)90کرده بود(عطار، صعمره عمري بود تا میقرب پنجه حج به جاي آورده بود
شود:ـ سید میران نیز پنجاه سالگی را از سر گذرانده و در جاي جاي کتاب به پیري او اشاره می

: 1391، (افغانی» چربید.موهاي سفید صورت و سرش تا آنجا که از زیر کاله ... نمایان بود بر سیاه می«
22-23(
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ات گل کرده، یکی نیست از تو بپرسد آخر آدم اصالً تو را بگو مرد، که بعد از باد پنجاه تازه بیدچل چلی«
هایت دور برت جمع بودند اي، ترا که اگر زودتر زن گرفته بودي االن نوهعاقل مگر دعاي سرت را گم کرده

) 150(همان: » ها.چه به این غلط
)  245همان: »(د پنجاه بید چِل چِلیش گُل کرده است.تازه بعد از با«

)  68(همان: » جامی آب آورد تا شوهر دندان هاي مصنوعیش را بشوید.« هایش مصنوعی بود: دندان
ها که جوان بودم، دندان در دهانم بود و موهاي من آن وقت« گوید: در جایی سیدمیران دربارة خود می

ها نبودم؛ حاال که به قول معروف پاتیلم در رفته چطور زد اهل این شیطنتمیسرم از سیاهی مثل شبق برق 
)   89همان: »( ممکن است باشم؟ 

)  176(همان: » ها گذرانیده بود.نیمی از عمر پنجاه سالۀ خود را در باغ«
م. موهاي اشوم. این موضوع دروغ نیست که من دیگر پیر شدهامسال وارد پنجاهمین سال تولّد خودم می«

) 181(همان: » سرم پاك سفید شده است. براي نمونه حتّی یک دندان که مال خودم باشد در دهانم نیست.
)  148کشید. (همان: از موهاي سپید خود خجلت می

) 316هاي عاریه اش تلق تلق در دهانش به صدا درآمد. (همان: ردیف دندان
)  147ة جوانی و هوس بارور شده بود. (همان: هاي تازاش که با جوانهاندیشۀ پیرانه

) 267سرانۀ پیري هوس جوانیش گُل کرده (همان: 
)   207این مرد با آن که موهاي سرش پاك سفید شده است دل جوان دارد. (همان: 

) 560عشق پیري این مرد را مسخ کرده است! (همان: 
ـ نیک و نیکنام بودن:3

)90مقتدایی بود در عالم علم(عطار، صو غمالجمله در شادي ـ خلق را فی
قلبی ذاتی، اخالقاً مردي متین و با نزاکت، آرام و مالحظهـ سید میران ... عالوه بر ایمان مذهبی و خوش

)  34: 1391کار بود. (افغانی، 
)   716گشت. (همان: ) زبانش به دروغ نمی242مردي بخشنده، مهربان و باگذشت(همان: 

)  342(همان: ...». که عمري در نیکنامی جامه دریده بودي تو«یا: 
سیدمیران مردبلندهمت، چشم و دل سیر و خوش قلبی بود که روي کار اشخاص بیشتر از کار خودش 

داد. ... در میان اهل محل و دیگر مردم نیز که به نحوي با او ارتباط داشتند محبوبیت دلسوزي نشان می
ائیده حسنِ تعاون و خیرخواهی بی توقّع بود. در محلّه اي که خانۀ او واقع شده بود داشت؛ محبوبیتی که ز

گرفت کم نبودند. اما در مسائل برزنی و اختالفات بر سر آب اشخاص ذي نفوذ که کوزه شان همه جا آب می
)  707: شد. (همانخورد. ... ضامن اشخاص بی کس و کار میمحل این فقط او بود که به درد مردم می

)  708کوشید تا گره از کار مردم بگشاید. (همان: می
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ـ مومن بودن:4
)90هیچ سنّت را فرو نگذاشت او(عطار، صحد داشت او ـ خود صلوه و صوم بی
ومؤمنمرديیابد،نمود میاومذهبیجنبهنوعیبه"سید بودن"عنوان باکهسید میران سرابی مردي

است: مذهببهپایبند
رفت، پشت سر آقا نمازش را ـ طبق عادت هر ساله سید میران سرابی بعدازظهرها اغلب به مسجد می

شنید میها و تمثیلکرد. حدیثخواند و با صرافت خاطر و طراوت باطن وعظ و مسئله اي نیز گوش میمی
) 33آموخت. (همان: و چیزهاي می

ـ وابسته بودن:5
ریدان و اطرافیان خود وابسته است.ـ شیخ صنعان به گروه م

ـ سید میران به خانواده خود وابسته است.
باشد.این پنج خصیصه را هر دو دارا هستند، مرحله بعد عاشق شدن می

ـ احساس خطر پیش از عاشق شدن:6
گوید:ـ شیخ صنعان بعد از خواب دیدن می

)90طار، صعقبۀ دشوار در راه اوفتاد(عیوسف توفیق در چاه اوفتاد
ـ سید میران بعد از مالقات اولیه با زن:

)  51: 1391(افغانی، » کرد.اي عظیم که مربوط به او بود آگاه میاحساس باطن، وي را از واقعه«
ـ زیبایی معشوقه:7

هاي معشوقه و جوان بودن وي در هر دو داستان نمود دارد.  دختر ترسا و هما ذهن و توصیف زیبایی
هاي آن کنند و خاطر هر دو به جمال یار متمرکز و از جلوهنعان و سید میران را اشغال میخیال شیخ ص

گردد.سرشار می
ونازازسرشارکهشودمینظیر معرفیبیوزیبامعشوقیدختر ترسا،داستان شیخ صنعان،اولنیمۀدر

می زنددامنو تکبرنازاینبهاوريظاههايدربارة زیباییمتعددشوفراوانهايتوصیفباعطاروتکبرست
آوردمیحکایتیجاهرخودهايمنظومهدرکرد کهمحسوبشعر عطاردررایجهايشیوهازمی توانراآنکه
معشوق هايزیباییبوصفاستترافزونحکایتخودازگاهیکهرابسیاريابیات«شود،مربوط میعشقباکه

جمالوبوصف حسنتوجههمهاینعرفانیعاشقانههايمنظومهدرترکمکهبطوريدهد،میاختصاص
چودلهزارانصدکهگرعشوهوزیبادختراین)1380:98(پورنامداریان،» کرد.مالحظهمی توانرامعشوق
لاونیمۀدرکهشیخوشودمیطلبونیازازسرشارحکایتدومدر نیمهاند،شدهاسیراوعشقچاهدریوسف
انسان کاملیبهتبدیلداستان،دومنیمۀدرمعشوقست،بدرگاهنیازاظهارسرهیکوو درماندهزارعاشقی

است،اولنیمۀحوادثباتقابلدردومنیمۀدراست. حوادثحقیقتبدریايدختراتصالواسطۀکهشودمی
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ازلحظهیکدردیریننخوتونازوعاشق می شودکهاوستومی بیندآموزغیبخوابکهاستدختراینک
پیرعشقچوننیزعشقایناینکهطرفهمعشوقست.حالیابود،سابقاً عاشقکهپیروریزدمیفرودماغشوسر
خواب موجباینانجامید،گمراهیبهنخستینخواباگراماکشدمیبرسرخوابدراي رمزينشانهدیدنبا

»رستگاریست ) 1378:103(ستاري، .
آفـتـــابـی بــود امــا بـــی زوالـ بر سپهر حسن در برج جمال
زردتــر از عـاشـقـان در کـــوي اوآفتاب از رشک عکسِ روي او

خوبی طاق بودهر دو ابــرویـش بـهاق بودعشّۀهـر دو چشمش فتنـ
اي بـس آبــدارــارهپــبـــود آتـشروي او از زیــر زلـف تــابـدار
صیـد کردي جـان صـد صـد آدمـیمردم چشمش چو کردي مردمی

بــود آتــش پـــاره اي بـس آبــدارروي او در زیر زلف تابدار

داشتدشنــه نرگس مستش هزاران داشتتشنه لعل سیرابش جهانی
(عطار، ت اوـن داشآسخن درو عیسی ـهمچزنخدان داشت اودرچاه سیمین 

)91ص
کسوت قلمرو نگارش در ایران، هیچگاه از نقش زن و زیبایی آن در افغانی همچون نویسندگان پیش

اي از موارد، در توصیفات خود از زن، لطافت خاصی به کار ماند و حتّی در پارههاي خود غافل نمیرمان
ها و صفحات بسیاري وصف شده است: زیبایی هما نیز در عبارت) 106-105: 1373برد. (کازرونی،می

درخشید، شانه زده و مانند زلف دختربچگان کوتاه گیسوي نرم خرمایی رنگ او با جلوه اي بس دالویز می
کرد. چهرة و چتري بود، گردن صاف و بلند و بناگوش نقره فامش چون رازي از پرده برون افتاده غوغا می

خترانه و اسباب صورتش یک یک و همه با هم نمونۀ بدیع صنع خدا بود. مژگان خاکی رنگ ظریفش گرد و د
تر از حجاب آسیه زن پرهیزگار فرعون بود، حقیقت ترسناکی را فاش بلند و برگشته اش، اگرچه فروافتاده

ه بود. ها، تیر و کمان به دست، کمین کردکرد که در پس آن چه چشمان سحرانگیزي به قصد صید دلمی
)  36-35: 1391(افغانی، 

آسا اش صاعقهگوي درشت چشمانی که به سوي سیدمیران چرخیده بود با خاصیت عجیب فوق زمینی
چنان اثر خرد کننده و سوزاننده اي بر او گذاشت که مرد با خدا تا چند لحظه حال خود را نفهمید. (همان: 

47  (
گر با آن حاالت ز ستارة صبحدم بود، با آن چشمان فتنهبیوة زیباروي که طلعت رخسارش رخشانتر ا

)  92پرمعنا و لطف آمیز، ممکن نبود بیننده را به خیال وا ندارد. (همان: 
)  119زیبایی و سعادت رخسارش مثل آفتاب پس از باران فرح بخش بود. (همان: 
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ی و حسن یگانه و پریوار وي سید میران نخستین باري که  که هما را دید چنان مبهوت و مسحور زیبای
) و همان شب هنگام نماز عشاء نیز 58شد که با وجود این که روزه بود نماز ظهر و عصرش قضا شد (همان: 

دچار شک در نماز شد و میان سه و چهار شک کرد؛ پس بنا را بر چهار گذاشت و سجدي سهو به جاي 
)  61آورد. (همان: 

ترین کالم بود و هما شد و زیبایی به هما. قرآن فصیحد ختم میاز نظر سید میران پیغمبري به محم
بدیل حسنی که در هر نقطه از اندام هاي بی) زیبا روي محبوب او با گنجینه410نیکوترین جمال. (همان: 

بلورین خود پنهان داشت، دولت پایان ناپذیري بود که آرزوي تملکش در طول ده قرن سیاه مثل اشک مذاب 
) 597هایش در صدف زمان تبدیل به خون گردیده بود. (همان: اشعار نغزگویان ایران چکیده و چکّهشمع از 

بنازم شست آن خالقی را که این همه جوهر در اندام تو صنم ریخت . ... آه که شراب چشمان تو هرگز 
) 503کند! (همان: سیرابم نمی

ـ رقاصه "کامارگوي"علم رقاصی داستان، هماي خوب روي و باظرافت که از دید حسین خان ضربی، م
)  132االصل است. (همان: اپراي پاریس در قرن هجدهم ـ ایرانی

)  33همان: »(زن چادرسفید، زیبارویی بود در برو برو حسن و جوانی«ـ 
) کولی زاده بودن هما 167ترین زن موجود در شهر  (همان: ) زیباروي122آیت حسن و مالحت( همان: 

هاي درشت و سحر کننده ) چشم597) بت سفیدچهر(همان: 148) کولی زاده خوشگل (همان: 142ن:(هما
) زنی به این رعنایی و زیبایی که شاید از 713و 503و 334) تشبیه هما به صنم (همان:  336اش (همان: 

وجاهت آفت ) در حسن و 127حیث شکل و شمایل و بر و باال در تمام شهر نظیري نداشته باشد. (همان: 
هاي کوتاه و بلوطی رنگش که در نوعی شیدایی و شور،آشفته و پریشان ) زلف238دوران بود. (همان: 

)  سر و زلفی آراسته و دلربا، گردنی افراشته با حالت شکوهمند 136نمود، آفت عقل و ایمان بود. (همان: می
وت انگیز...؛ کمري باریک، انعطاف پذیر و پر نخوت تصاویر اسکندر، بر و دوشی ظریف ...، عاج گون و شه

و شاعر پسند ... که اگر قاآنی زنده بود بی شک در نظریات زیبایی شناسی و هم اساس شعري خود تجدید 
ساز عرصۀ تاریخ قادر نبود مثلی ترین مجسمههاي بلورینی که به طور قطع دست نابغهکرد؛ ... ساقنظر می

)  دهان ظریف ...، چانه اش گرد و 137-136ل رعنا و بس دلکش... (همان: براي آن به وجود آورد. ... هیک
کرد بیننده ها جدا میهوس انگیز و خط موزونی که گلو و گردن استوانه ایش را از منحنی خوش ترکیب فک

) چشمان میشی روشن او که به راستی سحري مجوسی در خود 171کرد. (همان: کُشت و باز زنده میرا می
ان داشت، هم چون شمشیر برندة اسالم برق زد تا نقطۀ مقابل آن، دین و ایمان چندین ساله را از مرد پنه

) ظرافت اندام، برجستگی سینه، فرورفتگی کمر از یک طرف، 173-172پرهیزکار این داستان بستاند. (همان:
تر خود را به جلوه در فریبلطافت رخسار، مالحت رفتار از طرف دیگر اکنون با کنار رفتن چادر هرچه دل

آورده بود. وجود مرد بیگانه و شرم و شور جوانی، یا شاید یک نوع اطّالع از زیبایی خود در نظر کسی که با 
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هاي مهتابیش آن رنگ هوس انگیز و ملوسی را بلعید، بر گونهترین حرکات او را میچشمان گرسنه کوچک
) 193)  زن خوب صورت و نیکواندام(همان: 174زند (همان:یهاي تازه رسیده مزده بود که سهیل بر سیب

خرامد. مثل گل این زن، وه که چه دوست داشتنی است! وه که چه رفتار و اطوار نمکینی دارد! مثل کبک می
) هما جوان و تو دل برو و طنّاز بود (همان: 201اش. (همان:می خندد. گفتارش، هوش و فراستش، زیبایی

) صورت گرد و بس زیبایش مثل بلور فُسفُردار با سفیدي 398خوش خط و خالی بود (همان:) هما پرندة 264
) رخسار هما، بیاض دل انگیز 287دل انگیزي تابان بود. ...موهاي کوتاه و نرم ... مژگان بلند و درشتش (همان:

... زیبایی وِنوس ) 690) خوشگل خوش اندام و دست و پا بلوري (همان: 289گردن و بناگوش لطیفش(همان:
اي که از کار ساختن مجسمۀ ونوس شک اگر پراگزیتل در آخرین لحظه) بی652برد. (همان: را از یادها می

کرد داشت و بی درنگ مخلوق زشت خود را محو و نابود میدید تیشه بر میپرداخت اندام این پري را میمی
)353کرد. (همان:دشاه حسن، مثل سم روي اراده اثر میهاي نگفتنی این پاتا چشم کسی به آن نیفتد. زیبایی

کند: هما تو هم خیلی ظالم بال و شیطان صفت هستی زیبایی هما را، حتی هوویش آهو خانم تأیید می
اي. و هما در ها را نیز کشتههاي هلویی و گردن بلند بلوریت مردها را که سهل است زنهان. با این لُپ

)  445مادر دهر بنشیند و جفت مرا بزاید. (همان: گوید: باید جواب می
ـ مانع شدن یاران:8

آورند اما تأثري در شیخ اطرافیان و مریدان شیخ صنعان و سید میران هر دو به پند و نصیحت روي می
آید.صنعان و سید میران پدید نمی

)92طار، صبودنی چون بود بهبودي نبود(عـ پند دادندش بسی، سودي نبود
دخترعشقتركمبنی بروياقناعپیدراوشریعتمدارانۀباورهايوزهدهاينشانهبرتکیهباشیخیاران

بهدوهرایننفیباشیخاماسازندمیبهشت امیدوارشبهودهندمیبیمدوزخازرااوراهایندروهستندترسا
خواند:میبهشتودوزخمساويراو وصالهجروزندمیدستشورانگیزتقابلی

)94هست(عطار، صکوياینبایدمبهشتیگرهسترويبهشتییارچونگفت
اختیاريخودازچون.پذیردنمیترسادخترعشقتركبرمبنیراخویشمریدانواصحابپندصنعانشیخ

است:نبودهوياختیاري متوجههمعشقاینگزینشدرکههمانگونهندارد،تركبراي
)94فکند(عطار، صگردنازنتوانمخودبهفکند                     منمندرحقچوآتشاینگفت
یاران قدیم، خوشدلیرنجشباتقابلدروکندمیرهاراخودشننگوناماندیشهازگفتگوهاایندرشیخ

هد:دمیترجیحکعبهدرهوشیاريبررادیرمستیوپذیردمیرابچهترسا
باز کعبهبسويامشبشویمتابسازیارانباکهگفتشدگرآن

)94مست(عطار، صدیردرام،کعبههوشیارهست دیرنباشدکعبهاگرگفت
شود.ـ میانجی شدن دوستان نزدیک سید میران براي منصرف کردن او نیز در داستان دیده می
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ـ رسوا شدن:9
)92عافیت بفروخت، رسوایی خرید(عطار، صدـ شیخ ایمان داد و ترسایی خری

ـ آیا ممکن بود در آن سن و سال و بعد از آن همه ادعاي دینداري و نماز و روزه به فکر یک چنین 
) 218: 1391هوس رسوا کننده و زشتی افتاده باشد؟( افغانی، 

» آبرو را زده اي ؟عشق پیري چنان پرده ضخیمی روي چشمانت کشیده است... به کلی قید شرف و«یا: 
)344(همان:
ـ کافر شدن و از ایمان دست کشیدن:10

شیخ صنعان و سید میران هر دو به سبب عشق و مستی و نیاز عاشقانه، در آداب، شرایع و دین دچار تغییر 
دهند. آنان چون هاروت و ماروت اسیر تمنیات شوند و معتقدات دینی خویش را از دست میو تحول می

دند و در عشق زنی خمر خوردند و اعمال حرام انجام دادند.نفسانی ش
کند.ـ شیخ صنعان تمام مظاهر ایمان را ترك می

)92عافیت بفروخت رسوایی خرید(عطار، صشیخ ایمان داد و ترسایی خرید
تراشد موهاي سرش را کشد، صورتش را میـ سید میران نیز از اعتقادات سخت مذهبی خود دست می

کند و جایش در صف اول نماز مسجد خالی است.رنگ می
)   345: 1391گذارد. (افغـانی، سید میران به خاطر ارضاي دیو شهوت آبروي چندین ساله را زیر پا می

)409هاي سیدمیران را بیدار کرده بود. (همان: حقیقت این بود که زن بیست و یک ساله هوس
گفت: تراشید همان سید میران مومن و مقدسی که میز ته میسید میران یک روز در میان صورتش را ا«

)444همان:».(تیغ به صورت مرد حرام است
سید میران موهاي سرش ر رنگ کرده و صورتش را براي اولین بار در عمرش با تیغ تراشیده بود.(همان: 

412(
)566صالح کرده بود. (همان: موهاي صورتش را مثل جوانان دو تیغه تراشیده و سبیلش را به طرز نوینی ا

گذاشت و زعفرانی می کرد. صورتش را یک روز در میان از ته می زد. موهاي سرش را هر هفته رنگ می
)569(همان: 
ـ ترك نماز کردن:11

خیز در خلوت خدا را سجده کنـ آن دگر یک گفت تا کی زین سخُن
)94و زیبـاستـی(عطار، صسجـده پیش روي اروي من اینجاستیگفت اگر بت

)  683: 1391ـ من تارك الصلوه نبودم، تو تارك الصلوتم کردي! ( افغانی، 
ـ شراب نوشیدن:12

)97نوش کرد و دل برید از کار خویش(عطار، صبستد ز دست یار خویشـ جام می، 
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نوشند. راب میها شخورد، شبهما که خود به دستور دکتر نصف استکان میـ سید میران به وسوسه
من امشب می خواهم دوا بخورم، و عشقم گل کرده است که به تو هم بدهم. تنها «گوید: شبی هما می

چه گفتی، به «سید میران: » ... خواري کار شیطان است. به عالوه، این طوري به من کیف بیشتري خواهد داد.
» انده بود که دهانم به شراب آلوده شود.هاي بیجا! فقط همین یک کارم ممن هم بدهی؟! من و شراب؟ غلط

)  424: 1391(افغانی، 
کند.ها همراهی میخوانیم که سید میران هما را در شراب نوشیاما در ادامه داستان می

)503(همان:» آمد و ... . سیدمیران تلوتلو  خوران می«
)478(همان:» خورند.گوید شکی نیست که اینها مشروب میشوهرم می«

نوشد: گیرد و با شکم خالی مشروب میحتی در این زمینه از هما نیز پیشی میو 
رساند. این رفت کنار زد. صدبار گفتم شکم خالی مشروب صدمه میدست مرد را که به سوي بطري می«

آبجو یا شراب نیست که خودش مزه خودش باشد، ودکاست، عرق مردافکن میهن است. حوصله داشته باش، 
)776(همان:» یت خواهم ریخت. خودم برا

)777(همان:» زنی. هاي پرمغزي میتو در عالم مستی چه حرف«
نوشد و با شکند، شراب میهاي شرع را میسید میرانی که معتقد به احکام دینی و اعتقادي بود؛ حرمت

تد و دست به قاچاقافمیخواري میه وجود تقدس بگردد؛ با رود و مست باز میهما هشیار از خانه بیرون می
یازد کارهایی دست میه رود و تحت تاثیر عشق نوخاسته بگیرد و آبرویش میزند و تحت تعقیب قرار میمی

قبال او را از آنکهرا بی. یکی دیگر از اعمال حرام سید میران این است که همادهداجازه نمیکه وجدانش
هی هم پس از انجام طالق با او بصورت غیرشرعی زندگیمادهد و تازه چندمیتصمیمش مطلع سازد طالق 

.کندمی

ـ از دست دادن معشوقه:13
رود.میرد و از دست میـ معشوقه شیخ صنعان می

گریزد.ـ هما نیز سید میران را تنها گذاشته و با عاشق دیگري می
نتیجه

اشته است، با رویکرد به وفور محمد  افغانی تحت تأثیر داستان شیخ صنعان قرار دگمان آقاي علیبی
اي از ذهن افغـانی را اشغال کرده بوده است که هاي این دو اثر، داستان شیخ صنعان گوشهشواهد و شباهت

در جاي جاي رمان مشهود است. موارد ذکر شده، عمده وجوه مشترکی بود که بین داستان شیخ صنعان و 
وش هر دو داستان نیز انتباه و بازگشت هر دو به زندگی باشد. پایان خسید میران یا شوهر آهو خانم می

خورد.پیشین، رقم می
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گرچه نه مریدي دارد، نه سکوي وعظی و فقط ؛ مانند است» شیخ صنعان«میران از لحاظ پارسایی به سید
است. ماجراي مردي سنتیۀو سرور خانواده و نمونآقادرستکار است و در واقع وري ایمن، پارسا وپیشه

نیست جز اینکه رستگاري نهایی این دو شخص انگیز شیخ صنعانشباهت به ماجراي غمقوط او نیز بیس
.دهدنشان میهایی رادردمند، تفاوت

گذرد و خانواده چیز میطلبی در نوسان است او در راه عشق هما از همهی و شرافتیجولذتینسیدمیران ب
تۀ هما است و در برابر تمامی کارهایش سر تسلیم دارد؛ همانطور که ، دل باخریزدپاي او میه خود را نیز ب

پرجوش و ايتوان گفت که پس از دورهمیسید میران نیز ةدربارشیخ صنعان گوش به فرمان دختر ترساست. 
، خواه و ناخواه به »ي خماربردن در خانهسیر«خروش، جدال برونی و درونی مانند شیخ صنعان شیفتگی و 

در آورد، در راه دیگري افتاد، سر از سرمستی و شوریدگیمیران عاشق شد، به.گرددمألوف بر میمسکن 
یاري آهو خانم ـ نجات بال و پرش سوخت، اما سرانجام از این ورطه ـ به سبب تصادف یا بهشوریدگی

یافت.
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) بینامتنیت، ترجمۀ پیام یزدانجو، نشر مرکز.1385ـ آلن، گراهام (
نشر مرکز، تهران.،ساختار و تأویل متن) 1380ـ احمدي، بابک(

) شوهر آهو خانم، انتشارات نگاه، تهران.1391محمد (ـ افغانی، علی
) فرهنگنامۀ ادبی فارسی، وزرات و ارشاد اسالمی سازمان چاپ و انتشارات، تهران.1381ـ انوشه، حسن(

یستم، برگردان مهشید نونهالی، انتشارات نیلوفر، تهران. ) نقد ادبی در قرن ب1378ـ ایو تادیه، ژان (
.تهرانمرکز،نشر)  منطق گفتگویی میخائیل باختین، برگردان داریوش کریمی، 1377ـ تودوروف، تزوتان (

.تهران،سخننشر،آفتابسایۀدر) 1380(تقی ،پورنامداریانـ
ات معاصر ایران، پژوهشگران ایران، تهران.) بررسی و تحقیق در ادبیــ1382ـ حاج سید جوادي، حسن(

. تهرانمرکز،ترسا، نشردختروصنعانشیخقصۀدرپژوهشی)1378(جالل،ستاريـ
تهران.،اهگانتشارات ن،یشرو ایرانپان گ) نویسند1381محمدعلی(،نلوپاـ س

تشارات نگاه، تهران.الطیر، به تصحیح محمد روشن، شرکت ان)منطق1374ـ عطار نیشابوري، فریدالدین(
) نقد شوهر آهو خانم، نشر سهیل.1373ـ کازرونی، جعفر (

) مکتب حافظ، انتشارات ستوده، تبریز.1384ـ مرتضوي، منــوچهر(
، تهران.روز)  فرهنگ اصطالحات نقد ادبی از افالطون تا عصر حاضر، فکر1378مقدادي، بهرام(ـ
، جامی، تهران.ها) جویبار لحظه1385یاحقی، محمدجعفر(ـ
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بازتاب مسائل اجتماعی زنان در آثار زویا پیرزاد
عذرا محمدي
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
علی محمدي
استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده    
ی جامعه شناسی ادبیات علم جدیدي است که در چند دهۀ اخیر توجه جامعه شناسان و همین طور اهال

ادبیات را به خود جلب کرده است. با توجه به این که نویسندگان در گذشته و حال در میان جامعه زیسته و 
نیازهاي جامعه را با تمام وجود درك کرده و خواسته و یا ناخواسته در مورد این نیازمندي ها سخن گفته اند، 

ه است.پس بهترین وسیله براي شناسایی یک جامعه بررسی ادبیات آن جامع
با این وصف مسائل اجتماعی در ادبیات منعکس شده و نمود پیدا می کند؛ خصوصاً در رمان و ادبیات 

داستانی این انعکاس را به بهترین نحوي می توان دید.
زویا پیرزاد نویسندة مطرح معاصر، یکی از نویسندگانی است که با توجه به مسائل زنان به نگارش رمان 

ت زنان جامعۀ معاصر با تمام زوایا در آثار وي مشهود است. پیرزاد با دیدي فمینیستی پرداخته است. مشکال
به نگارش رمان پرداخته و از جمله مشکالتی که می توان در آثار وي دید ازدواج اجباري،طالق، فقر، 

برابرخواهی زنان و بی ارزشی کار زنان است.
فمینیسمزنان،جامعه شناسی، زویا پیرزاد، مسائلها:کلیدواژه

بیان مساله
با توجه به این که همۀ انسانها وابسته به محیط اجتماعی خود هستند، در نتیجه تحت تأثیر اجتماعی 
که در آن زندگی می کنند بوده و آثاري در آن از خود بر جا می گذاردند. خصوصاً نویسنده به عنوان یک 

یرامون خود برجا می گذارد.هنرمند، گاهی تاثیر بسزایی در محیط پ
زویا پیرزاد در آثار خود به نقش زن به عنوان همسر و مادر پرداخته است؛ و همان طور به نقشهاي 
مختلفی که یک زن در جامعه ایفا می کند و تأثیري که می تواند بر نهادهاي مختلف اجتماعی بگذارد. جامعه 

امعه اي آرمانی و یا تخیلی نیست، همان جامعه اي است که در اي که وي در آثار خود به ما می شناساند ج
پیرامون خود با آن روبرو هستیم. وي به دقت دغدغه هایی را که زنان در زندگی روزمرة خود با آن روبرو 
هستند را به چالش کشیده است. وي در آثار خود نگاهی همه سویه دارد و خواننده را با خود به جهانی 

یی ها نمی برد، بلکه سختیها، زشتیها و پلشتیهاي زندگی را نیز مورد بررسی قرار می دهد.سرشار از زیبا
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پیرزاد به خوبی توانسته است جدال میان اعتقادات و امیال یک زن را به نمایش بگذارد و تضادهایی 
جتماعی پیرامون خود را را که امیال وي با عرف جامعه دارد را نشان دهد. شخصیتهاي زن آثار پیرزاد قوانین ا

به چالش کشیده و براي رسیدن به اهداف خود به مبارزه اي نهانی و زیر زمینی برخاسته اند.
جامعه شناسی ادبیات

می باشد و 1ارتباط جامعه شناسی و ادبیات به عنوان علمی جداگانه از ابتکارات مادام دواستال و  تن
و با عنوان جامعه شناسی ادبیات رشد و توسعه پیدا کرد.بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد

امر هنري و امر اجتماعی خصلتی مشترك را به نمایش می گذارند. هم این و هم آن در نهایت «
اموري صوري و روش جامعه شناسی به معناي دقیق نوعی شکل شناسی است یا بهتر بگوییم، تکنولوژي فرم 

، نشانه ها و وضع و حالت هاي آگاهی است ... ، امور اجتماعی هنري است هاي معین، چهارچوب، مناسک
).70: 1388ستوده،»(که جمع آن را زندگی می کند

اغلب اوقات، هنري که در جامعه رواج دارد بازتابی از اوضاع و احوال اقتصادي و مذهبی و سیاسی 
عه برآیندي از همان جامعه است، به طوري جامعه است. ادبیات نیز به عنوان اصلی ترین نماد فرهنگ هر جام

که هر دورة خاص تاریخی ویژگی هایی دارد که آثار هنري آن دوره رنگ و بوي آن را به خود می پذیرد. به 
همین دلیل است که سبک هر دوره از سبک دوره هاي قبل و بعد کامالً متمایز است.

ادبی در رابطه با سایر پدیده هاي اجتماعی موضوع جامعه شناسی ادبی به طور کلی بررسی پدیده هاي
بررسی از دید جامعه شناسی، نمی تواند بدون تحریف اثر و تاثیر آن بر خواننده باشد؛ و این واقعیتی «است.

در قرن نوزدهم مارکسیست ها مجادالتی پیرامون ). «14: 1386زرافا،»(است که در ماهیت خود هنر نهته است
وجود آوردند که منجر به شاخه شاخه شدن آن شد و از جمله شاخۀ نقد اجتماعی به جامعه شناسی ادبیات به 

). البته امروزه وظیفه جامعه 9: 1390گلدمن،»(وجود آمد که در وهلۀ نخست به بررسی متن ادبی می پردازد
وصاً شناسی ادبیات متفاوت از گذشته شناخته می شود چرا که نوعی توازي میان جامعه شناسی ادبیات (خص

رمان) و رشد تاریخی آن وجود دارد.
جامعه شناس با مفاهیم زندگی اجتماعی که نویسنده در ذهن داشته است سر و کار دارد و به همین دلیل 
موقعیت طبقاتی و آگاهی اجتماعی نویسنده نیز براي او مهم است. مهم تر از همۀ این موارد درك نویسنده از 

ویش به طور مستقیم و یا غیر مستقیم کسب کرده است.تجاربی است که در طول زندگی خ
جامعه شناسی براي ارتباط با ادبیات باید دلیل قانع کننده اي ارائه دهد و در حال حاضر بهترین توجیه 
براي اختالط جامعه شناسی و ادبیات می تواند بررسی مناسبت واقعیت هاي موجود در متن و مخاطبان باشد. 

باید منطق هاي طبقه بندي عوامل سازندة این شبکه را روشن کند و نشان دهد که جامعه جامعه شناسی ادبی «

-1 Taine
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شناسی متن و تجربۀ زیباشناختی مربوط به آن، چگونگی جامعه شناسی نهاد ادبی، طبقات اجتماعی و 
).77همان، »(خوانندگان باشد

امعه شناسی ادبی هستند که ، سه تن از بزرگان ج3و لوسین گلدمن2، گئورگ لوکاچ1میخائیل باختین
بخشی از فعالیتهایشان را به این زمینه اختصاص داده اند. خصوصاً لوسین گلدمن که به حق پدر نقد نو بوده و 

پیرو نظرات لوکاچ است.
اجتماعی -ساختگرایی تکوینی، بررسی منش تاریخی«گلدمن به ساختگرایی تکوینی اثر توجه داشت. 

). او هر اثر ادبی و یا فلسفی 11: 1369گلدمن،»(طفی و عقالنی فرد آفریننده استداللت هاي عینی زندگی عا
را جزئی مستقل از خالق اثر می داند؛ چرا که نویسنده خود وابسته به یک گروه است، و این گروه نیز جزئی 

ود به نوعی اقتصادي است. با توجه به این مسئله آفریننده اثر خ-تاریخی-سیاسی-از یک ساختار اجتماعی
یک گروه محسوب می شود، و هر گروه هم جهان بینی خاص خود را دارد. در این میان نقش دین و مذهب 
را نباید نادیده گرفت، چرا که مذهب نقش اساسی در ایجاد جهان بینی دارد. در نهایت این جهان بینی فرد 

در اثر تعامل با گروههایی که در اثر آفرینشگر است که در شکل گیري اثر مهم و مؤثر است. جهان بینی که
تعامل با گروههایی که نویسنده عضوي از آنهاست شکل گرفته است.

با این توصیف متفکران جامعه شناسی ادبیات نقش جامعه شناختی براي رمان قائل هستند. در نظر 
هیچ هنر یا گونۀ دیگري «دلیل ایشان رمان ارتباط مستقیمی با واقعیت هاي موجود در اجتماع دارد. به همین 

: 1386زرافا،»(از ادبیات وجود ندارد که بتوان آن را در برگیرندة حقایق فراوان وجود انسانی دانست، مگر رمان
145.(

نویسنده در اثر خود در واقع جامعه را توصیف می کند و در پی دگرگون ساختن آن است. نویسنده و 
نري در پی تخریب جهان پیرامون خود و آفریدن جهانی نو ایده آل است. نویسنده کالً هنرمند با آفرینش اثر ه

در اثر خود خواسته یا ناخواسته راه حل ارائه می کند. راه حل آفرینش جهانی نو و بهتر براي زندگی ایده آل 
عه اي را توصیف یا مدینۀ فاضله. در زمانی که آفرینشگر از جامعۀ پیرامون خود ناراضی است در آثار خود جام

در جامعه شناسی ادبی تحوالت اجتماعی و سیاسی از « می کند که در آرزوي پروردن آن است. با  این وصف 
).105: 1383تندرو صالح،»(اهمیت واالیی برخوردار است

نویسنده این مشکالت را می بیند و هر روزه با آنها درگیر است. وي در آرزوي اصالح امور است که 
نویسد. گاهی موفق می شود و گاهی نه. نویسنده در تمام مراحل نگارش اثر خود کسانی را مد نظر می می 

گیرد که درد مشترکی با وي دارند، چنین کسان و یا کسی است که مخاطب ایده آل نویسنده است.
جامعه شناسی ادبیات در ایران    

1Mikhail Bakhtin
2 Georges lukacs
3 Lucien Goldman
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علم جدیدي است که در سدة نوزدهم به وجود آمده جامعه شناسی ادبی، همان طور که گفته شد 
است، و بیش از صد سال از عمر آن نمی گذرد. اما در کشور ما آن چنان که باید و شاید شناخته شده نیست. 
شناخت کمابیشی که ایرانیان از جامعه شناسی ادبی دارند از طریق ترجمۀ  آثار متفکران روسی و همین طور 

باختین است. کسانی همچون نیما، پاینده، شفیعی کدکنی، براهنی و دیگران آن را آثار لوکاچ ، گلدمن و
پرورانده اند.

). زمانی که انسان 21: 1357شریعتی،»( انسان ... سلولی از پیکرة اجتماع است« شریعتی معتقد است 
جمعی است. وقتی که با جمع و در کنار جمع است خود را با آنان می شناسد. خودآگاهی اش مطابق شناخت
می گوید خود را می شناسد در واقع جمعی را که با آنان زندگی می کند را می شناسد.

نیما به عنوان اولین کسی که در ایران پی به ارتباط تنگاتنگ ادبیات و جامعه شناسی برده بود، در چند 
آنها درگیر و عجین بودند. از جمله در شعر خود به مسائل اجتماعی پرداخت. همان مسائلی که مردم عادي با

شعر خانوادة یک سرباز که از اشعار اجتماعی وي است.
امروز شعر و فرق ندارد هنر، براي خواص است ... این قسم هنر مشکل «نیما اعتراف می کند که 

به خود زحمت است. پیش از انس و عادت به طرز کار براي عموم مردم و براي کسانی تنبل که نمی خواهند
فعالیت دماغی ، فهم این قبیل اشعار مشکل است. اما فهم این نکته آسان است که تکامل ذوق و فکر انسانی 

). این اعتراف نیما نشان از تحول فکر ادبی در نویسندگان و 32: 1358نیما،»(را احمقانه است انکار کردن
ر و نثر به یکدیگر دارد.شعراي این دوره دارد. وي سهم بسزایی در نزدیک کردن شع

برخی از متفکرین جامعه شناسی ادبی بر این عقیده اند که براي بررسی اثر، قبل از پرداختن به متن و 
در چه خانواده -محتواي اثر باید دید که نویسنده پیش از نوشتن اثر تحت تأثیر چه عواملی قرار داشته است

و در واقع چه مکانیسم هایی نویسنده را -ماعی آموزش دیده استاي به دنیا آمده است و در چه طبقۀ اجت
متأثر کرده اند، ولی دستۀ دوم خط بطالنی بر این عقیده کشیده و معتقدند که براي بررسی اثر باید فقط متن را 

متن پیش رو مطرح است. محتواي پیش از پیدایش اثر هنري در « بررسی کرد. براهنی جزو این دسته است:
طرح نیست، بلکه محتوایی مطرح است که از طریق فرم و بعدها از طریق ساختار به خواننده منتقل می متن م
). ولی اثر هنري در تمامیت خود نشانگر شخصیت نویسنده و طرز فکر وي است و 84: 1373براهنی،»(شود

ن شخص همین طور جامعه اي که نویسنده در آن پرورش یافته است و ارزش هاي آن در جسم و جا
نویسنده نهادینه شده است.

بررسی جامعه شناختی آثار پیرزاد
پیرزاد در آثار خود به مسائل و مشکالتی که زن ایرانی در جامعۀ خود با آنها درگیر است را مورد 

است. بررسی قرار داده است. مشکالتی که زن ایرانی در طول قرون متمادي با آنها درگیر بوده و دم برنیاورده
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ولی در زمان حال و با رشد روزافزون فمینیسم، زن ایرانی مدعی به دست آوردن آنچه که سالیان متمادي از 
آنها دریغ شده است می باشد؛ از جمله آزادي و برابري با مردان.

ازدواج اجباري
اجباري نام برد. از جملۀ مشکالت و مسائلی که پیرزاد در آثار خود بدان پرداخته است می توان از ازدواج

ازدواجهایی که به اجبار پدر یا محیط اجتماعی صورت گرفته است. در داستان مگس راضیه بانو به اجبار 
مادر عالیه «عروس شده است و به عنوان اعتراض تنها می تواند ظرف غذا روي لباس سفید عروسی بریزد.

).33: 1381د،پیرزا»(می خندید. می گفتند نمی خواسته با بابام عروسی کنه
المیرا سمونیان در داستان چراغها را من خاموش می کنم، نیز یکی دیگر از قربانیان ازدواج اجباري 

پدرم گفت شاعر به درد نمی خورد. گفت به خاطر ثروتم می خواهد با من ازدواج کند. گفت کسی «است:
).184-183: 1380اد،پیرز»(عاشق دختر کوتوله نمی شود ... پدرم گفت اگر زنش نشوم ... 

خانم نوراللهی از طرف خانواده تحت فشار قرار می گیرد که با پسر عمویش ازدواج کند. ولی او موفق 
می شود که با مرد مورد عالقه اش ازدواج کند. و این اعتراضی است که زن امروزي به قوانین جامعه می کند.

از «که موافق ازدواج با پدر آلنوش نبوده است:مادر آلنوش در داستان گوش ماهی ها، زن سرکشی است 
).294: 1381پیرزاد،»(اولش هم نمی خواستم! پدرم وادارم کرد! اگر پاي بچه وسط نبود تا حاال رفته بودم

طالق
طالق نیز یکی از مسائل مهمی است که در قرن معاصر و در اثر پیشرفت امواج فمینیسم، رشد بسیار 

است. البته ناگفته نماند که طالق نه به عنوان مسئله اي جدید بلکه به عنوان مسئله اي که چشمگیري داشته 
زنان براي به وجود آوردن آن پیش قدم می شوند، در این داستان ها مورد بررسی قرار گرفته است.
با این که در داستان لنگه به لنگه ها، زن داستان انگار که به اشتباه همسر مرد دیگري شده است.

همسرش مرد خوبی است ولی زن همیشه ناراضی است. در انتهاي داستان تلویحاً اشاره می شود که زن از 
نمی دانم چند وقت است که با روانپزشک می نشینیم «همسرش جدا شده و با روانپزشکش ازدواج کرده است:

: 1381پیرزاد،»(رتب و بی گرد و خاكو کارتون هاي والت دیسنی تماشا می کنیم. در قصري بزرگ و زیبا و م
79.(

در داستان لکه ها لیال از همسرش علی جدا می شود، چرا که وي به زندگی مشترکشان بی اعتنا است 
و به لیال خیانت می کند. علی مدام از محل کار غیبت می کند و پس از درگیري اخراج می شود. لیال از این 

این که نشد زندگی، باید تکلیفمو روشن کنی ... علی صندلی را عقب زد و لیال گفت « وضعیت ناراضی است:
پا شد، کاسۀ آش رشته را از روي میز ناهارخوري برداشت، چند لحظه زل زد به لیال. بعد کاسه را برگرداند 

).104همان،»( روي میز: حاال تکلیفت روشن شد؟ ببینم این یکی رو چه جوري پاك می کنی
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استان ها پیرزاد آدم هاي اشتباهی را با هم زوج کرده است.مثل مهناز و فرامرز که زوج در برخی د
مناسبی براي هم نیستند. فرامرز مردي سنتی است که زنی با نقش سنتی می خواهد، زنی خانه دار و با سلیقه 

در محیط کار و که شبانه روزش را صرف خانه داري کند. ولی مهناز زن کار و پیشرفت است و زنی است که 
بیرون از منزل بسیار موفق است. دنیایی که مهناز در آن سیر می کند دنیاي دیگري است. براي او خانه و خانه 
داري اهمیت چندانی ندارد. او همیشه به فکر کار و پیشرفت بیشتر است. این تفاوت در نهایت موجب 

مهناز «که براي هردوشان شکنجۀ مداوم است:جدایی این زوج می شود. مهناز خوشحال است از پایان زندگی
رفت توي حمام. در را بست و نشست کف زمین و با خودش گفت: چه خوب شد کارمو ول نکردم! چه 

).119همان،»(خوب شد بچه دار نشدم
در داستان پرالشز مینوش و شهاب با داشتن یک فرزند به بن بست می رسند. مینوش زنی است که 

ازدواج مینوش و شهاب به دو سال هم نکشید. مینوش بچه را گذاشت «ها کرده و فرار می کند:همه چیز را ر
پیش شهاب و گفت به مسافرت می رود. یکی دوبار از انگلستان کارت پستالی براي ترانه و مراد فرستاد و 

).166همان،»(دیگر خبري ازش نشد
تر خالۀ گارنیک، به تازگی طالق گرفته است. در رمان چراغ ها را من خاموش می کنم، ویولت، دخ

دختر بیچاره «هر چند ویولت از زیبایی بهره اي دارد ولی با شوهرش به تفاهم نرسیده و جدا شده است چون:
حق نداشت تنها برود سر کوچه. حسودي می کرد و جنجال راه می انداخت. واویال اگر کسی توي خیابان یا 

د. می گفت حتماً خبري هست. می گفت چرا نگاهت کردند؟ سگ خوشگلی مهمانی به ویولت نگاه می کر
).121: 1380پیرزاد،»(که نگاهت می کنند؟ خالصه جان به لبش کرد

در رمان عادت می کنیم، آرزو شخصیت اول داستان سال هاست که از همسرش حمید جدا شده و 
ت آوردن زندگی بهتر در کشوري بیگانه با حمید به تنهایی با دخترش آیه زندگی می کند. آرزو براي به دس

ازدواج کرده است. ولی بعد از مدتی و با داشتن یک دختر است که متوجه می شود، همسرش آن مرد ایده 
از لیوان دسته دار خودکاري برداشت، روي تکه «آلی که او فکر می کرد نیست و تصمیم به ترك او می گیرد:

ۀ ازدواج را از انگشت درآورد گذاشت روي کاغذ و یک دستش دست آیه و اي کاغذ نوشت: ما رفتیم. حلق
یک دستش چمدان از خانه بیرون رفت. تمام مدت پرواز به ایران، توي هواپیما به سبد رخت چرك فکر کرد 
با جوراب هاي صد در صد کتان و لب به هم فشرد. به انگشت بی حلقه اش نگاه کرد و فکر کرد: عجب 

).221: 1383رزاد،پی»(خري بودم
فقر

فقر مهمترین مساله هایی است که فشار مستقیم بر زنان دارد؛ چرا که زنان به خاطر موقعیتی که در 
خانواده دارند و همین طور به خاطر کودکانشان، بیش از مردان فشار فقر را احساس می کنند. در آثار پیرزاد 

به زیبایی این موضوع نهفته شده است.
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تان خانم ف زن خوشبختی است، خانم ف هرچند که دچار فقر مفرط نیست ولی ناگفته در داس
پشت میز کوچک آشپزخانه می نشیند، ورقی کاغذ می گذارد «پیداست که از نظر مالی تحت فشار است:

جلویش و شروع می کند به پیش بینی خرج هاي ماه آینده: گوشت، میوه، برنج، جوراب براي یاسمن، قسط 
یون، لباس زیر براي آقاي ف، تعمیر یخچال، کاموا براي بافتن شال گردن براي بردیا. بعد مخارج ماه تلویز

گذشته را حساب می کند. اگر خرج ماه قبل با حقوق آقاي ف سربه سر باشد، خانم ف خوشحال نمی 
).50: 1381پیرزاد،»(شود

نی است که با فقر دست و پنجه نرم می کند. در داستان یک روز مانده به عید پاك، مادر طاهره از نوع زنا
همسر وي سرایدار مدرسه است. وي معتاد است و دیگر قادر به کار کردن نیست. مادر طاهره وظایف 

مدرسه تعطیل شد و بچه ها «همسرش را انجام می دهد، ولی فقر همیشه بر زندگی ایشان سایه افکنده است:
). فقر خانواده 257همان،»(با جارو و خاك انداز از پله ها باال رفترفتند. معلم ها هم رفتند و مادر طاهره

تأثیر مستقیم بر زندگی کودکان دارد و در اینجا نیز می بینیم که طاهره از این فقر سهم بسزایی برده 
خواستم حرفی زده باشم: پشت دامنت کثیف شده. با انگشت روي شیشه ضربدر بزرگی کشید: کثیف «است:

). 256همان،»(شم داره نخ نما می شهنیست. روپو
زن هاي فقیر دیگري که پیرزاد در ضمن داستان از آنها نام می برد شامل: آشخن خدمتکار کالریس، عفت 

خانم رختشوري که به منزل ادموند می آید، یوما زن فقیر عربی که به منزل کالریس رفت و آمد دارد، است.
زنانبرابرخواهی

از جامعه قدیم و سنتی به جامعۀ نو و مدرن، طی فرایند صنعتی شدن و نوسازي تغییراتی که در گذر
اجتماعی در سایر نهادهاي اجتماعی، نظیر آموزش عالی، ارتباطات جمعی، گسترش شهرنشینی، -اقتصادي

قوانین کار و خانواده و حتی جنگ سبب گردید تا زمینه هاي مساعد و مطلوبی براي مشارکت زنان در 
هاي اقتصادي، اجتماعی و تولیدي فراهم گردد. ظهور جنبش اجتماعی زنان و برابر خواهی نیز این روند فعالیت

را تسریع کرد.
پیرزاد در اکثر داستان هاي خود زن را در نقش سنتی خود معرفی کرده است. زن خانه داري که نقش 

البته در رمان عادت می کنیم است که این مادر، همسر، خدمتکار، آشپز و ... را به طور همزمان به عهده دارد.
نقش تغییر پیدا کرده است. پیرزاد در این رمان هنجار شکنی کرده و زن داستان را در نقشی کامالً متفاوت از 
آنچه در جامعه سنتی می شناسیم به ما معرفی می کند. او شغلی براي قهرمان داستان در نظر گرفته است که 

نه به عنوان یک معلم یا پرستار و یا هر شغل مناسب براي زن، بلکه به عنوان کامالً خاص است. او را
صاحب یک بنگاه معامالت ملکی معرفی کرده است. در برخی دیگر از داستان هاي کوتاه پیرزاد نیز زنان به 
آگاهی و شناخت از خود و توانایی هاي خود رسیده و نقش هاي اجتماعی جدیدي را برعهده می گیرند؛ 

همچون داستان لکه ها و پرالشز.
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در داستان عادت می کنیم، آرزو زنی است که به نسبت دیگر زنان داستان هاي پیرزاد پیشرفت چشمگیري 
داشته است. او زنی است که عادت هاي جامعه را از بین می برد. او از همسرش جدا شده و شغلی غیر 

است. او با قدرت هر چه تمامتر زندگی خود، دخترش آیه متعارف براي زن ایرانی را براي خود انتخاب کرده 
و مادرش را اداره می کند.

کاسب هاي محل از این که « وقتی که پس از مرگ پدر، آرزو تصمیم گرفت کسب و کار پدر را دنبال کند
بنگاه آرزو تصمیم گرفته بود کار پدر را دنبال کند اول تعجب کرده بودند، بعد پوزخند زده بودند که زن و

).110: 1383پیرزاد،»(معامالت ملکی چرخاندن؟ سردو ماه بریده
ولی آرزو نه تنها سر دو ماه نبرید و خسته نشد، بلکه کار پدر را نیز توسعه داد و با موفقیت به کار ادامه 

د و تصمیم مامانم از شرکتی که تویش کار می کرد استعفا دا«داد . بدهی هاي پدر را به مرور باز پرداخت کرد.
گرفت بنگاه بابابزرگم رو اداره کنه. با طلبکارها هم حرف زد که طلب هاشون رو قسطی بگیرند. گمونم هنوز 

).187همان،»(هم داره طلب ها رو می ده
آرزو زیر بار مشکالت سرخم نمی کند، بلکه مبارزه کار همیشگی اوست. او حاضر نیست زیر بار حرف 

آرزو « ختن گلخانه آمده است به حرف او گوش نمی کند و سرخود کار می کند.زور برود. بنّا که براي سا
یک قدم رفت جلو. ببین عمو. گفتم از این جا بچین، بگو چشم. فهمیدي؟ مرد چشم دراند: نفهم خودتی. 
مهندس گفته از این جا بچین، از همین جا می چینم. اصالً تو چه کاره اي؟ و رو به وردست غر زد: عجب 

افتادیم ها. آخر عمري باید از دو تا ضعیفه فرمون ببریم. ... بنّا و وردست با دهان باز زل زدند به آرزو گیري
که کلنگ زد و نفس نفس زد وکلنگ زد و خیس عرق شد و نصف دیوار نصفه خراب شد. کلنگ را پرت 

ت: یا از جایی که گفتم کرد کنار شیر آب، گرة روسري را محکم کرد، انگشت اشاره را گرفت طرف بنا و گف
-57همان،»(می چینی یا هم االن جل و پالست رو جمع می کنی می زنی به چاك. شیرفهم شدي آقا رستم؟

58.(
در داستان لکه ها لیال از جمله زنانی است که به وضعیت موجود راضی نیست و در پایان داستان از زنی 

همسرش علی ثابت می کند که می تواند بار زندگی را سنتی و خانه دار تبدیل به زنی شاغل می شود. او به
حمید بطري نوشابه را باال برد: به سالمتی همۀ لکه هاي دنیا! رویا خندید. علی پیتزا «به تنهایی بر دوش بکشد.

)103: 1381پیرزاد،»(گاز زد. پیشخدمت که صورت حساب را آورد، لیال دست دراز کرد
د موافق با پیشرفت زنان داستان نیستند. در داستان زندگی دلخواه آقاي برخی مردان در داستان هاي پیرزا

بافتنی هاي رنگارنگ می بافت و می « ف، بعد از بازنشستگی و خانه نشین شدن آقاي ف، همسرش خانم ف
). آقاي ف که عادت به وضعیت جدید ندارد و 43همان، »(فروخت. فتانه و فرزانه در اداره ترفیع گرفته بودند

تظار نداشت که نقش زن و مرد در خانه عوض شود، دچار سردرگمی و پریشانی است. شاید منتظر است ان
آقاي ف منتظر بود بهار بیاید و باغچه از خواب بیدار شود. «که وضعیت عوض شود و به شکل سابق برگردد.
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ي خانه می روزها خانه ساکت بود و جز صداي تیک تاك ساعت ها صدایی شنیده نمی شد. آقاي ف تو
گشت. لوالهاي درها را روغن کاري می کرد و پیچ شیرها را سفت. کسی در خانه نگران خواب باغچه 

).43همان،»(نبود
فرامرز همسر مهناز  در داستان آپارتمان، با دیدي پدرساالرانه به زنان می نگرد و از پیشرفت همسرش 

ي زنهاي فرنگی رو درآوردن و مدام فکر شرکت و باید با زنی ازدواج می کردم که عوض ادا« ناراضی است.
).فرامرز کار بیرون منزل را 117همان،»(پیشرفت در کار و این جور مزخرفات، فکر خونه زندگیش باشه

منحصر به زن فرنگی می داند. به نظر او زن ایرانی باید همچنان در پستوي خانه بماند و جز آشپزي و بچه 
در داستان پرالشز با آقاي نقوي آشنا می شویم. نامزد سابق ترانه، قهرمان داري کار دیگري انجام ندهد. 

داستان. آقاي نقوي سعی در عوض کردن ترانه دارد. ترانه با موهاي فرفري دلخواه او نیست. او عالقمند به 
، همان»(آقاي نقوي از موي فرفري خوشش نمی آید«داشتن بچه و متعاقباً داشتن همسر خانه نشین دارد. 

هفته اي دو بار سر می شست. موهاش را با بیگودي هاي خیلی «) و ترانه براي راضی نگه داشتن او144
).144همان،»(درشت می پیچید و بعد از خشک شدن اتوشان می کرد
و در واقع زنی جدید است، مادر ادموند است. "منی"یکی از زنانی که در پی شکستن سنتها و پی ریزي

موفق نمی شود به آنچه می خواهد برسد ولی تالش خود را می کند. در حالی که عمه و هرچند او در نهایت
مادر بزرگ ادموند نگران آداب و سنن هستند، و از او و دیگر زنان خانواده انتظار دارند این سنت ها را 

پدر باشد و مادر بزرگ گفت: نجابت یعنی این که زن تا قبل از ازدواج مطیع خواسته هاي«پاسداري کنند. 
بعد از پیوند مقدس زناشویی از شوهر تمکین کند. این آداب و رسوم هزاران سالۀ ماست.
). 305همان،»(مادرم پوزخند زد: آداب و رسوم هزاران سالۀ ما دربارة نجابت مردها چه نظري دارد؟
یم. او سرکشی را از در بخش آخر داستان سه روز مانده به عید پاك، با آلنوش، دختر ادموند آشنا می شو

مادر ادموند به ارث برده است. منتها جرأت و جسارت بیشتري دارد. و یا شاید به خاطر پیشرفت اجتماع 
است که وي موفق می شود که به آنچه می خواهد رسیده و سنت ها را بشکند. او یک ارمنی است که می 

هاي خانواده اش مواجه می شود. هرچند که خواهد با بهزاد که مسلمان است ازدواج کند، ولی با مخالفت 
آلنوش خم شد طرف من، دستش را «این جسارت به قیمت گزافی براي آلنوش و خانواده اش تمام می شود.

گذاشت روي فرمان ماشین و براق شد. با شخص مسئله ندارید! با یک مشت فکر و عادت و رسم و رسوم 
). 284همان،»(متحجر مسئله دارید

م مدرسه اي که ادموند مدیر آن است، هم زن با جسارتی است که همانند آلنوش عاشق پسر دانیک، ناظ
هر بالیی که فکر کنی سرش آوردند! کتک خورده! کشیش توي «مسلمان همسایه شده است. ولی در نهایت:

کلیسا تکفیرش کرده! بچه و بزرگ توي کوچه و خیابان تف کردند توي صورتش! ... پسر خاله اش می 
).306همان،»(واسته بکشدشخ
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دانیک و آلنوش، با اختالفی چند ساله در یک شرایط قرار می گیرند، دانیک شکست خورده و گریخته و 
در شهري غریب زندگی جدیدي ساخته، ولی آلنوش در نهایت به خواستۀ خود می رسد.

نتی است. او تسلیم بی در داستان چراغ ها را من خاموش می کنم، کالریس یک زن ارمنی خانه دار و س
قید و بند خواستۀ مادر و سنت هاي کهن است. او با اینکه مترجم خوبی است ولی فرصتی براي انجام 
اینگونه امور ندارد. او در جریان داستان دچار توهم شده و به خاطر آداب دانی همسایۀ جدید، گمان کرد که 

درگمی کرد ولی در نهایت همین اشتباه او را متوجه او عاشقش شده است. هرچند این اشتباه او را دچار سر
خود کرد. همین اشتباه موجب شد تا او تغییراتی را در خود و در نتیجه در خانوادة خود دهد. کالریس در 
ابتداي داستان هیچ اندیشه اي بجز نظافت و آشپزي نداشت ولی در انتهاي داستان می بینیم که می خواهد 

خانم نوراللهی انگار که منتظرم باشد «راي براي زنان با خانم نوراللهی همکاري کند.براي به دست آوردن حق
از دوباره دیدنم هیچ تعجب نکرد. وقتی پرسیدم براي انجمنشان چه کاري از دستم برمی آید، نگاهم کرد، 

).280: 1380پیرزاد،»(لبخند زد و گفت: خیلی کارها. جمعه با هم حرف می زنیم
اثیرگذارترین زن این داستان خانم نوراللهی است. او که منشی آرتوش در شرکت است، فعالترین و ت

طرفدار حقوق زنان است. او براي گرفتن حق راي براي زنان ایرانی تالش می کند و در اجتماعاتی که به 
-"و آزادي زن "به تابلو اعالنات تاالر اجتماعات نگاه کردم. « همین دلیل تشکیل می شود سخنرانی می کند.

). وي سعی در تفهیم معنی آزادي به زنان رنج 77همان،...»(ساعت شروع -سخنران خانم پروین نوراللهی
خانم نوراللهی خواند: بیدار شو خواهر در دنیایی که « کشیدة ایرانی که چیزي راجع به آن نمی دانند، دارد.

دم گوش زن جوان گفت: منظورش جمیله جمیله ها با خون خود ... زن مسن با صدایی که من هم شنیدم
). 78همان »(خانم ما که نیست؟

بی ارزشی کار زنان
در جوامع گذشته و حتی در جوامع امروزي کار زنان به دلیل غیر مولد بودن، کار جدي به حساب نمی 

انجام می زنان با تمام کاري که انجام می دهند جزء نیروي کار محسوب نمی شوند چون براي کاري که« آید.
).57: 1373فرنچ،»(دهند مزدي دریافت نمی کنند

در آثار پیرزاد نیز این موضوع را به وضوح می توان دید. در داستان چراغ ها را من خاموش می کنم می 
بینیم که آرتوش به کالریس بی توجه است و گمان می کند او وقت خود را به بطالت می گذراند و به او می 

).81: 1380پیرزاد،»(اب ترجمه نمی کنی؟تو چرا کت«گوید:
در جریان داستان کالریسبا خانم سیمونیان آشنا می شود و در مسیري قرار می گیرد که ایراد همسرش و 

تا حاال چند بار «زندگیش را درك می کند. و شروع به فکر کردن به خودش و در واقع به جنس زن می کند.
آرتوش که فقط به شطرنج فکر می کرد. )«171همان،»(چند بار شام؟عصرانه درست کرده ام؟ چند بار نهار؟

).177همان،»(چرا کسی به فکر من نبود؟ چرا کسی از من نمی پرسید تو چی می خواهی؟
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کالریس به خودآگاهی نزدیک می شود. این خودآگاهی با طرح این پرسش ها و بی جواب ماندن 
هی که منجر به تغییر در زندگی کالریس و خانواده اش می آنهاست که شروع به شکوفایی می کند. خودآگا

گردد.

نتیجه گیري
با توجه به این نکته که هر اثر هنري به طور اعم و اثر ادبی به طور اخص متاثر از محیط اجتماعیی است 

ویسنده که نویسنده و هنرمند در آن زیسته و آن را تجربه و درك کرده است، باید گفت که زویا پیرزاد نیز ن
اي است که از میان مردم برخاسته و درد مشترك اجتماعی را درآثار خود به نمایش درآورده است. آثار وي 
وجهه اي فمینیستی دارد و با توجه به اینکه وي جزو نویسندگان زن است، در آثار خود بیشتر به مسائل زنان 

زیبایی در آثار خود منعکس کرده است. پرداخته است.وي مشکالت زنان را درك کرده و این مسائل را به
وي در آثار خود به طور عمده به مسائل زنان پرداخته است و معتقد است که وضعیت نا به هنجار زنان باید 

تغییر یابد.
پیرزاد زن ایرانی را انسانی توانمند می داند و معتقد است که او با توجه به توانایی هاي خود می تواند پا 

و یا گاهی فراتر از مردان در تمام ابعاد اجتماع ایفاي نقش کند. وجود داستان هایی در مورد به پاي مردان
زنان غیر مسلمان در آثار وي نشانگر این نکته است که مشکل مربوط به همه است و مسلمان و ارمنی ندارد. 

کشیده اند. پیرزاد موفق شده زنان آفریدة ذهن پیرزاد زنانی هستند که قوانین اجتماعی و سنت ها را به چالش 
است که مشکالت را تنها از منظر دید زن مورد کنکاش قرار دهد، و مردان آثار وي در بیشتر اوقات افرادي 

منفعل هستند. 
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انسان دوستی خیام
علی محمدي
استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه پیام نور

چکیده
پررنگ و -از آغاز شعر و ادبیات مکتوب فارسی تا قبل از حمله مغول-انسان دوستی در دوره اول

و گفتگو با فرهنگ و فلسفه یونان باستان چشمگیراست. بخشی از انسان دوستی دوره اول تحت تاثیر دیالوگ
عربی ظهور پیدا نکرده و دشمنی خود را شکل گرفت و بخشی از آن هم بومی بود، هنوز تصوف و عرفان ابن

باانسان دوستی این دوره آغاز نکرده بود. خیام نیشابوري جز معدود کسانی است در میان شاعران و متفکران 
درباره انسان اندیشیده است. ستون فقرات رباعیات او معطوف به انسان کالسیک ایرانی که به طور جدي

رود. خیام به جوهر هنر ماندگار است. انسان دوستی خیام سرآمد و اوج انسان دوستی دوره اول به شمار می
برده ،رباعیاتش را وقف درگیري و ستایش از زندگی و آرمانهاي انسانی کرده است. ستایش و اصیل پی

و غنیمت شمردن دم، تفسیر شریعت به سود انسان، ستایش خرد و خردمندي، اصالت دنیا و ستایش زندگی
روند که در این مقاله بر اساس رباعیات او بررسی و آزادگی از عناصر اصلی انسان دوستی خیام به شمار می

شوند.تحلیل می
مت شمردن دم، ستایش زندگی، انسان دوستی، رباعیات خیام، اصالت این دنیا، غنیها:کلیدواژه

خردمندي.
مقدمه:

ادبیات فارسی و دفترهاي شعر کالسیک ایران گاه انسان را مورد ستایش قرار داده ، گاه 
ازانسان فاصله گرفته و حتی به دشمنی با او برخاسته است. قدر مسلم این است بیشتر شاعران 

ه و به یک معنا شعر و تفکرشان ضد درباري و رسمی گذشته از انسان دوستی فاصله عظیم داشت
انسانی و اجتماعی بود. شعر غنایی گذشته نیز کم و بیش در رویکردبه انسان با ادبیات درباري و 
مدحی هم کاسه بود. در مجموع اگر بخواهیم از چشم انداز انسان دوستی به شعر و ادبیات فارسی 

اول به لحاظ تاریخی از آغاز شعر و بنگریم، سه دوره مشخص و متمایزي را خواهیم دید. دوره
شود. در این دوره هنوز شعر فارسی وارد ادبیات مکتوب فارسی تا قبل از حمله مغول را شامل می

عربی نگشته بود، لذا رویکردش به همین انسان خاکی و عوالم انتزاعی و فراحسی و عرفان ابن
جهت نیست پررنگ و برجسته است. بیزمینی مثبت است. به نظر می رسد انسان دوستی این دوره 

برخی محققان ادبیات فارسی روح غالب بر این دوره را متاثر از 
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جهانی، انسان مقام واالیی دارد. به لحاظ ادوار تصوف و عرفان فارسی، در تصوف خراسان 
توان با دالیل قوي از انسان دوستی دفاع کرد، به قول آن دانشمند عربی میبرخالف تصوف ابن

در تصوف خراسان، انسان دوستی و اندیشیدن به مصائب حیات انسانی و « بین و هوشیار ژرف
اي شود میان این ویژگی دردهاي مردم و حتی جانوران دیگر امري است چشمگیر و اگر مقایسه

تصوف خراسان با آنچه در تصوف ابن عربی است، تقابلی آشکار از این بابت میان دو اسلوب 
توان صوفی و عارف بود و مصائب و حتی عربی میواهد شد. در تصوف ابنتصوف آشکار خ

، 1384نابودي هزاران انسان را چنان دید که گویی آب از آب تکان نخورده است. (شفیعی کدکنی، 
38 -37.(

دوره دوم حدوداً از زمان حمله مغول و تسلط همه جانبه عرفان و تصوف ابن عربی و اخالف 
گیرد. به گمان نگارنده از انسان دوستی به معناي دوره اول به را در بر میاو تا عصر مشروطه 

توان در این دوره سخن گفت ، در عرفان و تصوف ابن عربی و اسکوالستیکی از دشواري می
توان سخن گفت. البته باید اذعان باید کرد، انسانی که در انسان به معناي عینی و جزئی کلمه نمی

است و انسان کامل هیچ شباهتی به انسان » انسان کامل«بینی حضور دارد، این ذهنیت و جهان 
باید افزود شاعران و هنرمندانی همچون » دفع دخل مقدر«دوره اول ندارد. به قول قدما از باب 

سعدي، موالنا و حافظ به لحاظ تاریخی در دوره دوم قرار دارند، ولی به لحاظ انسان دوستی 
اي که . دوره سوم نیز از عصر مشروطه شده و تا به امروز ادامه دارد. دورهاندمتعلق به دوره اول

مشخصه بارز ادبیات و تفکر معاصر است. در این دوره برخالف ) 1(»ذهنیت مشروطگی واومانیستی«
اول و دوم ، بیشترین دغدغه انسان دوستی مشاهده می شود، تا جائیکه زمینه شعر و ادبیات معاصر 

دهد.ن و اجتماع تشکیل میفارسی را انسا
جا دارد در همین جا درباره عنوان مقاله یعنی انسان دوستی خیام بحث بکنیم. به گمان نگارنده 

، )2(گرایی، اومانیسمنسبت به معادلهاي دیگر این کلمه از قبیل انسان» انسان دوستی«اصطالح 
تر فارسی سازگارتر و نزدیکمحوري و غیره با روح شعر و ادبیات کالسیکاصالت انسان، انسان

تردید اندیشه و پارادایم اومانیسم به معناي اروپایی کلمه در متن و بطن اروپایی بعد از است. بی
ادبی  بود که در دوره - رنسانس امکان رشد و بالیدن پیدا کرد. اومانیسم ابتدا یک جنبش فلسفی

ان از مقدرات الهیاتی از نوع کاتولیک سازي انسرنساس اروپا به وجود آمد، جوهر اومانیسم رها
) 1383،36(دیویس، » اي واکنش در برابر استبداد کلیسایی بوداومانیسم تا اندازه«بود، چرا که 

طلبید وجستن عناصر بنابراین این مفهوم از اومانیسم بطن و متن تاریخی خاص خود را می
با آن فضاي متفاوت است کاري عبث و اومانیسم در فضاي ادبی و فرهنگی گذشته ایران که از بن 

غیرعلمی است. باید افزود براي اومانیستهاي اروپایی، انسان معیار همه چیزها بود نه خداوند. در 
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معیار همه چیز است، به این معنا رینولد » خداوند«حالیکه در فضاي فکر و تمدن کالسیک ایرانی 
خوانیم وجود آنچه ما آن را اومانیسم میدر اسالم جایی براي«نویسد: نیکلسون به درستی می

). بخشی از انسان دوستی قرون 1382،128(نیکلسون، » ندارد تا مستلزم ارزش یا کفایت فرد باشد
سوم، چهارم و پنجم ه.ش در ادبیات و فرهنگ ایرانی تحت تاثیر دیالوگ و گفتگو با فرهنگ و 

عربی ظهور د، هنوز تصوف و عرفان ابنفلسفه یونان باستان شکل گرفت و بخشی از آن بومی بو
پیدا نکرده و دشمنی خود را با انسان دوستی اعالم نکرده بود. از طرف دیگر انسان دوستی مورد 

عرفا و متصوفه اسالمی تفاوت عمیق دارد. با این » انسان کامل«نظر در این مقاله با نظریه 
خیام، اومانیسم سعدي، اومانیسم حافظ و توضیحات روشن شد تعابیر اومانیسم خیام، انسان گرایی 

غیره دوراز احتیاط علمی و نادیده گرفتن حقوق تک تک اصطالحات و واژه هاست زیرا به کار 
بردن این گونه تعابیر به معناي نادیده گرفتن شرایط زمانی  و مکانی و اصل تاریخمندي مفاهیم 

کمک بگیریم. برخی محققان در این است. براي رفع شبهه بهتر است از اصطالح انسان دوستی 
کنند که منظورشان همان انسان دوستی است. دکتر را به اول اومانیسم اضافه می"نوعی"مورد، قید 

» انسان دوستی بوالحسن«شفیعی کدکنی در تحقیق خود درباره ابوالحسن خرقانی، از تعبیر 
) استفاده کرده است.1385،36(شفیعی کدکنی، 

طرح مسأله
رسد عمر خیام نیشابوري جزء معدود کسانی در میان شاعران و متفکران کالسیک ر میبه نظ

فارسی باشد که درباره انسان به طور جدي اندیشیده است. ستون فقرات رباعیات اندك او معطوف 
به انسان است. انسان دوستی خیام به طرز عجیبی نماینده شایسته انسان دوستی در دوره اول به 

ترین ویژگی انسان دوستی دوره اول، در مجموع این دنیاگرایی و شاد د. شاید مهمروشمار می
) در پژوهش خود درباره احیاي فرهنگی در عهد Kraemerزیستن انسان در این دنیا باشد. کرمر (

شمسی) سخن - گرایی در عصر اسالمی (قرون سوم و چهارم هجريآل بویه از نوعی انسان
دنیاخواهی است... رایحه دنیاخواهی و «یهاي مهم این عصر از نظر او گوید و یکی از ویژگمی

دیانت گریزي که مقصود از آن لذت خواهی و دنیویت است در مجالس و محافل فلسفی و ادبی 
)1375،22(کرمر ، » این عصر منتشر بود.

برجسته بنابراین یک نوع شیوه تفکر و دیدگاهی که امیال و نیازهاي انسان را در این دنیا 
دهد؛ گرایش غالب شاعران و سازد و در نهایت شیوه زیستی مبتنی بر اصالت زندگی ارائه میمی

نویسندگان دوره اول است. در این میان خیام سرآمد همه شاعران دنیاگراست. خیام با تامل فلسفی 
ز مرگ، اندیشد و از اینکه از ذرات جسم متالشی شده انسان پس ابه سرنوشت نهایی انسان می

اي که از خاك یک انسان متالشی شده کند. یا سبزهگر در کارگاه خویش، کوزه خلق میکوزه
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اندازد، در نهایت این فیلسوف زندگی، حکیم بزرگ، روییده است، او را به یاد نیستی انسان می
ی برپا کند که اي کاش دنیایکند و بارها آرزو میمخاطب خود را به زندگی در این دنیا دعوت می

توانست به کام دل در آن بزید:شد که آزاده میمی
گر بر فلکم دست بدي چون یزدان

برداشتمی من این فلک را ز میان
وز نو فلکی دگر چنان ساختمی   

)101،1385کازاده به کام دل رسیدي آسان     (خیام،
هاي انسان دوستی و دگی در این دنیاست. حال به تماشاي جنبهکام دل از نظر خیام تمتع از زن

نشینم.عناصر آن در رباعیات خیام می
عناصر انسان دوستی در رباعیات خیام

ستایش زندگی و غنیمت شمردن دم- الف
تردید اساس هستی شناسی فلسفی خیام به سود زندگی بنا شده است. این امر ویژگی بی

رسد مفهوم زندگی از نظر خیام همان دم و مغز و کم حجم اوست. به نظر میغالب رباعیات پر
اي است که میان گذشته و آینده قرار دارد به تعبیر دیگر زندگی از نظر این حکیم لحظه

میان دو عدم است. ستایش زندگی، یکی از مضامین مرکزي ادبیات قرون شاعر،همان لحظه ي
خیام به خاطر ستایش از زندگی. مخاطبش را مدام به خوشی شمسی است. - چهارم و پنجم هجري

خیام به مسلک خوشباشی (هدونیسم) شهرت «کند در همین راستا و التذاذ در این دنیا دعوت می
) به رباعیات زیرا از خیام که بیانگر غنیمت شمردن دم هستند، 128، 1379(ذکاوتی قراگزلو، » دارد

بنگرید:
شود کسی فردا رایچون عهده نم

دار این دل پر سودا راحال خوش
نوش به ماهتاب اي ماه که ماهمی

)65، 1385بسیار بتابد و نیابد ما را       (خیام، 
گذرداین قافله عمر عجب می

گذرددریاب دمی که باطرب می
رداي حریفان چه خوريساقی غم ف

)73گذرد        (همان، پیش آر پیاله را که شب می
گر یک نفست ززندگانی گذرد
مگذار که جز به شادمانی گذرد



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6804

دار که سرمایه سوداي جهانهش
)86عمر است چنان کش گذرانی، گذرد         (همان، 

اي دوست بیا تا غم فردا نخوریم
وین یک دم عمر را غنیمت شمریم

فردا که از این دیر فنا درگذریم
)95با هفت هزار سالگان سر به سریم     (همان، 

از دي که گذشت هیچ ازو یاد مکن
فردا که نیامده است فریاد مکن

برنامده و گذشته بنیاد مکن
)99حالی خوش باش و عمر بر باد مکن   (همان، 

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روي دل افروز خوش است

از دي که گذشت هر چه گویی خوش نیست
)69خوش است (همان، خوش باش وزدي مگو که امروز

امروز ترا دسترس فردا نیست
واندیشه فردات به جز سودا نیست

ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
)67کاین باقی عمر را بها، پیدا نیست    (همان، 

کند و شمردن دم دعوت میدر همه شواهد یاد شده، خیام فیلسوف، مخاطب خود را به غنیمت 
از دست بدهد. - مند شودآنکه از آن بهرهبی- دهد مبادا دم و لحظه رابه او بارها هشدار می

اصالت و ارزش رباعیات کم حجم خیام در نزدیکی و درگیري آنها با زندگی و انسانهانهفته است. 
ی اصلی هر هنر و ادبیات این ویژگی از نظر یکی از ناقدان جدي فرهنگ و ادبیات فارسی، ویژگ

آنچه تعیین کننده اصالت است، ارتباط هنر و «نویسد: ماندگار و اصیل است ، وي در این زمینه می
).1385،11(شفیعی کدکنی، » ادبیات با زندگی و تاریخ و آرمانهاي بشري است

تش را وقف به این معنا، خیام به جوهر هنر ماندگار و انسانی پی برده و تمام تفکر و رباعیا
درگیري و ستایش از زندگی و آرمانهاي انسانی کرده است. نکته دیگري که باید در اینجا به آن 

اي شود، رباعیاتی هستند که تم و درونمایه ي آنها ستایش شراب، ساقی و پیاله است. این اشاره
یکی از ناقدان گونه رباعیات خیام باعث شده است از دیر باز او را شراب خواره و فاسق بدانند.

داند و بر اساس اشعاري که ستایش شراب و سرزنشگر ادبیات، خیام را از بد آموزان ایرانی می
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). نخست باید 1378،63(کسروي، » خیام بنیادگذار خراباتیگري است«دهد ساقی است، حکم می
ند از گفت بسیاري از رباعیاتی که به طور افراطی ستایش خنک از شراب و فسق و فجور میکن

رباعیات اصیل خیام نیستند، این گونه رباعیات مثل بسیاري از رباعیات دیگر از موارد الحاقی به 
کند او شراب شمار میروند. نکته دیگر اینکه درجواب آن کس که ازرباعیات خیام استنباط می

ز و خواره یا فاسق بوده است، غافل است از این که در شعر غالباً می و معشوق به نحو مجا
)1385،21دار،استعاره گفته میشود و از این بیان، مقصود آن تأویالت خنک نیست. (جربزه

رمز مطلق تمتع از «نکته دوم اینکه باده در شعر خیام به معناي ظاهري به کار نرفته است بلکه 
که ) به رباعیات زیر 1381،173(دشتی، » زندگی یا الاقل وسیله انصراف خاطر از ناسازگاریهاست

کنند، بنگرید:به طور نمادین، شراب و پیاله را ستایش می
من بی می ناب زیستن، نتوانم

باده کشیدن بارتن ، نتوانمبی
من بنده آن دمم که ساقی گوید

)1385،97یک جام دگر بگیر و من نتوانم  (خیام، 
ه ساده بیارآن لعل در آبگین

وآن محرم و مونس هر آزاده بیار
دانی که مدت عالم خاكچون می

)89باداست که زود بگذرد، باده بیار  (همان، 
گویند بهشت و حورعین خواهد بود
آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود

ق گزیدیم چه باكگرما می و معشو
)86چون عاقبت کار چنین خواهد بود  (همان، 

کم کن طمع از جهان و می زي خرسند
وزینک و بد زمانه بگسل پیوند

می در کف و زلف دلبري گیر که زود
)85هم بگذردونماند این روزي چند   (همان، 

انصافی است این حکیم و شاعر متفکر ایرانی را شراب خواره یا فرماییداز بیمیمالحظه
از عوارض اجتماعی و فرهنگی )3(فاسق بدانیم. شاید این گونه هرمونتیک ضد و نقیض درباره خیام

جوامعی باشد که در ژرف ساخت فرهنگی آنها، خرد فلسفی و عقالنیت غایب بوده و آلترناتیو آن 
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توان از هر چیزي ، هر چیزي دیگري اق است. در این گونه جوامع به راحتی میاحساس و اشر
ها نیز به خانواده استنباط کرد، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد، اغلب این گونه هر مونتیک

هاي هنري با عاطفی و انشایی زبان مربوطند، در حالیکه ما حق نداریم در تفسیر و تأویل گزاره
ن بگوییم، باید به زبان علمی و ارجاعی توضیح دهیم. این نکته عمیق را نظریه زبان عاطفی سخ

هاي حلقه پراگ و اخالف آنهاست.ادبی و زبان شناسی قرن بیستم،مدیون آموزه
تفسیر شریعت به سود انسان- ب

نگاه خیام روشن اندیش و حکیم ایرانی به مجموعه شریعت و دین از نوع عینی و این دنیایی 
. از نظر خیام ، شریعت و دین به خاطر انسان و خوشبختی اواز طرف خداوند به انسان ابالغ است

شده است. لذا باید بر اساس خوشبختی و سعادت انسانها تفسیر و تحلیل گردد. حال آنکه عصر 
هاي فرق متعدد فقهی و کالمی از جمله در رأس آنها اشاعره و خیام، عصر منازعات و تخاصم

گیرد و حتی ابایی ندارد هر از ست. رباعیات خیام این گونه افراط و تفریطها را جدي نمیمعتزله ا
گاهی به آنها طعنه نیز بزند. در آن سوي نگاه عینی و حسی خیام به شریعت نوعی دیانت موج 

کند:زند که در نهایت به سود انسان و زندگی داوري میمی
جیحون اثري زاشک پالوده ماستگردون نگري زقد فرسوده ماست

دوزخ شرري زرنج بیهوده ماست           فردوس دمی زوقت آسوده ماست
)1385،183(خیام، 

در عصر » دمی زوقت آسوده«و فردوس به » شرري زرنج بیهوده:«تأویل و هرمونتیک دوزخ به 
دهد که خیام چه نگاه نازك و نادري به مجموعه شریعت دارد. به سابقه است و نشان میخیام بی

کند.این معنا او بهشت و دوزخ ادیان و شریعت را تأویل عینی و این دنیایی می
آنجا می و شیر و انگبین خواهد بودگویند بهشت و حورعین خواهد بود

)86واهد بود(همان، گرما می و معشوق گزیدیم چه باك           چون عاقبت کار چنین خ
ستایش خرد- ج

هاي فلسفی خویش و مبانی خاص خود خیام حکیمی است به معناي دقیق کلمه یعنی با اندیشه
نه حکیم به معناي عارف و حکیم الهی همچون سنایی غزنوي بلکه ، خیام، فردوسی و ناصر 

موزشهاي اخالقی و اند و نهاد آارج بسیار قائل» خرد«اند، یعنی براي حکیم واقعی«خسرو 
اجتماعی و فلسفی آنان، بر اساس احترام به خرد است و در یک تقسیم بندي عام به نوعی تفکر 

). آري مبناي تعلیمات فلسفی و اجتماعی خیام را 37و1385،38(شفیعی کدکنی، » رسنداعتزالی می
د، همان مفهوم بخشد. خردي که در رباعیات خیام حضور دارنوعی خرد و احترام به آن شکل می

شمسی) است. خردي که تلفیقی از - خرد در عصر رنسانس اسالمی (قرن سوم و چهارم هجري
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خرد یونانی و خردبومی است که تحت تاثیر جنبش ترجمه در قرن دوم و بعد از آن در فرهنگ و 
ها اسالمی شکل گرفت و به طور تقریبی تا قرن هفتم و قبل از هجوم مغول و تاتار- تمدن ایرانی

عربی و اخالف او در ایران ادامه حیات داشته است. به و تسلط همه جانبه عرفان و تصوف ابن
دانستند به خاطر احترام به خرد و نقش آن در زندگی بود که خیام را قدما فیلسوف سینایی می

سینا و خیام وجود داشته است. تا جائیکه طوریکه اشتراك فکري و فلسفی زیادي بین بوعلی
تردید یکی از اشتراکات ) لقب داده است. بی1381،29(دشتی، » سینارزوري او را تالی ابنشه«

سینا احترام به خرد بود. به رباعیات زیر از خیام که بیانگر احترام او به اصلی بین خیام و بوعلی
:خرد و خردمندي است، نگاهی بیفکنیم

ترکیب طبایع چو به کام تو دمی است
روشاد بزي اگرچه بر تو ستمی است

با اهل خرد باش که اصل تن تو
)1385،183گردي و نسیمی و غباري و دمی است     (خیام، 

در خواب بدم مرا خردمندي گفت
کز خواب کسی را گل شادي نشکفت
کاري چه کنی که با اجل باشد جفت

)73خفت    (همان، بایدخور که به زیر خاك میمی
اجرام که ساکنان این ایوانند

اسباب تردد خردمندانند
هان تا سر رشته خرد گم نکنی

)79کانان که مدبرند، سرگردانند  (همان، 
این عقل که در ره سعادت پوید

گویدروزي صد بار خود ترا می
دریاب تو این یک دم وقتت که نئی

)81ن، آن تره که بدروند و دگر روید   (هما
زند. این امر را مقایسه بکنید با در تمامی موارد یاد شده، احترام به خرد و خردمندي موج می

جنبش ضد فلسفه و خردستیزي که از قرن ششم در فرهنگ ایرانی شروع و بعد از حمله مغول و 
تاتارها رشد تصاعدي یافت. آري در تمدن اسالمی فلسفه و خردگرایی بعد از قرن ششم با 

نادورزي پیروان دین اسالم و عرفا و اهل سلوك مواجه بوده است، بر این اصناف معاند، طبقه ع«
هاي تردید یکی از عوامل و انگیزه). بی1385،127(صفري و دیگران، » شاعران را نیز باید افزود
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و مهمی که باعث شد قدما رباعیات خیام را به کفر و الحاد منسوب بدارند، همین ستایش از خرد 
دفاع از فلسفه در آثارش بوده است.

اصالت این دنیا- د
بینی دوره اول (از آغاز ادبیات مکتوب تا قدر مسلم این است مهمترین عنصر ذهنیت و جهان

عربی) دنیا گرایی آن است. در میان قبل از هجوم مغول و تسلط همه جانبه عرفان و تصوف ابن
توجه به زندگی دنیوي و روي آوردن به لذت و بسیاري از شاعران و هنرمندان دوره اول،

شود. جوئل کرمر در توصیف و تحلیل روحیات و ذهنیت حاکم بر دوره برخورداري از آن دیده می
ویژگی دیگر این عصر، در کنار فردگرایی و جهان وطنی، دنیا خواهی «نویسد: اول به درستی می

ی همچون عیاشی و سبکسري و هرزگی و است... در جمع ادیبان این دوره، شاهد وجود صفات
(درشتی و گستاخی) تجسم یافته » مجون«میگساري و شهوترانی هستیم. رفتاري که در کلمه 

).47و46، 1375(کرمر، » است
اساساً روح دنیاخواهی و اصالت این دنیا، ذهنیت حاکم بر تفکر و رباعیات خیام نیشابوري را 

سازد. امیال و نیازهاي جسمانی انسان در این دنیا را برجسته میدهد و به این معنا خیام تشکیل می
تم و درونمایه لذت گرایی و خوش باشی (هدونیسم)، غنیمت شمردن دم، ستایش نمادین شراب و 
پیاله، تأسف و تحسر بر عدم جاودانگی انسان در این دنیا، شاخ و برگهاي درخت تنومند دنیا 

ها و رویکرد به دنیا، خیام را در کنار انسانگرایان ین گونه اندیشهروند. اخواهی خیام به شمار می
هاي نفسانی نشاند، زیرا انسانگرایان رنسانس اروپایی نیز به امیال و کششرنسانس اروپایی می

انسان در این دنیا، ارج زیادي قائل بودند. نکته دیگر اینکه خیام طرفدار زیبایی و زیبا دوستی در 
جسته، از این لحاظ نما یک لذت آنی میاز همه این چیزهاي خوب و خوش«است.این دنیا بوده

گوار، خیام یک نفر پرستنده و طرفدار زیبایی بوده و با ذوق بدیعیات خودش چیزهاي خوش
درباره صورت نیکو » نامهنوروز«کرده. یک فصل از کتاب منظر را انتخاب میآهنگ و خوشخوش

شود.این کتاب را از براي فال خوب بر روي نیکو ختم کرده ینوشته و این طور تمام م
). به شواهد زیر از رباعیات خیام که تاکید بر دنیاخواهی و تغافل 114و113، 1384هدایت، »(آمد

از آن جهان (دنیاي آخرت) دارند، بنگرید: 
گویندکسان بهشت با حور خوش است

گویم که آب انگور خوش استمن می
و دست از آن نسیه بداراین نقد بگیر 

)1385،75کاوازدهل شنیدن از دور خوش است (خیام، 
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در رباعی مذکور منظور از نسیه آن دنیا و بهشت و منظور از نقد، این دنیا و خوشهاي آن است 
که خیام نقد را به نسیه ترجیح می دهد.

گویند بهشت و حور و کوثر باشد
جوي می و شیر و شهد و شکر باشد

دح باده و بر دستم نهپر کن ق
)87نقدي ز هزار نسیه خوشتر باشد(همان ،

. )4(آري الحاد خیام هم خاستگاه فلسفی دارد و هم خاستگاه تجویز عیش و نوش و خوشباشی
این نکته مورد قبول بسیاري از خیام شناسان ایران و جهان است که در رباعیات اصیل خیام نوعی 

تافیزیک وجود دارد که خاستگاه فلسفی دارد. سؤاالت فلسفی روي گردانی از آسمان و مجموعه م
ام، به کجا می روم، به حیرت و سرگردانی حکیمانه منتهی می شود خیام مبنی بر اینکه از کجا آمده

. براي تبیین بیشتر به رباعیات الحادي خیام که داراي خاستگاه فلسفی هستند، بنگرید:
پیري دیدم به خانه خماري

نی ز رفتگان اخباريگفتم: نک
خور که همچو ما بسیاري گفتا: می

)1385،106رفتند و خبر باز نیامد باري       (خیام ،
اي کاش که جاي آرمیدن بودي 

یا این ره دور را رسیدن بودي
کاش از پی صد هزار سال از دل خاك 

)105چون سبزه امید بردمیدن بودي    (همان،
شدافسوس که سرمایه ز کف بیرون

و ز دست اجل بسی جگرها خون شد
کس نامد از آن جهان که پرسم از وي 

)80کاحوال مسافران دنیا چون شد      (همان، 
از آمدنم نبود گردون را سود

وز رفتن من، جالل و جاهش نفزود
وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود 

)80کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود    (همان،
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اعیات خیام که داراي مضمون الحادي هستند، خاستگاه تجویز عیش و دسته دوم از رب
در تاریخ ادبیات اسالمی، » مجون«خوشباشی دارند، الحاد خیام در این گونه موارد همچون شاعران 

و شادزیستن است:» باغ اپیکور« دریچه عبور و ورود او به
من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت

زشتاز اهل بهشت کرد یا دوزخ 
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت

)75این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت    (همان ،
در فصل بهار اگر بتی حور سرشت 
یک ساغر می دهد مرا بر لب کشت

هر چند به نزد عامه این باشد زشت 
)73سگ به ز من است اگر برم نام بهشت    (همان ،

در دهر چو آواز گل تازه دهند
که می به اندازه دهندفرماي بتا

از حور و قصوروز بهشت و دوزخ
)84فارغ بنشین که آن هر آوازه دهند  (همان ،

مالحظه می شود در موارد مذکور، خیام ایرانی به خاطر برخورداري ا زدنیا و غنیمت شمردن 
است دم هر از گاهی از آسمان روي گردان است. به این معنا خیام یک حکیم انسان دوست دنیا گر

و دنیا گرایی خیام صفت ممیزه انسان دوستی او به شمار می رود و رباعیات کم حجم خیام در 
میان دفترهاي شعر کالسیک ایران در رأس دنیا گرایی قرار می گیرد، دنیا گرایی که روي دیگر 

سکه آن انسان دوستی است. 
ستایش آزادگی - ج

است. آزادگی در رباعیات خیام به معناي یکی دیگر از عناصر انسان دوستی خیام، آزادگی
بزرگوارزیستن، اسیر دنیا نبودن و غناي نفس است. آزادي و آزادگی به معناي اروپایی کلمه در 
فرهنگ کالسیک ایران غایب بوده و جستن و یکی دانستن مفهوم مدرن آن با مفهوم مورد نظر در 

ت. در یک کالم آزادگی در رباعیات خیام تفکر و رباعیات خیام از بن، کاري عبث وغیر علمی اس
نزدیک به مفهوم قناعت و بزرگوار زیستن دارد. آزادگی در رباعی خیام مانع از آن است که انسان 
سر به آستان کسی حتی دنیا نیز فرود بیاورد و تسلیم آن شود. چنین آزادگی از نظر حکیم ایرانی 

باعث قطع تعلقات و دلبستگی به دیگران می شود.
از بهر بهشت، آشیانی دارددر دهر هر آن که نیم نانی دارد 
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گوشاد بزي که خوش جهانی دارد نه خادم کس بود نه مخدوم کسی 
)1385،84(خیام،

وز کوزه شکسته اي دمی آبی سردیک نان به دو روز اگر بود حاصل مرد
)89(همان،یا خدمت چون خودي چرا باید کرد مامور کم از خودي چرا باید بود

به زان که طفیل خوان ناکس بودنقانع به یک استخوان چوکرکس بودن
)100(همان،کالوده به پالوده هر خس بودنبا نان جوین خویش حقا که به است

معذوري اگر در طلبش می کوشیآن مایه ز دنیا که خوري یا پوشی
)104(همان،وشیتا عمر گرانبها بدان نفرباقی همه رایگان نیرزد هشدار

شواهدي که از خیام نقل شد ستایشگر انسانی است،که آزاد بزید، غناي نفس پیشه کرده و سر 
به هیچ کس فرود نیاورد. چنین انسانی به گوهر زندگی نزدیک بوده و به شایستگی از آن لذت می 

وم آزادگی در فضاي برد. این گونه رباعیات را می توان فلسفه زندگی نامید. این چنین تلقی از مفه
شمسی در بین متفکران و هنرمندان اصیل ایرانی موج می زند.- قرون چهارم و پنجم هجري

نتیجه گیري 
از چشم انداز انسان دوستی، سه دوره مشخص و متمایز در حوزه شعر و ادبیات فارسی وجود 

ول و هجوم تاتارها را دارد؛ دوره اول که از آغاز شعر و ادبیات مکتوب فارسی تا قبل از حمله مغ
شامل می شود، انسان دوستی برجسته و قابل توجهی دیده می شود. در دوره دوم از هجوم مغول 
تا عصر مشروطه، انسان دوستی به معناي مورد نظر در این مقاله وجود ندارد. در دوره سوم از 

عصر مشروطه تا حاضر، انسان دوستی با عمق بیشتري ادامه دارد. 
نسان دوستی نسبت به معادلهاي دیگر این کلمه از قبیل انسان گرایی، اومانیسم، اصطالح ا

اصالت انسان، انسان محوري و غیره با روح شعر و ادبیات کالسیک فارسی سازگارتر و نزدیک تر 
است. بی تردید اندیشه و پارادایم اومانیسم به معناي اروپایی کلمه در متن و بطن اروپاي بعد از 

کان رشد و بالیدن پیدا کرده است و جستن عناصر اومانیسم در فضاي ادبی و فرهنگی رسانس ام
گذشته ایران، کاري عبث و غیر علمی است. خیام سرآمد همه شاعران انسان دوست دوره اول به 
شمار می رود. شیوه تفکري که امیال و نیازهاي انسان را در این دنیا بر جسته می سازد، ستون 

ت خیام را تشکیل می دهد. قدر مسلم این است اساس هستی شناسی فلسفی خیام به فقرات رباعیا
سود زندگی و انسان بنا شده است .همچنین مبانی تعلیمات فلسفی و اجتماعی خیام را نوعی خرد 
و احترام به آن شکل می دهد، خردي که تلفیقی از خرد یونانی و خرد بومی است. اساساً روح دنیا 

ت این دنیا، ذهنیت حاکم بر تفکر و رباعیات خیام را تشکیل می دهد. درونمایه خواهی و اصال
هاي لذت گرایی و خوش باشی (هدونیسم)، غنیمت شمردن دم، ستایش نمادین شراب و پیاله، 
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تاسف و تحسر به عدم جاودانگی انسان در این دنیا، شاخ و برگهاي درخت تنومند دنیا خواهی 
به این معنا، خیام ایرانی یک حکیم انسان دوست دنیا گراست و دنیاگرایی خیام به شمار می روند. 

خیام، صفت ممیزه انسان دوستی او به شمار می رود. ستایش زندگی و اصالت این دنیا، غنیمت 
شمردن دم،  ستایش خرد، ستایش آزادگی و تفسیر شریعت به سود انسان از عناصر انسان دوستی 

در این مقاله بررسی و تحلیل شده اند.               خیام به شمار می روند که
پی نوشت ها

تعبیر ذهنیت و جهان بینی مشروطگی و اومانیستی از دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی - 1
است که در نظریه جهان بینی و ذهنیت سه گانه فرهنگ و ادب ایرانی به دوره سوم اطالق می 

امروز ادامه دارد. براي تحلیل بیشتر به مقاله فرهنگ شود. دوره اي که از مشروطه آغاز و تا به
)60- 67،صص 1372گذشته و نیازهاي امروز خود او مراجعه بکنید، (شفیعی کدکنی ،

2 -Humansim
تاویل و هرمونتیک رباعیات خیام(چه رباعیات اصیل و چه الحاقی) حد یقف ندارد و - 3

خاطب امروز را به شگفتی وامی دارد. مجموعه این تاویلها چنان از همدیگر فاصله دارند که م
شناوري تصور قدما از رباعیات خیام را در برداشتهاي الهی، طبیعی، دهري، صوفی، خوشبینی، 
بدبینی، تناسخی، افیونی، بنگی، شهوت پرستی ،مادي ،مرتاضی، المذهبی ، رندي و قالشی، 

را در القابی که قدما به او )مساله شناوري خیام1384،93خدایی و وافوري می توان دید(هدایت ،
نسبت داده اند، نیز می توان دید، القابی از قبیل: حجت الحق، دستور، امام، فیلسوف العالم، سید 
الحکما المشرق و المغرب، تالی این سینا، حکیم جهان و فیلسوف گیتی و غیره ... به نظر می 

یک شخص از عوارض اجتماعی رسد این گونه شناوري و تاویالت ضد و نقیص از تفکر و هنر 
و فرهنگی جوامعی است که به لحاظ فلسفی و جهان بینی بیمار گونه است و در ژرف ساخت 

فرهنگی  و فلسفی آنها خرد فلسفی و عقالنیت غایب است.
پژوهشگران اروپایی در جستجوهایی که براي الحاد در فرهنگ و تمدن اسالمی کرده اند، - 4

در مجموع می توان اینان را در سه «معی این گونه توصیف کرده اند: خاستگاه آن را در چنین جوا
گروه جاي داد: گروهی براي رهایی از قیدهاي اخالقی و میل به فساد و تباهی و نوعی آزاد 
زندگی کردن به الحاد می گراییده اند و گروهی روي عصبیت هاي قومی ونژادي و انکار 

ملی خود...آنها که الحاد ایشان پایه هاي فلسفی داشته ارزشهاي اسالم و پا فشاري بر ارزشهاي
(شفیعی » است، جایگاه ویژه خود را دارند، امثال محمد بن زکریاي رازي و ابن راوندي

)1386،15کدکنی،
کتابنامه
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)، اومانیسم ، ترجمه عباس مخبر، تهران، انتشارات مرکز 1383دیویس، تونی،(- 1
خیام ، تهران ، امیر کبیر)، دمی با1381دشتی ، علی ،(- 2
)، عمر خیام، تهران ، طرح نو1379ذکاوتی قراگزلو، علیرضا،(- 3
)، نوشته بر دریا، تهران، انتشارات سخن1384شفیعی کد کنی ، محمد رضا،(- 4
)، شاعري در هجوم منتقدان ، تهران، نشر آگه1385شفیعی کدکنی، محمد رضا، (- 5
زیانه هاي سلوك، تهران، نشر آگه)، تا1385شفیعی کدکنی، محمد رضا،(- 6
)، قلندریه در تاریخ(دگردیسیهاي یک ایدئولوژي)، 1386شفیعی کدکنی، محمد رضا،(- 7

تهران انتشارات سخن 
)، فرهنگ گذشته و نیازهاي امروز، فصلنامه هستی ، 1372شفیعی کدکنی ، محمد رضا، (- 8

تهران ، شماره یک.
اهی به فلسفه ستیزي در فرهنگ و تمدن )، نگ1385صفري، جهانگیر و حامد موسوي، (- 9

، انتشارت مجتمع علوم انسانی 12اسالمی و انعکاس آن در شعر خاقانی، کاوش نامه، یزد ، شماره
دانشگاه یزد.

)، احیاي فرهنگی در عهد آل بویه (انسان گرایی در عصر رنسانس 1375کرمر، جوئل ،(- 10
ن ، نشر دانشگاهیاسالمی)، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی ، تهرا

)، در پیرامون ادبیات، تهران، انتشارات فردوس1378کسروي، احمد، (- 11
)، خیام نامه، تهران، انتشارت زوار1384قنبري ،محمد رضا، (- 12
)،تصوف اسالمی و رابطه انسان و خدا، ترجمه محمد رضا شفیعی 1382نیکلسون،رینولد،(- 13

کد کنی، تهران انتشارات سخن 
)، رباعیات خیام، تصحیح و تحشیه محمد علی فروغی و دکتر 1385وري ،خیام ،(نیشاب- 14

قاسم غنی، تهران، انتشارت اساطیر
)، خیام صادق (مجموعه آثار صادق هدایت درباره خیام )، 1384هدایت، جهانگیر، (- 15

تهران، نشر چشمه
)، ترانه هاي خیام، تهران ، انتشارت امیرکبیر1313هدایت ،صادق،(- 16
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فرهنگ عام و خاص شاعران عهد صفوي با تکیه بر شعر ملک قمی
1دکتر نیلوفر محمدي

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان 
چکیده

ادبیات، آیینۀ تمام نماي اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم یک سرزمین است که از سوي شاعران و 
د. از سویی شعر که چونان نگینی بر انگشتري تخیل فرد به شمار می رود؛ لذّتی نویسندگان ظهور می یاب

است که مخاطبان خاص خود را دارد به گونه اي که با نگریستن در اندیشۀ صاحب اثر، اوضاع اجتماعی و 
مردم شناختی عصر سراینده آشکار می گردد. در این مقاله، نویسنده کوشیده است از خالل بررسی فرهنگ

مردم در عصر صفوي شعر ملک قمی یکی از سرشناسان به هند کوچیدة این سبک را واکاود. در پناه فرهنگ 
عام و خاص حاکم بر فکر و جامعه است که می توان به مسائل مردم شناختی یک دوره پی برد. بررسی دقیق 

شاعر توانمند چقدر به و موشکافانه در این باب، در رأس فکر راقم این سطور است تا معلوم گردد این
فرهنگ عامیانۀ مردم گرایش داشته و چه اندازه پا را فراتر نهاده و به قلمرو فرهنگ خاص گام نهاده است. 

ملک قمی، فرهنگ، فرهنگ عام و خاص، سبک هندي، اوضاع و فرهنگ اجتماعی.ها:کلیدواژه
مقدمه

ابزار ارتباط که در قوم ها به طرزهاي گونه گون از دیرباز، سخن وجه امتیاز انسان از حیوان بوده و این
ساخته و پرداخته شده چون از مرحلۀ شفاهی تا کتبی آن، سده ها گذشته، اثر، خط و خبري به جا نمانده 
است؛ بنابراین خاستگاه و تاریخ دقیق پیدایی آنها همانند هزاران راز دیگر هستی و آفرینش در پردة ابهام 

اي دینی از جمله قرآن مجید دربارة اهمیت سخن و نوشتن تأکید شده و به خامه و مانده است. درکتاب ه
) بی گمان اگر این اختراع بزرگ 1-2آنچه می نویسند سوگند یاد شده است. ن و القَلَمِ و ما یسطُرون(قلم،

و تنها صورت نمی گرفت بشر همچنان در مرحله هاي نخست بدویت و غارنشینی می ماند. از اینرو سخن
وجه نوشتاري آن، توانست آدمی را به نردبان صعود از بدویت به سوي تمدن و پیشرفت راهنمون شود. 
سخن، آنهم سخن نوشتاري نقشی عظیم در پیشرفت اجتماع و فرهنگ زندگی به عهده گرفته و زبان نوشتاري 

شه ورز یا ژاژخا و بیهوده گوست. است که گنجینۀ مرده ریگ خرد و دانش نیاکان و پیشینیان خردمند و اندی
در میدان آگاهی آفرینی و جهل زدایی، سخنوران هر قوم، زبان گویاي آن قوم و بیانگر حال و روزگار و شیوة 
اندیشه و گذران رابطه هاي فرهنگی و اجتماعی جامعه هاي خویشند و بسته به کیفیت و طرز سخن گوینده 

از فرهنگ و پنداشت هاي ساري و یی و تأثیرگذاري برخوردار باشد. که از چه پایه از فصاحت، بالغت،گیرا
جاري در ذهن و زبان مردم زمانه اش، پرده برمی دارد. شناخت و آگاهی از سیر تحول و تطور یا رکود جامعه ها، 

1.iaunm.mohammadi1@gmail.com
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آن قوم جامعه شناسی و مردم شناسی باورهاي هر قوم را بیشتر باید از سخنوران و گویندگان روزگاران گوناگون 
همیشه در جامعه هاي انسانی از گفته تا کرده فاصله بسیار است و به قول یکی از سخنوران بازشناخت. 

و شاعر نیز انسانی است مانند دیگران و تنها در عالم » میان حرف و عمل، فرق هستی است و عدم«بزرگ: 
پژوهش، سخنان یا ادعاهاي او بررسی می شود.

هاي انسانیعام وخاص در جامعهفرهنگ
فرهنگ هر جامعه بیانگر خوبی ها، دلخوشی ها، عالقه ها و گاه خشم و نفرتی است که از رویدادهاي 
گوناگون براي انسانها حاصل می شود. همچنانکه ناآگاهی از تاریخ و کیفیت زندگانی نیاکان، آدمی را بدون 

یت زندگانی نیاکان موجب می شود که شناسنامه فرهنگی می کند، نداشتن ذهن تاریخی و عدم شناخت کیف
نسل هاي بعدي، زندگانی را به گونه اي غریزي و معتاد همانند کوچ همه سالۀ پرستوها به افریقا بگذرانند. 
نکته اینجاست که فرق زندگی بشر با زندگانی جانوران به تعبیري از زمین تا آسمان است. هر چه هست 

اندیشه و نحوه گذرانشان و بازتاب دهندة دریافت هاي درست و نادرستشان.  شناسانندة پیشینیان سخن سنج است بر
فرهنگ عوام آن دسته از آثار فرهنگی توده هاي مردم است که بیانگر ویژگی هاي خاص زبانی، 

ی اقتصادي، آیینی و مصداق داستانها، امثال و شیوه هاي زندگی آنانست. به کوتاه سخن همه آن آگاهی های
است که ریشه در سنّت و عادت دارد و پیش از تاریخ مکتوب که از سه چهار هزار سال بیشتر نیست پا فراتر 
نمی نهد. فرهنگ عوام لزوماً فرهنگ توده هاي کم سواد یا بی سواد نیست؛ بلکه آمیزه اي از حکمت ها، 

ها و پندارهاي و ادبیات و فرهنگ کتبی و معرفت ها  و تجربه هاي تاریخی و اسطوره اي نیز هست و بنیانش بر باور
شفاهی آنهاست.

فرهنگ خاص آن دسته از مسأله هاي حکمی، تاریخی، تجربی و علمی است که شخصیت ها و نهادهاي 
خاص از رهگذر داشتن پشتوانه هاي علمی به آن تأکید دارند. به دیگر سخن شنا کردن بر خالف جریان آب 

ل هنگامی که ابراهیم پیغمبر به مردم روزگار خود می گوید ستاره ها را نپرستید و یا سنّت و عادت است به مث
چون غروب می کنند گذار از مرز فرهنگ عام یا فولکلور و عادت و درآمدن به قلمرو فرهنگ خاص و 
تحول است و هنگامی که پیغمبر اسالم(ص)می گوید: بت ها را نپرستید گذار از مرز همان فرهنگ عام است. 
نباید از نظر دور داشت که این فرهنگ خاص است که در زندگانی آدمیان دگرگونی هاي شگرف پدید می 
آورد. بسیاري از سخنوران ما از فردوسی و مولوي بزرگ گرفته تا همروزگاران بخشی از اشعارشان بیانگر 

دلخوشی ها، عالقه ها باورهاي تودة مردم است. چون فرهنگ عام زندگی تودة مردم است. بیانگر خوبی ها،
و گاه خشم و نفرتی که از رویدادهاي گوناگون دارند. نگاه تودة مردم نگاهی زمانمند و گذراست و از ژرفاي 
عرفانی و فلسفی تهی است. عبور از فرهنگ عوام روزگار و قدم نهادن به قلمرو فرهنگ خاص، در حقیقت 

اهی از قلمروهاي سنّتی و ورود به قلمروهاي تازه یا از عبور از سنّت و عادت است. سیر تحول اندیشه و آگ
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همین جا به یاد سخن رند شیراز می فرهنگ عوام به فرهنگ خواص که انسان را به ژرف اندیشی وامی دارد. 
افتیم که چگونه به این زیبایی از فرهنگ عام پا را فراتر نهاده و می گوید:

فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنندتوبهمشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنندگوییا باور نمی دارند روز داوري

199حافظ، غزل
می بینیم که حافظ بی پرده به دینیاران زمان خود تاخته و از فرهنگ عوام به فرهنگ خواص گام نهاده 

سی می گوید: است. یا خیام بزرگ ترین اندیشمند زبان پار
دانست ز فعل ما چه برخواهد خاستایزد چو گل وجود ما می آراست

پس سوختن قیامت از بهرچه خواست؟بی حکمش نیست هر گناهی که مراست

12خیام، رباعیات،ص
که نوعی، بیان فرهنگ خاص است.
فرهنگ مردم در روزگار صفویان

ایجاد وحدت و یکپارچگی بود. آنان با رسمیت بخشیدن به فرهنگ یکی از کارهاي مهم صفویه در ایران 
تازه دینی، توانستند در برابر امپراطوري عثمانی، امپراطوري تازه اي به نام امپراطوري ایران پدید کنند. بخش 

ود هایی از سمرقند، بخارا، تاجیکستان، هند، پاکستان و حتی بغداد و عراق زیر سیطره این امپراطوري بزرگ ب
که آنان در حوزه هاي مختلف پایه گذار فرهنگ شدند از جمله: خط، نقاشی، معماري، مینیاتور چنانکه قلمرو 
ادبی با ویژگی هاي خاص خود. فرهنگ چند صد سالۀ گذشته، تغییرها و نشو و نمایی تازه گرفت و کسانی 

منشأ اثرها شدند. شاید باالترین چون عباسی، میرعماد، مالصدرا، شیخ بهایی و دیگران درحوزه هاي مختلف
باشد که نوعی گسستن از فرهنگ 1امتیاز این دوره گسستن شعر سخنوران بزرگ از تعظیم و تکریم و ستایش

عام و رویکرد به فرهنگ خاص است. به مثل اگر دیوان فرخی سیستانی را بخوانیم در سراسر آن جز در چند 
و تکریم و شاعر زبان آوري است خوش سخن که تنها براي جاي انگشت شمار درونمایۀ شعر ستایش است

نام و نان، ذهن و اندیشۀ خود را دربست در اختیار پادشاهی به نام محمود غزنوي گذاشته با اینکه محمود 
مدعی مسلمانی است در زیر نقاب اسالم به تاراج هند پرداخته و مدعی است که می خواهد آیین پیغمبر 

این بدان معنی نیست که هیچگاه لب به ستایش نگشوده اند.-1
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رواج دهد بر خالف راي پیغمبر و دین خود، سخت پذیراي ستایش است در حالیکه پیغمبر اسالم را در هند 
بر خالف مذهب عوام ملّت خود سخن گفته و به ادب خاص توجه نموده است. 

ملک قمی، شاعر مورد بحث ما که در ادامه به معرفی جامع تري از او خواهیم پرداخت نیز یکی از همین 
و افکار او چونان دیگر مردم زاییدة محیط زیست و تربیتی است که از کودکی با آن شاعران است که ذهنیت 

خوگر شده و بقیۀ عمر را گاه به همین روال و گاه متفاوت از شیوة معتاد زندگی طی طریق کرده است.
شاهبال حکومت صفوي براي ماندن

وي کار آمدن دولت صفویه بود که با دو نتیجۀ نه قرن انتظار شیعیان براي داشتن حکومتی دینی و مقتدر، ر
شاه بال تشیع و تصوف توانست به سرعت در دل ها نفوذ کند و آرزوي خواهندگان خود را تحقّق بخشد. 
ارتباط بزرگان این سلسله با دانشمندانی چون رشیدالدین فضل اهللا همدانی ، امیر تیمور و... بر سرعت 

ه گونه اي که تمام اقدامات و کارهاي شاهان این حکومت از جانب دلنشینی این سلسله در دل ها افزود ب
مردم حمایت می شد حتی اگر ظاهر آن هم بر خالف اصول انسانی بود چون به اسم دین و اسالم صورت 
می گرفت از جانب مردم پذیرفتنی بود. عصر صفویه اما زمان مناسبی براي شاعران نبود. بی توجهی شاهان 

شاعران و شعار اینکه اگر شعر می گویید باید در مدح ائمه باشد و گرنه جایگاهی در ادبیات ایران زمین به
ندارد از یک سو و همت فرمانروایان شبه قاره به پارسی و پارسی گویان سبب شد سده هاي دهم تا دوازدهم 

وي را به یکی از شکوفا از بهترین دوره هاي رواج و روایی زبان پارسی در آسیا شود و همین امر دوران صف
) اینکه شاهان عصر صفوي 422/ص5،ج1373ترین دوره هاي تاریخ براي ادبیات فارسی بدل گرداند.(صفا،

به زبان فارسی چندان توجهی از خود نشان ندادند بازتاب گسترده اي حتی در میان معاصران نیز پیدا کرد. در 
ترك خو و ترك گو بودند توسعۀ زبان فارسی بسیار کند قیام شاه اسماعیل که خود و قبیله هاي همراهش که

شد و توجه بی اندازه شاهان به علما و فقیهان شیعه با پیشرفت شاعران مغایرت داشت.(زرین 
) به این دلیل بسیاري از شاعران این عهد به قصد ادامۀ حرفۀ شاعري خود راهی سرزمین 254:1369کوب،

این گویندگان در فضایی متفاوت به شاعري هند شدند و این مسأله سبب شد که 
)312:1381بپردازند.(طغیانی،

تحوالت و دگرگونی هاي فرهنگی گامی محکم در جهت تغییر
دگرگونی هاي فرهنگی نتیجۀ مستقیم هر گونه تغییر در سالهاي پیاپی است. تغییر فرهنگی نتیجۀ آنی و 

اد جامعه باز می کند. سبک هندي یک دگرگونی ادبی بود فوري ندارد؛ بلکه به تدریج جاي خود را در بین افر
که در ابتداي قرن دهم به ثمر رسید. برخی آن را بقاي بازمانده از شعر خاقانی، امیر خسرو دهلوي و حافظ 

) سبک هندي که مبناي آن بر بیت نهاده شده بود، شاعران بی شمار از میان 16:1379می دانند.(شفیعی کدکنی 
اي گوناگون آن سر برافراشته و اظهار داشتن ذوق و طبع شاعرانه کردند به گونه اي که اگر در مردم و قشر ه

عصر حافظ سخن از طرّه، موي مجعد و زلف آشفته بود در سبک هندي تا بدانجا رسید که شاعر حتی سر 
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ن شعري کچل را مضمون شعر خود قرار داد و در رد سخن شاعران  قرن شش که گفته بودند همه مضامی
سروده شد، دیگر چیزي براي گفتن باقی نمانده، شاعران سبک هندي اعالم کردند که :

یک عمر می شود سخن از زلف یار گفت     در بند آن مباش که مضمون نمانده است
) شروع و با عرفی، نظیري 925شاعران سبک هندي مضمون تراش بودند. این شعر با بابافغانی شیرازي(م 

کرد و با شاعري کسی چون صائب در اوج نشست. گروهی معتقد بودند سبک هندي که پیش از و .... رشد
دیگر سبک هاي شعر فارسی مورد نقد قرار گرفت، سجع هاي خام و نسنجیده دارد و با همین عنوان شاعران 

ه گرفته شد. آنها آن را به باد بی مهري رماندند تا آنجا که شاعرانی چون صائب که بر قلّه نشسته بود به سخر
بدعت از آن را تخطّی تلقّی می کردند اما پس از مشاهدة استحکام و که شعر و زبان سنّتی را می پسندیدند

قدرت و تسلّط بر مضمون و مفهوم شعر، آنها را به کرنش وا داشت. ناگفته نماند که طرفداري افراطی و 
اتی نیز شد. رفتن شاعران این عهد به سرزمین هند و بزرگ نمایی برخی از شاعران سبب  بوحود آمدن اختالف

اقامت و برخورد بسیار خوب شاهان آن دیار با شاعران از وطن رنحیده و دل کنده سبب می شد هر قدر این 
گونۀ شعري در بین ایرانیان جایگاهی نداشته باشد در سرزمین هاي دیگر و در نزد شاهان دیاران همسایه 

شاه جهان و ... محبوبیت پیدا کند.کسانی چون: اکبر شاه،
ویژگی هاي منحصر به فرد این سبک سبب جذابیت وافر آن گردید. تمثیل که یکی از ویژگی هاي بسیار آشکار 

این سبک است از دل مردم و اجتماع به گردونۀ شعر نفوذ کرد.
بازار، کاهش به کار گیري ایجاز، تشخیص، جستجوي معانی بیگانه، به کار گیري الفاظ عامیانه و کوچه و

آیات و احادیث، تناقض گویی، مبالغه، تقلید، زیاده گویی و.... را می توان از اختصاصات این سبک به شمار 
آورد. در یک نگاه کلی تمام  آن مضامین و اشاراتی که در سبک عراقی تا نیمه قد راست کرده در سبک 

ن معنا نیست که تمام مضامین موجود در این سبک را در هندي تمام قد می ایستد اما سخن گفته شد بدی
شعر هاي گذشته می توان یافت؛ بلکه به سخن دقیق می توان گفت صنایع لفظی و معنوي که در سبک هاي 
پیشین به خصوص عراقی بوده در سبک هندي کامل می شود. صور خیالی که در سبک هندي به چشم می 

سبک، عناصر نوینی دارد که به نو آوري می انجامد. کشف هاي تازه، خورد، استعاره هاي موجود در این 
شخصیت یافتن عناصر طبیعی، موضوعات مجرّد و معنوي، ترکیب هاي تازه اي است که با نوعی هنجار 
شکنی در ساختار مواجه است. شاعران به زبان شعر کوچه  و بازار بسیار نزدیک می شوند. هر چند در همۀ 

ن برخی لغات از میان مردم بوده اما در سبک هندي این ویژگی گسترده می شود. تمام این ها اعصار وام گرفت
دلیلی است بر رسوخ نفوذ فرهنگ عامیانه در شعر این دوره. فرهنگ تودة مردم در مرکز صور خیال و هنر 

فرد تشنه اگر شعري این دوره قرار می گیرد. به عنوان مثال اینکه بوسیدن چشم سبب جدایی می شود یا 
عقیق در دهان نهد تشنگی اثر رفع می شود و از این قبیل سخنان سنّت هایی است که پیشینه اي عمیق و 
قدیمی در میان شاعران این سبک دارد. شاعر سبک  هندي تمام تالشش به شگفتی واداشتن خواننده است 
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امد چندان مهم نیست. شعر بیش از حال اگر این شگفتی منجر به دشواري فهم و دیرفهم شدن شعر هم بینج
پیش به میان توده ها می رود. قهوه خانه ها مرکز رشد شعر می شود. در تأیید این سخن بس که بگوییم 
صحنۀ آمد و شد شعر، پیشه وران و کاسبان بودند و همین آمیختگی شعر با زندگانی طبقۀ کاسب بود که 

ر عرصۀ واژگانی شعر شاعران و تصاویر شاعرانه آنان وارد شود.اجازه داد عناصري از زندگانی طبقۀ پیشه ور د
ملک قمی کیست؟

شعراي به ملک ازصمشهور به ملک الکالم و متخلّه.ق)935یا 934(زاده شده به سال ملک محمد قمی
که بیشتر زندگانی خود را مانند قرن یازدهم هجري استدهه هاي نخستدوم قرن دهم و ۀچیره دست نیم

به خلوت و ودر اول جوانی از وطن به دکن هند آمدوران نخبۀ آن روزگار در هند به سر برده است. سخن
ت ابراهیم عادل شاه عزّبه محافل و مجالسموالنا ،و بعد از فوت نظام شاهراه یافت نظام شاه بحري مجالس

جاه و سامان واقع شد و وح خود ممداهتمام ورزید و مورد عنایتقصاید غرّا در مدح او در آمد و به سرودن
ۀدر ساقی نامداماد وي بود که -شاعر  بلند آوازة همین دوران-ظهوري ترشیزي. تمام عیاري بهم رسانید

:دو بیت در تعریف ملک قمی پدر زن خود پرداختهخود فصلی مشتمل بر هفتاد و
ستادر قلزمیقطرهاو شورکه از قمی است،سر جمله عرفان طرازان

سکون دل از جنبش کلک اوستملک نام و ملک سخن ملک اوست

که آب و گلش رفته بر باد دوستچنان خاطرش محو در یاد دوست

هوس در شکایت ز خرسندیشز نخل قناعت برومندیش

معانی در الفاظ، منقاد اوستخرد شحنۀ طبع وقّاد اوست

زند از او لفظ و معنی به همکه ناکم افتد چنین نکته پرداز کم

363منبع االنهار، 
و این نازش لفظ و معنی در شعر ملک به یکدیگر که ظهوري گفته صفت راستین « استاد صفا می نویسند:

سخن اوست که لفظ و معنی در آن برابر است و ملک از این راه معنی هاي دلپذیر را در عبارت هاي فصیح و 
چه در قصیده و چه در غزل در پیروي از استادان پیشین و جواب گفتن آنان گام روشن و منتخب ادا نموده و

برداشته است. از آثار ملک تنها مثنوي منبع االنهار که به پیروي از مخزن االسرار سروده، به چاپ رسیده است:
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ساخت بلند افسر بهرام شاهنظم نظامی چو سر صبحگاه

مرا پایۀ همت بلندزوست من ز براهیم شهم ارجمند

399منبع االنهار، 
در این مثنوي شاعر، مسلمانی است معتقد. مثنوي خود را با جمله هایی از سورة حمد آغاز می کند و می گوید: 

) و در وصف پروردگار خود بیت هاي فراوان بر قلم می راند.5بِسمِ اهللا الرَّحمن الرَّحیم. إهدنَا الصراطَ المستَقیم(حمد، 
از جمله:

منتسخ دفتر یوم الحسابمنتخب نسخۀ ام الکتاب

هم خط و هم جدول و هم مسطر استزینت سرلوحۀ نه دفتر است

383منبع االنهار، 
و همچنین به رسم ایجاز و برابري لفظ و معنی دربارة آفرینش و هر آنچه از ذهن آدم معمولی فراتر است 

داده است:سخن گفته و از عالم غیب خبرها 
از تتق غیب برآمد خروشغیرت توحید در آمد به جوش

دود به مه داد، چراغ وجودخاست بخاري ز دماغ وجود

385منبع االنهار، 
از دیگر آثارش، دیوان اوست که مشتمل بر حدود بیست و پنج هزار بیت غزل، قصیده، قطعه، رباعی و 

سیار سخن رفته و عموم منتقدان و سرنوشت نگاران، استادي او را ساقی نامه است. از ملک در تذکره هاي ب
در شعر ستوده اند و این ستایش نشان از توفیق شاعر است در پردازش عبارت و معنی. سرانجام به سال 

دنیا را بدرود گفت و به رهایی جان از تن بداندیش رسید. 1025
دروستپوست، ولی مغز شفاهامرگ که دردیست صفاها دروست

جان نکو فر، ز بداندیش تنوارهد از وي، خودي خویشتن

447منبع االنهار، 
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ملک با عاشقانه نگریستن و عارفانه تفسیر کردن جهان می کوشد تا از آزادگی، انسانیت، شفقت و 
یه هاي مهرورزي غافل نماند. با اینهمه نمی توان مدعی شد که سخن او یکدست و تمام عیار بر سبیل نظر

عارفانه و عاشقانه، جهان و انسان را تفسیر می کند و دچار تنگ چشمی هاي زمانه نمی شود و یا مطامع و 
مقاصد دنیا را بالکل کنار می نهد. بسیاري از قله هاي ادب پارسی از این دسته به حساب می آیند.

باز ممکن است دچار لغزش شود بزرگ بی بدیلی چون حافظ نیز با همۀ تعالی و قدرت استغنایی که دارد 
و چشم بر دست وظیفه پردازن دوزد و گوید: 

که سر تاپاي حافظ را چرا در زر نمی گیردارمدبدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب 

149حافظ،
ملک قمی علی رغم داشتن مدیحه هاي متعدد از روزگار و تنگدستی نیز شکوه می کند، به مکنت و دارایی نیز 
بسیار می اندیشد؛ مانند خاقانی، انوري و پاره اي از شاعران  بزرگ دیگر. اما هم اوست که به نداشتن ثروت و فقر 

ت می ورزد گرچه گاه گاهی فقر و تهیدستی را نشان ناراستی روز و روزگار می داند و از تنگی خویش مباها
ملک در حقیقت آمیزه اي است از شاعري زهدورز، معیشت و سختی زندگی به تندي شکوه و گالیه می کند.

ز دارد و از کمی عاشق معرفت اندیش و زاهدي آخربین. با اینهمه نیم نگاهی نیز به آخور و علف روزگار نی
مال و مکنت، گاه فریاد برمی آرد و از معیشت و لذّت دارایی و دل سپردن به یار و نگار حکایت می کند. 
عموم شاعران باورمند به جز تأکید بر فضاي هنري و تغزّلی خویش بر التزامات و ضرورت هاي انسانی، الهی 

بیت دینی و عرفانی، اساس و بنیاد زندگی را عبودیت حق و اخالقی نیز پاي فشرده اند. ملک اما به اقتضاي تر
می داند و جایگاه انسان را تا ساحت خداگونه شدن پیش می برد که این نیز نوعی فراتر رفتن از حدود 
فرهنگ عوام و وارد شدن به محدودة فرهنگ خواص است وگرنه هیچکس را یاراي آن نیست که خدا بشود:

غیر کدام و چه؟بهل ذکر غیرفکر غیرحق تو و حق با تو، تو در

ذکر خدا گوي ز خود گو به خوداي تو خداجوي، ز خود جو به خود

او به تو همخانه، تو در خانه نهگنچ به ویران و تو ویرانه نه

هر که پرستار خدا شد، خود استهر که طلبکار خدا شد، خود است

423منبع االنهار،
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روزگار ملک قمی متناسب با قرن یازده و دوازده ایران و هندوستان است یعنی جسم و محیط و 
همچنانکه او به زمانۀ صفویان تعلّق دارد ذهن و زبانش نیز آمیخته با فرهنگ عصر صفوي است. نه به یکباره 

از عصر نازك اندیش و خیال پرداز و سرایندة مصرع هاي خاص و آنچنانی است و نه جدا مانده و دور افتاده
و زمانۀ خویش. عالوه بر این، هم شعر بزرگان خراسان و عراق عجم، پشتوانۀ فکري اوست و هم از شعر 
زمانۀ خویش به ویژه صائب، کلیم، طالب، ظهوري و... بهره برده است. گاه به ذهن و زبان نظامی و خاقانی 

د. به بیان دیگر او برآیند شعر پیش در می آویزد و زمانی در موج تصاویر اصفهانی و هندي مستغرق می شو
از خود و روزگار خود است و هنرمندي است بلیغ و تمام عیار؛ هم به فصاحت نظامی و سعدي نزدیک می 
شود و هم به تصاویر خاقانی و حافظ و صائب. او در جایی خود را مرغ محبوس پا در گلی می بیند که چون 

سري بیرون کشیده، صفیري می کشد و سپس نفس می دزدد غصه بر دلش نیش می زند از شکاف قفس خود
و خاموش می شود:

که چون غصه نیشی زند بر دلممن آن مرغ محبوس پا در گلم

صفیري زنم باز دزدم نفسبرآرم سري از شکاف قفس

نسخۀ خطی، ساقی نامه
ماند و از کوزة وجود او آب و در کثرت مردم چندان پهلو می خورد که در پهلوي سعی او استخوانی نمی

اندوه و ماتم می تراود. در جامعۀ روزگار او باور به درد و ماتم بسیار است و آنرا راهی براي رستگاري 
موعود می داند و بر این باور است که چون ایمانت قوي است درد تن آسان است. او با تأکید بر درد دل و 

ی بخش، صبوري ورزیدن بر درد جسم را نیز راهی به قوت جان که دردي است سبز، رویش آفرین و تعال
ایمان می شمرد. از تصویرهاي هنرمندانۀ شعر ملک، یأس و نومیدي است. گوید در مزرع دل که شوره زار 
فناست، دانه اي از یأس بکار و برو و در جایی دیگر گوید: از یأس تیغی ساختم و از هرچه هست بریدم 

بپیوندد و در ادامه، خود را اندرز می دهد که اي ملک! حرف امید را از صفحۀ عشق مبادا کس به قطع امیدم
محو کن و به مرد کامجوي بگو مراد از ناامیدي جوي چون ناامیدي در حقیقت اصل هر کام است و این 

ده نومیدي را تا آنجا گسترش می دهد که هر چند شیعۀ بسیار معتقدي است، وعده هاي آن جهانی را هم ندی
و به یک جرعه می دل، خوش می کند و می » خوان فردوس به این بی نمکان ارزانی«گرفته و گوید:

و در نهایت از باغ خلد نیز امید می برد و می گوید:» من و این جرعه که گل بر سر کوثر زده است«افزاید:
ما را فروغ دوزخ غم بر جگر بس استگو باغ خلد در نظر غیر جلوه ده

116قمی،غزلملک 
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تناقض در شعر او کم نیست. علی رغم اینکه سیرة کالمی او امر بین االمري است و در کمال، حرکت، 
تن به قضا می سپرد و به جرگۀ جبر می افتد. تعالی و سلوك به قدرت ارادة ایمانی تمام دارد اما گاه به یکباره 

شاید بدان سبب که بخش قابل توجهی از مقدرات آفرینش در اختیار انسان نیست و آدمی به آسانی نمی 
تواند از چنگ امور محتومی که به اقتضاي طبیعت، آفرینش و یا زمانه پیش می آید بگریزد.

ا چه اختیار، عنان در کف قضاستما ربخت ار به کام نیست نه موقوف سعی ماست
نسخۀ خطی، قصاید

فرهنگ عام خاص و انعکاس آن در شعر ملک قمی
از میان سخنوران ممتاز عهد صفویه نمونه اي اندك از چشم اندازهاي فرهنگی عام و خاص ملک قمی 

در ستایش صالبت خان آن 1م است.بررسی می شود که اشعار ستایشی او، سراسر در قلمرو فرهنگ عوا
هنگام که باغی براي شاعران در هند ساخت، می گوید:

پیشگهت شه نشین، بارگهت شه نشاناي تو بهشت برین این چه شکوهست و شان

بام ترا  نه فلک، پایه اي از نردبانبزم ترا هشت خلد، شقّه اي از پیشگاه

صف زده از چارسوي بر صفت چاکرانکوس تحکّم بزن هین که درختان سرو

هم   گل   روي   صفا،  با   اثرت   توأمانهم نم فیض ازل، با گهرت همنشین

1342کاروان هند، ص
در این ستایش همانند ستایش هاي قلمرو فرهنگ عام گذشتگان هیچ نکته تازه اي که بویی از فرهنگ 

لو است. یک نمونه گذار از فرهنگ عام و پا نهادن به قلمرو خاص داشته باشد دیده نمی شود. همه اغراق و غ
فرهنگ خاص در شعر دیگر شاعران همروزگار او به مثل در سخن کلیم کاشانی:

گیاه مردمی از خاك بر نیامده استهمه حکایت مردم گیا فسانه شمار

ذا رأیتُم المادحین فَأحثوا  فی بنا به روایت، پیغمبر اسالم(ص)، ستایش را سخت ناپسند می دانسته  و فرموده است: أال ال تُمادحوا و إ-1
مرَّه وجوههِم التُّراب (هال یکدیگر را نستایید و چون ستایشگران را یافتید خاك در روي آنان پاشید.) و یکبار به ستایشگري فرمودند: (قالَ

ین ممدوح را شکستی اگر از تو بشنود و بپذیرد تا رستخیز للمادح) ویحک قَصمت ظَهرَه لَو سمعک ما أفلَح إلی یوم القیامه. واي بر تو پشت ا
روي رستگاري نببیند.
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که تیر ناله یکی کارگر نیامده استدعا ز عالم باال همین خبر دارد

خیال کن که ز پشت پدر نیامده استز جور مادر ایام ترشرو منشین

57،ص102کلیم، دیوان، غزل 
این سخن هم گذر از فرهنگ عام و رسیدن به قلمرو فرهنگ خاص با همان صفت هاست. او آرزوهاي خود 

همین دلیل هم هست که می را چنان می بیند که نه ایمان و نه کفر هیچیک نمی توانند آنها را برآورده کنند به
گوید سبحه و زنّار این قابلیت را ندارند که بتوانند براي رسیدن به آرزوهاي او واسطه شوند:

آنچه من می خواستم در سبحه و زنّار نیستکام ما از کفر و ایمان برنمی آید ملک

182ملک قمی،غزل
به آمدن هیچ خبري در آن نیست:وي خود را همیشه بر جاده اي ساکن می داند که امید 

ما و سر راهی که امید خبري نیستهر کس به سراغی ز پی گمشده خویش
191همان،غزل

می گوید من بت پرستی هستم که به طواف حرم نمی آیم پس مرا براي طواف دعوت و زحمت براي من 
ی است که در ادامه می بینیم و ایجاد نکنید و بسیاري اشعار دیگر که بیانگر فرهنگ خاص در شعر ملک قم

نیازي به توضیح ندارد:
که بت پرست به طوف حرم نمی آیدمرا به کعبه مخوانید و زحمتم ندهید

581همان ،غزل
که او نام و نشان از سبحه و زنّار نگذاردزبون کفر و ایمانم خوشا کیفیت عشقی

297همان ،غزل
غرور پارسایان شد ز حد کو ناخدا 

ترسی
که پیشانی نهد بر خاك زهد پارسایی را

34همان ،غزل
زیرا که ندارد سر سوداي قیامتداد ملک امروز مینداز به فردا

221همان ،غزل
استخوان خاکیان محتاج نفخ صور نیستما فناي خویشتن را در بقا بگداختیم

176همان ،غزل
دیده کروبیان طهارت کردبه آبدعاي دل به اجابت قرین نشد هر 
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چند
309همان ،غزل

دعاي شب نشینان بند بر پاي اثر داردبه قفل منع درهاي اجابت بسته می بینم
283همان ،غزل

عجب طاعت راه بر عجز گنهکاران 
نبست

آنچه من از سبحه دیدم هیچ زنّاري نکرد

334همان ،غزل
و زنّار بر میان داردکه سبحه در کفبیا که بر ملک و دین او فروخندیم

289همان ،غزل
گرچه خصم جان و ایمانند، از جان خوشترندبرهمن را ناگزیرست از تماشاي بتان

454همان ،غزل
ساقی حریف توبه سرشار مست ماستما روزه جز به ساغر سرشار نشکنیم

74همان ،غزل
له بودفنا به مرگ کرامات در مجادپیاله بر دهن کشف راز می زد کفش

533همان ،غزل
این سخن عکس فرهنگ عوام است. عوام همۀ پیامبران را داراي رسالت الهی می دانند ولی ملک قمی 

خالف آنرا می گوید که در فرهنگ عوام کفر به شمار می آید.
باري با غور و کنجکاوي در گنجینه مرده ریگ نیاکان است که می توان گذشتگان را شناخت و با گرفتن 

ار از پنداشت ها و باورهاست که می توان میزان و پایه ذهن جامعه را در روزگاران گوناگون بازیافت و از آم
جامعه ها چنانکه بوده اند آگاهی یافت و اختالف دیدها و دریافت ها را اندازه گیري کرد  و علت واپس 

و تعالی کرده یا رکودهاي ذهنی و ماندگی ها یا پیشرفت هاي علمی اي را که در زندگانی بشر، ایجاد تحول
فکري که رو به قهقرایی آورده است، جستجو کرد. با بررسی مرده ریگ گویندگان و قلمزنان پیشینه است که 

این علت ها که علت هاي  واپس ماندگی ها یا پیشرفت هاست آشکار می شود. باز هم از خیام بشنویم:
توان که آن وبال سر ماستگفتن ناسرار جهان چنانکه در دفتر ماست
نتوان گفتن هر آنچه در خاطر ماستچون نیست در این مردم دنیا اهلی

19خیام، رباعیات، ص
چرا می گوید وبال سر ماست؟ و چرا نمی تواند آنچه در خاطر دارد بگوید؟ و این چراهاست که عاملی 

مهم در زایندگی و یا نازایندگی و رکود جامعه می تواند باشد.
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در اینجاهاست که خواننده آگاهی هاي گرانبهایی از سیر یکنواخت و بی تحول اندیشه در قالب هاي از 
پیش ساخته می بیند. جامعه شناسی هر دورة هر ملّت را تنها می توان از نوشته هاي اهل قلم آن ملّت در آن 

رده می ماند اما هنجارهاي بشري ) و هنجارهاي معتادشان دست نخوnormدوره مدون کرد. جانوران نرم ها (
چنین نیست. در دو جهت خیر و شرّ پایدار و بر قرار نمی ماند و آدمی با تجربه، بیدار می شود و با اشتباه می 
آموزد. شناخت تاریخ نیاکان و ستمگري ها و کشمکش ها و اشتباه هاي عظیم سردمداران و خودکامگان 

د. است که اندیشۀ بهبود را پدید می آور

نتیجه
بنابراین بن مایه هاي تحول در شناخت و پیشرفت و نوآوري و دگرگونی در هر زمینه در مقولۀ فرهنگ 
خاص پدید می آید؛ گقتنی است که عبور از هر مرز و رسیدن به مرزهاي تازه بی آگاهی از فرهنگ عام و 

س است که پرداختن به میراث آنچه ریشه در سنّت، عرف و شناخت عام دارد شدنی نیست. بر همین اسا
که علی مکتوب سرجنبانان هر رشته، فرهنگ عام و خاص آنها را شامل می شود. ملک قمی نیز نشان می دهد 

رغم شعرهایی که در قلمرو فرهنگ عام سروده، جاهایی نیز پا را فراتر نهاده و باورهاي عوام را رد می کند و به 
جایگاه خاص شاعر را در هنر سرودن باعث می شود.جایگاه خواص می رسد که این باورهاي

کتابنامه
قرآن کریم، ترجمۀ مهدي الهی قمشه اي. -
، دیوان کلیم کاشانی، چاپ اول، تهران سنایی.1387پرتو بیضایی، حسین؛ -
اساطیر.، دیوان حافظ، تصحیح دکتر قاسم غنی و محمد قزوینی، چاپ پنجم، تهران، 1374جربزه دار، عبدالکریم؛ - 
جلد چهارم،تهران،امیرکبیر.2،نقد ادبی ،1369زرین کوب، عبدالحسین؛-
،تهران،آگاه.5،شاعر آیینه ها،ج 1379شفیعی کدکنی ،محمد رضا؛-
/ج هشتم،تهران فردوسی.5/1،ج ،،تاریخ ادبیات در ایران1373صفا،ذبیح ا...؛-
جموعه مقاالت همایش اصفهان و ،موقیت شعر پارسی  در دوران صفوي ،م1381طغیانی،اسحاق؛-

،نشر دانشگاه اصفهان. 1صفوي،ج 
، چاپ اول، تهران.1389قوجه زاده، علیرضا؛ منبع االنهار(مهنّدات)، 

، کاروان هند، چاپ اول، مشهد، آستان قدس رضوي.1369گلچین معانی، احمد؛-
، تهران.2681ملک قمی؛ نسخه خطی،کتابخانه سپهساالر، به شماره-
، تهران.261؛ نسخه خطی،کتابخانه گلستان، به شماره______-
، تهران.641؛ نسخه خطی، کتابخانه مجلس سنا، به شماره______-
، تهران.21/2950و 16303؛ نسخه خطی، کتابخانه مجلس شوراي اسالمی، به شماره ______-
، تهران.5157؛ نسخه خطی، کتابخانه ملک، ______-
، رباعیات خیام، یار احمدبن رشیدي تبریزي، چاپ سوم، تهران، هما.1372؛ همایی، جالل الدین-
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بازتاب مضامین اجتماعی در شعر طاهره صفارزاده
1دکتر هوشنگ محمدي افشار

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه مظفرپور
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده
پردازد و نقش زندگی ه به شناخت روابط متقابل ادبیات و جامعه میجامعه شناسی ادبیات، دانشی است ک

و محیط اجتماعی را در پیدایش و پرورش شاعران و نویسندگان و نیز تأثیر گویندگان و نویسندگان بزرگ را 
کند.در فرهنگ جامعه، بررسی می

گیرد. صر اجتماعی بهره میاین دانش ثابت می کند که ادبیات براي تقویت مضامین و اندیشه هایش از عنا
این رشته در قرن نوزدهم رونق یافت ودر قرن بیستم با آثار و اندیشه هاي بزرگان و فیلسوفانی از جمله 

جورج لوکاچ فیلسوف مجارستانی به نقطه اوج خود رسید.
هتري از محیط،جامعه  ونیز بررسی اثر یک هنرمند از دیدگاه جامعه شناسی، می تواند شناخت ب

اي درگیر با مسائل هاي هنرمند ارائه دهد. طاهره صفارزاده، یکی از شاعران معاصر است که در جامعهدیشهان
ومشکالت سیاسی، فرهنگی و... زندگی می کرد. این شاعر آثار برجسته اي در زمینه شعر و ترجمه، هم به 

زبان فارسی و هم به انگلیسی دارد که از لحاظ کیفیت حائز اهمیت هستند.
اي و بر مبناي فن توصیف و تحلیل محتوا فراهم شده، تالش در این پژوهش، که به روش مطالعۀ کتابخانه

شناختی بازبینی شود. تأثیر جامعه بر هنرمند و متقابالً گردیده است که بخشی از اشعار شاعر با دیدي جامعه
جتماعی پربسامد و برجسته شعر وي شرح گیرد و مفاهیم اتأثیرشاعر و آثارش بر جامعه مورد بررسی قرار می

داده می شود. 
صفارزاده، جامعه شناسی ادبیات، تأثیر متقابل، مضامین  اجتماعی.ها:کلیدواژه

مقدمه-1
جامعه شناسی ادبیات در یک نگاه کلی بر قرار کردن ارتباط میان ادبیات و عناصر اجتماعی است. این 

رسی ادبیات، این بخش از شعور اجتماع، می پردازد ؛ و با روشی علمی به عنوان دانشی اجتماعی، به بر« علم
ي  شاعر و نویسنده، جوهر اجتماعی آثار ادبی، شرایط و مقتضیات محیط اجتماعی در برگیرنده و پرورنده

جهان بینی و موضع فکري و فرهنگی آنان، مباحث و موضوعات و سفارش هاي اجتماعی مورد توجه آثار 
)5: 1383(ترابی، » د مطالعه قرار می دهد . ادبی را مور

1 . h.afshaar@gmail.com
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از آنجا که بخش عظیمی از میراث هاي ادبی به لحاظ محتواي خاصی که دارند به نحوي با زندگی و 
رویدادهاي تاریخی عصر نویسنده یا شاعر پیوند می یابند،پرداختن به این موضوعات مورد توجه برخی از 

زمانی محسوس تر می شود که سرودة شاعر بازتاب دقیق روزگار و منتقدان قرار گرفته است.این ضرورت 
زندگی او باشد. به این دلیل که هنر وادبیات به لحاظ کیفیت اجتماعی خود،حتی در انتزاعی ترین انواعش،به 
نحوي مولود روابط میان انسانها در دنیاي خارج است واز این رو اثر ادبی از یک سو در پیوند با شخص واز 

زندگینامه اي است که -دیگر در ارتباط با جامعه است این موضوع تأیید کننده ي شیوه ي نقد تاریخیسوي 
) معتقد است که sainte-beuve)(1869-1804اغلب در حوزه نقد جامعه شناختی بررسی می شود.سنت بوو(

ه دور از نویسنده اش در ارزیابی ادبی همه چیز به آفریننده اثر مرتبط است. پس خطاست که اثر ادبی را ب
هاي جامعه شناختی نشان می دهد که همواره تکامل روانی فرد در رابطه با مورد مطالعه قرار دهیم. پژوهش

اجتماع صورت می پذیرد و هویت رفتاري و روانی او محصول روابط اجتماعی وي است. (رك 
).161: 1377:امامی،
تاریخچه جامعه شناسی ادبیات -1-1

ث علمی در ابتدا شاخه اي از فلسفه محسوب می شدند؛ اما با رشد تمدن غربی علوم ي  مباحهمه
مختلف یکی پس از دیگري، از فلسفه جدا شد و شیوه اي مستقل و متمایز را دنبال کردند . جامعه شناسی 

آن است پردازان علمی ) فرانسوي از بزرگترین نظریهA. Conte» (اگوست کنت « نیزاز این دسته علوم است. 
شود،  هر چند که اندیشه هاي اجتماعی و توجه به مسائل و امور و به این جهت پدر این علم خوانده می

)15: 1379آغاز نمی شود و پیشینه اي دیرینه دارد . ( کوثري، » کنت « جامعه و ماهیت شکل گیري آن با 
خارج از ادبیات و هنر قرار دارند و بر بررسی ادبیات و هنر با توجه به عوامل بیرونی و آن نهادهایی که

ي قوت گرفتن گذارند یا از آن تأثیر می پذیرند،از قرن نوزدهم آغاز می شود . قرن نوزدهم دورهآن اثر می
میالدي آگاهی از ابعاد اجتماعی ادبیات و هنر آغاز می شود .1800تفکرات اجتماعی است و در حدود سال 

ادبیات از « ي  بررسی اجتماعی هنر را با نام نخستین اثر در زمینه(du,stal)ل در این هنگام مادام دواستا
منتشر می کند . دواستال در گفتار نخست این اثر، نظر خود را چنین » منظر پیوندهایش با نهادهاي اجتماعی 

تأثیر ادبیات را بر آنها من بر آنم که تأثیر دین، آداب و رسوم و قوانین را بر ادبیات و متقابالً«بیان می کند : 
).16(همان:» بررسی کنم

میالدي به بعد، توجه به ابعاد اجتماعی هنر توسعه یافت و بسیاري در این زمینه به پژوهش 1800از 
) یکی از پیشگامان در جامعه شناسی هنر و ادبیات است .در قرن بیستم H . Tainپرداختند . هیپولیت تن (
ي این بزرگان سیست در تحکیم جامعه شناسی هنر و ادبیات کوشیده اند . از جملهبیش از همه،متفکران مارک

)، را می توان  M . Sheler)  و ماکس شلر ( L . Goldman)، لوسین گلدمن ( Gorg Lu Kacs:جورج لوکاچ (
نام  برد .
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اسی فرانسه ) شکل جامعه شناسی در ایران با دیدگاهی غیر مارکسیستی ( و عمدتاً تحت تأثیر جامعه شن«
ي راه، جریان گسترده اي از تحلیل هاي مارکسیستی به آن پیوست که باعث غناي جامعه گرفت. اما در ادامه

ي  جامعه شناسی ادبیات از سال ،) . نخستین حرکت ها در زمینه1383(ترابی :» شناسی ادبیات ایران شد
درباره جامعه شناسی هنر و ادبیات آغاز شد .در »امیر حسین آریان پور « با مجموعه سخنرانی هاي 1341
ترجمه شد و به بازار آمد . غالمحسین » معناي رئالیسم معاصر « با عنوان » لوکاچ « کتاب مشهور 1349سال 

نخستین اثر 1358را بنیان نهاد . در سال » اجتماعیات در ایران « صدیقی نیز از کسانی بود که براي اولین بار 
بود منتشر شد .و تا کنون هم آثار ارزشمندي » مصباحی ایرانیان « ي  دکتراي ی ادبیات که رسالهجامعه شناس

در این موضوع منتشر شده است که از موضوع بحث بیرون است. 
ي  مربوط به آن اثر ي جامعه شناسی هنر تعیین موقعیت یک اثر هنري در ساخت جامعهنخستین وظیفه

ي اجتماعی آفریننده آن است . در هاي این کار پیوند دادن یک اثرهنري به طبقهاست . از معمول ترین روش
نتیجه شناخت محیط اجتماعی هر کس به نوعی چراغ بزرگی است که راه شناخت آن فرد را روشن کرده 

)46: 1380( رگ برن، نمایان می سازد .
معرفی شاعر  -2

میالدي 1936خورشیدي / 1315آبان 27جم معاصر در طاهره صفار زاده، شاعر، نویسنده، محقق و متر
سالگی 5در شهر سیرجان در خانواده اي متوسط به دنیا آمد . پدرش مردي اهل علم و عرفان بود که در 

طاهره، بر اثر اشتباه پزشک در تشخیص یک بیماري ساده در گذشت، مادرش نیز با گذشت چهل روز پس از 
که در -بی بی مرّصع حکیم–تحت سرپرستی مادربزرگ ( مادر مادرش ) مرگ پدر از دنیا رفت. طاهره

کرمان می زیست، پرورش یافت . صفارزاده که با رتبه اول دیپلم گرفته بود،در رشته زبان و ادبیات انگلیسی 
م . در این رشته لیسانس گرفت. 1960ه . ش / 1339دانشگاه شیراز تحصیل کرد و در سال 

ران به کار در یک شرکت بیمه، تدریس زبان انگلیسی و نوشتن داستان براي مطبوعات صفارزاده در ته
پرداخت . سپس به عنوان مترجم متون فنی در شرکت نفت استخدام شد . پس از مدتی به دنبال یک 
سخنرانی در اردوي تابستانی فرزندان کارگران شرکت نفت علیه تبعیض موجود و عوامل ستمی که مایه فقر 

حرومیت کارگران و فرزندان آنها بود، مورد بازجویی ساواك قرار گرفت . پس از چندي مجبور به ترك و م
ي تحصیل به خارج از کشورسفر کرد و مدتی در انگلستان و آمریکا مشغول به آن کار شد.وي براي ادامه

رانجام در سال پس از کسب مدرك دکتراي زبان انگلیسی به ایران بازگشت.س1347تحصیل شد و در سال 
به اتهام نوشتن شعر مقاومت دینی و امضا نکردن برگه عضویت اجباري در حزب رستاخیز از دانشگاه 1355

ملی اخراج شد.
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شاعر پس از آن تمام وقت خود را صرف مطالعات قرآنی و خواندن تفاسیر کرد. و پس از انقالب اسالمی 
برگزار شد، هیأت داوران با بیشترین آراء  وي 1385در نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر که بهمن

صفارزاده را به عنوان برگزیده بخش شعر ( سپید و نیمایی ) نو، معرفی کرد .
بر اثر این بیماري سرطان مغز در 1429شوال 25آبان ماه برابر با 4در تاریخ 1387وي سرانجام در سال 

بیمارستان ایرانمهر تهران در گذشت . 
جامعه و شعر صفارزاده-1-2

شعر صفارزاده بیشتر از آنکه یک شعر وطنی باشد، شعري است جهانی از آنجا که شاعر به شهرها و 
کشورهاي مختلفی سفر می کند و با جوامع متفاوتی آشنا می شود، نمی تواند نسبت به مسائل آن جوامع بی 

ي  خویش می پردازد، به مشکالت و مسائل جامعهتفاوت باشد . صفارزاده همانطور که به بیان دردهاي مردم 
زندگی مردم جهان، از جمله، ویتنام و فلسطین و ... نیز اشاره می کند . گویا درد آنها دردي مشترك است که 
باید هم صدا فریاد شود . و نیز این دردها و مشکالت به یک اندازه دلهاي مردم را زخمی می کند . او 

ده مردم است . شعر به خاطر مردم است . ولی باید در نظر داشت که وظیفه شعر در شعر براي تو«گوید: می
ي  اختناق، شعر به خاطر مردم یعنی در دفاع از حق آنها، علیه زمان هاي مختلف فرق می کند . در دوره

در ستمگري سروده می شود . اینجا شاعر خود را زبان و وکیل مدافع مردم می داند . مهم این است که 
دفاعیاتش مسئول و محکم باشد، افشاگري کند، ضربه بزند، طرف را کالفه کند و خالصه اینکه خوب از پس 

) 278: ص 1386رفیعی : » ( حریف بر آید و در عین حال از خطر کردن جان خویش هم نهراسد . 
بقه اي خاص جامعه اي که صفارزاده به تصویر می کشد، جامعه اي است که آزادي در آن مخصوص ط

شعر صفارزاده، » من « است . درد وطن خواهی و وطن پرستی سینه تمام مردمش را مجروح کرده است . 
فردي نیست، بلکه اجتماعی و نماینده مردم جامعه است. 

شعر صفارزاده از آغاز تا پایان گویی تاریخی است که تمام دوره ها را پی در پی تکرار می کند و در 
ي  ، مسائل و مشکالت جامعه به زبانی نسبتاً صریح بیان می شوند . در شعرهاي اولین دورهنخستین اشعارش

شاعري او مشکالت آن روز به خوبی بر جسته و قابل مشاهده است. اما بتدریج که جو حاکم بر جامعه تغییر 
گراید.یابد زبان شاعر به ایهام گویی میمی

ي  خویش می پردازد، به مشکالت و مسائل زندگی ردم جامعهصفارزاده همانطور که به بیان دردهاي م
مردم جهان، از جمله، ویتنام و فلسطین و ... نیز اشاره می کند. شعرش در یک کالم بخش مهمی از ادبیات 
شعري یک جامعه  است . شعري که در آن وقایع تاریخی و اجتماعی و ... گاهی به گونه اي صریح و بدون 

شیده می شود . ابهام به تصویر ک
سخن می گوید، در رساترین شکل آن را بیان می کند، به طوري که مخاطب خود را » فقر « هر گاه از 

گردد . اگر از مظلومیت قومی سخن بگوید، گذارد و به جاي او دردمند میجاي شخصیت اصلی شعرش می
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دهد و او را به همدردي با زبانش ترحم آمیز و نرم است که مخاطب را به خوبی تحت تأثیر قرار می
کند . شخصیت هاي شعرش دعوت می

آن قدر تحت تأثیر مضمون قرار می گیرد، که حتی ذهن و زبان را آزاد می » آزادي « در سخن گفتن از 
stream of)گذارد به گونه اي که آنقدر ذهن به جاهاي مختلف پرواز می کند تا جریان سیال ذهن 

consciousness)نشان داده شود . شاعر با استفاده از زبان محاوره اصطالحات عامیانه و حتی مطرح به خوبی
کند، به شعر و زبان مردم نزدیک تر شود . کردن شعارها، تالش می

مضامین اجتماعی در شعر صفارزاده -3
فقر -1-3

ت در میان اقشار یکی از مهم ترین موضوعات در شعر صفارزاده فقر است که نتیجه تقسیم ناعادالنه ثرو
در جوامعی که شاعر آنها را مد نظر قرار می دهد،ریشه فقر را باید ابتدا در نظام اقتصادي جست جامعه است. 

وجو کرد، زیرا تقسیم ناعادالنه درآمد میان اقشار عامل مهمی براي فقیر شدن مردم است.اما گاه در جامعه 
ی زنند؛ به خصوص در جوامع توسعه نیافته که اکثر مردم نیز خود به شعله ورتر شدن آتش فقر دامن م

جمعیت آنها با این معضل اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند.
براي شاعر فقر همانند تیغی است که زخم چرکین در میان دوکتف مردم یک جامعه بر جاي گذاشته 

د . است . او از این موضوع هیچ گاه غافل نیست و همیشه خطر آن را گوشزد می کن
شاعر با نگاهی عمیق و کنجکاوانه ریشه هاي فقر را نشان می دهد و می گوید : 

من معتقدم که فقر باید از روي زمین ریشه کن شود، چرا که قاتل انسان ها و استعدادهاست . اما حرف «
توجه من در مورد عدم شیفتگی به قدرت هاي مادي و صوري که در بسیاري از شعارهایم نیز آن را مرکز 

قرار داده ام این است که خیانت فرد به جامعه از طریق جاذبه اي صورت می گیرد که قدرت هاي سلطه گر 
).185، 1386رفیعی : » ( ضعیف او به نمایش می گذارند» نفس « در برابر 

د صفار زاده در اولین شعرهایش زمستان را همدست با ثروتمندان بی دردي می داند که با هم می خواهن
دمار از روزگار فقیر در آورند : 
طبیعت بار دیگر با توانگر 
هم آهنگ ستم بر بینوا شد 

لباس خشم بر تن، دیده پر کین 
) 30براي بینوا محنت فزا شد ... ( همان : 

ي  نیز شاعر از این درد گالیه می کند، تا آنجا که به سبب نگرانی براي طبقه» مرز تصویرها « در شعر 
آرامش زندگی کردن را ندارد : محروم

نجواي بچه هاي محله 
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و حرف نان 
آرامش تل خاکروبه را 

) ) 14: 1386آواره می کند ... ( دفتر دوم،
ي  مسائل مردم واجتماع را دارد . از دریافت هاي زنی سخن می گوید که دغدغه» مرز تصویرها« به شعر 

م بر دلش سنگینی می کند، دردهایی که خواب را از چشم او شاعر در مقام بیننده اي است که دردهاي مرد
ربوده است. محلۀ  شاعر، نمادي از جامعه اي است که در آن زندگی می کند . درد بچه هاي محله، درد 
اغلب افراد جامعه است . جامعه اي که در آن به علت تقسیم نابرابر ثروت، سهم تعدادي کاخ نشینی و سهم 

شینی و در تل خاکروبه پرسه زدن است . افراد دیگر زاغه ن
ي  پایین جامعه، با آن دست و پنجه نرم می در ادامه ذهن شاعر پس از اندیشیدن به مسئله فقري که طبقه

ي  اول است: ي  مقابل طبقهکند، به سمت طبقه اي از جامعه می رود که نقطه
هر شب 

زنی به جنگ آینه می خیزد 
با تکه سنگ هاي جواهر 

اما صداقت آینه 
حرف شکست را 
در نورهاي اشک 

) 15فریاد می زند ( همان : 
ي  صحنه هاي غم انگیز، شاعردر سفري که به کشور هند رفته است، با دیدن اوضاع آن جامعه و مشاهده

به ي  فقر و نداري راي  آداب و رسوم آنها با جوامع دیگر می پردازد . او در این شعر چهرهبه مقایسه
زیباترین شکل به تصویر می کشد.  در این شعر نه تنها به فقر می پردازد، بلکه اعتراض به نقش منفی 

کند. امپریالیسم جهانی در دنیا نیز اعتراض می
بوي سوختن 

بوي عود 
بوي عود را شنیده بودم 

بوي سوختن استخوان و عود را 
این خانه چه قدر شبیه قلعه ست 

و سه سوي دیوار یک سوي رودخانه
در شهر شما عجیب قلعه فراوان است 

سوختن هیزم را دیده بودم 
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سوختن هیزم و اسکلت انسان را 
) 1386:35نه ... ( طنین در دلتا،

ي  مقابل فقر جالب است که هر جا شاعر از فقر سخن می گوید بالفاصله، صحنه اي را که درست نقطه
تصویر سازي گرفته شده از جریان سیال ذهن است . تداعی هایی که ذهن است به تصویر می کشد . که این 

شاعربه یاري آن  از مکانی به مکان دیگر پرواز می کند : 
دیروز بر دوش آدمی ارابه اي دیدم 

بارش مهاراجه و بانو 
) 36گفتم وحده ال اله اال هو ... ( همان : 

آزادي -2-3
دي بیان و سخن، منظور از آزادي غالباً آزادي مطبوعات، آزادي در شعر سیاسی که وجه روشن آن آزا

انتخاب مسکن و شغل و عدم سانسور در انتشار آراء و عقاید نویسندگان است. مشخص است که یک سوي 
مسئلۀ آزادي به سیاست و جانب دیگر آن به اجتماع مربوط می گردد . 

سخن می گوید : به عنوان مثال شاعر در شعر زیر اینگونه از آزادي 
قورباغه ها 

در باغ کوچک همسایه 
خوابشان را تعریف می کنند 

اما بیداري من 
) .29: 1357با هیچ کلمه اي تسکین پیدا نمی کند و ... ( حرکت و دیروز، 

او با شنیدن صداي قورباغه ها در باغ، غبطه می خورد که آنها به راحتی می توانند خوابشان را و درد 
ن را به هم بگویند . اما انسان آن عصر حق سخن گفتن از نیازهایش را هم به درستی ندارد . دلشا

در جاي دیگر، شاعر از نبودن آزادي اینگونه شکوه می کند : 
هاي زیبا به مقصد نمی رسند . » کارت پستال « خواهرم می نویسد 

ي  سفارشی هم غم انگیز است اما امنیت نامه
نه هایمان بر گردیم ما باید به خا

و چهره هاي شاد را بر صفحه تلویزیون تماشا کنیم 
) 40آنها ما را به شکیبایی دعوت می کنند ... ( همان : 

این زمان دورانی است که صفارزاده به خارج از کشور سفر کرده است . او براي فرو نشاندن غم غربت 
آنها نامه می فرستد . نامه هایی که یا ناقص به مقصد می در درون خود و ایجاد ارتباط با خانواده اش براي
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ي  واقعی خود تحویل داده می شوند . شاعر از این درد بیشتر شکوه رسند و یا پس از خوانده شدن به گیرنده
می کند تا درد غربت و دلتنگی که در جانش رخنه کرده است. 
شکل (Brain storming)وعی تداعی آزاد ذهنشکل و فرمی که براي این شعر انتخاب کرده اساسش بر ن

گرفته و متضمن آزادي  است . شاعر با دیدن هر تصویر ذهنش به جایی که شباهتی با آن دارد سیر می کند . 
ي  ذهن را آزاد اندیشه اش در پی رواج آزادي است و به دنبال آزادي می گردد . به همین خاطر پرنده

ي  ذهنی بگردد . به خاطر همین می تواند در شعرش از به عنوان یک تجربهگذاشته است تا به دنبال آزادي
انگلیس به هند و از هند به تهران و به دوران کودکی اش در کرمان سفر کند . در این شعر شاعر با دیدن 

به دودهایی که باال می رود به یاد حرکت آسانسور می افتد. و به تکنولوژي، صنعت و پیشرفت هاي اقتصادي 
تصویري از تکراري بودن اوضاع می Concrette1)طور غیر مستقیم اشاره می کند و با بیان شعر کانکریت (

کشد . 
دودها 

دو پله یکی 
باال می روند 
ي  دوم شب از کار افتاده است آسانسور طبقه

زندگی تکرار نگاه آسانسور چی است 
باال 

پایین 
پایین 

باال 
پایین 

) 55: 1383اندیشه در هدایت شعر، پایین... ( 
در اینجا هم به جاي تصویر، شعر، یک خط است . یک خط عمودي بدون هیچ گونه انحرافی که می 

خواهد بگوید زندگی آسانسور یک جانبه، تکراري راکد و بی تالطم است .
مانی و سخت ي  سبزه اي تصور کرده است، که در محیط سیدر جاي دیگر شاعر آزادي را به منزله

ي  آن روز از میان قشر سنگی سر بر آورده و رشد می کند اما زیر پاي استبداد حاکم و استعمار سیاسی جامعه

د. شوتوجه به تجزیه کردن کلمات و تصویري کردن آنهاست که معموالً با تکرار واژگان انجام می(concrette)در شعر کانکریت -1
». معتقدم اگر چیزي قرار است عنوان شعر بگیرد باید تصویري ملموس ارائه بدهد» بعد معنایی«گوید: من به علت توجه به صفارزاده می

شود و بولیویایی سویسی االصل است. این نوع شعر در ساختن پوستر استفاده میojen gormanjeبنیانگذار این نوع شعر اوژن گور مانژه 
) 256: 1386ي میان شاعر و نقاش است. (رفیعی، نوعی همکار
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پایمال شده است . براي شاعر زندگی یعنی آزادي . حکومت استبدادي زندگی را در افراد جامعه از بین برده 
تعمار سرکوب شده است. و آن  زندگی که باید با آزادي سپري شود زیر چکمه اس

آن سبزه 
کز ضخامت سیمان گذشته 

و قشر سنگی را 
ي  بابل ي  شبانهدر کوچه

تا منتهاي پردة  بودن شکافت 
آن سبزة  زندگانی بود ... 

...آن سبزه رویش آزادي بود 
آن سبزه 

) 111: 1357آزادي بود ( سفر پنجم، 
عدالت-3-3

است . مضمونی که هم در شعر سنتی و » عدالت خواهی«شعر صفارزاده، از جمله درونمایه هاي اصلی 
هم در شعر نو به وضوح دیده می شود . اما این موضوع در بحبوحۀ مشروطه و در شعر شاعران معاصر بیشتر 
رواج پیدا کرد . در ادبیات معاصر ما بسامد عدالتخواهی بسیار باالست . وقایعی چون جنگ جهانی دوم، 

مرداد، مبارزات انقالبی پس از آن و ... همه باعث شده بود که مردم 28ویتنام و فلسطین، کودتاي ي مسئله
فریاد عدالت خواهی و ستم ستیزي سر بدهند . 

این حس عدالت خواهی در وجود صفارزاده بر می گردد  به بعد از مرگ پدر و مادرش که باید ارث 
وال باقی مانده سهمی هم نصیب  شاعر شود، که بر اثر اشتباهات قیم میان فرزندانشان تقسیم شود و از آن ام

این کار به صورت ناعادالنه اي انجام شد و از ارثیۀ  مذکور،چیزي نصیب طاهره و خواهرش نشد و از 
» سفر عاشقانه « همانجا دغدغۀ  عدالت در وجود او پیدا شدکه در شعرهایش نیز به آن اشاره شده است . در 

گوید : شاعر می
درباغ کودکی 

وقتی که باد می آمد 
و سیب می افتاد 
ي  اول را داور همیشه دانه

به خواهر کوچکتر می داد 
نبض مرا بگیر 

همهمه ي بودن دارد 
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) . 76: 1357و اشتیاق عدالت ... ( سفر پنجم، 
در مزرعه مشغول به کار است بی عدالتی که باعث شده است، فریاد از نهاد از همه بر آید . کشاورزي که

و دغدغه اجراي عدالت دارد . شخصیت هاي شعر صفارزاده همه اقشار جامعه هستند از زحمتکش، دهقان و 
فقیر گرفته تا جایی که گاه قدرتمندان را به نام ذکر می کند و به هجوشان می پردازد . 

نیست، بلکه نسبت به تمام مردم ي  خودش این خصلت عدالت خواهی صفارزاده فقط نسبت به جامعه
ي  دنیاست . مظلوم و ستمدیده

برادران ما در سینا می میرند . 
قبري براي آن ها نیست 

ي  نیل را اجاره داده اند باغستان هاي دره
در لهستان حق وتو به اشراف تعلق دارد . 

در تایوان آدم را مثل سیب زمینی کنار خوراك می نشانند . 
رادرت که علیه تو توطئه می کند حق بدهی باید به ب

حق با اوست 
زندگی لعنتی اش را باید ادامه دهد 

) 42: 1383حق با اوست ... ( اندیشه در هدایت، 
اینها اندیشه هاي عدالت طلبانه صفارزاده براي مردم جهان است.او از دیدن بی عدالتی در مورد آنها 

را ابراز می کند . سخت خشمگین می شود و ناراحتی خود 
در جاي دیگر روستانشینی را به تصویر می کشد و از فاصله طبقانی روستا با شهر سخن می گوید : 

در روستا 
در زیر چشم پنج سالگی تو 

خط و چین 
کمین کرده ست  

پیري زکودکی سراغ شما می آید 
در روستا 

هر کاخگونه 
قداره اي ست 

ا در پیش روي کپرها و زاغه ه
مسافتی است میان نشستن ها ... 

) .    98: 1383( اندیشه در هدایت شعر، 
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وطن دوستی -4-3
حب وطن یکی از اندیشه هاي اجتماعی شعر معاصر است. سفر روشنفکران و دانشجویان به کشورهاي 

ش آنها نسبت غرب و آشنا شدن با مفاهیمی چون دموکراسی و امپریالیسم و ... سبب شده بود که چشم و گو
به مسائل کشورهاي مختلف باز می شود صفارزاده نیز پس از سفر به خارج از کشور با شور و عالقۀ فراوانی 

به سرایش این موضوع می پردازد : 
... و من دعاي معجزه می دانم 

دعاي تغییر 
براي خاك اسیري که مثل قلعۀ  دین 

فصل رابطه اش 
) 37: 1357.. ( حرکت و دیروز، به اصل هاي مشکل پیوسته است .

او براي رسیدن به صبح سپید پیروزي دعا می خواند و می خواهد معجزه اي واقع شود تا تغییري در 
اوضاع کشورش به وجود آید و آن گونه که می خواهد وطنش را بسازد. در وطن صفارزاده روابط انسان ها و 

تالش شاعر براي ایجاد روابطی صمیمانه است : گروه هاي انسانی با هم تیره و تار شده است و
دلمان تنگ شده است 

براي خاکی که خوب می شناسیم 
هوا 

هواي صبحگاهی خیابان هاي تنگ دیروز خودمان ... 
ما خسته ایم باید به خانه هایمان برگردیم 
زیر درخت خصومت همسایگان بنشینیم 

) . 40–41: 1384بگردانیم ( اندیشه در هدایت شعر،و فنجان هاي اعتماد متقابل را دست به دست 
او نه تنها به وطن پرستی و عشق به وطن اشاره می کند، بلکه این مسئله را یادآور می شود که هر کسی 

ي  او و چه از جوامع دیگر درد غربت و وطن پرستی را درك کرده اند به عنوان مثال : همان چه از جامعه
که نشان می دهد هر کس عشق به وطن و »ز دلتنگ نقاشی هاي شهرش پور توریکو بودمادر ویلیام« مصرع 

زادگاه خود در وجودش نهفته است . 
یا 

و عشق من به خاك اسیري است 
که صورت یوسف دارد 

) 76: 1357و صبر ایوب ... ( سفر پنجم، 
قدرت -5-3
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کان ظلم را به شیوه اي فریب آمیز فراهم می صفارزاده معتقد است که دو عنصر مخرب وجود دارد که ام
که راه »تسلط خارجی« است و دومین عنصر» نفس مستبد « آورند . اولین عنصر که از دیگري قوي تر است 
) 96: 1386خود را از طریق عنصر اولی می یابد.  ( رفیعی، 

، مورد سرزنش و مالمت قرار او در چند مورد آنها را که از طریق خودبینی، می خواهند به قدرت برسند
می دهد  

چرا چنین باید لرزان و ترسان باشیم 
ما که در محاصره مردان هستیم 

مردان پاسبان 
مردان تاجر 

مردان امنیت 
مردانی که در بیمه نامه هایشان بسته بندي شده اند 

مردانی که پشت پرده ها به کمین می نشینند 
) 42: 1357( حرکت و دیروز،مردانی که چنگال در آورده اند

او در این شعر، با طنزي سیاسی مسئوالن را  مورد انتقاد قرار می دهد و با کنایه اي نیشدار آنها را هجو 
ي  حاکم جامعه اند نظامیان می کند و افراد جامعه اش را از امنیت حاکم خبردار می سازد . اینها اغلب طبقه

تاجران و ... –
به آنها نگاه می کند و با دیدي انسان دوستانه و اعتقاد راسخ آمیزین مطلب با حالتی ترحماو در ادامۀ هم

نسبت به این که انسان در اصل به طور غریزي پاك است می گوید : 
ي  این مردان همه

یک بار با انگشتان خرد کودکیشان 
) 42براي پرندگان النه ساخته اند . ( همان : 

ي  خود را از دست داده اند و انی خود را در مورد انسان هایی که وقار و شان و مرتبهدر شعري دیگر نگر
سخن می گوید : اند،به مقام بنده تنزل یافته

ما سوگوار که باشیم 
سودا گرانی 
که یک یک 

همچون دروغ 
از چشمان می افتند 

و در نهایت خواري می میرند... 
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...و نقش این هزار 
ی است انسان منحن

مردي که خم شده است 
) 54: 1357که سکه را بردارد ( سفرپنجم،

او می خواهد بگوید سوگواري براي این افراد پست الزم است. این افرادي که به مقام حیوانی تنزل یافته 
ي  قدرت و بند بازي که زاییده انحرافات قدرت است را اینگونه نمایش اند جاي دلسوزي دارند. او مسئله

اده است : د
دختر ژنرال اصرار دارد که الهیجان بهترین چاي جهان ست 

) 41: 1357اما خودش چاي کلکته می نوشد ... ( حرکت و دیروز،
مفاهیم شهید، شهادت و جنگ -6-3

« یکی از ارزش هاي واالي اجتماعی است و » شهادت « در فرهنگ جوامع اسالمی به خصوص ایرانی 
ترین ایفا کنندگان نقش در تثبیت و پایداري جامعه است . از جمله مهم» شهید 

ي  چهل به بعد بیشتر اشعار و نوشته هاي شاعران و نویسندگان معاصر در مورد ي  دوم دههاز نیمه
موضوعاتی چون مبارزه علیه رژیم حاکم، وعده دادن پیروزي و رسیدن به هدف، احترام گذاشتن به ارزش 

مشهور شد . صفارزاده یکی از برجسته ترین » مقاومت«ت این گونه اشعار به شعر شهید و شهادت و ... اس
است . این سال ها، دورانی است که شاعر به خوبی در تنور » پایداري«و » مقاومت« چهره هاي ادبیات 

تجربیات پخته شده و نسبت به امور جامعه و ارزش ها و ضد ارزش ها، به هنجارها و ناهنجاري ها آگاهی 
کامل پیدا کرده است و این آگاهی سبب شده که سالح به دست، به مبارزه با ضد ارزش ها و آنچه که خالف 

ي  پنجاه به بعد سرشار این درون مایه آموزه هاي دینی است بپردازد.اغلب اشعار صفارزاده از اوایل دهه
و مجموعه هاي شعري که » راهروشنفکران «،»بیعت با بیداري«و » دیدار صبح«هاست . او در مجموعه هاي 

در این سال ها به چاپ رسیده است، از این موضوعات سخن گفته است و تقریباً شعر را در این گونه 
موضوعات و مضامین خالصه کرده است: 

از راه خاك آمده اي 
از راه خون 

ي  تابوت از ابتداي جاده
اینجا بهشت است 

بهشت زهرا ... 
چوب شدند درخت هاي باغ دوباره

تابوت شدند 
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تابوت ها گل داده اند 
شکوفه داده اند 

گل هاي بی کفن و غسل 
) 118: 1384اینجا بهشت است ... ( اندیشه در هدایت شعر،

او در شعرش شهادت را به وضوح به تصویر کشیده و این ارزش ها را پاس داشته است . در شعر زیر 
ي  انسان ستم کشیده یز به خوبی نمایان شده است . این شعر رنجنامهن1357شهریور ماه سال 17ي  واقعه

اي است که زخم هاي تنش یک به یک در این شعر به تصویر کشیده شده است . تا نسل هاي بعد از آن به 
راحتی این تصویرها را ببینند.

در کوچه، در خیابان،  در شهر هر جا که می روي 
ست » خیابانی « صفوف 

» جنگلی « حد صفوف مت
که عاشقانه می جنگند 

و می خواهند 
باطل برود 
بیگانه برود 

و می خواهند 
که حق همیشه بماند 

و ازدحام به قبرستان پیوسته است 
تابوت ها کم 
و جان سپرده 
فراوان است 

) 17: 1384در صف نشسته اند ... ( بیعت با بیداري،
نتیجه گیري-4

سیاسی در مقام ستیز با شرایط ناهنجار اجتماعی یکی از شیوه هایی است که ظلم و در شعرصفارزاده طنز
تجاوز و فساد را تحقیر می کند . درون مایه اصلی اشعارش تشویق به مبارزه و امید رسیدن چیزي مانند یک 

ر که گفته صبح و تجلیل از شهداي مقاومت است . البته در اشعار سال هاي اولیه دوران شاعري اش همان طو
شد اغلب توجهش معطوف به دردها و مسائل افراد جامعه است که در مرداب بدبختی دست و پا می زنند . 
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شاعر به عنوان انسانی مسئول و متعهد و به عنوان یکی از نمایندگان مردم، خود را موظف به ذکر وقایع 
کرده است . به برکت این محتواي در شعرش می داند . او اغلب تصویر این صحنه ها را به خوبی ترسیم

غنی است که شعر او شعري زنده و مؤثر است . 
در شعرش اندیشه هاي مذهبی که همه گرایش به عدالت خواهی و ستم ستیزي دارد، به خوبی جلوه کرده 

زي است. او در همه جا مخاطب را به ایمان به خدا و مبارزه علیه باطل دعوت می کند و به او می گوید پیرو
ي  راسخ داشته باشند . در شعرش مسائل جهانی به خوبی دیده از آن کسانی است که ایمان محکم و عقیده

می شود، از محرومیت و مظلومیت فلسطین، از فقر و تیره روزي کشورهاي جهان سوم، از درگیري میان 
ه تنها دردها و آالم افراد حکومت  ها، از کشتگان سینا و ویتنام و تهران و ... سخن می گوید. شعري که ن

جامعه بلکه، مصائب و مشکالت همۀ  انسان ها را به تصویر می کشد . انقالب ها را به خوبی و زیبایی در 
شعر ترسیم می کند. 

شعر صفارزاده بازتاب تاریخ اجتماعی حدود نیم قرن این سرزمین است که در آن فرهنگ ها، آداب و 
ناصر زیبا شناختی اجتماعی و فرهنگی دیده می شود وبا زبان هنري همراه باعرسوم، قوانین، ارزش ها، وقایع

کتابنامهبیان می گردد 
)، زمینه جامعه شناسی، اقتباس امیر حسین آریان پور، تهران، گستره.1380اگ برن و نیم کوف،(-1
)،مبانی و روشهاي نقد ادبی،چاپ اول،تهران،جامی.1377امامی،نصراهللا(-2
)،جامعه شناسی ادبیات فارسی ( ادبیات از دیدگاه جامعه شناسی )، تبریز، 1383ر (ترابی، علی اکب-3

فروزش  .
)، جامعه شناسی ادبیات فارسی ( شعر نو هنري در تکامل پیوند و 1379ـــــــــــــــــــ (-4

اجتماع )، تبریز،فروغ آزادي  .
تبی، تهران، سمت  .ي  مرتضی ک)، جامعه شناسی ادبیات، ترجمه1376روبر اسکارپیت (-5
)، بیدارگري در علم و هنر شناخته نامه طاهره صفارزاده ( شاعر، 1386رفیعی، سید علی محمد (-6

نظریه پرداز و 
)، با همکاري مظفر الدین شهبازي، جامعه شناسی در ادبیات فارسی، 1378ستوده، هدایت اهللا (-7

تهران،آواي نور  .
دبیات ( اجتماعیات در ادب فارسی )،چاپ اول، تهران، )، جامعه شناسی ا1380سلیم، غالمرضا (-8
توس.
)،جامعه شناسی ذوق ادبی، ترجمه فریدون بدره اي، تهران : توس .1373شوکینگ، ل.لوین،(-9

ي  اجتماعی شعر فارسی، چاپ اول،تهران،اختران . )، زمینه1386شفیعی کدکنی،محمدرضا،(-10
ر ( گزیده اشعار )، تهران، نشر نزدیک .)، اندیشه در هدایت شع1384صفارزاده، طاهره،(-11
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)، بیعت با بیداري، تهران،پارس کتاب  .1384ــــــــــــــــــــ(-12
)، حرکت و دیروز، ( گزیده اشعار )، تهران، رواق  .1357ــــــــــــــــــــ(-13
)، تهران، هنر بیداري . 1347–1349)، دفتر دوم (1386ــــــــــــــــــــ (-14
)، دیدار صبح، تهران، پارس کتاب .1384ــــــــــــــ (ــــــ-15
)، سپیدي صداي سیاه، ترجمه : محمد هادي کامیابی و ناهید میرکیانی، 1385ـــــــــــــــــــ(-16

تهران،پارس کتاب  .
)، سفر پنجم، تهران، رواق  . 1357ــــــــــــــــــــ(-17
تهران، هنر بیداري  .)، طنین در دلتا، 1386ــــــــــــــــــــ(-18
)، تأمالتی در جامعه شناسی ادبیات، تهران، مرکز بازشناسی اسالم و ایران   .1379کوثري، مسعود(-19
)، درآمدي بر جامعه شناسی ادبیات ( مجموعه مقاالت )، ترجمه 1377گلدمن،لوسین و دیگران (-20

محمد جعفر پوینده، چاپ اول،تهران،نقش جهان   .
)، دفاع از جامعه شناسی رمان، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، هوش و 1370(ـــــــــــــــــ-21
ابتکار .
)، جامعه شناسی شعر فارسی، قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی   .1387مهریان، جواد(-22
)، فرهنگ  فارسی ، جلد اول تا ششم، چاپ چهارم،تهران،راه رشد.1386معین، محمد (-23
.1388گذشت دکتر طاهره صفارزاده ( یار بیدار )،آبانماه یاد نامه نخستین سالگرد در -24
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براساس نظریۀ روالن بارت » کیف محوري«و » لذّت محوري«بررسی وتحلیل 
کنیم زویا پیرزاددر رمان عادت می

1محسن محمدي کردیانی

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواري 
2قدمدکتر مهیار علوي م

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه حکیم سبزواري
چکیده

یکی از نظریه هایی که  به بررسی متن می پردازد نقد خواننده محور است که بر نقش و کنش خواننده در 
هد و دکند. در این نوع نقد، خواننده ،متن را از دید خود مورد بررسی قرار میتفسیر و بررسی متون اشاره می

دهد. مفاهیم کیف با توجه با توقّعی که از متن دارد اصل قرار میچه خود وي از متن دریافت می کندبه آن
گیرند. اصطالحِ به هم پیوسته و محوري و لذّت محوري نیز در راستاي همین نقد خواننده محور قرار می

 مطرح کرد. متن لذّت محور، 1973متن(را روالن بارت در کتاب لذّت»  کیف«و » لذّت«معموالً متضاد (
گشتگی، گسیختگی ها را دچار گمکند، اما متن کیف محور آنها، باورها و انتظارات خواننده را تأیید میدانش

گسلد، حال آن که متن کیف محور، خیزد و از آن نمیکند. متنِ لذّت محور از فرهنگ برمیو رنج می
کند. متن لذّت محور رضایت خاطر به بار ن شناختی خواننده را آشفته میفرضیات تاریخی، فرهنگی و روا

آورد، اما متن کیف محور نوعی گسیختگی آزاردهنده به همراه دارد. متن لذّت محور رابطۀ سادة ما با زبان می
ستخوش بحران کند، اما متن کیف محور رابطۀ خواننده با زبان را درا به مثابۀ امري ایستا و محدود تأیید می

کند. در سیر طبیعی داستان اگر بخواهیم کیف محوري و لذّت محوري را بیان کنیم باید گفت که در ابتداي می
شود اما رفته رفته با ورود سهراب زرجو به داستان رمان عادت می کنیم داستان با  سیري لذّت محور آغاز می

ها هم ها، لذّت محوريدر میان این کیف محوريشود؛ هر چنداین روند به سوي کیف محوري کشیده می
هاي ماه منیر ، شیرین و آیه ،با ازدواج آرزو با سهراب، آرزو با این پدیدارمی شوند و در پایان نیز با مخالفت

رسد.گیرد و با همین سیر به پایان میموضوع کنار آمده و داستان دوباره سیر لذّت محور خود را پیش می
کنیم، زویا پیرزاد،روالن بارت.لذّت محوري، کیف محوري،رمان عادت میها:کلیدواژه

مقدمه-1
، از پرآوازه ترین داستان نویسان معاصر وداراي سبک نئورئالیستی و 1331زویا پیرزاد،متولد آبادان، سال 

دآبادان، به فمینیستی است. او از مادري ارمنی و پدري روس تبار و مسلمان به دنیا آمد و در زادگاه خو
هایی دربارة زندگی و آداب اش در همان شهر ، در دهۀ چهل گذشت. وي عمدتاً داستانمدرسه رفت. کودکی

پردازد که سرنوشتی تلخ را نسل و رسوم ارامنۀ ایران نوشته است. او در آثارش به زندگی کسالت بار زنانی می
اد، متنی است که در عین سادگی زبان، دریافت آن کنند.رمان عادت می کنیم زویا پیرزپس از نسل تکرار می

1 . Sokot.man20@gmail.com
2 . m.alavi2007@yahoo.com
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هاي روایی است که در این متن بیان شده است.این رمان در دشوار است. در واقع این دشواري به علّت سازه
شمسی. دختر جوان، 80واقع برشی است از زندگی سه زن ایرانی، دختر، مادر و مادر بزرگ درتهران دهۀ 

اي کم وبیش ساخته و ي نسل خود است. مادر بزرگ  هنوز غرق در گذشتههادرگیر مسایل و خواست
هاي مادر و توقعات پرداختۀ ذهن خود است. راويِ قصه آرزو مادر آیه است، زنی میانسال که بین خواسته

دختر و آرزوهاي خود در جدال است. در ظاهر زنی است محکم که از مردها و دنیاي اطرافش هراسی ندارد 
بی «اطن، خواسته و ناخواسته جوابگوي توقعات دختر و مادر است. وقتی عشق به صورت مردي و در ب
زند.شود مخالف مادر و دختر و دوست صمیمی به جدال ذهنی آرزو دامن میوارد زندگیش می» نقص

یکی از زمینه هاي نقد وارزیابی ادبیات داستانی،بررسی وتحلیل برپایۀ نظریه ساختارگرا 
تارگراست که دراین میان، روالن بارت یکی از نظریه پردازان پساساختارگرا، جایگاهی بارزدارد. او وپساساخ
هاي گوناگون ادبیات، فلسفه، هنر و فرهنگ به پژوهش پرداخت و در پیدایش و گسترش بسیاري از در عرصه

تن که یکی از آثار برجستۀ هاي امروزي نقشی سرنوشت ساز ایفا کرد.در کتاب لذّت ممفاهیم بنیادین اندیشه
روالن بارت است،او طرح پسا ساختارگراي منحصر به فردي را براي نقادي ادبی پی ریزي کرد که موضوع 

لذّت متن «نویسندگان این سطور در این پژوهش، رابطۀ نزدیکی با موضوعات مطرح شده در این کتاب دارد. 
است و از سویی پیوندي ناگسستنی با دیگر » نوشتار«از سویی اوج و عصارة تأمالت خالقانۀ بارت دربارة

و » لذّت محوري«). در این جستار ،ضمن بررسی 10:1382بارت،»( نظریه ورزي هاي او در این عرصه دارد
بر خالف » کیف محوري«و » لذّت محوري«دررمان عادت می کنیم ،در پی آنیم نشان دهیم » کیف محوري«

ة هم معناست ،در واقع با یکدیگر تفاوت دارند .تصورما که می پنداریم دو واژ
ضرورت و اهمیت تحقیق-2

هاي تاریک یک متن را کند تا افقهاي مختلف این امکان را فراهم میپرداختن به ادبیت یک اثر از جنبه
د بررسی کنیم. در واقع پرداختن به یک اثر از منظر یک نظریۀ خاص، بیانگر این نکته است که متن مور

بررسی تا چه حد قابلیت انعطاف پذیري در برابر نظریات مختلف را داراست و دیگر این که نویسندة اثر تا 
چه چه حد از شگردهاي نویسندگی بهره برده و توانایی وي در نگارش ، چگونه است. در این پژوهش، آن

اي است که متن را براي خواننده،  دو نقطه» کیف محوري«و » لذّت محوري«یابد این نکته است که اهمیت می
کند که با افق انتظارات جذاب و زیبا می کند و یادربرابر، متن را به  متنی مرده و خشک و بی روح تبدیل می

خواننده همخوانی ندارد. رمان عادت می کنیم زویا پیرزاد نیز این قابلیت را دارد تا از این منظر به آن 
نمونه هایی دارد و هر یک نقش » کیف محوري«و » لذّت محوري«هر دو شیوة نگریسته شود ؛ در این رمان

کند.اي را در این میان ایفا میویژه
پیشینه و روش تحقیق-3
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، کتابی است باهمین نام نوشتۀ روالن بارت دردوبخش ونیزکتاب »لذّت متن«ماخذاصلی دربحث 
مقاله،کتاب یا پایان اریک .متاسفانه باید گفت تاکنون هیچهاي ادبی معاصر نوشتۀ ایرنا مکدانشنامۀ نظریه

اي در این زمینه  وکاربرد دومقولۀ لذت محوري وکیف محوري نوشته نشده است وپژوهشگرانی نامه
زویا پیرزاد اندك،صرفاً به مقولۀ نظري لذّت متن ولذّت محوري درمتن توجهی گذرا داشته اند. ازسوي دیگر،

که ارتباط با آثار وي ،اندکی دشوار و دیرفهم است و خوانندگانی آثاراو را درمی »یرآشناد«اي است نویسنده
یابندکه با شیوة نوشتاري  و سبک خاص وي آشنایی نسبی داشته باشند.جاي خوشحالی است دانشجویان 

ان به پایان پژوهشگري درسال هاي اخیر به بررسی وتحلیل آثار زویا پیرزاد پرداخته اندکه ازآن شمارمی تو
نامۀ محسن محمدي کردیانی بانام بررسی روایت زمان در سه اثر برگزیدة زویا پیرزاد بر اساس نظریۀ ژرار ژ 

شناسی روند تکوین سبک زنانه در آثار زویا پیرزاد تحلیلی بر پایۀ سبک«نت اشاره کرد ونیز مقاله اي باعنوان 
خال پژوهش هایی ازاین رو،وپایان نامه هایی ازاین دست.)وهمپنین مقاله ها119:1391(نیکوبخت،» فمنیستی

درادبیات داستانی معاصر، نگارش چنین مقاله هایی »کیف محوري«و» لذت محوري«،»لذّت متن«دربارة نظریۀ
رابایسته ترمی کند.

ی اي وآشنایشیوة پژوهش در این مقاله به صورت بررسی وخوانش رمان عادت می کنیم و تحقیق کتابخانه
ازجز به کل) می باشد. »(استقرایی«هاي ادبی است و روش استداللی دراین پژوهش،روش با نظریه

مبانی نظري تحقیق-4
. روایت شناسی1-4

شفاهی و نوشتاري انواع زبان، تصاویر، ۀ) اشاره کرده است که روایت شناسی، نظری1977میکی بل (
ۀزمین. (Brockmeier, 2001: 4)» گویدداستانی می«مناظر، حوادث و محصول مصنوعی فرهنگی است که 

ساختارگراي آن ةدور1960گردد و سپس از سال بر می1960از پیهاي روایت شناسی به سالةبحث دربار
ادامه داشت. روایت شناسی، خود را متمرکز بر تجزیه و تحلیل شکل روایت و انواع 1980آغاز شد و تا سال 

داستان و ة ت آن در ارتباط میان داستان، گویندداستان و نقش و اهمیۀزیه و تحلیل رابطکند و هر تجراوي می
میان ۀخواننده، گوناگونی اصول و ضوابط بیان، عمل روایت و تغییرات در آگاهی بیرون و درون، رابط

روالن . )151: 1377پردازد (میر صادقی، تلویحی، صدا یا صداهاي روایت کننده میةواقعی، نویسندةنویسند
تواند به کالم گفتاري یا نوشتاري به تصویر متحرّك یا شمارند... روایت میروایات جهان بی« گوید:بارت می

ها تکیه کند. روایت در اسطوره، قصه، اي از تمامی این گروهثابت به ایما یا اشاره یا به آمیزة سامان یافته
اشی رنگین روي شیشه، خبر و مکالمه حضور دارد...حضور تراژدي، کمدي، حماسه، تاریخ، نقّاشی، نقّ

).45:1380(آسابرگر،» المللی، فراتاریخی و ورا(!) فرهنگی استروایت، بین
اي از زندگی است و در برابر نیز هر قبل از هر چیز باید بدانیم که هر روایت بازنمود و نقل تجربه

کند، حادثه و کنش چه یک روایت را روایت میپذیریم آناي متضمن حادثه و کنشی است؛ اما باید بتجربه
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ي علّی و معلولی در قالب یک پیرنگ ها بر اساس نظمی مبتنی بر رابطهنیست بلکه سازماندهی این کنش
گوید: پیرنگ عبارت است از آراستن امور واقع به صورت نظام و ق.م) می384-.ق.م322است. ارسطو(

)براین باوراست که در واقع 66:1383غاز، میانه و پایان براي طرح است.ریکور(منظور او از نظام، داشتن آ
ها، باورها و انتظارات خواننده است که در عالم واقع قرار همان بخش از سخنان بارت است که تأیید دانش

گرفته است.
1. نقد خواننده محور2-4

و 1960انتقادي اشاره دارد که در اواخر دهۀ هايها و فعالیتاي از نظریهنقد خواننده محور به مجموعه
کند. این نقد، در آمریکاي شمالی شهرت یافت و بر نقش وکنش خواننده در تفسیر متون تأکید می1970دهۀ 

کردند وبرآن بودکه باید جدا از هایی برخورد میواکنشی بود در برابر نقدنو انگلیسی که با متن مانند ابژه
ر شوند. از جمله نویسندگانی که نامشان با نقد خواننده محور عجین شده است می توان تجربۀ خواننده تفسی

از جاناتان کالر، استنلی فیش، اریک دانلد هریش، دیوید بلیچ، نورمن هالند، و نیز از ولفگانگ آیزر آلمانی نام 
ایی سازگار است(ر.ك: برد که آثار او تحت عنوان نمایندة نظریۀ دریافت با رویکرد خواننده محور آمریک

). 361:1390مکاریک،
نقد خواننده محور ،اساساً با ساختارگرایی، نقد رتوریکی، روانکاوي و پدیدار شناسی پیوندي تنگاتنگ 

داد، خواننده که اهمیت بیشتري به متن می-دارد و در تالش براي دوري گزیدن از رابطۀ صورت گرایانه متن
گذارد. رویکردهاي بعدي خواننده محور زیر فشار انکار ه بر خواننده میتأکید خود را نه بر متن بلک

پساساختارگرایانۀ تقابل دوگانگی سوژه/ ابژه ، تقابلی که اولویت دادن به خواننده با اتکا به آن صورت می 
کمرنگ اي تمایز میان متن و خواننده راکنند که تا اندازهگیرد، کنش تفسیري را فرایند ارتباطی تلقی می

اي پیروي از نقد انگارند. لذّت محوري و کیف محوري نیز به گونهچنان آن را بنیان اقتدار میکند، اما هممی
هاي گیرد وپرسش هایی ازاین نوع ، که آیا متن با خواستهخواننده محور است که تصمیم نهایی را خواننده می

ا و انتظارات خواننده در این افق است یا خیردرنقد خواننده کند یا خیر و آیا متن با باورهخواننده همراهی می
محورجایگاهی بارزدارد.

»محوري3کیف«و » محوري2لذّت. «3-4
 1973را روالن بارت در کتاب لذّت متن(»  کیف«و » لذّت«دو اصطالحِ به هم پیوسته و حتی متضاد (

متن « و » متنِ خوانا«اب براساسِ تمایز میانمطرح کرد ولی آن را به طور کامل تعریف نکرده است. این کت

1 Reader- response criticism
2 pleasure
3 bliss
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و نیز بر اساسِ ایدة بنیادینِ نوشتار یا متنیت –تمایزي که بارت مدت ها قبل مطرح کرده بود -»نویسا
(نوشتار به مثابۀ یک فرایند و متن، و نه به مثابۀ یک ابژه یا اثر) شکل گرفته است. 

ها را دچار کند، اما متن کیف محور آنارات خواننده را تأیید میها، باورها و انتظمتن لذّت محور، دانش
گسلد، حال آن که خیزد و از آن نمیکند. متنِ لذّت محور از فرهنگ برمیگشتگی، گسیختگی و رنج میگم

متن لذّت محور ». کندفرضیات تاریخی، فرهنگی و روان شناختی خواننده را آشفته می«متن کیف محور، 
آورد، اما متن کیف محور نوعی گسیختگی آزارنده به همراه دارد. متن لذّت محور طر به بار میرضایت خا

رابطۀ خواننده با زبان «کند، اما متن کیف محور رابطۀ سادة ما با زبان را به مثابۀ امري ایستا و محدود تأیید می
.Cf. Barthes, 1973:14)»( کندرا دستخوش بحران می

رت معتقد است که تمایزگذاريِ قاطع میان لذّت و کیف ممکن نیست. این امر به این دلیل با این همه، با
گیرد. در عنوان کتاب گیرد و گاه در مقابل آن قرار میگاه کیف را نیز در بر میplaisirاست که واژة فرانسوي 

و واژه در تقابل با یکدیگر کند، هر چند که در مواقع دیگر، این دهم داللت می» کیف«بر » لذّت«بارت واژة 
کند که باید این امر را بپذیرد و در ابهام و تناقض پیش برود. واژة فرانسوي گیرند. بارت اذعان میقرار می

jouissanceتوان به طور کامل به انگلیسی ترجمه کرد. استیون هیت معتقد است که واژة را نمیbliss

هاي ضمنیِ رضایت خاطرِ اجتماعی و دینی را نیز داللت«است. زیراjouissanceاي دو پهلو براي واژة ترجمه
، و این چیزي است که کامالً با آن چه مراد بارت در زبان فرانسوي مغایرت دارد؛ از نظر بارت »به همراه دارد

که . بارت معتقد استbarthes, 1977:91)(»بردپاشاند و از بین میلذّت حادي است که من را فرو می« کیف
ناشی می شود، آن » برش«کنند. کیف از گاه یکدیگر را قطع نمیکیف و لذّت دو نیروي موازي هستند که هیچ

سفید » لبۀ دیگر«رو و اثر دزد، و دیگري آید: یکی لبۀ فرمان بردار، دنبالهدو لبه به وجود می«گاه که در نوشتار 
نیستند، بلکه این شکاف، گسل و تَرَك میان این دو سیال... نه فرهنگ و نه تخریب آن هیچ یک کام جویانه

). ibid:6-7»(شوداست که کام جویانه می
کند، باید هر دو خوانش لذّت محوري و کیف محوري را در نظر داشته اي که کیف را تجربه میخواننده

ز ثبات فردیت خود باشد؛ این خواننده باید در شکاف میان فرهنگ و تخریب آن زندگی کند و هم زمان، هم ا
مکان از «(یعنی لذّت خود) برخوردار باشد و هم از کف رفتن آن را بجوید(یعنی کیف خود را). کیف را اگر 

شود. مثال تراژدي در میان همۀ اشکال، بدانیم، به خاطر شور مخرّب خود به کسالت نزدیک می» کف رفتن
، زیرا پایان آن از آغاز معلوم است و در نتیجه »نیستهیجان انگیز «ترین شکل براي کیف است، زیرا مناسب

:ibid)شود.(را موجب می» امحاء لذّت و ارتقاء کیف«و » هاستترین آنها، تراژدي سرکشمیان همۀ خوانش«

47-48
پیامدهاي نقدي که با متن کیف محور سروکار دارد چیست؟ و ما باید چگونه چنین نقدي را بخوانیم؟ نقد 

جا، بار دیگر بارت این دو واژه را به صورت مترادف به کار می برد) محور یا کیف محور ( در اینمتن لذّت 
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توانیم از لذّت باز گفته لذت ببریم؟(ر.ك: باشد. اما ما چگونه می» بازگفته«به مثابۀ یک فرازبان،باید لذّت 
مچون لذّتی نخستین بخوانیم. ما )؛ فقط در صورتی که بتوانیم این لذّت باز گفته را ه263:1390مکاریک،

» محرم راز این لذّت انتقادي«توانیم این لذّت باز گفته، این متن انتقادي را به اعتبار خود آن بفهمیم و نمی
گاه، این تفسیر در چشمان ما به یک متن، یک داستان، یک نامۀ کنیم: پس آن» نظربازي«بشویم؛ ما باید در آن 

حتماالً بارت دوست دارد که نقد او را چنین روشی بخوانیم. نقد، خود ، یک داستان شود. اباز شده تبدیل می
چون یک متن خواهد به آن هماي که میباید آن را هم چون داستان بخواند، خواننده» نظرباز«است و خوانندة 

اي انتقاديچون یک ابژة تام و تمام. هیچ فرا زبانِبنگرد، و نه هم» مکان از کف رفتن«کیف محور یک 
تواند به متن کیف محور دسترسی پیدا کند مگر این که، خود، متن کیف محور دیگري باشد.نمی

گذاري و اولویت بخشی به یک تفسیر یا گونه که متن نویسا هر ایدئولوژي و هر نوع ارزشدرست همان
ک ایدئولوژي را به ایدئولوژي دیگر لذّت متن نیز ی«شمارد، هاي دیگر را باطل میایده نسبت به تفاسیر و ایده

جا نیز بارت هم چون عنوان کتابش، واژة لذّت را در مفهوم عام آن که در برگیرندة کیف در این»(داندبرتر نمی
لذّت و لذّت بارگی » سرکشی«گانگی پیروزمند متن نویسا، برد). اکنون بارت به بسنیز هست، به کار می

اي که جامعه از هر فراوردة بشري انتظار دارد لذّت محور بر وحدت اخالقیافزاید. متنتفاوت را نیز می
نیروهاي متضاد دیگر سرکوب «). در نتیجه ، در این متن31همان:»(دراندآید و آن را از هم میفائق می«

).31همان:»(گانه استشوند، بلکه در حالت شدن هستند: هیچ چیز واقعاً دشمنانه نیست، همه چیز بسنمی
و این چیزي است که بارت -پس این آرمان شهر لذّت باورانه بر آرمان شهر نویساي بس گانه بنا شده است

توصیف کرده بود.S/Zقبالً در اس/ زد  
کنیمدر رمان عادت می» کیف محوري«و » لذّت محوري«بررسی -5

داراي استقالل کامل دریافتیم که در عین همانندي هاي لذّت محوري و کیف محوري ، این دو مقوله
که بخشی از متن را کیف محور و یا لذّت محور بدانیم به دریافت خواننده و آن بخش هستند و دریافت این

ها ، باورها و انتظارتی که خواننده از متن دارد واین که تا چه حد این متن با آن انتظارات سازگاري از آگاهی
لذت محوري وکیف محوري در رمان عادت می کنیم، باید گفت که دارندوابسته است. پیش از بررسی کاربرد 

خورد؛ پس خوانندة آشنا هاي فمینیستی در آثار او بسیار به چشم میاي است که جنبهزویا پیرزاد نویسنده
بااین گرایش نویسنده،همواره منتظر این جنبه است و اگر چیزي خالف این ظاهر شود در جایگاه کیف 

یرد.گمحوري قرار می
کنیم از همان آغاز ما شاهد لذت محوري هستیم:در رمان عادت می

خواست جلو لبنیات فروشی پارك کند. زیر لب آرزو به زانتیاي سفید نگاه کرد که می
و آرنج روي لبۀ پنجره و دست روي فرمان منتظر » بندم گند بزنی، پسر جانشرط می«گفت 

، رفت جلو، آمد عقب و از خیر جا پارك گذشت. ماند. رانندة ریش بزي رفت جلو، آمد عقب
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آرزو زد دنده عقب، دست گذاشت روي پشتی صندلی بغل و به پشت سر نگاه کرد. 
خورد و نگاه کرد. مردي دم در لبنیاتی کیک و شیر کاکائو میجوان ریش بزي داشت نگاه می

).7:1391ها درآمد و رنو پارك شد (پیرزاد،کرد. جیغ الستیکمی
جا گونه که ذکر شد در این چند سطر آغازین کتاب، شاهد چندین لذّت محوري هستیم؛ نخست آننهما

بسیاري ازما می پنداریم، رانندگی کاري است ». بندم گند بزنی، پسر جانشرط می«گوید: که آرزو زیر لب می
ایش هاي فمینیستی ، به خوبی آیند؛ ولی نویسنده با توجه به گرمردانه که زنان از عهدة آن به خوبی بر نمی

هاي نویسندگی پیرزاد آشنا باشد از این متن اي که با جنبهکند و خوانندهاین بخش را به سود خود تمام می
شود تا این بخش از متن در جایگاه لذّت محوري قرار بگیرد. در ادامۀ این دو برد و همین باعث میلذّت می

رانندة ریش بزي رفت جلو، «کند: زانتیا را که مرد است این گونه تصیف میسطر اول، نویسنده، قیافۀ راننده 
». آمد عقب، رفت جلو، آمد عقب و از خیر جا پارك گذشت

شود تا این بخش شود و سبب مینوعی تحقیر را به ذهن خواننده متبادر می» ریش بزي«به کار بردن واژة 
جا هم نوعی لذّت خوانی داشته باشد که در اینهاست همآنهاي نویسنده که خواننده نیز در پی با اندیشه

محوري را شاهد هستیم. همچنین شیوة پارك کردن ماشین توسط آرزو خود نوعی لذّت محوري است و در 
خورد که باز اي چند ساله دم در لبنیاتی کیک و شیر کاکائو میکند که مانند بچهادمه نیز مردي را توصیف می

محوري هستیم. هم شاهد لذّت 
خوانیم:در چند صفحه بعد می

اش پدري کرده، تو حاال که یکی پیدا شده براي بچه"شیرین به اعداد و ارقام روي کاغذ نگاه کرد.
).  11:1391(پیرزاد،"زنی؟غُر می

در این بخش از متن، خواننده ، باکیف محوري روبروست چرا که با جنبۀ فمینیستی نویسنده در تضاد 
هاي هر دو تقریباً در بینیم شیرین که دوست و همراه همیشگی آرزوست و اندیشهت. اگر دقّت کنیم میاس

ابتداي داستان یکی است ، ولی در این بخش، شیرین از کارمندي که به سببِ بیماري بچه سرکار حاضر نشده 
شود.سوب میکند و کالً دفاع کردن از یک مرد در این رمان نوعی کیف محوري محدفاع می

خوانیم:در جایی دیگر از داستان می
کی حرف شوهر زد؟ «هاي پلنگ بود.هاي سبز شبیه چشمشیرین سر بلند کرد. چشم

خودت چرا الزم » «من.» «کی گفته من آسپرین الزم دارم؟». «آسپرین جانم، آسپرین!
»نداري؟

و دختر و نگرانی خرج که من سردرد ندارم. یعنی درد سر رسیدگی به مادر براي این
چرا «نگاهش نرم شد. » ___و مخارج دو خانه و حرص خوردن از دست شوهر سابق و

نمی فهمی؟ احتیاج به کسی داري که با قربان صدقه رفتن و دوستت دارم و گل آوردن و 
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ها آرامت بکند. همین. به دلم برات شده این آقا آسپرین ها و ننر بازياز این جور دروغ
). 24ست. (همان:فرد اعال

هاي آن در این بخش از داستان ما شاهد کیف محوري هستیم. شیرین که همیشه همراه آرزوست و اندیشه
دهد با مردي غریبه دو یکی است اما در این بخش بر خالف جنبۀ فمینیستی نویسنده، به آرزو پیشنهاد می

خواهیم از منظري دیگر به این بخش بنگریم می رابطه برقرار کند و این نوعی کیف محوري است. البته اگر ب
دهد تا توان گفت لذّت محور است. اگر به این بخش به این شیوه بنگریم که شیرین به آرزو پیشنهاد می

مردي را به عنوان نوعی معجون آرامش بخش وارد زندگی خود کند و احساسات او را به بازي بگیرد ولی با 
بینیم آرزو توان گفت نوعی لذّت محوري است.  اما در ادامۀ داستان میظر میوي ازدواج نکند که از این من

کند شیرین خواهد با او ازدواج کند و هنگامی که شیرین را از تصمصم خود آگاه میعاشق زرجو شده و می
کند و نوعی کیف محوري را گیري میدر برابر راهی که خود او جلوي پاي آرزو گذاشته است موضع

ینیم:بمی
کردم این قدر خر فکر نمی«هاي سبز شیرین شد اندازة ماش. چشم» چی؟«آرزو سر عقب کشید. 

).228و راه افتاد طرف در (همان:» باشی
خوانیم: در چند سطر بعد می

سر خودت شیره نمال هنوز عاشق اسفندیاري و منتظر برگشتنش از آن سر دنیا. بزك نمیر بهار 
).25منتظرم؟ (همان:کی گفته من »... آدمی

گوید تو منتظر مردي هستی که در در این بخش از داستان شاهد این هستیم که آرزو خطاب به شیرین می
گونه نیست اما در پایان کند که اینگیري میاي و منتظر او بیاید ولی شیرین موضعگذشته با آن ازدواج کرده

کند. این شود و از شدت خوشحالی گریه میوشحال میخوانیم که شیرین از تماس اسفندیار خداستان می
بخش از داستان نیز بنا بر مقدماتی که بیان شد نوعی کیف محوري است.

در بخش دیگري ازداستان شاهد یک واقعیت هستیم که در طول داستان به خوبی نشان داده نشده است. 
د و قصد بردن وسایل را به داخل خانه دارند با شوندر این بخش، آرزو ، شیرین و آیه که وارد حیاط خانه می

خواهد دست به وسایل نزنند که شوند که از آرزو و شیرین میعکس العمل ماه منیر و نصرت روبرو می
گونه بیان شده است:این

سالم نصرت جون جونم، چطوري؟ زن صورت آرزو را گرفت توي دو دست و هر دو 
». . چیزي بلند نکن. شما هم چیزي ور ندارید شیرین خانمسالم به روي ماهت«گونه را بوسید. 

چرا عین مرباي الو ایستادي تماشا؟ بجنب ! همه را ببر بچین توي «چرخید طرف نعیم. 
هاي ایوان باال رفتند. سه تایی از پله» بفرمایید، بفرمایید.«رو کرد به شیرین و آرزو. » آشپزخانه.

).30(همان:
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بینیم. در این بخش ما شاهد آن هستیم آرزو ، شیرین ، نوعی لذّت محوري را میدر این قسمت از داستان 
زند که با برند و در عوض نصرت بر سر نعیم داد میاي را با خود به داخل خانه نمی، آیه و نصرت هیچ بسته

یسنده نیز سرعت این کار را انجام بده که بیانگر قدرت زنان در این داستان است و با جنبۀ فمینیستی نو
خوانی دارد.هم

خوانیم:در ادامۀ داستان نیز می
سر برگرداند طرف شیرین و از محبوبه گفت که شوهر اولش بساز بفروش بود و 

کردند آقاي مهندس. شوهر دوم تاجر بازار بود و همه محبوبه و همه صدایش می
بیمارستانی آمد و شوهر سوم وسایل کردند حاج آقا و محبوبه خوشش نمیصدایش می

کردندآقاي دکتر و خیلی هم خوب وخوش کرد و محبوبه و همه صدایش میوارد می
بودند تا آقاي دکتر محبوبه را طالق داد و با دختري بیست ساله ازدواج کرد. ابروهاي 

).33:1391پیرزاد،»(بیست ساله؟«شیرین رفت باال. 
سایل بیمارستانی و ازدواج او با دختري بیست در این بخش از متن نیز طالق محبوبه توسط واردکنندة و

گیرد.شود که بنا بر همین سخن در جایگاه کیف محور قرار میساله نوعی زجر و رنج را به ذهن متبادر می
شود:در ادامه داستان بیان می

توي شکم ماه منیر که بودي، خدا بیامرز اسم بنگاه را کرد صارم و پسر. توکه به دنیا آمدي 
تو هم که تابلو را عوض « دست کشید به دامنش. » فرقش چی؟ و اسم را عوض نکرد.گفت: 
دید که فرقش فقط کاش بود و می» ... به قول خودش، فرقش چی؟« نفس بلند کشید. » نکردي.

).35هیچ چی (همان:
کند،یعنی  میاشاره-برابري زن و مرد-نویسنده، در این قسمت به بازتابِ اصلی فمینیستی در آثار پیرزاد 

ترین ویژگی اندیشه هاي فمینیستی . اشاره نویسنده به این نکته است که زن و مرد حتّی براي انجام مهم
توانند بر عهده بگیرند ها را در جامعه میها نیز همان مسئولیتکنند و زنکارهاي بیرون از خانه  فرقی نمی

بخشد.ی لذّت محوري به خواننده میهمچون آزرو که به خوبی ازآن بر می آید و این نوع
کند و این قسمت خوانیم که آرزو با فردي که براي بنّایی به حیاط آورده است بحث میدر ادمۀ داستان می

آید:از داستان یک نمونۀ بسیار خوب براي لذّت محوري است با توجه به توقّعی که از داستان بر می
دانم قرارمان چی بود و گفت ببین اوستا، میآرز»... خسته نباشی اوستا«آرزو گفت: 

ما »... «جا بچینولی حاال تصمیم خانم عوض شده. این دیوار را خراب کن از این
شنیدي چی «آرزو لب پایین را گاز گرفت. »... کنیمهرچی مهندس دستور داده می

بنا و »... یمها . آخر عمري باید از دو تا ضعیفه فرمون ببرعجب گیري افتادیم »...«گفتم؟
وردست با دهان باز زل زدند به آرزو که کلنگ زد و نفس نفس زد و کلنگ زد و خیس 
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از «عرق شد و نصف دیوار ِ نصفه که خراب شد کلنگ را پرت کرد کنار شیر آب... 
زنی به چاك. شیر فهم کنی میچینی یا جل و پالست را جمع میجایی که گفتم می

).57شدي (همان:
از داستان ما بار دیگر شاهد نوعی لذّت محوري هستیم که با انتظارات خواننده در طول در این بخش

گردد و توقّع دارد تا داستان هماهنگی دارد چرا که خواننده در این متن به دنبال جنبۀ فمینیستی اثر می
جریانات نیز در همین مسیر گذرانده شوند.

زند که بیانگر کیف محوري است اما از هایی میرش حرفدر بخش دیگري از داستان، آیه خطاب به ماد
شود ها عادي قلمداد میدیدگاه خود آیه این گونه نیست چرا که آیه از نسلی است که این رفتارها براي آن

ایم.ولی براي آرزو نوعی کیف محوري است؛ با توجه به رفتارهایی که از او و شیرین شاهد بوده
).71همان:»(حاال انگار این زرجو خیلی هم عوضی نیست، ها«آیه گفت به در آپارتمان رسیدند
خوانیم:در بخش دیگري از داستان می

هاي محل از این که آرزو تصمیم گرفته بود کار پدر را دنبال کند اول تعجب کاسب
زن و بنگاه معامالت ملکی چرخاندن؟ سر دو ماه «کرده بودند، بعد پوزخند زده بودند که 

ها را بعدها آقا جالل لبنیات فروش براي نعیم تعریف کرد و نعیم براي ...این» هبرید
).110نصرت و نصرت براي آرزو(همان:

هاي قبلی ایم و نمونههایی که در بخش لذّت محوري ذکر کردهدر این قسمت از داستان با توجه به مقوله
آید و همین نکته لذّت چرخاندن بنگاه بر میما شاهد نوعی لذّت محوري هستیم و آرزو به خوبی از پسِ 

کند.محوري را به ذهن رهنمون می
در بخش دیگري از داستان آمده است:

غذا خورد و از وبالگ آیه گفت. گفت کار بنگاه زیاد شده و بعد از عید باید کارمند 
هاي منزل مادر نم داده و باید قیرگونی جدید استخدام کند. سقف یکی از دستشویی

پشت بام را تعمیر کند... سهراب گوشت کوبیده و چند پر سبزي خوردن گذاشت الي 
کنند و ها چطور در آنِ واحد به ده تا چیز فکر میهیچ وقت سر در نیاوردم زن«سنگک. 

).191همان:»(کنند و...بیست تا کار با هم می
که همان فکر کردن به ده چیز درآنِ بینیم در این قسمت از داستان نوعی لذّت محوري بسیار مشهود را می

شود تا خواننده لذّت موجود در متن را درك کند.گوید و این سبب میواحد است که سهراب به آرزو می
رود دربارة یک زن هاي پایانی داستان ما شاهد این هستیم که آرزو بر خالف انتظاري که از او میدر بخش

»... زندبگو چرا حرف نمی«کج و کولۀ زن نگاه کرد. با خودش گفت هايگوید:آرزو به دندانگونه میاین
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). خواننده در این بخش با نوعی کیف محوري همراه است چرا که از آرزو این انتظار 230:1391(پیرزاد،
گونه سخن بگوید.رود دربارة یک زن ایننمی

در بخش دیگري از داستان آمده است:
تازه جا افتادي. مستقل شدي. « توي سواره رو.شیرین از جوي بی آب رد شد رفت 

حاال باز روز از نو روزي از نو؟ کجا رفتی و با کی رفتی و چرا رفتی و ناهار چی داریم و 
دکمه بدوز و شلوار اتو کن. حوصلۀ این چیزها راداري؟ نگو سهراب اینجوري نیست. 

گیریم ) ... «236:1391،پیرزاد»(----اند. فقط تا خرشان از پل نگذشتههمۀ مردها همین
سهراب توقّع شام و ناهار و دکمه دوختن و شلوار اتو زدن نداشت، تو خودت خودت را 

کنی راضی و هاي شوهر دار دور و برت نگاه کن. یکی پیدا میکنی... به زندرگیر می
خوشحال؟ یا پول ندارند یا جربزة طالق گرفتن و تنها زندگی کردن و جواب فک و 

). 237همان:»(کردنددوست و آشنا را دادن، و الّا یک ثانیه هم معطّل نمیفامیل و
جا شیرین همۀ مردان را به یک چشم در این قسمت از داستان نیز شاهد لذّت محوري هستیم. در این

خوانی دارد.گوید این خصوصیت همۀ مردان است که با جنبۀ نویسندگی پیرزاد نیز همنگرد و میمی
گوید:هاي شیرین میزو در جواب تمام حر فاما آر

).238:1391خیلی از زن و شوهرها هم با هم خوب و خوشند (پیرزاد،
توان کیف محور قرار داد.که با توجه به سخنان شیرین این قسمت را می

هاي پایانی داستان نیز شاهد کیف محوري دیگري هستیم:در بخش
ما عقب «زن گفت » تو بشین جلو.«وهر به زن گفت وقتی که خواستند سوار رنو بشوند، ش

).251مرد نشست جلو(همان:» نشینیم، تو بنشین جلو.می
در این جا شاهد هستیم که زن و شوهري که براي اجارة خانه به همراه آرزو قصد سوار شدن به ماشین را 

بینیم زن به شوهر ناباوري میکنند که در عیندارند نشستن در صندلی جلو ماشین را به یک دیگر واگذار می
گوید تو بنشین جلو. ممکن است با خود فکر کنید چه چیزي باعث شده است که این مقوله را کیف می

محور بنامیم؟ پاسخ این خواهد بود که در طول این رمان خواست خواننده این است که با یک متن مرد ستیز 
ان از دید خود زنان شایستۀ پیشی گرفتن باشند پس کیف روبرو گرد نه این که تا حدي پیش برود که مرد

محوري در این بخش از داستان به درستی اعمال شده است.
بینیم شیرین که همیشه همراه آرزو بود حتّی در خانه و چنین در بخش دیگري از داستان ما میهم

گوید: دیگر می» شما نیست؟چطور است که آرزو خانم با«پرسد مسافرت و محل کار در جواب نعیم که می
که انتظار داریم آرزو، سهراب زرجو را .که بر خالف این256:1391روزهاي با هم بودن گذشته است (پیرزاد،

کند و بینیم این شیرین است که تنهایی را انتخاب میرها کند و تنهایی و همراهی با شیرین را برگزیند اما می
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کند پس ما شاهد نوعی کیف محوري ها فرق میقل دربارة زرجو با گذشتهآرزو نظرش دربارة مردان و یا حدا
هستیم.

خوانیم:در صفحات پایانی داستان می
ها را برم؟ البد باالخره کاسه کوزهبا اعصاب خراب چه لذّتی از زندگی با سهراب می

ند ترین مرد دنیا. چترین و بهترین و نازنینشکنم سر خودش. گیرم سهراب منطقیمی
شاید « ها را بست و فکر کرد.چشم»کند؟ و بعد؟ آورد؟ چقدر تحمل میوقت طاقت می

).263(همان:» خودم عادت کنم. باید عادت کنم.
کنیم و از اي را که در سراسر متن دنبال میدر این بخش که قسمت پایانی داستان نیز هست ما خواسته

دو مبحث اشاره دارد: نخست  آرزو باالخره از بودن با رفت شاهد هستیم که در واقع بهمتن انتظار می
گیرد و دیگر دلیل انتخاب عنوان کتاب به سببِ تصمیم آرزو براي تنهایی در زندگی و هر سهراب کناره می

دو موضوع در این بخش لذّت محور است.
نتایج ویافته هاي تحقیق-6

است ؛ از جمله ، نقد خواننده محور که بر اساس هاي گذشته دچار تحوالتی شدهپرداختن به متن در سال
که انتظار اي هستند که در عین اینهاي خواننده است .کیف محوري و لذّت محوري دو مقولهها و داشتهیافته
گیرند و درك هر کدام از رود با یکدیگر هم معنا باشند اما کامالً متضاد باهم و در نقطۀ مقابل هم قرار میمی

ه به برداشت نویسنده و انتظارات او از محیط بستگی دارد.دو مقول
کنیم زویا پیرزاد  بررسی در این مقاله ،درپی آن بودیم کیف محوري و لذّت محوري را در رمان عادت می

ایم که کیف محوري و لذّت محوري با بسامدي باال در این داستان به کار کنیم و در پایان به این نتیجه رسیده
ایم.هایی از آن بسنده کردهت که به ذکر نمونهرفته اس

در سیر طبیعی داستان اگر بخواهیم کیف محوري و لذّت محوري را بیان کنیم باید گفت که ابتداي داستان 
شود اما رفته رفته با ورود سهراب زرجو به داستان این روند به سوي کیف با گرایشی لذّت محور آغاز می

یابند و در پایان ها هم بروز میها، لذّت محورير چند در میان این کیف محوريشود؛ همحوري کشیده می
هاي ماه منیر ، شیرین و آیه با ازدواج آرزو با سهراب، آرزو با این موضوع کنار می آیدو داستان نیز با مخالفت

باید گفت خود روالن رسد.درپایان گیرد و با همین سیر به پایان میدوباره سیر لذّت محور خود را پیش می
اي است بسیار دشوار براي همین کند که دریافت لذّت محوري و کیف محوري مقولهبارت هم تأکید می

هاي کیف محوري و لذّت محوري در داستان عادت می کنیم دقتی خاص تاحدامکان کوشیده شده در مقوله
رواداریم. 
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بررسی تأثیر یزیدیه بر عرفان اسالمی
راهللا محموديخی

دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی
معصومه بخشی زاده
دانش آموخته ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

چکیده
یزیدیه فرقه اي عرفانی است که در قرن ششم، توسط شیخ عدي احیاء شد. مهمترین مسئله در رابطه با 

بودن آبشخورهاي حقیقی اندیشه هاي آن ها است؛ اظهار نظرها در رابطه با این مسئله، در یزیدیه، ناشناخته
میانه ي ادیان سامی و مذاهب بیشمار ایرانی در نوسان است. 

ویژگی شاخص عقاید یزیدیه، باورمندي به تقدس رنگ سیاه و پرستش شیطان است. این باور که برگرفته 
شدت بر عرفان اسالمی تأثیر گذاشته است؛ تا آن جا که شاهد اشاره ي عرفا از متون مذهبی آن ها است، به 

به تقدس رنگ سیاه هستیم و حتی در ادامه ي این فرآیند، رنگ سیاه که نماد  اولین مرحله ي سلوك بود، به 
می را عنوان آخرین مرحله  معرفی می شود. از طرفی دیگر، مسئله جنجال برانگیز دفاع از شیطان، عرفان اسال

تسخیر می کند. مسئله اي که همواره از  جانب متشرعین ، مورد شماتت قرار گرفته است؛ در حالی که در 
متون عرفانی به صراحت از دو شیطان سخن به میان آمده است؛ شیطان ملعون ادیان سامی و شیطان مقدس 

مذهب یزیدیه. 
نماد.عرفان اسالمی، یزیدیه، شیطان، نور سیاه،ها:کلیدواژه

.مقدمه1
احیاء ادبی بحثی است پیرامون بازگشت سبک نگارش باستانی در ادب معاصرپارسی و نقش موثري که 

، در این میان ایفا کرده است.» تاریخ بیهقی«سبک خراسانی و به ویژه 
همزمان با باستان گرایی افراطی در همه ي دهه هاي آغازین قرن چهاردهم در دوره ي پهلوي اول که 

وام با تاسیس فرهنگستان زبان و ادب پارسی و همچنین برگزاریمراسم بزرگداشت ادباي کهن شعر و ادب ت
پارسی بود ، توجهی ویژه به سمت آثار خراسانی ، عطوف گشت.

از مقامی سایشته و در خور برخوردار شد.» تاریخ بیهقی«در این میان 
رسی به یکدیگر بود. ازجانبی نثر پارسی در میان داستان عمده ترین دلیل این اقبال ، نزدیکی نظم و نثر پا

نویسان معاصر ، به ویژه ابراهیم گلستانی ، مندنی پور و محمود دولت آبادي ، به سمت نثري مزین و توام با 
آرایه هاي ادبی گرایش یافت و از جانبی دیگر شعر پارسی ، به تقلید از سبک شعر هجایی اوستایی توسط 
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، به تقلید از ترجمه » شعر سپید«بادي و همچنین تقلید از سبک منثور گونه ي شاملو موسوم به یحیی دولت آ
هاي اشعار نو اروپایی ، به سمت نثر نویسی هدایت شد.

به دلیل برخورداري از برخی خصوصیات منحصر به فرد نظیر انباشتگی به گنجینه ي لغات » تاریخ بیهقی«
فاوت و همچنین سیر داستانی وقایع ، به شدت مورد توجه نثر نویسان و اصیل پارسی ، نحوه ي نگارش مت

شعر نویسان معاصر قرار گرفت.
، نیاز به بررسی و مجال بیشتري دارد » تاریخ بیهقی«ذکر تمام مشابهات آثار معاصر و کهن به واسطه گري 

لذا تنها به منظور اثبات این فرضیه ، شواهدي ارائه می گردد.
نحوه ي ترکیب جمالت در تاریخ بیهقی منسوب به زبان عربی است و داستان نویسی تقلیدي از آنجا که

از ادبیات غرب تلقی می شود و همچنین مشابهات فراوان آثار پیش اسالم ، سبک خراسانی و ادب معاصر در 
ز به دقت و وجه فوق العاده به ادب پایداري و حضور تصویر در کالم منثور ؛ بیش از سایر خصوصیات نیا

موشکافی داشت ، با پرداختن بدان ها ، از سایر موارد چشم پوشی گردید.
.داستان نویسی2

ظاهرا داستان نویسی ، پدیده اي مدرن و متاثر از ادبیات غرب ، معرفی شده است. 
عده اي را عقیده بر این است که سرچشمه رمان معاصر پارسی ، کالسیک پارسی است و نه صرفا ادب 

بعضی ها را عقیده بر این است که رمان یک پدیده ادبی صرفا غربی نیست ، «ستان نویسی مغرب زمین :دا
را به »امیر ارسالن«، » حسین کرد«، » سمک عیار«بلکه در ادبیات فارسی هم ریشه دارد. این گروه آثاري چون 

)برخی نیز این پدیده 9، 1383تغیب ، (دس» مثابه شاهدي بر سابقه رمان نویسی در ادبیات ایران یاد می کنند.
1385(یا حقی ، » سنت ، ترجمه و خالقیت هاي ملی«را ماحصل ترکیب عوامل و محرکه هاي متعددي چون 

) دانسته و معتقدند شیوه ي نوین نگارشی موسوم به رمان به واسطه ي معضالت اجتماعی و حاصل 224، 
ضرورت روي آوردن به رمان نویسی در دوره قاجاري »نگرش نوین نسبت به جهان پیرامون بوده است

)225(همان ، » حاصل نگرش نوینی بود که نسبت به جامعه و مردم پیدا شده بود.
شواهد زیادي دال بر توجه فوق العاده ایرانیان به داستان نویسی در ال به الي متون کهن ، قابل روئت 

است.
(منوچهر » ستان گویی در دربار داشته اند ، سخن رفته است.در تاریخ بیهقی مرتبا از کسانی که شغل دا

قابوس) مردي که وي را حسن محدث گفتندي نزدیک امیرمسعود فرستاده بود تا هم خدمت محدثی کردي و 
)185، 1371(بیهقی ، » هم گاه از گاه نامه و پیغام می آوردي و می بردي

فراوان براي این هنر قائل ه عنوان آیینی زنانه ، بهایی درهفت پیکر نظامی ، ضمن معرفی داستان سرایی ب
:می شود

زلف شب چون نقاب مشکین بست          شه ز نقابی رقیبان رست
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خواست تا بانوي فسانه سراي                 آرد آیین با نوانه بجاي
)213، 1384، گوید از راه عشقبازي او                        داستانی به دلنوازي او(نظامی

شخصیت پردازي
» عزاداران بیل«شخصیت هاي داستان هاي بیهقی که شباهت زیادي به داستان هاي کوتاه به هم پیوسته در 

افراد مشترکی هستند که در چندین داستان کوتاه مربوط به یک نقطه و گلستان دارد ؛» آذر ، ماه آخر پاییز«و 
خصیت ها که تقریبا در تمامی داستان ها حضور دارند قابلیت تقسیم به تاریخ ، به هم مرتبط شده اند. این ش

، » ، لخاندان برمکی»بونصر مشکان«دو دسته ي قهرمان و ضد قهرمان را دارند. در مقابل قهرمان هایی چون 
» هارون الرشید«و » احمد حسن میمندي«، » بوسهل زوزنی«؛ شخصیت هاي ضد قهرمانی چون » حسنک«

یرند. تقسیم فوق یادآور تقابل خیر و شر در متون کهن پارسی است. در این متون ، قهرمان ها و قرار می گ
مذهبی قرار دارند که براي کسب مطلوب ، به جدال پرداخته اند. از دیگر مشابهات -ضد قهرمان هاي ملی

هنگام و همه جانبه ي میان تاریخ بیهقی و آثار پارسی پیش از اسالم ، از نظر شخصیت پردازي ، معرفی زود 
شخصیت از جانب راوي داستان است. گر چه امروزه این خصیصه یک نقص فاحش در داستان نویسی اما 
همچنان به عنوان یکی از پرکاربردترین شیوه هاي معرفی شخصیت مورد استفاده قرار می گیرد. در آثار 

یسان ، تحت تاثیر این شیوه قرار دارند. در داستانی معاصر ، دولت آبادي و هدایت ، بیش از سایر داستان نو
دالور کوتاه ، «، شخصیت هایی نظیر مارال ، عبدوس و دالور ، به یکباره معرفی می شوند »کلیدر«آغاز رمان 

چهارشانه و هم چنان در هم کوفته بود. چشم هاي ریز و میشی اش کمی گود افتاده ، اما رمقی نی نی هایش 
بیل و کاکلهایش که پیدا بود هم االن شانه کشیده است ، صورتش که بیخ تراش شده همچنان که بود ، بود. س

بود ، مچ هاي کلفت دستش و کرك هایی که مثل پرز نمد ساعد هایش را پوشانده بود ، پیشانی کوتاه و 
)6، 1370(دولت آبادي ، » …ابروهاي پهنش و بریدگی سر الله هاي گوش ، همه و همه خود دالور بود 

داش «معرفی داش آکل قهرمان داستان کوتاهی با همین نام از صادق هدایت نیز به همین شیوه می باشد 
چشم هاي میشی ، ابروهاي سیاه پرپشت ، گونه …آکل مردي سی و پنج ساله ، تنومند ولی بر سیما بود 

، روي گونه ها و پیشانی هاي فراخ ، بینی باریک با ریش و سبیل سیاه. ولی زخم ها کار را خراب کرده بود
او جاي زخم قداره بود که بدجوش خورده بود و گوشت سرخ از الي شیارهاي صورتش برق می زد و از 

)140، 1372(هدایت ، » همه بدتر یکی از آن ها کنار چشم چپش را پایین کشیده بود.
جدال

اهریمنی و اهورایی در متون جدال میان نیروهاي متخاصو در تاریخ بیهقی ، تجلی رویارویی نیروهاي
به چنگ آوردن اي فرّ ناگرفتنی را کوشیدند و هر یک از آن دو ، » سپند مینو و انگره مینو:«زرتشتی است 

چاالك ترین پیک هاي خویش را در پی آن فرستاد. سپند مینو ، پیک هاي خویش بهممن و اردیبهشت و آذر 
و چشم خونین درفش و اژي دهاك و » اك منَ«هاي خودمزدا اهوره را گسیل داشت و انگیزه مینو پیک
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) جدال میان 492-3، 1370(دوستخواه ، …روانه داشت -آن که تن جم را به اره دو نیم کرد-را» سپیتیور«
این نیروها ، یکی از جذاب ترین صحنه هاي داستان اوستاست.

ود با خویش براي گزینش راهی در جنگ دندانقان شاهد جدال انسان با محیط و همچنین جدال مسع
مناسب و جدال انسان ها با همنوعانشان هستیم.

جدال انسان با محیط2.2.1
و طرفه «شرایط سخت محیطی در جنگ دندانقاه ، مسبب جدالی بی پایان میان مردم و محیط گشته است. 

جوي هاي بزرگ می رسدیم آن آمد که آب هم نبود. در این راه و کسی یاد نداشت تنگی آب برآن لون ، که ب
هم خشک بود. و حال بدانجا رسید سوم روز از حرکت سرخس که حاجت آمد که چاه ها بایست کند از بهر 

)947، 1371(بیهقی ، » آب را ، و بسیار بکندند هم آب شیرین بر آمد و هم تلخ
جدال با خویش2.2.2

، در گزینش راه را تحت تاثیر قرار دادشرایط سختی که در جنگ دندانقاه ، نیروهاي مسعود عزنوي 
آن ملطفه ها امیر بخواند و لختی ساکن تر :« صواب ، دچار جدالی درونی یا به اصطالح جدال با خویش کرد 

شد ع بوسهل را گفت : شوریده کاري در پیش رادیم ، و صواب ما رفتن بهرات بود و با آن قوم صلحی 
ذکره ، چه تقدیر کرده است ، که بزرگ آفتی باشد شانزده هزار سوارِ نهادن. اکنون این گذشت تا ایزد ، عزّ

)950، 1371(بیهقی ، » نیک با قومی کاهل و بد دل که ما داریم.
جدال انسان ها با یکدیگر2.2.3

» جنگ دندانقان«خود یادآور جدال انسان هاست. بنابراین قسمت اعظم داستان یا روایت » جنگ«واژه ي 
ن حادثه است :مختص به ای

یک فرسنگ براندیم که خصمان پیدا آمدند سخت انبوه از چپ و راست از کران ها و جنگ …« 
پیوستند و کار سخت شد که چون ایشان شوخی کردند از هر جانبی ، از این جانب دفعی همی بود از تاب 

)951، 371، (بیهقی» …باز شده و جنگی می رفت ناچار و خصمان چیره تر شدندي 
طرح2.3

داستان هاي منفل تاریخ بیهقی ، داراي طرحی مناسب و منطقی است. هر داستان از نقطه ي اوج و فرود 
و فقیه بوبکر «می شود :با روندي مالیم آغاز» بوبکر حصیري«مشخصی برخودار است. به عنوان مثال داستان 

)209، 1371(بیهقی ، »در مستیحصیري را درین روزها نادره یی افتاد و خطایی بر دت وي رفت
نقطه ي اوج داستان توام با نقطه ي آغارین داستان ، شکل می گیرد و در فاصله اي کوتاه فاجعه روي می 

).210(همان ، » و خواجه را قوي تر بر زبان آورد.«دهد :
ا وساطت بونصر تعلیقی طوالنی ، مسیر داستان را به سمت خود کشانده و نهایتا گره گشایی داستان ب

مشکان و حل معضل داستانی رقم می خورد.
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طرح داستانی در داستان هاي کوتاه بیهقی ع شباهت تامی با طرح داستانی آثار کهن دارد. در این داستان 
ها نیز ع در پی جدال نیروهاي اهورایی و اهریمنی ، داستان با روندي مالیم و منطقی ادامه می یابد و پس از 

از و فرودهاي مناسب ، به نقطه ي گره گشایی می رسد.طی کردن فر
زاویه دید2.4

بیهقی براي روایت کتابش از دو شیوه ي داناي کل یا سوم شخص ، و اول شخص استفاده کرده است. 
این شیوه معموال متعلق به متون مذهبی است. بیهقی ضمن روایت حکایتی که گاه خود شنونده ان بود با 

، در داستان اعالم حضور کرده و به نظریه پردازي شخصی می پردازد. » که بوالفضلممن«عبارتی نظیر 
من این شیوه را از قرآن گرفته ام. :«موسوم است می گوید » من مزاحم«مخملباف درباره این شیوه که به 

ن شیوه ). ای3/166، 1372(مخملباف ، » خداوند نیز به عنوان یک رواي در قصه هاي خود دخالت می کند.
به ادب معاصر انتقال یافته است. بهترین نمونه ي جریان سیال ذهن را » جریان سیال ذهن«امروز تحت عنوان 

هدایت و اغلب آثار عباس معروفی ، می توان مالحضه کرد.» بوف کور«گلشیري ، » شازده احتجاب«در 
دق هدایت در مقدمه اي که بر صادر آثار کهن پارسی نیز می توان مصداق این شیوه را مالحظه کرد :

اردشیر پایکان نوشته است ، شیوه ي نگارشی این متن را با سبک هاي نوین داستان نویسسی همسان معرفی 
باري در این که وقایع تاریخی است ، مثل همه وقایع تاریخ (با در نظر گرفتن اختالف زمان) :«کرده است 

اینکه نگارنده در به هم انداختن وقایع ، دخل و تصرف کرده شکی در بین نمی باشد ، ولی از طرف دیگر در 
)168، 1383(هدایت ، » و به صورت رمان درآورده نیز تردیدي نیست.

در کتیبه داریوش در کوه بیستون نیز ، تغییر جایگاه راوي ، مشاهده می شود : در قسمت نخستین متن ، 
راوي ، اول شخص

adam      d aryawa us]…متن داریوش [

و در قسمت دیگر ، راوي به سوم شخص تبدیل می شود.
θatida'rya    'wahus]…گوید داریوش [

در سخن ازغیبت به خطاب یا «این شیوه از نگارش ، در متون کالسیک ، صنعت التفات نامیده می شود. 
)293، 1383(همایی ، » برعکس از خطاب به غیبت منتقل شوند

گفت و گو2.5
و گوي شخصیت هاي تاریخی بیهقی همانقدر به یکدیگر شباهت دارد که نامه هایی که در نحوه ي گفت

تاریخ بیهقی توسط مختلف نوشته می شود. اصوال نویسندگان متون کهن تنها مالك تفاوت در گفت و گو را 
قاتی و ، تفاوت در اندیشه تلقی کرده اند و این در حالی است که امروزه از لهجه ، اصطالحات خاص طب

تکیه کالم فردي ، براي آشکار این تفاوت ، بهره می گیرند.
زمینه2.6
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) به طرز چشمگیري در تاریخ بیهقی ، آثار 1373،164زمینه ، زمان تارخی و مکان جغرافیاي (شمیسا ، 
غرافیاي بیش از بیهقی و ما بعد آن ، مورد استفاده قرار گرفته است. بیهقی با استادي کم نظیر ، تاریخ و ج
ملموس «زمانه اش را پیش چشم خوانندگان ترسیم کرده است و از این ابزار براي پیش برد اهداف خود در 

این علی قهندز جایی که آن را قهندژ گفتندي و حصار قوي در سوراخی بر :«، بهره برد است » کردن وقایع
، که علف داشت سخت در ین سوراخ خزید و جنگ را بساخت…سر کوهی داشت بدست آورده بود 

) زمینه در ادب 3/891، 1371(بیهقی ، » …بسیار ، و آب هاي روان و مغزاري بر آن کوه و گذر یکی 
هنگامی که داش آکل وارد بیرونی حاجی «داستان نویسی معاصر نیز به وضوح مورد استفاده قرار می گیرد.

کضش سر پول کشمش داشتند ، بعد از این که صمد شد ، ختم را ورچیده بودند. فقط چند نفر قاري و جزوه
» …چند دقیقه دم حوض معطل شد ، او را وارد اتاق بزرگی کردند که ارسی هاي آن رو به بیرونی باز بود 

)138، 1372(هدایت 
»وصف«2.7

تخت همه :«دقت بیهقی درتوصیف صحنه ها و بیان جزئیات از نکات قابل توجه در این تاریخ می باشد 
رز سرخ بود و تمثالها و صورت ها چون شاخه هاي نبات از وي برانگیخته و بسیار جوهردرو نشانده همه از 

قیمتی و دارافزونی ها برکشیده همه مکلّل با انواع گوهر ، و شادر وانکی دیباي رومی به تخت پوشیده ، و 
)871، 1371(بیهقی ، » …چهار بالش از شوشه زر بافته و ابریشم آکنده 

به :«ظاهرا وصف اراز نوآوري هاي نویسندگان سبک فنی دانسته اند که توسط بیهقی ایجاد شده است 
وسیله آوردن الفاظ و مصطلحات تازه که در محاورات آن روز مستعمل بوده است و استعمال جمله هاي پی 

در برابر آن واقعه قرار دهد در پی مطلب را کامال روشن سازد و بیان واقعه را به طریقی بیاراید که خواننده را
)69، 1355و به تمام اجزاء واقعه رهنمونی کند. (بهار ، 

وصف از خصوصیات بارز سبک پارسی است که در متون کهن شواهد بسیاري دارد : در « در حالی که 
کنان گردونه مهر دارنده دشت هاي فراخ گرزِ زیباي سبک پرتاب با صد تیغه موجود است (که آن را) حواله

مردان را برافکنده (این گرز) از فلز زرد ریخته شده از زر سخت ساخته شده است. پیروزمند ترین سالحی 
، 1377(پورداوود ، » است آن به سرعت قوه خیال پران به سرعت قوه خیال به سوي سر دیو ها پرتاب شود.

495(
ان نویسی معاصر است که شباهت دقت در توصیف و بیان جزئیات مناظر از اساسی ترین فنون داست

ادش آکل با همان سر و وضع داشی قدیمیش ، با موهاي پاشنه نخواب :«زیادي به توصیف در آثار کهن دارد 
شانه کرده ، از خلق راه راه ، شب بند قداره ، شال جوزه گره ، شلوار دیبت مشکی ، ملکی کار آباده و کاله 

)143-4، 1372(هدایت ، » طاسوله نونوار وارد شد.
.نثر3
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ساختار متفاوت جمله بندي در تاریخ بیهقی در مقایسه با آثار همزمان و ما بعد ، این شبه را به وجود می 
شکل جمله بندي به طرز خاصی است که »آورده است که این شیوه ، به عاریت گرفته شده از نثر تازي است 

، 1355(بهار ، »ر نثر سامانی تقریبا هیچ نیست.مخصوص عرب است و در زبان پهلوي بسیار نادر است و د
بیهقی در آوردن لغات و نیز جمله هاي عربی و حتی در تقلید از شیوه جمله بندي زبان کوتاهی « ) و 712

)42، 1375(طاهري مبارکه ، » نکرده است.
. نحوه ي ترکیب جمالت3.1

، که عنصري غیر کن این تحویل به شمار می روداز آنجا که تقدم فعل بر جزء یا اجزاء جمله ، مهمترین ر
، شواهدي » تاریخ بیهقی«اصیل در ساختار جمله بندي فارسی معرفی شده است. همراه با ذکر شواهدي از 

نیز مستخرج از متون پارسی بیش از اسالم ذکر می گردد ، تا ناقص این برداشت ناصحیح باشد و اثبات کننده 
ه ي ترکیب جمالت تاریخ بیهقی به متون ارزشمند پارسی باستان باز می گردد ي این مدعا که ریشه ي نحو

که بعدها به واسطه ي برجستگی این اثر ، به ادب معاصر منتقل شده است.
. تقدم فعل بر فاعل3.1.1

)1371(بیهقی ، » او در خراسان نخواهد بود شراب خوردن تا خواب نه بینند مخالفان.«1
)1/55راز ، دارم نصیحتی چند (همان ، .زندگانی خداوند د2
)2/195(پور داوود ، » (در کنار رود) دئیتیاي نیکاو رابستود زردشت پاك در آریا ویج.«3
)166، 1379.تهی می نمود آسمان (مندنی پور ، 4
)1/88، 1370.تو ناقال مرد را می شناسم ، من! (دولت آبادي ، 5
)1/160، گل محمد (همان ، .به جان ناله و دردمند می خواند6
1359، 1368.بهمه آواز دهد آذر اهورامزدا (وحیدي ، 7

. تقدم فعل بر اجزاي جمله3.1.2
، 1371، .ننمود پیش چشمش و همت بلند و شجاعتش آن قلعت و مردان آن بس چیزي (بیهقی1[
168[(
)1/3.هستند گروهی کیایی فراخ شلوار (همان ، 2
)1/3(همان ، …ز تگینا باد .نبشتند بندگان ا3
.بشود فرمانبرداري در اینجا باشد از براي ستایش اهورامزدا ، توانترین پاکی که پرستیده ماست. (پور 4

)59، 1381داوود ، 
)135.بده مرا اي آذر پسر اهورامزدا (وحیدي ، 5
)51، 1379(تفضلی ، ….پرسید دانا از مینوي خرد که 6
)--،1371ر تشت اهورا مزدا را] (میر فخرایی ، : پرسید ز.[ترجمه7
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تاتیی داَري و وش
)80، 1384] (شارب ، …[ترجمه : گوید داریوش شاه 

. تقدم فعل بر مفعول3.1.3
)252، 1371.رخنه کردند آن باغ را و سوي هرات رفت (بیهقی ، 1
)227.این خداوند بس سخن شنو آمد و فرونگذارند او را (همان ، 2
.من میستایم کوه زرین در همه جا ستوده هکر را که از آنجا براي من از یک بلندي هزار قدم آدم 3

)1/293، 1377اردویسور ناهید فرود میاید. (پورداوود ، 
.[راسپی] بخورد شما اي مردان این میزد را و اي کسانی که آن را به واسطه ي پاکی و درستکاري بخود 4

)141، 1377رداوود ، ارزانی داشتید. (پو
)150، پ1385.لعنت کرد گوشش را (اخوان ثالث ، 6
1839، 1381.یک نفر در آب می خواند شما را (نیما یوشیج ، 7
)10/2425، 1370.گل محمد خود را این جور خلوت کرد دور خودش را (دولت آبادي ، 8

. تقدم فعل بر متمم3.1.4
)8، 1371قلعت می باشد با همه قوم خویش (بیهقی ، .صواب آنست که عزیزا مکرما بدان 1
)670.نامه ها باید نبشت به مرو و بلخ (همان ، 2
)25(همان ، ….مگر کسانی که میل داشتند بمامون 3
)135، 1368(وحیدي ، ….آذر مینگرد به دست هاي همه روندگان 4
)35، 1376زمندند به خدایان (فرخزادان ، .همان گونه (که) خدایان نیازمندند به بندگان ، بندگان نیا5
.[راسپی] فراخی و خواري (سهولت ، رفاهیت) آرزومندم براي سراسر آفرینش راست ، تنگی و 6

)157، 1380دشخواري آرزومندم از براي سراسر آفرینش پاك. (پورداوود ، 
)122، 1377(پورداوود ، ….همیشه دشمنان می ترسند از نیرو و پیروزي که 7
)1371(میرفخرایی ، »     کسی که راستی را ستاید با شوق.«8

. تقدم مفعول بر فاعل3.1.5
)68، 1377.بیگانه پرست و ماجراجو را محمد ولی از فرمانده یاد گرفته بود (علوي ، 1
)1/47، 1370.زیور را بلقیس دوست نمی داشت. (دولت آبادي ، 2

.دیگر مشابهات 3.2
یگر متون باستانی را می توان در تاریخ بیهقی و متعاقبا در متون متاثر از آن جست و برخی خصوصیات د

جو کرد. یکی از این خصوصیات حذف برخی از اجزاي جمله است.
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. حذف فعل3.2.1
شانزدهم کسی که دیو پرستی و هفدهم کسی که دزدي یا میل به دزدي و هجدهم کسی که پیمان .«1

(تفضلی ، » نه ورزي و بیستم کسی که براي تصاحب مال دیگران ستم کند.شکنی و نوزدهم کسی که کی
1379 ،51(
. چند [است] آن که داراهاي کرده شده اگر کسی [اندر] جهانِ استومند مرتکب شده [و] بورزد [و] توبه 2

41376ضی ، نکرده ، کناره باشد از این کردارهاي ورزیده ، ایدون بوند گناهکار[که مرگ ارزان شد] (هاشم ر
 ،3/1477(

.چون قوم بدو رسیدند ، اسب بداشتند ، برنایی سخت نیکو روي [بود] و سخن نیکو گفت. (بیهقی ، 3
، سی و دوم)1371
)3/947.گرماي سخت و تنگی نفقه و علف نایافت و ستوران الغر و مردم روزه بدهن (همان ، 4

. تقدم صفت بر موصوف3.2.2
)898، 1371یهقی ، .بی حمتیان لشکریان (ب1
)936.از متوازي جاي بیرون آمده (همان ، 2
)950.شوریده کاري در پیش داشتیم (همان ، 3
)149، 1376بالبرز کوه اندر آن زشت جاي(فردوسی ، . برفتیم بفرمان گیهان خداي4
)150زشمشیر هندي بزرین نیام(همان ، .از اسپان تازه ي بزرین ستام5
)266، 1380تاب انگیز کاران کاروانان(یوشیج ، .گذشتند آن ش6
.هنگام که گریه می دهد ساز7

این دودسرشت ابر بر پشت
هنگام که نیل چشم دریا 

)125(همان ، از خشم به روي می زند مشت 
.هان کجاست؟8

پایتخت این دژ آیین قرن پر آشوب
)112، 1385(اخوان ثالث ، 

)   80، 1384داي بزرگتر]               (شارپ ،خ←[ترجمه: بزرگتر خدا-9
اسب زیبا]←[ترجمه: زیبا اسب-10
)  80خدایان خاندان سلطنتی]    (همان،←[ترجمه:خاندان سلطنتی خدایان-11

»ذکر تاریخ ایرانی«3.2.3
است.از دیگر موارد مشابهت در تاریخ بیهقی و متون کهن ، استفاده از سبک مشابه در تاریخ نویسی 
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»و روز دوشنبه  دو روز مانده از ماه رجب امیر به باغ محمودي رفت.« 1
)3،1371/870(بیهقی،

روز گذشته بود.13.از ماه (انامک) 2
.ادب پایداري 4

عنوان ادب پایداري معموال به آثاري اطالع می شود که تحت تاثیر شرایطی چون اختناقو استبداد داخلی 
ي و اجتماعی قانون گریزي و قانون ستیزي با پایگاههاي قدرت و سرزمین و سرمایه نبود آزادي هاي فرد

هاي ملی و فردي... شکل می گیرد.
)1385،163(شفیعی، 

محتواي این آثار عمدتاً به شرح جنایت ها و بیدادگري ها ، ترسیم چهره ي مردم رنج کشیده دعوت به 
ستایش آزادي و آزادگی می پردازد که هر کدام مکمل دیگري مبارزه توصیف و ستایش جان باختگان و نهایتاً

و همچنین مترادف یکدیگر می باشد.
.ترسیم چهره ي رنج کشیده ي مردم مظلوم4.1

مردم نخستین قربانیان استبداد و ظلم خود کامگان تاریخ هستند. بنابراین در آثار معترضانه هر عصري، به 
د.عنوان  نماد دادخواهی مطرح می شون

آتش در نیستانها « بیهقی در داستان شکست دندانقان، صحنه هایی گویا از رنج مردم به تصویر می کشد
امیر « ) و 947/3، 1371بیهقی، » ( زدند و باد بوزید و دود آنرا بر بود و بر خر پشتهاي مردم رد و سیاه کرد

اسب ندارند و آنکه دارند سست بگتغدي را گفت: سبب چیست که غالمان نیرو نمی کنند؟ گفت: بیشتر 
)952/3(هامان ، » است

این نگاه انسانی ، به ادبیات معاصر نیز انتقال یافته است:
»یک نفر در آب دارد می سپارد جان«

یک نفر دارد که دست و پاي دائم می زند
)181، 138(نیما، » روي این دریاي تند و تیره و سنگین که می دانید

هند پاسخ گفتسالمت را نمی خوا«
هوا دلگیر، در ها ربسته، سرها در گریبان، دستها پنهان؛

نفسها ابر ، دلها خسته و غمگین ،
درختان اسکلتهاي بلور آجین،

زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه،
غبار آلود ، مهرو ماه،

)1385،101زمستان ست.(اخوان ثالث، 
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است، چهره ي ستمدیده ي مردم را در برابر شاهان از آنجا که شاهنامه ، ترجمه متون باستانی پارسی
ستمگر، به وضوح می توان مشاهده کرد:

)1/63، 1376فردوسی، »(یکی بی زیان مرد آهنگرم                  زشاه آتش آید همی برسرم« 
»شرح جنایت ها و بیدادگري ها. «4.2

در مناطق مختلف کشور روي می داد ، بیهقی ضمن بیان جایت هایی که به واسطه ي مسعود و عامالنش
و کارهاي نا اندیشیده مکرر کرده امده «همه ي فجایع را معلول استبداد و خودکامگی مسعود معرفی می کند 

(بیهقی ، » بود در مدت نه سال و عاقبت اکنون پیدا می آید و طرفه تر آن بود که هم نمی ایستاد از استبداد.
1371 ،3/894(

و هارون الرشید «ز جنایات شاهان و بزرگان ارائه می دهد نظیر حکایت مرگ جعفر برمکی بیهقی شرحی ا
جعفر را ، پسر یحیی برمک ، چون فرموده بود تا بکشند ، مثال داد تا به چهار پاره کردند و به چهار دار 

سنک قریب و ح» ) و همچنین از جنایات آن ها نسبت به حسنک می نویسد240، 1371(بیهقی ، » کشیدند
(همان ، » …هفت سال بردار بماند ، چنان که پاهایش همه فرو تراسیده و خشک شد ، چنانکه اثري نماند 

236.(
[اگر شاسپ] که ادهاي « در متون باستانی نیز با زبانی سمبولیک ، شاهد افشاگري از جنایات هستیم :

» را که زهرِ زرد گونش به بلندايِ نیزه روان بود.شاخدار را بکشد؛ آن اسب اَوبارِ را آن زهر آلوده زرد رنگ
)1/138، 1370(دوستخوا، 

این زبان رمز گرا، بعدها به متون معاصر راه یافت:
و آواز دراز دنباله ي بار« 

در هذیان دردش
یک دست

رشته ئی آتشین
)225، 1387(شاملو ، » می رشت.

رفت جلو ، پیش موسرخه که رسید ، خم شد. تله مرد چاق و خمیده اي آمد ، جماعت را کنار زد و«
موش بزرگی دستش بود که الشه چهار موش الغر با دم هاي دراز و خشکیده از چهار تا خانه تله ، آویزان 
شده بود و تکان می خورد. دگمه هاي تله را فشار داد و چهار تا موش یکی بعد از دیگري افتادند جلو 

)224، --(ساعدي ، » موسرخه
خانه ي ماهی سیاه کوچولو و مادرش پشت سنگ سیاهی بود ؛ زیر سقفی از خزه.«

شب ها ، دوتایی زیر خزه ها می خوابیدند. ماهی سیاه کوچولو حسرت به دلش مانده که ، یک دفعه هم 
)173، 1386(بهرنگی ، » که شده مهتاب را توي خانه شان ببیند!
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به عنوان یک سند تاریخی مطرح است. سندي «اریخ ادب پارسی در واقع آثار ادبی معاصر و به عبارتی ت
)670، 1349(براهنی ، » از زندگی مردم ما که به سیاهی شب است.

»ستایش آزادي و آزادگی. «4.3
برجست ترین نمونه آزادگی در تاریخ بیهقی داستان پسر سماك با هارون و عدم پذیرفتن مساعدت مالی 

) 739، 1371ه راه می گفت : مرد این است.ب (بیهقی ، هارون هم«اوست آنچنان که 
حسنک نیز به عنوان سنبل آزادي و آزادگی در این تاریخ ، معرفی شده است.

در متون باستانی شاهد حمایت نیروهاي مینوي از آزادي و آزادگی هستیم :
زار گوسفند ، او را صد اسب و هزار گاو و ده ه» داتیا«زریر رزم کنان بر پشت اسب بر کرانه آب «

. از وي خواستار شد : اي اردویستور اناهیتا! اي نیک! اي توانا ترین! مرا این کامیابی ارزانی …پیشکش آورد 
و بر -يِ دیو پرست گشوده چنگال که در هشت خانه بسر میبرد» دار که من در کارزار جهان ، بر هوم یک

ارجاسپ دروند پیروز شوم.
او را کامیابی -ه همیشه خواستار زور نیاز کننده و به آیین پیشکش آورنده را کامروا کندک-اردوسیور اناهیتا

بخشید.
، صد اسپ و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، او را نزدیک دریاي فراخ کرت-برادر ارجاسپ» وند رمینیش«

و از وي خاستار شد :…پیشکش آورد 
ین!اي اردویسور اناهیتا! اي نیک! اي تواناتر

پیروز شوم که من سرزمین -سوار جنگاور-مرا این کامیابی ارزانی دار که من بر کی گشتاسپ دلیر و زریر
هزار ها ده هزارها، ده هزارها صد هزارها.–هاي ایرانی را براندازم : پنجاه ها صدها ، صدها هزارها 
)318-9، 1370اردیسور اناهیتا او را کامیابی نبخشید (دوستخواره ، 

آزادي ، آرمان انسان هایی است که خود طناب اسارت خویش را با تار و پود تمدن بافته اند. خود به 
حصارش سپرده و خود براي رهایی اش ، جان فشانی می کنند :

تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم.
و آن نگفتیم

که به کار آید
چرا که تنها یک سخن

یک سخن در میانه نبود
379، 1387(شاملو ، آزادي -
این همون زار محمد تنگسیر نبود که دم دروازه ، دکون جو فروشی داشت؟«
نگو زار محمد ، بگو شیر محمد-
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شیر محمد راستی که شیر محمد-
»شیر محمد آخرش پوالش را با گلوله پس گرفت. بنازم به غیرتش-

)88، 1384(چوبک ، 
.کالم تصویري5

را به شعر تعلق دارد ع اما در تاریخ بیهقی و آثاري که تحت تاثیر ادبی قرار حضور تصویر در کالم ظاه
دارند ، استفاده از تصویر مالحظه می شود به گونه اي که می توان وفور استفاده از تصویر را در کالم منثور ، 

از خصوصیالت بارز این آثار معرفی کرد.
ر پاسی باستان نیز ، این خصیصه قابل مالحظه بوده است ظاهرا در آثار ادبی کهن پارسی یا به عبارتی آثا

ابن –نثر عربی در قرن اول هجري به مقتضاي زندگی اجتماعی عرب ساده بود. در قرن دوم نویسنده ایرانی :«
به پشتوانه نثر زبان پهلوي در نثر عربی تحولی ایجاد کردند چنانکه در ادبیات عرب -مقفع و عبدالحمید آیتی

این دو نویسنده نثر عربی را از آن سادگی و حالت » بد ئت الکتابه بعبد الحمید«معروف است که این جمله 
)18، 1384شمیسا ، 0» بدوي خارج کردند و لطفا و معنا به سوي آراستگی وکمال بردند.

. تشبیه5.1
)1/35، 1371.یکبار غریو کردند و چون آتش از جاي درآمدند تا جنگ کنند (بیهقی ع 1
)3/882چون ریگ است در دیده (همان ، ….این شهر 2
)1/21همان ، 0.روز عمر به شبانگاه آمده است. 3
)1/2495، 1370.گرهبند دم را از سینه آزاد ساخت (دولت آبادي ، 4
.اکنون چهار مرد ، چهار گره سنگ ئر چالگه خاموش شب و کوه برگرد چشمه نشسته بودند. (همان ، 5

10/2475(
)1/201ر جنین لحظه هایی، مهربانی ریگی است که در برکه اي آرام فروافتد( همان، .د6
.تشتر، ستاره رایومند فرًه مند را می ستاییم که بر پرسان چیره شود، که پریان را بدان هنگام که نزدیک 7

یکر ستارگان دریاي نیرومند ژرف خویش دیدگاه فراخ کرت که آبش زمین پهناوري را فرا گرفته است ، به پ
)331ع 1370در هم شکند (دولتخواه ، -دنباله دار در میان زمین و آسمان پرت شوند

[ترجمه : چون شهریاري ، که سالح و جامه از تن به در کند و دیگر جامه شاهسوار بپوشد ، آن سان 
1969فرستاد جهان روشنی جامه رزمگاهی از تن بر در کرد]  (همان ، 

. استعاره5.2
9729، 1371چنین سخنان با چندان صنعت و معنی کاغذ تاجی مرصع بر سر نهاد. (بیهقی ، .از1
.باقی تاریخ چون خواهد گذشت که نیز نام بونصر نبشته نیاید درین تالیف ، قلم را لختی بر روي 2

9299بگریانم. (همان ، 
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)948) (همان ، .و چه سود خواهد داشت پشیمانی در میان دام (دام : استعاره از جنگ3
)436، 1370.شهر ، در بکارت سحر چشم می گشاید. (دولت آبادي ، 4
)1/9.مارال در تنگناي جان به خود پیچید ، به هم برآمد و برخود لگام زد (همان ، 5
.بیا ، تو اي دل6

و دیگر مترس
مرگ سرنگون شد

و اندوه گریخت
و پایان یافت دوران

روزهاي آشفته
و ترسش رفت

)251، 1384میان میغ هاي آذرین (ابوالقاسمی ، در
استعاره هاي امروزي ، ریشه در نگاه دیروز ایرانیان دارد :

)1/323، 1370خورشید جاودانه را یومند تیز اسب می ستاییم. (دولتخواه ، -
)203، 1385این بحث امروزه تت عنوان استعاره اساطیري مطرح است. (رك . شمیسا ، 

یه. کنا5.1
)882، 1371چون ریگ است در دیده (بیهقی ، ….این شهر 1
)894.در چنین وقت که آب براندازند یخ شود ( همان ، 2
)290.آسیا بر خون بگشت (همان ، 3
4589.آن آلتونتاش است نه دیو سیاله[دلو آسیا] (همان ، 4
)516.از خاکستر آتشی فروزان کرد (همان ، 5
3999فتاد (همان ، .یوسف از گاه به چاه ا6
)1365، 1370. اما پابند مرد دغل نمی توان شد عقرب به عادت نیش می زند (دولت آبادي ، 7
)1/9.فیتیله از پیش نم داشت (همان ، 8
)1/9.برخود لگام زد (سکوت کردن) (همان ، 9

. مجاز5.4
)954، 1371. دست ما را بود (بیهقی ، 1
)35آورده اي مشو (همان ، .در خون این مشی غوغا کهفراز2
)10/2826، 1370. شهر ژیشاژیش به تماشا مهیا شده است (دولت آبادي، 3
. نتیجه گیري6
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، حکایت از این دارد که » تاریخ بیهقی«نگاه مختصر وکوتاه بخه برخی خصوصیات اثر ارزنده پارسی ،
ي طبیعی روند ادب باستانی پارسی است.بسیاري از از مشخصه هاي این اثر تحت تاثیر و به عبارتی دنباله 

شیوه هاي دانستان سرایی در این اثر بی نظیر، مشابهت کاملی با شیوه هاي داستان سرایی کتب کهن 
پارسی دارد که به اختصار به برخی از این مشابهات اشاره شد.

جمالت و جایگاه اجزاء یکی دیگر از اشتراکات تاریخ بیهقی و متون باستانی ، اشتراك از نظر نوع ترکیب 
جمله بود که تاکنون متاثر از زبان و نثر عربی پنداشت می شد.
، نمودي درخشان میان آثار کهن »ادب پایداري«از نظر محتواي ادبی ، بارزترین خصوصیت این اثر یعنی 

ان مورد پارسی دارد مجموع این خصوصیات به همراهتصویر در کالم منثور که اثبات ایرانی بودن آن همچن
به » تاریخ بیهقی« تردید ادیبان پارسی است ، به واسطه ي تحول ادبی عظیمی موسوم به آرکائیسم،از طریق 

راه یافته است. این تحوالت همچنان که نثر معاصر را به واسطه ي نزدیکی به شعر مزین » ادب معاصر«
داشت ، تحت تاثیر قرار داد.ساخته است، شعر پارسی را نیز که تمایلی شدید براي نزدیکی به نثر
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جستاري در ساختار تصاویر تشبیهی و استعاري راحه الصدور راوندي
دکتر علیرضا محمودي

بان و ادبیات فارسی دانشگاه زابلاستادیار گروه ز
چکیده

هاي معروف تاریخی قرن شش هجري است که به وسـیلۀ نجـم الـدین    الصدور از جملۀ کتابکتاب راحۀ
هاي ابوبکر راوندي و در ذکر دولت آل سلجوق به رشتۀ تحریر درآمده است. اهمیت این کتاب سواي از جنبه

به شیوة نثـر  کلیله و دمنه هایی است که تقریباً همزمان با لین کتابتاریخی آن، بدین دلیل است که از جملۀ او
فنی نگارش گردیده است. با توجه به اهمیت فهم درست چگونگی شروع و شیوع نثر فنی فارسی الزم اسـت  
که این اثر از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مباحث بسیار مهمی که ما را بدین مهم رهنمـون  

د، توجه به ساختار بالغی آن،  به خصوص در زمینۀ کاربرد تصاویر تشبیهی و اسـتعاري اسـت. لـذا در    سازمی
هاي مختلف ساختاري و کـاربردي، بـه   این پژوهش بنا به اهمیت موضوع، دو مبحث تشبیه و استعاره از جنبه

ت. نتیجـۀ ایـن پـژوهش    گرفتـه اسـ  شیوة توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس منابع بالغت سنتی مورد بررسی قرار  
الصـدور  که نشانگر تولد و شروع نثري شاعرانه و ادبی در حوزة آثار تاریخی آن هم در کتاب راحـۀ ضمن این

است، مؤید ابداعات راوندي در حیطۀ تصاویر تشبیهی و استعاري است. تصاویري که از یک سو ساده بوده و 
واسـطۀ تـالش مؤلـف در جهـت بکـارگیري لغـات و       هاي ادبی پیشین داشته، از دیگر سو بـه ریشه در سنت

ترکیبات جدید در ساختار تصاویر تشبیهی و استعاري، از شیوع یک شیوة نویسندگی نوین، بـه نـام نثـر فنـی     
دهد.تاریخی، خبر می

راحۀ الصدور، راوندي، تصاویر تشبیهی و استعاري، نثر فنی.ها:کلیدواژه
مقدمه

بن سلیمان راوندي در راوند کاشان متولد گردید. او علوم شرعی و ادبی و الدین ابوبکر محمدبن علی نجم
هجري از این راه توانست در خدمت سلطان طغرل بن ارسالن تقرب 577که در سال خط را آموخت تا این

هجري به آسیاي صغیر رفت و در خدمت 590حاصل نماید. او بعد از پایان دولت آن پادشاه در سال
هجري) از سالجقۀ آسیاي صغیر درآمد و کتاب مشهور خود 634-616خسروبن قلج ارسالن (الدین کیغیاث
هجري آن را به اتمام رسانیده 599الصدور را که از مدتی پیش شروع به تألیف آن کرده بود و در سال راحۀ

).98: 3ج،1363الدین کیخسرو درآورد (صفا،هجري به نام  غیاث603بود، با اضافاتی در حدود سال 
الصدور که نام اصلی آن اعالم الملوك المسمی براحۀ الصدور و آیۀ السرور است راوندي در راحۀ

)، بعد از ذکر دیباچه و سبب تألیف کتاب و ستایش عدل و انصاف به بحث در بارة دولت 54: 1364(حاکمی،
ي خوارزمشاهیان بر عراق پرداخته و در آل سلجوق از ابتداي کار آنان تا پایان عهد طغرل بن ارسالن و استیال
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الصدور از تاریخ عین حال دربارة اتابکان عراق و آذربایجان به تفصیل سخن گفته است. وي در راحۀ
).774: 2،ج1371نامۀ ظهیرالدین نیشابوري بسیار اخذ کرده است (کشاورز،سلجوق
الصدور در شیوة ی دانسته و برآنند که راحۀپژوهان این کتاب را از جملۀ بهترین کتاب هاي نثر پارسادب

-توان گونه) و در آن می401: 2،ج1376تر است (بهار،ودمنه ممتاز است ولی از آن سادهنثر فنی مانند کلیله

پژوهان برآنند که )؛ اما تاریخ405: 1،ج1384هایی از نثر ساده، متکلّفانه و بین بین را مشاهده کرد (خبره زاده،
نویسی البته چندان جایی این شیوة تاریخ«ب خود به مدح بیش از حد پادشاهان و امرا پرداخته، وي در کتا

گذارد و بسا که اندیشۀ چاپلوسی و خوشامدگویی مورخ را از راستگویی براي اعتماد خواننده باقی نمی
).46: 1368کوب،(زرین» منحرف ساخته باشد

ي را در تاریخ تطور نثر فارسی، از نظر الفاظ و صنایع و هاي شش و هفت هجرپژوهشگران ادبی، قرن
)، و معتقدند که نزدیکی متون 157: 1344ترین ادوار به شمار آورده (خطیبی،تکلّفات و مختصات فنّی، از مهم

). 135: 1364نثر ادبی فارسی و حتّی نثر علمی به نظم، شاخص واقعی ادبیات ایران در این دوره است (ریپکا،
هایی بوده که این ادب پژوهان در تقسیم بندي انواع نثر آن را مد ترین مالكدیکی نثر به شعر یکی از مهمنز

اند. مثالً دکتر ذبیح اهللا صفا از لحاظ ساده و یا شاعرانه بودن نثر آن را به سه دوره نظر قرار داده
).213: 1356اند (اته،) و اته به دو دوره تقسیم کرده46ـ23:1،ج1363(صفا،

الصدور تحقیق مستقلی مشاهده نشد و که در بارة کاربرد تصاویر تشبیهی و استعاري راحۀبا توجه به این
از دیگر سو اهمیت این کتاب که همانند کلیله و دمنه در قرن شش هجري و به شیوة نثر فنی و یا شاید 

قلی در این زمینه انجام شود. لذا در این نمود که تحقیق مستنزدیک به آن، به رشتۀ تحریر درآمده، الزم می
که کتاب از جملۀ اولین آثاري فنی تاریخی است که داراي نثري ادبی و شاعرانه پژوهش با فرض بر این

ها پاسخ داده شود:است، تالش گردیده تا به این پرسش
الصدور چگونه است؟نوع ساختار و کاربرد تصاویر تشبیهی در راحۀ-
توان برشمرد؟الصدور میهایی را براي تصاویر استعاري  راحۀچه ویژگی-
الصدور بر قرار گرفتن این اثر در حوزة آثار وجود چه اختصاصاتی در تصاویر تشبیهی و استعاري راحۀ-

فنی تاریخی داللت دارد؟
صر مختلف شعري نتیجۀ این تحقیق نشان از آن دارد که راوندي در راه ایجاد نثري زیبا و مؤثر از عنا

بهره جسته و بدین وسیله سعی نموده تا به نثر خود برجستگی داده و ضمن این که نثري مخیل و زیبا و 
خصوص در مورد کاربرد عاطفی بیافریند، و از جنبۀ خبري و مستقیم آن بکاهد. تالش او در این زمینه و به

توان شک میگارش آثار تاریخی گردیده که بیتصاویر تشبیهی و استعاري بدیع، منجر به شیوة جدیدي در ن
آن را نقطۀ شروع مناسبی در این زمینه دانست. 
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) تشبیه1
گفته .هـ)  در این مورد 474عبدالقاهر جرجانی (ف.هاي خیال است. تشبیه از جملۀ مهمترین صورت

شود، بررسی در بارة ترین چیزي که باید در آن به طور کامل اندیشیده و دقتنخستین و شایسته«است که: 
).  البته در این تعریف و بسیاري دیگر از تعاریف 16: 1361(جرجانی،» تشبیه و تمثیل و استعاره است

پژوهان معاصر، اما از دیدگاه ادب)1(اي نشده است؛پیشینیان به نقش و جایگاه عاطفه و تخیل در تشبیه اشاره
)، 58: 1374گاهی نداشته باشد، ارزشمند نیست (پورنامداریان، تشبیهی که در آن دو عنصر عاطفه و تخیل جای

هاي خیال، و حاصل نیروي تخیل شاعراست ). تشبیه مرکز اغلب صورت16(آ): 1386و (وحیدیان کامیار،
).159: 1374(پورنامداریان، 

براي ایجاد ترین عناصر تصویرگري در راحۀالصدور است. راوندي در این اثر از تشبیهتشبیه از برجسته
الصدور مانند برخی از کتب زبانی مخیل، عاطفی و تأثیرگذار استفاده کرده است. کاربرد تشبیه در راحۀ

التّواریخ، مستقیم، مکرر و فقط به منظور پیام رسانی نیست. همچنین در این کتاب مانند تاریخی همچون جامع
اف هدف صرفاً نشان دادن هنر نویسندگی مصنّف آن وصبرخی دیگر از کتب نثر فنّی تاریخی همانند تاریخ

هاي بعد، از ساختار، تکثّر ههاي تاریخی دورنیست. از این رو تشبیه در آن بر خالف برخی دیگر از کتاب
اي برخوردار نیست. زبان آهنگین راوندي  گاهی در هنگام خلق تصویرهاي شاعرانه با قدرت وتنوع گسترده

کند. به عنوان مثال در انگیز و در نهایت عاطفی خلق میو عباراتی زیبا، موثّر، خیالشدهتخیل او همراه 
روند و در مقایسه خیلی تازه به شمار نمی» تندباد عزل«و» سراپردة کبریا«عبارت زیر گرچه اضافات تشبیهیِ 

خدا بیان گردیده، با طول عبارت کم تأثیر هستند، اما زبان آهنگین راوندي در این عبارت که در مدح 
موجبات تخیل و درنگ خواننده را بیش از پیش فراهم نموده است:

دو صذ هزار چندین همچنین ثنا وآفرین آن پاذشاهی را که اطناب سراپردة کبریایش را تند باذ عزل «
ند، تا جویندگان دار ننشیهاي به یقین، جهانداري را که بر درگاه جاللش پردهنگسلد، باقٍ ال یعزِلُ، و ستایش

).1364:2(راوندي،» فضل را در نهلذ، یعدلُ و یفْضلُ...
زبان آهنگین راوندي حتّی در هنگامی که او در تشبیهات خود از الفاظ عامیانه و رایج در میان مردم بهره 

ن زیر که باز هم شود. به عنوان مثال در  متبرده است، احساسی و مخیل است و از شدت تأثیر آن کاسته نمی
نه تنها از » جامۀ گازرشست، چارسو، و دکان«گیري او از اصطالحات رایجی چون در مدح خدا آمده، بهره

سازد. راوندي در بارة تر میتر ساخته و به زبان آهنگین متصوفه نزدیککاهد، بلکه آن را زیبازیبایی آن  نمی
گوید:مشیت وخواست خداوند چنین می

-ایمان درپوشانذ و بالي کفر ازو بگردانذ، فَضْالً منْه، و یکی را بر چارسوي) 2(امۀ گازرشستیکی را ج«
» به دکّان حرمان بنشانذ و به کار او بندانذ، عدالً منْه، ناز همه ازوست و نیاز همه بذوست...) 3(خذالن
). 3(همان:
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) واژگان محوري تشبیه1-1
هایی را که راوندي در تشبیهات خود به الصدور، باید گفت که واژهاحۀاز نظر واژگان محوري تشبیه در ر

برده،  معموالً همان واژگان رایج و مستعمل در میان  مترسالن و مردم جامعه در آن روزگار است. او در کار 
ز نام التّواریخ و تاریخ جهانگشا، اهاي تاریخی دیگر از قبیل جامعتشبیهات خود همانند برخی از کتاب

ها به کند. برخی از تشبیهات او از نظر نوع واژگان، به نوعی نمایانگر نزدیکی آنحیوانات زیاد استفاده نمی
تشبیهات متون نثر فنّی است. به عنوان مثال او با کاربرد واژگان مرتبط با علم ریاضی در مدح خدا می گوید:

فالك بر مرکز خاك پرگار وجود بر ایشان بگردانیذ، صذ و بیست و چهار هزار نقطۀ نبوت را میان دوایر ا«
).5(همان:» جهالت سر رشتۀ نجات در دایرة حیات بذیشان بازجویند)4(تا سرگشتگان ضاللت در تیه

و یا در جایی دیگر با استفاده از واژگان بازي چوگان در ذکر احوال سلطان طغرل بن ارسالن بیان می 
دارد که:

چندي گوي که خصمت را هوس شاهیست و شاه مجازي در سراي بازي یکو در آن ملطّفه نوشت«
» مراد در میدان امانی بزند، عاقبت طاقت زخم چوگان قضا ندارد، به زخمی از تخت به تخته رسذ

).340(همان:
شود. البته کاربردالصدور نیز دیده میهاي علمی نظیر طب و نجوم در برخی از تشبیهات راحۀکاربرد واژه

شود، با طول و تفصیل همراه این اصطالحات، نظیر آن چه که در نثرهاي برجستۀ فنی تاریخی مشاهده می
و » سکنگبین تسکین«نیست. به عنوان مثال او در ذکر احوال خود در مازندران با استفاده از ترکیب اضافی 

گوید:می» بخت«همچنین جاندارانگاري 
) 6(بر دل و جان مستولی شذي و من نگران تا بخت منکوس) 5(در فصل تابستان بحران یرقان«... 

).359: 1364(رواندي،» تسکین پزذ، بخت از آن دور بوذ...) 7(سکنگبین
گونه که در دیگر کتب نثر فنّی تاریخی دیده الصدور از کاربرد اصطالحات و واژگان نجومی بداندر راحۀ

کند، بیشتر از همان ژه ها در تشبیهات خود استفاده میشود، خبري نیست و راوندي اگر که از این وامی
برد. مانند عبارت زیر که راوندي آن را در ذکراحوال خود و ثناي دولت سلجوقیان واژگان معمول بهره    می

آورده:
و در ایام همایون این پاذشاه میمون دادگستر دین پرور که آفتاب عدل او چون چشمۀ خورشیذ شعاع «

).56(همان:» یط زمین و بساط زمان گسترده است...رأفت بر بس
شود.الصدور در تصاویر استعاري و اسنادهاي مجازي بیشتر دیده میکاربرد واژه هاي نجومی در راحۀ

الصدور، به برخی از موارد دیگر که کاربرد همچنین به جهت آشنایی بیشتر با دایرة واژگان تشبیه در راحۀ
شود:اره میتري دارند، اشفراوان
ـ واژگان اساطیري 1- 1- 1
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: 1364هاي اساطیري براي تشبیه و افزودن بر اغراق در سخن استفاده نموده است (راوندي،راوندي از واژه
الدین قلج ارسالن با الهام از داستان اسکندر و آب حیات ). به عنوان مثال او در مدح سلطان عز87،122،346ّ
گوید:چنین     می

شکلی نیست که نُه فلک بر اقبال او آسان کرده است، او سکندرصفتی است که آب حیوان مدد از هیچ م«
).22: 1364(راوندي،» دریاي گهربخش او برذ...

واژگان دینی-1-1-2
ها در تشبیهات راحۀالصدور بیشتر براي مدح و فزونی دادن به اغراق در سخن است کاربرد این واژه

مثال وي در مدح سلطان کیسخرو بن قلج ارسالن، که در آن نوعی خوارداشت مفاهیم ). به عنوان22(همان:
شود، با استفاده از تشبیه مضمر( دینی از طریق برابر دانستن اعمال این پادشاه با پیامبران اولوالعزم نیز دیده می

است:هاي تشبیهی چنین آورده تشبیه اعمال پادشاه به اعمال پیامبران) و آوردن اضافه
سازذ وگر اژدرها می) 9(کرد، این پادشاه کریم در آتش حمله از رمح)8(اگر موسی کلیم از عصا ثعبان«

رویانذ و ابراهیم خلیل از آتش ریحان کرد، این سلطان رحیم از آتش غضب، شگوفۀ رحمت و نرگس عفو می
است و به وقت هیبت اگر نوح از بهر طوفان کشتی ساخت، این شهریار کامگار به وقت رحمت کشتی

).1364:25(راوندي،» طوفان... 
حوزة واژگان محوري تشبیه در راحۀالصدور گرچه همانند برخی دیگر از آثار فنی تاریخی همانند 

وصاف بسیار گسترده نیست، اما در آن کاربرد عناصر دیگري چوننفثۀالمصدور، تاریخ جهانگشا و تاریخ
توان مشاهده ) را  می264)، و ضرب المثل ها (همان:43)، دبیري (همان:25نات ()، حیوا222ها (همان:رستنی
کرد. 
) انواع تشبیه1-2

راوندي در راحۀالصدور از تشبیه در سه شکل اضافه هاي تشبیهی (تشبیه بلیغ)، تشبیهات کامل(گسترده) 
و ترکیبات وصفی استفاده می کند که بدین قرار است:

یهیهاي تشب) اضافه1-2-1
هاي تشبیهی در راحۀالصدور پر کاربرد است. این اضافات بیشتر در دو نوع عقلی به حسی و حسی اضافه

ها مشبه (جزء دوم هاي تشبیهی عقلی به حسی، که در آنشود که در این میان سهم اضافهبه حسی دیده می
هی ااضافۀ تشبیهی) عقلی و مشبحس (ل اضافه تشبیهیجزء او) هاي باشد. غالب اضافهست، بیشتر میبه

ها هایی نیز در آنگوییتشبیهی راوندي، از نوع مستعمل و رایج در میان ادباي آن روزگار بوده، اما گاهی تازه
هاي تشبیهی عبارت است از:شود. برخی از این اضافهدیده می

)، شب شبهت(همان: 403همان: )، باغ دانش (459)، سلطان عقل(همان: 1364:50تیه جهالت (راوندي،«
)، جرس 339تحقیر (همان: جان (همان)، غرقاب)، مرغ360)، بوتۀ بقا (همان: 372)، تیه هجران (همان: 396
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)، 153)، داس قهر(همان: 186رشتۀ طاعت (همان: )،118وفا (همان: )، روزنامۀ286هوس (همان: 
)، نرگس 25)، شکوفۀ رحمت (همان: 46(همان: )، جواهر معنی56خارکفر(همان)، جناح عاطفت (همان: 

)».46عفو(همان)، داروخانۀ الریب (همان: 
ها به خصوص هنگامی که در زمینۀ بوده، اما کاربرد آنالصدور پراکندهها غالباً در متن راحۀاین نوع اضافه

الدین احمد ف از  شهابشود. به عنوان مثال در عبارت زیر که در تعریمدح و یا توصیف باشد، بیشتر می
عالَم جهل، عالَم علم، آب حیوة علم، مزرعۀ «هاي تشبیهی یکی از دوستان مصنّف کتاب آمده، وجود اضافه

قابل مالحظه است:» دل و نهال دانش
و بدانست که عالم جهل ظلمانیست و عالم علم نورانی، و علم آب حیوة ظلماتست، اگر خضروار آب «

).49: 1364(راوندي،» دل برانذ، و نهال دانش بنشانذ، نام او ابدالدهر باقی مانذ...حیوة علم در مزرعۀ 
ها هاي حسی به حسی است. گرچه کاربرد این نوع اضافهنوع دوم اضافات تشبیهی راحۀالصدور، اضافه

ها ازه بین آندر آن کم است، اما گاهی حاکی از نگاه تازة راوندي به محیط اطراف، و یافتن وجوه شباهت ت
است. مثالً در متن زیر که وي آن را در ذکر احوال درونی خود بیان کرده، وجود اضافه هاي تشبیهی حسی به 

» دار مژهها)، لعبت حدقه (: حدقۀ چشم)، و پردهعروس انسان العین       (: چشم)، پردة اجفان(: پلک«حسیِ 
قابل مالحظه است:» قل و سپیذکوشک دماغسلطان ع«در کنار اضافات تشبیهیِ عقلی به حسی 

العین دست در آغوش آورد و قصد دماغ با عروس انسان)10(درین میان سلطان عقل، بر سپیذ کوشک«
دار مژه را بیرون بداشت و روي به عالم باال شکر خواب کرد، پردة اجفان بر لعبت حدقه فرو گذاشت و پرده

).459: 1364(راوندي،» به راه انفاس بردویذ و آشیان قدس بدیذ...) 12(و سلَّم) 11(زحمت مرْتَقیآورد، بی
الصدور عبارت است از:برخی دیگر از اضافات تشبیهی حسی به حسی راحۀ

)، سیمرغ صبح (همان: 222)، سبزه زار گردون (همان: 361)، پروانۀ فلک (همان: 446درر شعر(همان: «
)، سبزه زار 56)، چشمۀ سنان (همان: 113)، لشکر اختر(همان: 153مان: (همان)، کدوي سر (ه)، زاغ شام165

)».22تیغ (همان)، نقاب سحاب (همان: 
) تشبیهات کامل1-2-2

هاي زیر بررسی کرد:توان که از جنبهالصدور را میتشبیهات کامل راحۀ
ادات تشبیه-

هاي ، چون، بسان، برسان، گوییا، و شکلراوندي در تشبیهات خود از ادات تشبیه رایج مانند: چو، همچو
استفاده کرده است. برخی از کلمات نیز داراي پسوند شباهت هستند، کلماتی از قبیل » مانستن«مختلف مصدرِ 

گونه است. پسوند شباهت وار (همان) از این)، عندلیب27وار (همان: )، طوطی87: 1364وار (راوندي،سلیمان
است.» وار«پسوند الصدور منحصر بهدر راحۀ
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الصدور وجود دارد (تشبیه مرسل)، اما تشبیهات محذوف االدات نیز ادات تشبیه در در اکثر تشبیهات راحۀ
شود. تعداد تشبیهات محذوف االدات جداي از اضافات تشبیهی در این اثر بسیار کم است.در آن دیده می

) وجه شبه1-3
گفت که به علّت این که ساختار تشبیه در آن بسیار پیچیده نیست، الصدور بایداز نظر وجه شبه در راحۀ

و از طرف دیگر تعقیدهاي حاصل از کاربرد واژگان و اصطالحات دیریاب و نامفهوم در آن بسیار کم است، 
الصدور قابل فهم و دریافت است و از نوع قریب   می باشد. شبه در بیشتر تشبیهات راحۀوجه

ورزد، اما گاهی از اوقات عدم ذکر وجه شبه در ساختار تشبیهات خود خیلی اصرار نمیراوندي بر ذکر یا
یابد که ممکن است وجه شبه توسط مخاطب فهمیده نشود و یا وجه شبه جنبۀ ابتکاري دارد، وجه که در می

آورده، پژمردگی کند. به عنوان مثال در تشبیه زیر که در ذکر توصیف مازندران و بیماري خودشبه را ذکر می
که از ابهام مژه بودن) ضمن اینشبه (بیهاي نرگس و خیري را به ایام پیري تشبیه کرده و با ذکر وجهگل

تشبیه کاسته است، سبب نوعی درنگ و تازگی در تشبیه شده است:
نرگس و خیري عنا و رنج بود و) 13(اما چون آن در بند احرار را پاي بند بوذ، گوئیا ترنج و نارنج مظنّۀ«

).358: 1364(راوندي،» مژه...چو ایام پیري بی
الصدور، خوانندة امروزي را گاهی از عدم ذکر وجه شبه در کنار به کارگیري واژگان کهن در کتاب راحۀ

کند. مانند تشبیهات زیر که راوندي آن ها را در ذکر دعاي تأبید سلطان کیسخرو آورده و فهم دچار مشکل می
نماید:باشند، براي دریافت وجه شبه الزم میکه مشبه به می» زریر«و » بقّم«کلمه هاي معنی 
و روي دشمنان از جور اختران برسان ) 14(و اشک بذخواهان و حاسدان از دورِ آسمان برسان بقّم«
).113(همان:...» )15(زریر

ذکر وجه شبه، کلمه هاي به کار گرفته رغم نمونۀ چنین تشبیهاتی در این اثر بسیار کم است. گاهی علی
شده در وجه شبه، خود نیاز به معنی شدن دارند. به عنوان مثال در عبارت زیرکه در مدح سلطان کیخسروبن 

سازد:فهم وجه شبه را مشکل می» یغلق و یاسخ«قلج ارسالن بیان گردیده، وجود کلماتی همچون 
).25همان:»(باریذ...می) 17(و یاسخ)16(که ازو باران یغلقگوییا کمان در دست بندگانت ابرنیسانی بود «

اي در تشبیهات راحۀالصدور مشاهده نشد.در مجموع جداي از این دو نمونه، تعقید قابل مالحظه
) تشبیه به اعتبار طرفین1-4

به ها، به سه دستۀ تشبیهات حسیالصدور از جهت حسی و عقلی بودن طرفین آنتشبیهات کامل راحۀ
الصدور پر حسی، حسی به عقلی و عقلی به حسی قابل تقسیم است. تشبیهات حسی به حسی در راحۀ

کاربردتر هستند. بسیاري از این تشبیهات برگرفته از عناصر محیطی پیرامون مؤلّف و یا تشبیهات رایج است. 
آورده است:   »  قتلغ اینانج«به عنوان مثال او در ذکرمرگ 

).381: 1364(راوندي،» اینانج را به سان گوسفند سر ببریذند...و قتلغ«
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دارد:و یا در جایی دیگر قتل عام مسلمانان را این گونه بیان می
).398همان:»(ریختند...و رحمت مسلمانی در دل ایشان نبوذ و خون آدمی چو آب می«-

ۀالصدور کاربرد داشته و معموالً در هاي تشبیهی، در راحتشبیهات عقلی به حسی نیز، جداي از اضافه
یابد. به عنوان مثال در جایگاه مدح و ذم افراد، و به منظور اغراق در سخن این نوع تشبیه کاربرد بیشتري می

را که امري عقلی است، در فراق سلطان » اقبال«عبارت زیر که با استفاده از استعارة مکنیه صورت گرفته، حالِ 
دهد: هاي زار سر میداند که نالهسازي می» زیر«طغرل همچون صداي 

).372همان:»(حال اقبال در مضیق فراق او چون زیر زارست...«
» ( تیغ«(مشبه عقلی) را به » عزم سلطان«و یا در جایی دیگر در مدح و تأبید سلطان کیخسرو قلج ارسالن 

گوید:به حسی) تشبیه کرده و میمشبه
» تیغ دارذ چون تیغ سخن در جهانگیري به اقطار و آفاق عالم گذرباذ...) 18(و عزم او را که مضاي«

).56). نمونۀ دیگر: (همان:1364:222(راوندي،
همراهی این نوع تشبیه با تشبیهات حسی به حسی گاه بر زیبایی و تأثیر متن افزوده است، مانند تشبیهات 

زیر که در ذکر مقتول شدن الب ارسالن آمده:
» و آفتاب هر کجا که روذ، بال و محنت چو سایه مالزم او بوذ و تقدیر سابق الحق...آدمی چ«

).121(همان:
الصدور، تشبیهات حسی به عقلی است. اگرچه کاربرد این نوع تشبیه درآن کم نوع دیگر تشبیهات راحۀ

ر نهایت ایجاد زبان عاطفی است، اما راوندي ازاین نوع تشبیه براي عظمت بخشیدن به مشبه، اغراق بیشتر و د
گیرد، مانند آن چه که سود جسته است. کاربرد این شکل از تشبیه گاه با استفاده از اعتقادات دینی صورت می

در عبارت زیر آمده است:
(راوندي، » بجوشیذ [ند]...)20(جانب غربی رجاله)19(هزاهزي در افتاذ چون روز رستخیز و از محال«

1364:268.(
شود، که البته بیشتر در زمینۀ مدح بوده و با اغراق همراه است. مانند عبارت در اثناي کالم یافت میو گاه

بن ارسالن آورده و حالوت درس خواندن را به زیر که راوندي آن را در ذکر درس آموختن سلطان طغرل 
شیرینی شب وصل تشبیه کرده است:

وتاه خط چون شیرینی شب وصال در کام او هاي سیاه کجان بکوشیذ و حالوت حرفو به«
). 43همان:»(نهاذ...می

انجامد کاربرد این نوع تشبیه به خصوص در زمینۀ مدح، گاه به خوارداشت امور دینی و اعتقادي می
).22(همان:
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هه و مشبدور، گاه خیالبه در تشبیهات (حسی به عقلی) راحۀربط بین مشبانگیز و دور از ذهن الص
نماید. مانند آن چه که در عبارت زیر و در ذکر ورود سلطان طغرل بک به بغداد ذکر شده، و در آن می

تشبیه شده است:» زمان خیال«به » فرصت وصال«
فرمود که نزدیک او باشذ تا او را به بغداذ آرذ و بغداذ را تشریف حضور او حاصل کنذ که فرصت وصال «

).105: 1364وندي،(را» چون زمان خیال گذرنده است...
) تشبیه به اعتبار مفرد و مقید و مرکّب بودن1-5

الصدور از نظر مفرد و مقید و مرکّب بودن، کاربرد آن در شکل مفرد است. ویژگی بارز تشبیه در راحۀ
توان گفت که بیشتر تشبیهات راحۀالصدور، به جز اضافات تشبیهی، از نوع تشبیهات مفرد است. تقریباً می

شمار، و تشبیه مرکّبی نیز اگر وجود دارد، در نتیجۀ ترکیب تصاویر حاصل بیهات مقید بسیار کم و انگشتتش
از کاربرد تشبیهات مفرد در کنار یکدیگر است.

هاي فنّی الصدور به صورت تصویرهاي متوالی، بدان گونه که در دیگر کتابکاربرد تشبیه مرکب در راحۀ
اي شود، بسیار کم بوده و غالباً از ساختار سادهجهانگشا دیده میف یا تاریخوصاتاریخی همچون تاریخ

آید. به عنوان مثال در عبارت زیر که در ذکر برخوردار است که از دو یا سه تصویر متوالی به وجود می
یافت. توان سلطان اَلب ارسالن بیان شده و در آن تشبیهات جمع وجود دارد، نوعی تشبیه مرکب را نیز می

آورده است:» جامع«راوندي در بیان احوال فردي به نام 
: 1364(راوندي،» دمیذ...غرّیذ و چون نهنگ و اژدها میجامع در طلب قصاص چون پلنگ و شیر می«
122.(
) اشکال تشبیه1-6

بال رسد که راوندي در این کتاب، به دنالصدور، چنین به نظر میدر یک بررسی کلّی از تشبیهات راحۀ
تکلّف و تصنّع و هنرنمایی فراوان نیست. او از تشبیه و سایر تصاویر بیانی بیشتر به مقتضاي کالم و به هنگام 

کند، از این رو خیلی زیاد به دنبال تنوع بخشی به تشبیهات خود نیست. در میان تشبیهات نیاز استفاده می
)، تسویه 122توان به تشبیهات جمع (همان:الصدور به جز تشبیهات کامل و اضافات تشبیهی، میراحۀ

) و تفضیلی برخورد کرد. به عنوان مثال او در مدح 25)، مضمر (همان:222، 25)، تفصیلی (همان: 358(همان:
سلطان ابوالفتح کیخسروبن قلج ارسالن که با نوعی خوارداشت امور دینی نیز همراه است، با استفاده از تشبیه 

گوید:ضیلی چنین میمضمر ، و در عین حال تف
» هاي دالویز او گوییا وحی آسمانی است...است و سخن)21(الفاظ گهرآمیز او رشک سبع مثانی«

). 22: 1364(راوندي،
ها، عبارت عربی اعم از امثال و آیات کاربرد تشبیهات عربی، و یا تشبیهاتی که یکی از طرفین تشبیه در آن

شود.ر کم دیده میالصدور بسیاو شواهد باشد، در راحۀ
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دارد، ترجمۀ عبارات الصدور خوانندگان را به تعجب و تأمل وا میاز جملۀ نکات دیگري که در راحۀ
عربی به فارسی است که با زبانی آهنگین و زیبا صورت گرفته است. به عنوان مثال ترجمۀ عبارت زیر که 

زیبایی هنر نویسندگی و توانایی راوندي را در این آمده، » سلطان الب ارسالن«همراه با تشبیه است و در ذکر 
دهد:زمینه نشان می

الملولِ دنیا چو انَّ الدنیا تُقْبِلُ اقْبالَ الطَّالبِ و تُدبِرُ ادبار الْهارِبِ و تَصلُ وِصالَ الْعجولِ و تُفَارِقُ فرَاقَ «
نده پیوندذ و چون سیر شذه، رخت جوینده روي آرذ و چون گریزنده بگذارذ و چون شتاب

).185همان:»(بربندذ...
الصدور به زبان فارسی، غالباً زیبا، مسجع، آهنگین، و روح نواز است.ترجمۀ امثال و شواهد عربی راحۀ

) تشبیه تمثیل 1-7
دو سه جملۀ الصدور است. کاربرد این تشبیه در آن، گاه در قالب تشبیه تمثیل از انواع دیگر تشبیه در راحۀ

پیاپی صورت گرفته است، مانند تمثیل زیر که در بدگویی از رافضیان بیان شده:
و دعاگوي را خویشی بوذ، گفته است: همچنان که مار کهن شوذ، اژدرها گردنذ، رافضی که کهن شوذ، «

).394: 1364(راوندي،» ملحد و باطنی گردذ...
گیرد، مانند این حکایت که در ذکر تر صورت میطوالنیو یا این که بیان آن در قالب یک حکایت نسبتاً

آمده:» تسخیر میاجق کاشان و غارت آن«
الدین الرّأس مؤلف این مجموع است، بزرگی یگانه و پیشوایی درین زمانه بوذ، بهاءو در راوند که مسقط«

زر و نقره بیرون بردند و ابوالعال که حسب و نسب و اموال موروث و مکتسب داشت. از خانۀ او به خروارها
جایی بشکافتند، اموال عادي ظاهر شذ؛ نردبانی نقرگین و امثال این، او مردي لطیف بوذ و ظریف، یکی را 

ها بر شما حالل کنم؛ از هفده پذر این سرا به میراث به من گفت: اي جوان، سؤالی دارم جواب ده تا این مال
پیموذم، ازین نشانی ندیذم و بذین نهانی نرسیذم، تو این چهرسیذ، و ده بار عمارت فرموذم و به دست

توانی؟ خوارزمی گفت: اي دانشمند با تو راست بگویم، این دنیا مردارست، الدنیا جِیفَۀٌ و دانی و چون میمی
).393(همان: » سگ بوي به مردار نیکو برذ، این سخن شفاي آن بزرگ شذ و دل خوش کرد...

به چگونگی کاربرد تشبیه در راحۀالصدور مشخص می شود که تشبیه در این کتاب از در یک نگاه کلی 
هاي مختلف تشبیه را چه از جهت نوع اي برخوردار نیست و اگرچه شکلساختار بسیار گسترده و پیچیده

هاي وصفی، تشبیهات کامل)، چه از جهت طرفین ( عقلی به حسی، حسی به هاي تشبیهی،   ترکیب(اضافه
سی و حسی به عقلی)، و چه از جهت شکل ( تشبیه جمع، تسویه، تمثیلی، مضمر و تفضیلی) را در آن ح

توان مشاهده کرد، اما باز هم بناي تشبیه بر سادگی و روشنی نهاده شده، چنان که وجه شبه در بیشتر می
شده است. تشبیهات کامل آن ذکر گردیده و ساختار تشبیه در آن بر بناي تشبیهات مفرد نهاده
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) استعاره 2
ترین و در عین هـ) که ظهور وي در قرن پنجم هجري، منجر به بیان مهم474عبدالقاهر جرجانی (ف.

هاي علوم بالغی گردید و مورخان ادبیات عرب، او را عالوه بر علم معانی، نخستین ترین نظریهحال محکم
)، استعمال لفظ را در جایگاه غیر ما 254: 1383ضیف،اند (گذار علم بیان در تاریخ زبان عربی نیز دانستهپایه

استعاره جانشین کردن «دارد که: داند و در این باره بیان میله، که نوعی انتقال عاریتی است، استعاره میوضع
اي دیگر بر حسب رابطۀ شباهت است و این انتقال و جانشینی واژه از راه ادراك عقلی یک واژه به جاي واژه

). 17: 1361(جرجانی،» گیردرت میصو
از جملۀ )،619: 1382نامند (احمدي،می» سویۀ آفرینندة زبان«استعاره که برخی از منتقدان ادبی آن را 

الصدور است که در اغلب موارد در کنار تشبیه به ایفاي نقش پرداخته است. البتّه عناصر تصویرگري در راحۀ
الصدور در سه شکل تر است. استعاره در راحۀرنگور، از تشبیه کمتر و کمالصداین حضور استعاره در راحۀ

استعارة مکنیه، استعارة مصرّحه و اسناد مجازي قابل مشاهده است. از آن جا که موارد کاربردي استعارة مکنیه 
شود:در این کتاب بیشتر است، ابتدا به این مبحث پرداخته می

) استعارة مکنیه2-1
شود، اساس ساختار هاي استعارة انسان مدارانه  و تشخیص یاد میاستعاره که از آن با عنواندر این

استعاره بر مبناي تشبیه مضمر نهاد شده است. بدین معنی که مشبه به که در اغلب موارد جاندار و از نوع 
برد. به وجود مشبه به میانسان است، از ساختار استعاره حذف شده و خواننده با وجود عالئم و قرائنی پی

هاي استعاري، ترکیبات وصفی و به شکل غیر اضافی الصدور به سه صورت اضافهاستعارة مکنیه در راحۀ
وجود دارد:

هاي استعاري) اضافه2-1-1
هاي استعاري عقلی به الصدور اگرچه بسیار کم تعداد است، اما در دو گروه اضافهاین اضافات در راحۀ

ی قابل تقسیم میحسی به حسباشد:ی و حس
هاي استعاري عقلی به حسیـ اضافه

در این گروه، مضافهه است، امري معقول و انتزاعی است و مضاف که از لوازم مشببه الیه که همان مشب
ان محذوف است، یکی از اعضاي بدن انسان و گاهی حیوانات و پرندگان و یا از مناسبات و لوازم جاندار

هاي استعاري عقلی به حسی، گرچه از ارزش تصویري زیادي برخوردار نیستند، اما از است. این نوع اضافه
باشند.نظر تزیین نثر و دور ساختن آن از ایجاز داراي ارزش و اعتبار می

هاي این نوع استعاره در راحۀالصدور عبارت است از:برخی از نمونه
)، 56)، چشم غم (همان: 48)، زبان هنر(همان: 39)، پستان دولت (همان: 1364:2دست زوال (رواندي،«

)، ذیل 257حوادث (همان: )، دست96)، دامن قیامت (همان)، ناصیۀ دولت (همان: 86جناح عاطفت (همان: 
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)، 372کامگاري (همان)، زمام جهانداري (همان)، حال اقبال (همان)، تن دولت (همان: سعادت(همان)، عنان
)، چهرة 101)، گریبان ابد (همان)، دهان روزگار (همان: 434)، دامن دولت (همان: 395تدبیر  (همان: روي 

)».21روزگار (همان: 
هاي استعاري حسی به حسیـ اضافه

ها الیه یا مشبه آنشود که مضافالصدور، مربوط به اضافاتی میهاي استعاري راحۀنوع دیگر اضافه
الصدور بسیار کمیاب ۀ اضافه که از ارزش تصویري بیشتري برخوردار است، در راحۀمحسوس باشد، این گون

توان این نوع است. عبارت زیر که در ذکر نوحۀ مصنّف کتاب بیان گردیده، از معدود مواردي است که می
گیري اضافات استعاري حسی به حسی را مشاهده کرد. راوندي در این سخنان خود سعی دارد تا با به کار

، که در آن ماه به دفتري تشبیه شده که بر »روي ماه«و همچنین اضافۀ تشبیهی » روي مریخ«اضافۀ استعاريِ 
نویسند، به همراه با تناسبات لفظی و معنایی موجود میان واژگان، و جاندار روي آن مراثی پادشاه را می

بیفزاید:انگاري عناصر کیهانی و انتزاعی ، بر تأثیر و زیبایی متن خود
، زهره خون )22(از پی کینۀ آن شهریار، مشتري را با زحل کارزارست، روي مرّیخ ازین ماتم چون قارست«

نویسذ، حال اقبال در مضیق فراق او چون کنذ تا بر روي ماه مراثی آن پادشاه میحاصل می)23(دل پیش عطارد
).372: 1364دي،(راون» زیر زارست و تن دولت در تیه هجران او نزارست...

بیان کرده، او پرچم » سلطان ابوالفتح کیخسروبن قلج ارسالن«و یا در جمالت زیر که آن ها را در مدح 
داند که خودنمایی کرده؛ در حالتی رنگ    (: شبرنگ) شاه را همچون گیسوي سیاه رنگ عروس ظفر میسیاه

هنگام غروب خورشید)، چیزي جز یک که خون شفق که بر زمین ریخته شده (سرخی آسمان و زمین به 
آید:جرقۀ کوچک شمشیر ممدوح او به حساب نمی

» پرچم شب رنگ شاه گیسوي عروسان ظفرست و خون شفق از آتش تیغ او یک شررست...«
).1364:24(راوندي،

هاي وصفی) ترکیب2-1-2
و صفت) است. صفاتی الصدور به صورت ترکیبات وصفی (موصوفشکل دیگر استعارة مکنیه در راحۀ

که در این ترکیبات به کار برده شده، معموالً صفات انسانی است که به موجودات غیرجاندار نسبت داده شده 
توان به مواردي چون الصدور بسیار کم است، میها در راحۀاست. از جملۀ این ترکیبات وصفی، که تعداد آن

آزار (همان) اشاره کرد.ستمگار دل(همان) و چرخناپایدار غدار )، دنیاي73پیر(همان:گردون
) کاربرد استعارة مکنیه به صورت غیر اضافی2-1-3

الصدور، کاربرد آن به شکل غیراضافی است. در این نوع استعاره، نوع سوم از استعارة مکنیه در راحۀ
ها ن اعمال و افعال انسانی به آنتشبیه روزگار، قضا و قدر، و بخت و اقبال و امثال آن به انسان و نسبت داد

شود. راوندي در کتاب خود از این نوع استعاره براي مخیل و تصویري نمودن بیشتر سخنان خود دیده می
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به عنوان مثال او در مدح . استفاده کرده و بدین وسیله کوشیده است تا بر اغراق در سخنان خود بیفزاید.
گوید: ادمان همیشگی وي دانسته و در این باره می، دولت و اقبال را خ»بن ارسالنطغرل«

).322: 1364(راوندي،» آب و اقبال مالزم میمون رکاب او بوذ...دولت متابع تیغ چو «
و یا در جایی دیگر و در ذکر تأسف خوردن مصنّف بر آوارگی سلطان طغرل و بیان احوال خود چنین 

دارد که:عنوان می
» گفت: تحرّي رضاي ترا کمر بستم و به فال فرخنده با تو پیوستم...سعادت مرا استقبال کرد و«

).361(همان:
الصدور از جملۀ اشیاء است. به عنوان مثال در معدود مواردي، مشبه به محذوف در استعارة مکنیه در راحۀ

زند، قرینۀ راوندي در جمالت زیر،  به قصد اغراق، زبان خود را به شمشیري تشبیه نموده که ضربه می
سازد:تر میدر جملۀ اول، مشبه به محذوف را در جملۀ دوم مشخّص» خنجر آبدار«

»دبن علیر خواهذ شذ، دعاگوي دولت محمبن و آنچ این شهریار دولت یار را به زخم خنجر آبدار میس
). 27همان:»(سلیمن الرّاوندي، به زخم زبان در بیان آورده است...

نه از استعارة مکنیه، در بیشتر کتب فنی تاریخی قرن هاي شش تا هشت هجري قابل استفادة این گو
مشاهده است.

) استعارة مصرّحه2-2
از سه نوع رایج استعارة مصرّحه یعنی استعارة مصرّحۀ مجرده، استعارة مصرّحۀ مرشحه و استعارة مطلقه، 

شود که در این بین صدور بیشتر مشاهده میالدو شکل استعارة مصرّحۀ مجرّده و استعارة مطلقه در راحۀ
استعارة مصرّحۀ مجرده  پرکاربردتر و استعارة مطلقه بسیار کم کاربردتر است.  استعارة مرّشحه که از بهترین 

رسد، در این کتاب کمیاب است.انواع استعاره است و در آن ادعاي یکسانی و این همانی به اوج خود می
ه محذوف در استعارة مصرّحۀ مجه مشبرده، به سبب وجود قرینه در کالم، خواننده خیلی زود متوج

الصدور گاه شود، از این رو اغراق کمتري را با خود به همراه دارد. کاربرد استعارة مصرّحۀ مجرده، در راحۀمی
مله آمده، متوجه بسیار ساده و ابتدایی است و خواننده با اندك تأملی و با کمک قرینه یا قراینی که در ج

سلطان «یابد. به عنوان مثال در عبارت زیر که در مدح شود و مشبه محذوف را در میمنظور از استعاره می
هاي ستاره (:کهتران) و آفتاب (:مهتران)، با وجود قرینۀ بیان شده، منظور از استعاره» کیخسروبن قلج ارسالن

در جملۀ قبل، کامالً مشخّص است. کاربرد این استعاره ها در » کهتران و مهتران«، و ذکر کلمات »پیوستن«
عبارت زیر مبتنی بر تشبیه مضمر است:  

).214: 1364(راوندي،» از سخن کهتران به دعاء مهتران بازآییم و از ستاره به آفتاب پیوندیم...«
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استعاره از بزرگان و کبار »شیر«و یا در عبارت زیر که وي آن را در مدح صحابه و تابعین بیان کرده، کلمۀ 
همراه شده؛ شیرانی که شیر (: اشخاص قوي و » دارانشریعت و طریقت و دین«هاي شریعت است که با قرینه

کنند:نیرومند) شکار  می
داران، و صذ هزار آفرین بر آن شیران شریعت و دلیران طریقت، جان سپاران و شیرشکاران و دین«

).8: 1364(راوندي،» خانه که سلْمانُ منَّا اَهلَ الْبیت، سر و زر فدا کردند...خویشان بیگانه و دوران از 
). 9،10الصدور بیشتردیده می شود (همان:کاربرد استعارة مصرّحۀ در مقدمۀ کتاب راحۀ

د و گیرالصدور، رنگ و بوي تکلّف و تصنّع به خود میگاهی استفاده از استعارة مصرّحۀ مجرّده در راحۀ
آن در هنگامی است که راوندي از اصطالحات علمی همچون نجوم استفاده نموده است. کاربرد این نوع از 

). به عنوان مثال در 459شود (همان:الصدور بسیار کم دیده میاستعاره با الفاظ علمی و مهارتی در راحۀ
» هزار مهرة زرین«درآورده، عبارت زیر که راوندي آن را در بیان مدح و قدرت خدا به رشته تحریر 

هایی اي هستند که با وجود قرینههاي مصرّحۀ مجرّده(:هفت آسمان)، استعاره» هفت حقّۀ مینا«(:ستارگان) و 
شوند:، قابل تشخیص می»نمودن«از قبیل کیوان، هفتم آسمان، مسندنشین صدر ششم و وجود فعل 

، )24(بلعجب از هفت حقّۀ مینا بنموذ، اوج کیوانقدرتش چابک دستیست که هزار مهرة زرین به صنع «
ازو مسعود شوند، هفت کشور را بر سعادت مسندنشین ) 25(هفتم آسمان کرد تا به هفتم کشور زمین، هنود

). 1364:4(راوندي،» گواه کرد،  تا قضاة بالد رشاد ازو طلبند...)26(صدر ششم
عارة مصرّحۀ مطلقه است. در این نوع استعاره پس از الصدور، استنوع دیگر استعارة مصرّحه در راحۀ

هبه در حالتی بیان میحذف مشبه، مشبهه و هم از مالئمات مشببه با آن آورده شود که هم از مالئمات مشب
ترین نوع استعاره است ، و از نظر پژوهان معتقدند که این نوع استعاره فراوانشود. بعضی از        ادبمی

). این نوع استعاره در راحۀالصدور بسیار فراوان 149: 1372از استعارة مجرّده واالتر است (شمیسا،تئوري 
، وي را »ابوحنیفه«نیست. به عنوان مثال راوندي در عبارت زیر که در مدح بیان نموده، با حذف مشبه یعنی 

که از مالئم » کوفه«، و واژة »رافروختنب«و » مشکوة«به یعنی کند، و با ذکر مالئمات مشبهتشبیه می» چراغ«به 
هاي قبلی، خواننده را در در جمله» بوحنیفه«سازد. ذکر نام مشبه محذوف است، استعارة مصرّحۀ مطلقه می

کند:فهم جامع این استعاره دچار مشکلی نمی
»حت بوذ، در آن وقت که ستارگان اَصومِ و چنانک عمر سراج اهل جنّت بوذ، بوحنیفه سراج امابِی کَالنُّج

).14: 1364(راوندي،» در مغرب خاك افول کردند، چراغی از مشکوة کوفه برافروخت...
توان گفت که گرچه در مجموع استعارة مصرّحه در راحۀالصدور، نقش زیادي با توجه به موارد فوق می

ارزشمند بوده و از یک سو در شاعرانگی متن و نزدیک ساختن آن به نثر شاعرانه ندارد، اما در جاي خود 
نشان از ذوق و قریحۀ شاعرانۀ راوندي ، و از دیگر سو تالش براي ادبی نمودن بیشتر متن دارد. 

) استعارة تهکّمیه2-3
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الصدور استعارة تهکمیه است. این نوع استعاره از فروع استعارة عنادیه است شکل دیگر استعاره در راحۀ
الدین علی و به عنوان مثال در جمالت زیر که راوندي آن ها را در ذکر احوال جمالرود. و در طنز به کار می

کند، البته یاد می» با کفایت«مستولی شدن خوارزمشاه بر مملکت عراق بیان نموده، راوندي ابتدا از او با صفت 
ن این که صفات کنایه اي برد. ضمو کارها را به زیان می» افتدبا سر می«با کفایتی که از فرط کفایت همیشه 

برجنبۀ طنز این عبارت افزوده است: » طرفه معجون«و» بوقلمون«
و او بلعجب بوقلمونی و طرفه معجونی بوذ، هر کجا که بوذي، از غایت کفایت به سربیفتاذي، کارها «

).384همان:»(بپروردي، اما به زیان بردي...
برد است.این نوع استعاره در راحۀالصدور بسیار کم کار

) اسناد مجازي2-4
شود. اسناد هاي مجاز و استعاره مطرح میاسناد مجازي، از جملۀ مباحثی است که در علم بیان در حوزه

مجازي نسبت دادن فعل به فاعل غیر حقیقی، یا نسبت دادن غیرمتعارف به موصوف و به طور کلّی اسناد هر 
261: 1372ت (شمیسا،الیه غیرطبیعی و غیرمتعارف اسمسندي به مسند.(

الصدور بیشتر در حوزة اصطالحات کیهانی ودر زمینۀ مدح کاربرد دارد. البتّه گاهی اسناد مجازي در راحۀ
بیان » الدین قلج ارسالنعزّ«گیرند. به عنوان مثال در عبارت زیر که در مدح عناصر طبیعت نیز در آن جاي می

ها، زمینۀ اغراق و رانگاري و نسبت دادن اعمال انسانی به غیرانسانگردیده، راوندي سعی دارد تا با جاندا
گیري او از اشعار فارسی را که به عنوان شاهد که بهرهگذاري بیشتر در مخاطبان را فراهم سازد. ضمن اینتأثیر

سخن ذکر کرده، از دیده دور نباید داشت:
ه دارذ، وز لطافت طبع خوذکام اوست، که پیش)28(صاحب قرانی) 27(از سعادت ایام اوست که مشتري«
اندیشه دارذ، شعر:)30(تصنیف اغانی)29(زهره

کنذمشتري صاحب قرانی میها که در ایـام اوستاز سعـادت
کنـذزهره تصنیف اغـانی میها که اندر طبع اوستوز لطافت

مرغزار میان شگوفه و ازهار شکر در سار بر روي کهسار از روي تمایل خطّش روان شذ و نیآب چشمه
از روي تشاکل قلمش شیرین زبان شذ، بیت:

).21: 1364(راوندي،» کنذدعوي شیـرین زبانی میشکر تا چون زبان کلک اوستنی
وصاف، هاي دیگر نثر فنی تاریخی همچون تاریخگیري راوندي از اسناد مجازي در مقایسه با کتاببهره

المصدور بسیار کم است و معموالً طول و تفصیلی را که در اسنادهاي مجازي آن آثار جهانگشا و نفثۀتاریخ
). 372، 280، 22توان دید (همان: الصدور نمیشود، در راحۀدیده می
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نتیجه
الصدور نشان از آن دارد که گرچه راوندي با آن که در ابتداي بررسی در ساختار تشبیهی و استعاري راحۀ

آثار فنی تاریخی قرار داشته، اما براي آراستگی کالم خود و افزودن بر تأثیر آن از تشبیه و استعاره راه تألیف
هاي متفاوت تشبیه و فراوانی کاربرد تشبیه در مقایسه با بعضی دیگر از به خوبی بهره برده است. وجود شکل

زیینی سخن و هنرنمایی در این زمینه هاي تصور خیال همچون استعاره و مجاز نشان از توجه راوندي به جنبه
دارد. گفتنی است که وي  غالباً در بکارگیري تشبیه دچار تکلّف و تعقید نشده و جانب سادگی و وضوح را 

مد نظر قرار داده است. 
الصدور، اگرچه بسیار پر توان گفت که استعاره در راحۀهمچنین در مورد کاربرد استعاره در این اثر می

هاي نیست، اما در نزدیک ساختن متن کتاب به نثري شاعرانه مؤثر است. راوندي از استعاره در شکلکاربرد
هاي استعاري استفاده نموده که در این بین کاربرد استعارة مکنیه بیشتر دیده استعارة مکنیه، مصرحه و اضافه

ستعاري عقلی به حسی صورت شود. کاربرد استعارة مکنیه به صورت اضافی بیشتر به صورت اضافات امی
گرفته که از ارزش تصویري چندانی برخوردار نبوده و بیشتر براي تزیین نثر و دور ساختن آن از ایجاز کاربرد 

هاي مصرحۀ این کتاب نیز از نوع مصرحۀ مجرده بوده و به علت این که از دارد. همچنین بیشتر استعاره
وردار هستند، ارزش تصویري زیادي نداشته و اغراق کمتري را با اي برخساختار ساده ابتدایی و شناخته شده

که جامع (وجه شبه)، غالباً خود به همراه دارند. کاربرد استعارة مکنیه و مصرّحه در راحۀالصدور به علّت این
کند. شناخته شده و معلوم است، معموالً خواننده را با مشکل خاصی روبر نمی

هاي استعاري یه و استعاره در راحۀالصدور (: مکنیه، مصرحه، تهکمیه، اضافههاي متفاوت تشبوجود شکل
تواند دلیل بر این امر باشد که راوندي در زیبایی و آراستگی سخن خود به کاربرد هاي وصفی)، میو ترکیب

رسالن عصر استعاره توجه داشته و سعی نموده تا با زبانی ساده، اما کمابیش ادبی، آن هم به شیوة غالب مت
که کاربرد استعاره در ادبی بپردازد. ضمن این-خود در قرن شش هجري، به تصنیف کتابی تاریخی

الصدور در برخی از موارد و به خصوص در حوزة اسناد مجازي با بکارگیري واژگان نجومی، نثر کتاب راحۀ
را به سمت نثر فنّی بیشتر متمایل ساخته است.

نوشتهاپی
)، 16: 1372)، (عسکري، 124تا: )؛ (قدامۀ ابن جعفر،بی247: 1998صباغ، (زکی»مثال رك: به عنوان-1

).8هـ : 1356)، و (تفتازانی،194: 1،ج1925(قیروانی، 
جامۀ گازرشست: پیراهن سپید و نو که از دست گازر بیرون آمده باشد، چه گازران جامه را پس از -2

هاي کارگاه پاك شود و سپید رنگ گردد (نفثۀ ند تا از آلودگیشستبافته شدن به طریقی مخصوص می
خذالن: چارسو به معنی چهار راه میان بازار و چهار سوق است (معین)، چارسوي چارسوي-3المصدور). 

خودپسندي، -2گمراهی، سرگردانی. -1تیه: -4خذالن در معنی بازار بی بهرگی و ضعف و سستی است.



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6888

یرَقان: زردي چشم و بدن (غیاث -5آب و علف که در آن سرگردان شوند (همان). بیابان بی -3تکبر. 
-7منکوس: سرنگون، نگونسار (فرهنگ لغات نثرهاي فنی). -6اللغات)، بیماري زریر، صفار (لغت نامه). 

سکنگبین: ترکیبی است که از سرکه و عسل پزند به جهت دفع صفرا و بلغم، چه سک به معنی سرکه و 
ثُعبان: مار بزرگ، اژدها (فرهنگ لغات نثرهاي -8نگبین عسل را گویند و سکنجبین معرب آن است (برهان). ا

کوشک: بناي بلند را گویند و به عربی قصر -10رمح: نیزه، و جمع آن رِماح است (همان). -9فنی). 
باال، وسیلۀ باال رفتن، نردبان مرْتقَی: جاي باال رفتن، محل عروج و جاي-11(برهان). قصر، کاخ (معین). 
رود در آن مظنََّه: مظنَّۀ: جایی که گمان می-13سلَّم: نردبان، پلّکان (همان). -12(فرهنگ لغات نثرهاي فنی). 

بقَّم: نام درختی است از تیرة پروانه داران که چوب سرخ آن در -14جا چیزي باشد (نفثۀ المصدور). 
گیاهی است داراي ساقۀ کوتاه و گل -1زریر: -15ست (فرهنگ لغات نثرهاي فنی). رنگرزي کاربرد داشته ا

یکی از خلط هاي بدن، صفرا، -2هاي زرد رنگ و برگ هاي زرد مایل به سفیدي و بدان جامه رنگ کنند. 
-17مه). یغلق: کلمۀ ترکی است و به معنی تیر پیکان دار (لغت نا-16یرقان (معین). رك: یرقان. -3زرداب.

اند تیري است که پادشاهان نام خود را بر آن )، و بعضی گفتهفرهنگ لغات نثرهاي فنییاسُِج: تیر پیکان دار (
طبع گردیده » یاسخ«نویسند و یاسچ هم آمده است (برهان)، تیر دو کارده (غیاث اللغات). در متن به صورت 

گذشتن، روانه شدن (فرهنگ لغات -2وانی، نفوذ. برندگی، ر-1مضا: مضاء، -18که درست نمی نماید. 
رجاله: ج راجِل، پیاده، خالف فارِس -20محالّ: جِ محلّه، جایگاه فرود آمدن (همان). -19نثرهاي فنی). 

سبعِ مثانی: سورة فاتحه است بدان جهت که هفت آیه است. یا هفت سورة طوال از بقره تا -21(همان). 
عطارد: نزدیک ترین سیارات منظومۀ شمسی به -23قار: سیاه، سیاهی (همان). -22. توبه (لغت نامه)

خورشید است. در فارسی این سیاره تیر نامیده شده و در بندهشن، عطارد سپهبد سیارات در مشرق است. در 
نقاشان و کوکب حکما و طبیبان و منجمان و شعرا و اذکیا و دیوانیان و کاتبان و «مدلوالت کواکب عطارد 

- 24(فرهنگ اصطالحات نجومی). » تجار و اهل بازار و دین و نطق و پاکی و ادب و صنایع دقیقه است
کیوان: ستارة زحل که در آسمان هفتم قرار دارد. از سیارات منظومۀ شمسی که میان مشتري و اورانوس قرار 

هنود: جِ هندي -25د (لغت نامه). شودارد و مظهر تیرگی، نحوست، زیرکی، باالنشینی و برتري شمرده می
مسندنشین -26) فرهنگ لغات نثرهاي فنیها، و همچنین در معنی صد شتر و یا زیادتر، یا دویست شتر (

اي بر فلک ششم است. اهل تنجیم آن را مشتري:  نام ستاره-27صدر ششم: کنایه از سیارة مشتري است. 
، به فارسی برجیس و به هندي برهسپت و خانۀ او قوس و سعد اکبر دانند و آن را قاضی فلک نیز گویند

در شعر فارسی القابی چون حاکم ایوان ششم و «حوت و شرف او در سرطان (غیاث اللغات). سیارة مشتري 
» دار چرخ و خواجۀ اختران و خواجۀ هفت اختر و خواجۀ اجرام یافته استقاضی صدر ششم، طیلسان

کسی که در هنگام انعقاد نطفه یا در وقت زادن وي -1صاحب قران: -28(فرهنگ اصطالحات نجومی). 
پادشاه عظیم الشأن عادل و جهانگیري که دولتش دوام داشته باشد. -2قرانی در سیارت صورت گیرد. 
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توضیح این که این تعبیر را از احکام نجوم گرفته اند، زیرا اثر بعض قرانات کواکب همچون قران زحل و 
-29یت طالع، دلیل بر این است که پادشاهی عادل و جهانگیر و ملکش پایدار است (معین). مشتري در ب

زهره: از سیاره هاي منظومۀ شمسی است. مدار آن بین عطارد و زمین است. از این اختر در زبان فارسی با 
دان و مخنثان و اهل کوکب زنان و امر«هاي ناهید و بیدخت یاد شده است و منجمان احکامی این ستاره را نام

نام نهاده اند (فرهنگ » زینت و تجمل و لهو و شادي و طرب و عشق و ظرافت و سخریه و سوگند دروغ
جِ أُغنیۀ: سرود (نفثۀالمصدور).أَغانی:-30اصطالحات نجومی). 

کتابنامه
مه و نشر کتاب.)، تاریخ ادبیات فارسی، ترجمۀ: دکتر رضا زادة شفق، تهران: ترج1356اته، هرمان، (-

مرکز. ) ساختار و تأویل متن، تهران:1382ـ احمدي، بابک، (
ج، چاپ نهم، تهران: مجید.3شناسی، )، سبک1376بهار، محمدتقی، (-

، تهران: زمستان.1)، سفر در مه، چ1374ـ پورنامداریان، تقی،(
الخطیب القزوینی، تعلیقات و هـ)، شرح المختصر علی تخلیص المفتاح 1356ـ تفتازانی، سعدالدین؛ (

حواشی: عبدالمتعال الصعیدي، مصر: المکتبۀ المحمودیۀ التجاریه.
، تهران: دانشگاه تهران.1)، اسرار البالغه، ترجمۀ جلیل تجلیل، چ1361ـ جرجانی، عبدالقاهر، (

اي از نثرهاي مصنوع و مزین، تهران: دانشگاه تهران.)، گزیده1364حاکمی، اسماعیل، (-
ج، تهران: علمی و فرهنگی.2)، نثر پارسی در آیینۀ تاریخ، 1384ـ خبره زاده، علی اصغر، (

ج، به اهتمام دکتر محمدمعین، تهران: امیرکبیر.5)، برهان قاطع، 1361ـ خلف تبریزي، محمدحسین، (
)، تاریخ تطور نثر فنّی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1344خطیبی، حسین، (-

ج، چاپ دوم از دورة جدید، تهران: دانشگاه تهران.14نامه، )، لغت1372اکبر، (دا، علیـ دهخ
)، فرهنگ غیاث اللّغات، به کوشش منصور ثروت، 1363ـ رامپوري، غیاث الدین محمد بن جالل الدین، (

چاپ اول، تهران: امیرکبیر.
، 2ه السرور، تصحیح: محمد اقبال،چ )، راحۀ الصدور و آی1364ـ راوندي، محمدبن علی بن سلیمان،(

تهران: امیرکبیر.
)، ادبیات ایران در زمان سلجوقیان و مغوالن، ترجمۀ یعقوب آژند، تهران: فاروس.1364ـ ریپکا، یان، (

، تهران: امیرکبیر.5)، تاریخ ایرن  بعد از اسالم، چ1368کوب، عبدالحسین، (ـ زرین
لبالغۀ الشعریه فی کتاب البیان والتّبیین للجاحظ، بیروت: المکتبۀ م)، ا1998ـ زکی صباغ، محمدعلی، (

العصریه.
)، نفثۀ المصدور، تصحیح: امیرحسین 1370ـ زیدري نَسوي (خُرندزي)، شهاب الدین محمد، (

، تهران: ویراستار.2یزدگردي،چ
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)، بیان ، چاپ سوم، تهران: فردوس و مجید.1372شمیسا، سیروس؛ (-
ج، تهران: دانشگاه تهران.6)، گنجینۀ سخن ،1363اهللا، (ـ صفا، ذبیح

)، تاریخ و تطورعلوم بالغت ،ترجمۀ محمدرضا ترکی، تهران: سمت.1383ـ ضیف، شوقی، (
)، معیارالبالغه، ترجمۀ: محمدجواد نصیري، چاپ اول، تهران 1372ابن عبداهللا، (ـ عسکري، ابوهالل حسن

دانشگاه تهران.
ر، أبی فرج، (بی تا)، نقد الشّعر، تحقیق از: محمد عبدالمنعم خفاجی، بیروت: دارالکتب ـ قدامۀ ابن جعف

العلمیه.
م)، العمده فی صناعۀ الشّعر و نقده، الطبعۀ االولی، مصر: 1925قیروانی، ابن علی الحسن بن رشیق(-

مطبعه امین هندیه بالموسکی و شارع المناخ.
ج، تهران: انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.3نثر پارسی، )، هزار سال1371کشاورز، کریم، (-

)، فرهنگ لغات نثرهاي فنّی و مصنوع، چاپ اول، کرمان: خدمات فرهنگی.1376ـ مدبري، محمود، (
)، فرهنگ اصطالحات نجومی، تبریز: مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران.1357ـ مصفّی، ابوالفضل، (

ج، تهران: امیرکبیر.6رسی ،)، فرهنگ فا1356ـ معین، محمد، (
نامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه ، فصل»تشبیه ترفند ادبی ناشناخته«آ)، 1386ـ وحیدیان کامیار، تقی، (
.7-20، صص13آزاد مشهد، سال چهارم، ش
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خوارق عادات از نگاه مولوي در مثنوي
عباس محمدیان
عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواري

چکیده
خوارق عادات و معجزات انبیا و کرامات اولیا از دیر زمانی است که فکر بشر را به خود مشغول موضوع 

اند. متکلّمان و ي نگاه خود بدان پرداختهداشته و براي تبیین و توضیح آن، اندیشمندان زیادي از زاویه
هاي یرامون این موضوع با برهانفیلسوفان و عارفان اسالمی نیز از قرون اولیۀ اسالمی تاکنون مطالب بسیاري پ

الدین اند. جاللاستوار عقلی و فلسفی و با استناد به آیات و روایات در آثار منثور و منظوم خویش مطرح کرده
سنگ مثنوي دربارة خوارق عادات انبیا و اولیا محمد مولوي، از جمله عارفان محقّقی است که در کتاب گران

و به مصادیق بسیاري از معجزات انبیا و کرامات اولیا اشاره کرده است. او مطالب ارزشمندي مطرح کرده 
ضمن پرداختن به قدرت معنوي مردان حق و تصرّف آنان در نفس خود، باطن دیگران، اشیا و طبیعت و 
کاینات، این موضوع را به والیت تکوینی اولیا و تقرّب آنان به حق پیوند زده و بر این باور است که اولیاي

توانند به نیابت از او بر همۀ خاص خداوند به سبب آن که مظهر اراده و قدرت و سایر صفات حق هستند، می
ارکان عالم وجود فرمانروایی کنند.

نگارنده در این مقاله سعی کرده تا ضمن اشاره به معانی لغوي و اصطالحی معجزه، کرامت و استدراج و 
و سخنان متکلّمان و فیلسوفان و عارفان، دیدگاه خاص مولوي را در پیشینۀ این موضوع در آیات و روایات

این باره توضیح دهد.
خوارق عادات، معجزه، کرامت، استدراج، مولوي، مثنوي.ها: کلیدواژه

گفتارپیش
از جمله اموري که از ابتداي ظهور و بعثت انبیا و به تبع آنان، اولیا، تا به امـروز بـراي اکثـر قریـب بـه      

هـا و  انگیز و گاه غیرقابل باور بوده، موضوع خوارق عاداتی است که بـه انگیـزه  ها، جالب، شگفتفاق انساناتّ
اهداف خاص، به دست انبیا و اولیا صادر شده است. الهیون و پیروان انبیا در ادیان مختلف، به سبب مشـاهده  

اند و یا در ایمان خود اسـتوارتر و  ایمان آوردهیا شنیدن خوارق عاداتی که به دست پیامبران انجام شده به آنان 
اند. با وجود این، همواره این پرسش ذهن کنجکـاو  تر گشتهدر یقین خویش به باورهاي الهی و ماورایی راسخ

داشته که علّت و سبب صدور خوارق عادات چیسـت؟ و چگونـه امکـان دارد کـه     ها را به خود مشغول میآن
ک انسانی که به ظاهر از نظر صورت بشري و زندگی و حیات انسانی با آنان تفاوت این گونه امور به وسیلۀ ی
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خـورد و  شود، رشـد و نمـو بشـري دارد، مـی    خاصی ندارد و مانند ایشان به صورت طبیعی از مادر متولّد می
.میرد، انجام شودها میکند و سرانجام مانند همۀ انسانآشامد، دوران مختلف عمر را سپري میمی

برخی از پیروان انبیا و باورمندان به راستی و صدق اولیا، بدون کنـدوکاو در بـارة علّـت و هـدف ایـن      
اند و خوارق عادات انبیا و اولیا را برهانی بر حقّانیت آنان دانسـته و صـرفاً منشـاء    امور، مقلّدانه به آن نگریسته

ضمن اعتقاد به این امر، از جنبـۀ برهـانی و عقلـی و    اند. گروهی دیگر، گونه امور را به خداوند نسبت دادهاین
نقلی نیز به کندوکاو درخصوص علل و اسباب و انگیزه و اهداف و امکان ظهـور خـوارق عـادات پرداختـه و     
ضمن پاسخ دادن به پرسش ذهنی خود، حکمت خوارق عادات و علل و اسباب آن را نیز براي دیگران تبیـین  

و یقین آنان بیفزایند.اند تا بر مرتبۀ ایمان کرده
در میان مکاتب فکري بشري و جویندگان معرفت، صوفیه و عرفا ـ بخصـوص در اسـالم ـ از اواسـط      

اند و آن را براي انبیا و اولیا ـ با توجـه   قرن دوم هجري قمري تا به امروز، بیش از بقیه به این موضوع پرداخته
کـه صـدور خـوارق    اند، بلالیت تکوینی ـ امري عادي دانسته به مرتبۀ تقرّب ایشان به حق و برخورداري از و

اند؛ هرچنـد کـه فالسـفۀ مشّـاء و اشـراق و متکلّمـان نیـز،        ضروري پنداشته» ولی«و » نبی«عادات را بر دست 
دیدگاه خاص خود را در مورد این امر در آثار خویش بیان کرده، به بررسـی علـل و اسـباب صـدور خـوارق      

اند.هاي عقلی و شواهد نقلی بسیاري براي اثبات آن اقامه نمودهبرهانعادات پرداخته و 
تعریف خرق عادت

: ذیل 1363) و گاه دروغ و افتراء (اصفهانی، 100در لغت به معنی شکافتن و پاره کردن (انعام/ » خرق«
).239: 1381واژة خرق) و به ندرت در معانی دیگري نیز به کار رفته است (ر.ك: رضانژاد، 

رویدادي است که برخالف جریان عـادي و قـوانین شـناخته شـدة بشـري      » خرق عادت«در اصطالح، 
رود (خرّمشـاهی،  ترین مصادیق خـرق عـادت بـه شـمار مـی     است، که معجزات انبیا و کرامات اولیا از روشن

م: 1967(تهانوي،» کنددر عرف علما، همان امري است که برخالف عادت بروز می«). خرق عادت 45: 1365
)، یعنی اموري که بشر در زندگی روزمرّة خود عادت به دیدن آن ندارد و چیزي نیست کـه از نظـر   444، 1ج 

علما و عقل جزوي و ناقص بشري قابل توجیه باشد. پس خارق، یعنی بر هـم زننـدة نظـام طبیعـی معلـوم و      
درت تصرّف انبیا و اولیا بر جسـم و روح و  امري که فراتر از توان انسان باشد، نه برتر از نظام طبیعت؛ مانند ق

ارادة خود و سپس دیگران و عالم طبیعت و حتّی ماوراي طبیعت و در مجموع، عالم تکوین.
پیشینۀ خوارق عادات
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کـه  صدور خوارق عادات بر دست انسان، به نخستین دوران حیات بشري، یعنی دورة آدم ابوالبشر(ع)،
گردد.هاي پرودرگار و داراي والیت تکوینی برمیاه به تمامی حقایق نامیکی از پیامبران الهی است و آگ

بوالبشــر کــاو علّــم االســماء بــگ اســت     
اســم هــر چیــزي چنــان کــآن چیــز هســت     

ــت   ــر رگ اس ــدر ه ــش ان ــزاران علم صــد ه
ــت    ــان او را داد دســ ــان جــ ــه پایــ ــا بــ تــ

)1235-1234، ب 1(مثنوي، د 
هـا در  سیاري توسط انبیاي الهی به ظهور رسیده که انـدکی از مصـادیق آن  پس از وي، خوارق عادات ب

هـاي  کتب مقدس یهودیان و مسیحیان و قرآن مسلمانان، از قول خداوند ذکـر شـده اسـت. در کتـب داسـتان     
هایی که در شرح احوال صوفیان از قرن سوم به بعد نوشته شـده نیـز مـوارد بسـیاري از ایـن      پیامبران و تذکره

). هرچند که برخی از صوفیۀ محقّق به پیـروان  261-260، 2: ج 1356رق درج گردیده است (ر.ك: غنی، خوا
اند که کرامات خود را بپوشانند که مبادا به دام شـهرت و رعونـات نفـس گرفتـار آینـد و از      خود توصیه کرده

اصـــــل هـــــدف، کـــــه ســـــیر بـــــه ســـــوي حـــــق و فنـــــاي در اوســـــت، بـــــاز ماننـــــد   
).355: 1388(سرّاج طوسی، 

در شرح احوال امامان بزرگوار شیعه(ع) و آثار کالمی و فلسفی آنان نیز مصادیق بسیاري از کرامـات و  
گونه تردید و انکـاري را  معجزات اهل بیت رسول(ص) نقل گردیده که تواتر آن در حدي است که جاي هیچ

ر کرامات به دست انبیـا و اولیـا اشـاره    گونه کتب، به طور مفصل به علل و اسباب ظهوگذارد. در اینباقی نمی
و 68، 1: ج 1360هاي عقلی و شواهد نقلی بسـیاري نیـز اقامـه گردیـده اسـت (ر.ك: همـایی،       شده و برهان

).270-268: 1378و سروش، 371: 1369معروف الحسنی، 
اقسام خوارق عادات

در اکثر اوقات از درك تفـاوت  خوارق عادات، هر چند که به ظاهر، به هم شباهت دارند و مردم عادي 
ها ناتوانند، ولی از نظر باطنی و حتّی لوازم و آثار ظاهري و انگیزه و هـدف صـاحب خـرق عـادت،     باطنی آن

ها وجود دارد.هاي اساسی میان آنتفاوت
ابن عربی در کتاب فتوحات مکّیه، با توجه به علل و انگیزه و منشاء صـدور و قـدرت تـأثیر خـوارق،     

، 3: ج 1384کنـد (ابـن عربـی،    تقسیم مـی » استدراج= مکر و حیله«و » کرامت«، »معجزه«را به سه دستۀ ها آن
العادة دیگري وجود ندارد (ر.ك: همـان: ج  )، و بر این باور است که بیش از این سه نوع، امر خارق411-412

بـه عنـوان نـوع چهـارم از خـوارق      را نیز» مخرقه«). سدیدالدین محمد غزنوي، عالوه بر این سه نوع، 425، 3
، خـوارق را بـه سـه قسـم     گـوهر مـراد  )، و الهیجی در کتـاب  238: 1388عادات مطرح کرده (ر.ك: غزنوي، 
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: 1377بخش کرده و توضیحاتی در مورد هر کـدام داده اسـت (ر.ك: الهیجـی،    » کهانت«و » کرامت«، »معجزه«
239-240  .(

ع یا اقسام خـوارق عـادات در آثـار متکلّمـین و فالسـفه و عرفـا       بندي نظریاتی که پیرامون انوااز جمع
، بیـرون نیسـت   »استدراج«و » کرامت«، »معجزه«توان نتیجه گرفت که خوارق از سه نوع مطرح شده، تقریباً می

گـردد (ر.ك: نسـفی،   گانـه بـاز مـی   اند، به یکی از همین اقسـام سـه  و اگر قسم چهارمی هم براي آن برشمرده
).107-106هـ.ق:1344

مشتق است به معنی خارق عادتی است که انجام آن منحصـر بـه پیـامبران ـ و بـه      » عجز«معجزه که از 
ها، فرد دیگري قادر به انجام امري شبیه بـه آن  اعتقاد شیعیان، پیامبران و امامان معصوم (ع)ـ است و غیر از آن

کنند.ها تحدي میت که گاه به برخی از آننیست. به همین سبب، معجزه اثبات کنندة نبوت پیامبران اس
بار بـه کـار رفتـه، بـا وجـود ایـن، در       26و مشتقّات آن، حدود » اعجاز«، »معجزه«در قرآن کریم واژة 

کدام از آن موارد، معناي اصطالحی معجزه مورد نظر نیست، بلکه معناي لغوي آن (ضعف و تـأخّر) مـراد   هیچ
و » برهـان «، »حجـت «، »بینـه «، »آیـه «ز معجزات انبیا در قـرآن بـا عنـاوین    ). ا35: 1381است (قدردان ملکی، 

).174و نساء/ 19؛ دخان/ 38؛ ذاریات/ 73؛ اعراف/ 109؛ انعام/ 37یاد شده است (انعام/ » سلطان«
منشی، بزرگواري، نوازش و بخشندگی به کـار رفتـه اسـت. در    در لغت به معنی عزّت، بزرگ» کرامت«

شود که به دست یکی از اولیاي خاص خداونـد صـادر شـود، ماننـد     اي اطالق میالعادهر خارقاصطالح، به ام
تصرّف در باطن دیگران، شفاي بیماران، رام کردن درندگان، تصرّف بر طبیعت پیرامون خود، علم بـه آینـده و   

» اسـتدراج «و بـاالتر از  »معجـزه «تـر از  ، پایین»کرامت«). مرتبۀ 557: 1368غیب و نظایر آن (رجایی بخارایی، 
است.

استدراج
اي به درجۀ باالتر آمده است و در سخنان متکلّمـان  در لغت به معنی تقرّب و ارتقا از درجه» استدراج«

العاده است که از دست کافر مدعی صادر شود، موافق با آنچه ادعا کرده است.و متشرّعان به معناي امر خارق
عادت اگر از مدعی رسالت و نبوت ظـاهر شـود و موافـق بـا ادعـاي او      مشهور آن است که امر خارق 

گیرد.شود و اگر مخالف ادعاي او باشد، اهانت نام میباشد، معجزه نامیده می
رود که شیطان، افراد فاسق و کافر مدعی را بـه  به طور خالصه، استدراج معموالً به این معنی به کار می

ها ظاهر شود.د تا آن که کارهاي خارق عادت از آنکنتدریج به فساد نزدیک می
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اند و مکر و استدراج هر دو به مفهوم پنهان کـردن شـر   عرفا، این اصطالح را به معنی مکر به کار گرفته
).2/166: 1357است در صورت خیر، که در مقام شهود مکر است و در مقام علم، استدراج (سجادي، 

را به معناي اخیر به کار برده که البتّه مفهوم به تـدریج بـه سـوي شـرّ و     مولوي نیز در مثنوي، استدراج 
شود.فساد رفتن نیز از آن دریافت می

ــند    ــتت اي سـ ــه اسـ ــوري بـ ــر و رنجـ کــــآن تبســــم، دامِ خــــود را بــــر کنــــد فقـ
)3041، ب 1(مثنوي، د 

داند و دامی که شیطان براي آدمـی  ستدراج انسان میو در جاي دیگر، دل بستن به هر چیزي، جز خدا، را ا
هاي دنیوي، او را به سوي هالکـت  پهن کرده تا به تدریج، به سبب دلبستگی به جاه و مال و دیگر زرق و برق

و غفلت از حق و مرگ روح و حقیقت انسان بکشاند.
گرچه تخت و ملـک توسـت و تـاج توسـت    هــر چــه غیــر اوســت اســتدراج توســت     

)508، ب 3(همان، د 
به نظر مولوي، استدراج در حقیقت نوعی مکر خداوند نسبت به کافران و منکران و فاسدانی است کـه  

اند و کسانی که به سبب غفلت از حق، مسـت هواهـاي نفسـانی و لـذّات     اسیر هوا و هوس و دام شیطان شده
زند اند. در همین مورد، دو فرشتۀ هاروت و ماروت را مثال میآن شدههاي فناپذیرزودگذر دنیوي و دلبستگی

کرد، مست و مدهوش بودند و در نهایت بر هاي کیفر الهی، که به صورت خارق عادت جلوه میکه از شگفتی
دام ابلیس گرفتار شدند و از مقام بلند خویش هبوط کردند.

ــاروت را  ــاروت را، مــ ــن هــ ــوش کــ گــ
ــا  ــد از تماشــــ ــت بودنــــ ــهمســــ ي الــــ

ایــن چنــین مســتی اســت ز اســتدراج حــق     

ــاروت را  ــاکران مــــ ــالم و چــــ اي غــــ
هــــــاي اســــــتدراج شــــــاهوز عجایــــــب

ــتی   ــه مسـ ــا چـ ــق  تـ ــراج حـ ــد معـ ــا کنـ هـ
)802-800، ب 3(همان، د 

معجزات انبیا و کرامات اولیا
شـود و تأکیـد   غمبـران مـی  کرامات اولیا حق است، و از جهتی تصـدیق پی «گوید: ابوالحسن اشعري می

سو دلیل صدق نبوت انبیا و از سـوي  ). در واقع، کرامات اولیا از یک130: 1384(شهرستانی، » معجزات ایشان
).43: 1351هاست (اردبیلی، دیگر، ادامۀ معجزات آن
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نـد،  دادشد، چندان اهمیتـی نمـی  صوفیان نخستین به کراماتی که به اولیا و مشایخ بزرگ نسبت داده می
رفت، پذیرش هر نوع کرامت و کار خارق عادتی ـ که گاه براي برخی از انبیا نیز  ولی هر چه زمان به پیش می

هـا درج  شـد و در تـذکره  مندان به مشایخ صوفیه پذیرفته مـی مطرح نشده ـ به آسانی از سوي مریدان و عالقه 
از شـیخ  تـذکرةاالولیا از احمـد افالکـی،   فینالعارمناقب). کتاب 261-260، 2: ج 1356گردید (ر.ك: غنی، می

هاسـت کـه پـر    از نورالدین عبدالرّحمان جامی، از جملۀ این تذکرهاالنسنفحاتفریدالدین عطّار نیشابوري و 
تواننـد بـه راحتـی    است از ذکر کرامات مشایخ صوفیه و خوارق و عجایبی که آشنایان با تصوف و عرفان نمی

ي شـدید مریـدان بـه پیـران و مشـایخ خـود سرچشـمه        د. یکی از عوامل این امر، از عالقهها را بپذیرناکثر آن
پندارنـد. از  کنند و صدور هر کرامتی را براي ایشان ممکـن مـی  گیرد که هر سخنی را در مورد آنان باور میمی

جـام هـر امـري    هاي روحانی و ماورایی در پیر آنان گـرد آمـده و ان  نظر مریدان، تمامی صفات کمال و قدرت
گـري اکثـر   پذیر است و امتناع عقلی ندارد. دلیل دیگـر، بـه تفکّـرات و باورهـاي اشـعري     توسط ایشان امکان

هاي عقلی ارزش زیادي قائل نیستند و عقل را از وقوف به بسیاري از امـور  گردد که براي برهانصوفیان برمی
باب و مسببات جاري در عالم آفرینش را، به صورت یک دانند و گاه رابطۀ علّی و معلولی و نظام اسناتوان می

شـوند کـه یکسـره صـدور هرگونـه      سوي نیز در زمان معاصر، افرادي پیدا میکنند. از اینقانون کلّی، انکار می
داننـد (ر.ك:  هـا را فرابافتـۀ اذهـان صـوفیان مـی     کننـد و آن خارق عادتی را از اولیا و مشایخ صوفیه انکار مـی 

). برخی از علماي دینی هم ـ که از بنیان با تصوف و حتّی عرفان اصـطالحی مخالفنـد ـ در     46تا: کسروي، بی
هـا را بـه امـور    صـدور خـوارق عـادات صـوفیان ـ بـا منشـاء دینـی و مـاورایی ـ تردیـد بسـیار دارنـد و آن             

هـاي سـخت   ضـت کننـد و بـر ایـن باورنـد کـه ریا     دهند مانند میانگیزي که مرتاضان هندي انجام میشگفت
).213: 1346غیرشرعی، منشاء صدور خوارق عادات صوفیان است (ر.ك: تهرانی، 

برخی از صوفیه به سبب آن که کرامات اولیاي طریقت و مشایخ تصوف مورد قبول عامـۀ مـردم واقـع    
ز اولیـا جـزو   هاي گوناگون صدور کرامـات را ا اند و با استداللسخنان بسیار گفته» کرامات«شد، در اثبات نمی

م: 1946انـد (محمـود بـن عثمـان،     اند و انکار آن را، به نوعی انکار معجزات انبیا معرّفی کـرده ممکنات دانسته
75.(

سورة نمـل، حاضـر کـردن تخـت بلقـیس،      38و در شرح و تفسیر آیۀ تفسیر کشف االسرارمیبدي در 
ا، در یک چشم بر هم زدن، دلیل قـاطعی بـر   ملکۀ صبا، را توسط یکی از مشاوران وي، به نام عاصف بن برخی

» این [امر] جز در قدرت اهللا نیست، و جز دلیـل کرامـت اولیـا نیسـت    «گوید: داند و میاثبات کرامات اولیا می
).231، 7: ج 1382(میبدي، 
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هاي تـازه عمران در مورد رسیدن غذا و میوهسورة آل37استناد صوفیه به برخی از آیات قرآن، مثل آیۀ 
سورة مریم درخصوص ریزش خرماي تازه از درختی خشکیده 25و 24عبادت حضرت مریم، و آیۀ به محلّ
سورة کهـف دربـارة خـواب سیصـد و نـه سـالۀ       9سورة کهف در مورد کرامات خضر و آیۀ 67-65و آیات 

بخـارایی،  اصحاب کهف، همگی براي اثبات امکان صدور کرامات از اولیا صورت گرفته است (ر.ك: رجـایی  
).1865: 1377و خرّمشاهی، 557-558: 1368

استناد صوفیه به اخبار و احادیث فراوان در اثبات کرامات اولیـا نیـز از همـین سـنخ اسـت کـه نشـان        
و جـامی،  434: 1379انـد (ر.ك: قشـیري،   دهد آنان براي قانع کردن اذهان مخاطبان خود تالش بسیار کردهمی

).350: 1388و سرّاج طوسی، 294-292: 1380و هجویري، 559: 1368ی، و رجایی بخارای19: 1368
گونه استبعاد عقلی و نقلی نـدارد و خـود صـوفیان و    هرچند که صدور کرامات از اولیاي راستین، هیچ

اند، ولی تعیین مصادیق اولیـاي راسـتین و تأییـد و    متکلّمان و فیلسوفان، دالیل بسیاري در اثبات آن اقامه کرده
هاي صوفیانه و کتب نظم و نثر پیشین در این مورد آمده، کار دشواري است.صدیق هرآنچه در تذکرهت

کننـد،  صوفیان محقّق، که خود اهل کرامت هستند و معموالً کرامات خود را از چشم دیگران پنهان مـی 
دهنـد.  قـرار مـی  نمایانی را که ادعاي کشف و کرامات دارند مـورد نکـوهش   مگر به ضرورت، همواره صوفی

سوخته، به مدعیانی که خود را از اولیاي هاست. این عارف شاعر دلالدین محمد بلخی یکی از آنموالنا جالل
گوید:دانند و اهل تقرّب به بارگاه الهی و واصل شده به مرتبۀ اتّحاد و فنا، میحق می

بـــادة حـــق راســـت باشـــد، نـــی دروغ    
ــد    ــد و بایزیـــ ــود را جنیـــ ــاختی خـــ ســـ

ــویش ــی  خـــ ــاجی کنـــ ــور حلّـــ را منصـــ
ــد   ــاور کنـ ــر بـ ــو خـ ــین از تـ ــري کـ ... اي خـ
... خویشــــتن را عاشــــق حــــق ســــاختی   

دوغ خـــــوردي، دوغ خـــــوردي، دوغ دوغ
رو کــــــه نشناســــــم تبــــــر را از کلیــــــد
ــی  ــاران زنـــــ آتشـــــــی در پنبـــــــۀ یـــــ
خـــویش را بهـــر تـــو کـــور و کـــر کنـــد     
ــاختی   ــیاهی بـــ ــو ســـ ــا دیـــ ــق بـــ عشـــ

)697-689، ب 3(مثنوي، د 
هاي شرعی و بنـدگی و طاعـت حـق، بـه مراتـب کمـال       یکی از اوصاف اولیاي حق که بر اثر ریاضت

ست. چنین اولیایی به سبب آن که مظهـر اراده و قـدرت و علـم و سـایر صـفات حـق       »فنا«اند، انسانی رسیده
، پـذیرفتنی اسـت و   هابرخوردارند و صدور خوارق عادات از آن» کرامت«هستند، به نسبت درجۀ کمالشان از 

امتناع عقلی ندارد. مولوي در مثنوي، بارها به برخی از معجزات انبیا و کرامات اولیا اشاره کرده که در جایگـاه  
نگـاهی بـه دیـدگاه انتقـادي او در مـورد      جا به اقتضاي سخن، نیمگیرد، ولی در اینخود مورد بررسی قرار می
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بخش عنایات و تجلیات حق را دارند و خویش را والـه و شـیدا   ینمایانی که ادعاي نوشیدن شراب مستصوفی
اندازیم.نمایند، در حالی که در حقیقت چنین نیستند، میو مست و فانی می

نمایانی که صرفاً به سبب پوشیدن خرقۀ پشمینه و آراستن ظـاهر خـویش بـه شـکل شـیرمردان      صوفی
اهـل کرامـت، سـخت مـورد نکـوهش موالنـا قـرار        نماینـد و طریقت، خود را صوفی فانی و عارف کامل می

کند؛از آنان یاد می» ابلیسان آدم روي«اي که گاه با صفت گیرند به گونهمی
پـــس بـــه هـــر دســـتی نشـــاید داد دســـتچــــون بســــی ابلــــیس آدم روي هســــت

)316، ب 1(مثنوي: د 
شنوند و بدون فهم حقیقت آن سـخن، آن را بـه   ن را میو گاه با صفت دزدانی که حرف درویشان و کامال

دل ناآگاه را به دام تزویر خود گرفتار کنند؛اي مرید سادهکنند تا عدهنام خویش تبلیغ می
ــرد دون   ــدزدد مــ ــان بــ ــرف درویشــ حــ
ــت  ــی اســ ــنی و گرمــ ــردان روشــ ــار مــ کــ
شـــــیر پشـــــمین از بـــــراي کـــــد کننـــــد

تـــا بخوانـــد بـــر ســـلیمی زآن فســـون    
ــان حی  ــار دونـ ــی کـ ــه و بـ ــت لـ ــرمی اسـ شـ

بـــــو مســـــیلم را لقـــــب احمـــــد کننـــــد
)321-319، ب 1د (همان:

کنند و توهم قرب بـه  صورت، ظاهر عرفاي فانی واصل را تقلید میاین دزدان طریقت و شیاطین انسان
ینان برخالف اولیاي حق، گونه شناختی از باطن و حقیقت اولیاي راستین ندارند. احق دارند، در حالی که هیچ

کراماتشان در خودپرستی و تأثیر منفی بر خود و دیگران و طبیعت گذاشتن است.
ــی  ايخــود کــردهتــو چــه خــود را گــیج و ب

ــه   ــن بِجــ ــو را، از مــ ــم تــ ــه نشناســ رو کــ
ــی  ــوهم مــ ــو تــ ــق تــ ــرب حــ ــی از قــ کنــ

ــی  ــن نمــ ــا   ایــ ــرب اولیــ ــه قــ ــی کــ بینــ
ــی  ــومی مــــ ــن از داود مــــ ــودآهــــ شــــ

لـــه اســـت عـــامقـــرب خلـــق و رِزق بـــر جم
خــــرد... آنچنــــان مســــتی مبــــاش اي بــــی
ــی  ــی م ــدبلــک از آن مســتان کــه چــون م خورن

ــی ــن... مـ ــی ایـ ــو و آنفتـ ــتسـ ــو مسـ وارسـ

ــورده   ــا را خـ ــون مـ ــو، خـ ــون رز کـ ايخـ
خویشــــــم و بهلــــــول دهعـــــارف بــــــی 

ــق ــه طبـــ ــقکـــ ــود از طبـــ ــر دور نبـــ گـــ
ــد کرامـــــت دارد و کـــــار و کیـــــا؟    صـــ

بــــودمــــوم در دســــتت چــــو آهــــن مــــی
ــرب وحـــی   ــد ایـــن کـــرام   قـ عشـــق دارنـ

کــــه بــــه عقــــل آیــــد، پشــــیمانی خــــورد
برنــــدهــــاي پختــــه حســــرت مــــیعقــــل

ــن ــو ایـ ــتت ز آناي تـ ــو، نیسـ ــذارسـ ــو گـ سـ
)714-699، ب 3(همان: د 
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والیت تکوینی، سرچشمۀ معجزات انبیا و کرامات اولیا
ي دینـی، بخصـوص اعتقـادات شـیعی     بینی عرفـانی و باورهـا  هاي اساسی جهانموضوع والیت از پایه

است. عرفاي اسالمی با الهام از آیات نورانی قرآن و احادیث نبـوي، بحـث والیـت را در اکثـر آثـار خـویش       
هـاي فراوانـی از آن   هاي سیر و سلوك، اسـتفاده مطرح کرده و در میدان عمل و تربیت مریدان و پیمودن وادي

اند.برده
ز فرقۀ اویسیه ـ هیچ سالکی راه به مقصد و مقصود ـ که کمـال انسـانی     بنا بر باور تمامی صوفیان ـ بج 

، »ولـی «برد، مگر با راهنمایی یک انسان کامل و معلّم راهدان که بـا صـفات   در نتیجۀ قرب به حق است ـ نمی 
را پیـر «گویـد:  شود. این کـه مولـوي مـی   از او یاد می» قطب«و » انسان کامل«، »مهدي«، »هادي«، »شیخ«، »پیر«

) و:2938، ب 1(همان: د » بگزین و عین راه دان
خلــــق ماننــــد بشــــند و پیــــر، مــــاه    پیــــر تابســــتان و خلقــــان تیــــر مــــاه-

)2939، ب 1(همان: د 

ــی  - ــه ب ــزین ک ــر را بگ ــفر  پی ــن س ــر ای ــر    پی ــوف و خط ــت و خ ــر آف ــس پ ــت ب هس
)2943، ب 1(همان: د 

تیــــر، پــــرّان از کــــه گــــردد، از کمــــانپیــــــر باشــــــد نردبــــــان آســــــمان-
)4125، ب 6(همان: د 

اشاره به همین موضوع مهم و تأثیرگذار دارد.
» والیت تکـوینی «بینی عرفانی اقسامی دارد که باالترین مراتب آن والیت از نگاه قرآن، روایات و جهان

سام والیت مربوط است به رابطۀ قرابتی با رسول اکرم(ص)، به عالوة مقـام طهـارت و قداسـت    است. سایر اق
ها. آنچه به نام والیت در دو مـورد  بیت (ع)، یا مربوط است به صالحیت علمی و یا اجتماعی آنشخصی اهل

ایـن قـرارداد،   کنـد؛ هرچندکـه ریشـه و مبنـاي    شود، از حدود تشـریع و قـرارداد تجـاوز نمـی    اخیر نامیده می
العـادة  صالحیت علمی یا اجتماعی است؛ اما والیت تصرّف یا والیـت معنـوي، نـوعی اقتـدار و تسـلّط فـوق      

تکوینی است.
گردد و از سـوي دیگـر، بـه    از سویی به استعدادهاي نهفته در انسان مربوط می» والیت تکوینی«نظریۀ 

یت تکوینی این است که انسان در اثر پیمودن راه مسـتقیم بـه   شود. منظور از والرابطۀ انسان با خدا وابسته می
هاي نفسانی و بشري و دنیوي، مظهر علـم و اراده  حق و کسب طهارت باطنی و بیرون جهیدن از بند وابستگی
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توانـد در خـود و دیگـري و طبیعـت و کاینـات      شود و به اذن او مـی و قدرت و خلق و سایر صفات الهی می
).285-284: 1386خوارق عادات شود (ر.ك: محمدیان، تصرّف کند و صاحب 

انسان کامل یا قطب و حجت، که برترین مرتبۀ والیت تکوینی را دارد و در هر دوره و زمان یکی بیش 
نیست، داراي قدرت تصرّف در کاینات است، ولی تشخیص محدودة آن براي دیگران ممکن نیست. قیصـري  

(یثربـی،  » مال والیت را نهایت نیست، بنـابراین، مراتـب اولیـا نامتناهینـد    ک«گوید: در شرح مقدمۀ فصوص می
1372 :180.(

» نبـی «گیـرد.  معجزات انبیا و کرامات اولیا از همین والیت، که مرتبۀ اتّصال به حق است، سرچشمه می
مظهر اراده و قدرت پروردگار است و به قول مولوي:» ولی«و 

ــت   آن کــه جــان بخشــد اگــر بکشــد رواســت - ــت خداس ــت او دس ــت و دس ــب اس نای
)226، ب 1(مثنوي: د 

ــت   - ــرد راس ــود آن م ــق ب ــول ح ــون قب دســــت او در کارهــــا دســــت خداســــتچ
)1610، ب 1(همان: د 

ــه - ــدرت از الـــ ــت قـــ ــا راهســـ اولیـــ
ــبب  ــد از ســــ ــاي موالیــــ ــته درهــــ بســــ

ــداز   ــه کنـــ ــه ناگفتـــ ــابگفتـــ ــتح بـــ فـــ

ــدش ز راه   ــاز آرنـــ ــته بـــ ــر جســـ تیـــ
ــت رب  ــی زآن دسـ ــد ولـ ــیمان شـ ــون پشـ چـ
تـــا از آن نـــه ســـیخ ســـوزد، نـــه کبـــاب     

)1671-1669، ب1(همان: د 
والیت تکوینی، به نسبت مرتبۀ کمالی اولیا، مراتبی دارد. یکی از مراتب آن، تصرّف در باطن دیگران و 

هاست.نهفته در باطن آنآگاهی از افکار و رازهاي 
ــد  ــاه شــ ــلیمان از دلــــش آگــ پــــس ســ
ــنود    ــوران بشــ ــگ مــ ــه بانــ ــی کــ آن کســ

ــد  ــا دل او راه شـــــ ــز دل او تـــــ کـــــ
ــنود    ــرّ دوران بشــــ ــان ســــ ــم فغــــ هــــ

)870-869، ب 4(همان: د 
د کـه در پـیش   اناند و به مریدان هشدار دادهمولوي و سایر صوفیه، بارها به این قدرت اولیا اشاره کرده

، 1: ج 1366ها آگاه است (ر.ك: همایی، از ضمیر آن» پیر«هاي خود باشند، چرا که پیر مواظب افکار و اندیشه
دفتر اول مثنوي، از زبان پادشاه ـ که در حکم مریـد   » داستان پادشاه و کنیزك«جا که مولوي در ). آن269-271

گوید:است ـ میاست ـ خطاب به حکیم الهی ـ که در جایگاه پیر 
ــؤال   ــر ســ ــواب هــ ــو جــ ــاي تــ ــال  اي لقــ ــل و ق ــی قی ــود ب ــو حــل ش مشــکل از ت
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ــت    ترجمـــانی هـــر چـــه مـــا را در دل اســـت     ــل اس ــایش در گ ــه پ ــر ک ــري ه ــت گی دس
)99-98، ب 1(همان: د 

اشاره به همین قدرت تصرّف اولیا بر باطن دیگران دارد، که خود نوعی خرق عادت است.
تواند به نسبت مرتبۀ کمالش از خود و دیگران و طبیعت نیـز فراتـر رود و در   می» ولی«قدرت تصرّف 

پردة غیب تصرّف کند و به رازهاي نهفته در عالم برزخ و وحدت ـ به اذن الهی ـ آگاه شود.
آن کـــه واقـــف گشـــت بـــر اســـرار هـــو-

آن کـــــه بـــــر افـــــالك رفتـــــارش بـــــود
ــوم   ــت مـــ ــآهن گشـــ ــف داود، کـــ در کـــ

مخلوقـــات چـــه بـــود پـــیش او؟   ســـرّ
ــود؟     ــوارش بـ ــه دشـ ــتن چـ ــین رفـ ــر زمـ بـ
مــــوم چــــه بــــود در کــــف او اي ظلــــوم؟

)1483-1481، ب 2(همان: د 

ــد - ــور اهللا شــ ــر بنــ ــو ینظــ ــیخ، کــ شــ
ــق   ــر حــ ــت از بهــ ــربین ببســ ــم آخُــ چشــ

از نهایـــــت وز نخســـــت آگـــــاه شـــــد
چشــــم آخــــر بــــین گشــــاد انــــدر ســــبق

)1568-1567، ب 2مان: د (ه
قدرت تصرّف در طبیعت از جانب انبیا براي اثبات حقّانیت خود، و اولیـا بـراي هـدایت خلـق، شـاید      

ها در چشم مردم نمـود داشـته باشـد، چـرا کـه ظـاهربینی و اتّکـاي بـه         هاي خوارق عادات آنبیشتر از جلوه
ه همین سبب معمـوالً معجـزات انبیـا بیشـتر از     هاست. بشناسی اکثریت انسانمحسوسات، آفت بزرگ معرفت

گوید:جنس تصرّف در طبیعت و دیگران بوده است. مولوي در همین مورد می
ــوان   ــن، اي راســت خ ــت ای ــان اس ــوت ج ق
ــان     ــل و جـ ــا عقـ ــی، بـ ــارة آدمـ ــت پـ گوشـ
زور جــــــان کــــــوهکن، شــــــقّ حجــــــر

ــان    ــان جـ ــوت آن جـ ــد قـ ــه باشـ ــا چـ تـ
شــــکافد کــــوه را بــــا بحــــر و کــــانمــــی

القمــــــران در انشــــــقّزور جــــــان جــــــ
)1478-1476، ب 1(همان: د

مولوي بارها در مثنوي به خوارق عادات و معجزات انبیا اشاره کرده و آن را جلوة والیت تکوینی آنان 
اي اسـت از  دانسته که به سبب تقرّب به حق و از جانب او به ایشان افاضه گردیده اسـت. ابیـات زیـر نمونـه    

ها در کاینات.باطنی و معنوي انبیا و تصرّف آنقدرت 
ــاش    - ــک عص ــا ی ــا ب ــد در وغ ــی آم موس

هـــر رســـولی یـــک تنـــه کـــآن در زده اســـت
ــد از او    ــیر درخواهیــ ــون شمشــ ــوح چــ نــ

زد بـــر آن فرعـــون و بـــر شمشـــیرهاش   
بــــر همــــۀ آفــــاق، تنهــــا بــــر زده اســــت

ــان گ  ــوج طوفــ ــیرخو مــ ــت از او شمشــ شــ
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ــین    ــپاه زمــ ــت اســ ــود کیســ ــدا خــ احمــ
ــی  ــس بــ ــعد و نحــ ــد ســ ــا بدانــ ــرتــ خبــ

ــین    ــکافش جبـ ــرخ و بشـ ــر چـ ــین بـ ــاه بـ مـ
دور توســـــت ایـــــن دور، نـــــه دور قمـــــر

)354-350، ب 2(همان: د 

ــهان  - ــم شـ ــهر را خشـ ــزاران شـ ــد هـ صـ
شـــکافد صـــد شـــکافکـــوه بـــر خـــود مـــی

خشـــم مـــردان خشـــک گردانـــد ســـحاب    

ســـرنگون کـــرده اســـت اي بـــد گمرهـــان
ــغ  ــوفش در شـــــ ــابی، از کســـــ افآفتـــــ

هــــا خــــرابهــــا کــــرد عــــالمخشــــم دل
)2816-2814، ب 3(همان: د 

ــبی   - ــمان را در شــ ــۀ آســ ــاه عرصــ مــ
چـــون بـــه یـــک شـــب مـــه بریـــد ابـــراج را 
ــیم  ــب در یتـ ــاه اســـت آن عجـ ــو مـ ــد چـ صـ
ــود  ــه نمــ ــکاف مــ ــو در شــ ــب کــ آن عجــ
کـــــــار و بـــــــار انبیـــــــا و مرســـــــلون

ــی ــذهبی   مــ ــیر و مــ ــدر مســ ــرد انــ بــ
ــی  ــر مــ ــه منکــ ــاز چــ ــراج را؟شــ وي معــ

ــیم   ــه دو نـ ــد مـ ــاء او شـ ــک ایمـ ــه یـ ــه بـ کـ
ــود   ــق بـ ــس خلـ ــعف حـ ــدر ضـ ــه قـ ــم بـ هـ
ــرون   ــا بـــ ــالك و اخترهـــ ــت از افـــ هســـ

)3447-3446، ب 6(همان: د 
گـردد. او  به نظر مولوي، معجزات و خوارق عادات انبیا به علـل و اسـباب فراتـر از عـالم مـاده برمـی      

دهد که علل و اسباب ظاهري و طبیعی تا زمانی مؤثّر است کـه علـل   کته توجه میمخاطبان خویش را به این ن
و اسباب باطنی، حکم دیگري نکند، اما به محض آن که علل و اسباب پنهـانی دخالـت کنـد، علـل و اسـباب      

رق پوسـاند، دریـا غـ   سوزاند، خاك نمـی افتد، چنان که مثالً آتش سوزان در عین حرارت نمیظاهري از اثر می
دهد که مبادا علل و اسباب طبیعی پردة پندار شـودو  برّد. بنابراین، هشدار میکند، شمشیر و خنجر تیز نمینمی

).635، 3: ج 1372چشم انسان را از دیدن اسباب و علل پشت پرده ببندد (زمانی، 
چشــــم بــــر اســــباب از چــــه دوختــــیم
هســـــت بـــــر اســـــباب، اســـــبابی دگـــــر
انبیــــــا در قطــــــع اســــــباب آمدنــــــد   

ســـــبب مـــــر بحـــــر را بشـــــکافتندبـــــی
ــگ ــان  ریــ ــد از سعیشــ ــم آرد شــ ــا هــ هــ

ــوختیم     ــم آم ــمان، کرش ــوش چش ــر ز خ گ
ــر  ــن نظـــ ــر، در آن افکـــ ــبب منگـــ در ســـ
ــد   ــوان زدنــ ــر کیــ ــویش بــ ــزات خــ معجــ
ــدم یافتنــــد     ــت، چــــاش گنــ ــی زراعــ بــ
پشـــم بـــز، ابریشـــم آمـــد کـــش کشــــان     

)2519-2515، ب 3(مثنوي، د 
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تا حدي در این مورد بـا بیـنش اشـاعره در خدشـه وارد کـردن بـر قـانون علیـت         از نگاه او ـ که البتّه 
ها در اذهان و مشابهت دارد ـ معجزات انبیا، مثل اژدها شدن عصاي موسی(ع)، که فهم و درك کنه حقیقت آن 

یماً کم، اسـباب طبیعـی ـ نـدارد، بلکـه مسـتق      گنجد، ارتباطی به سلسلۀ اسباب و مسببات ـ دست عقول ما نمی
تحت تأثیر تصرّف خدا در علل و اسباب است.

ایـــن کـــه موســـی را عصـــا ثعبـــان شـــود 
صــــــد هــــــزاران معجــــــزات انبیــــــا   
ــت   ــریف خداســ ــباب، تصــ ــت از اســ نیســ

ــود    ــان ش ــش رخش ــیدي کف ــو خورش همچ
ــا    ــلِ مــ ــمیر و عقــ ــد در ضــ ــآن نگنجــ کــ

ــت ــت  نیســـ ــت از کجاســـ ــا را قابلیـــ هـــ
)1541-1539، ب 5(همان: د 

گـردد تـا ارکـان طبیعـت ـ کـه از نظـر قـرآن و         رت روحی و والیت تکوینی اولیاي حق، باعث میقد
بینی عرفانی داراي ادراك و شعور هستند ـ در خدمت آنان قرار گیرند و از ایشان فرمـان برنـد و بـدون     جهان

ها و دیگران آسیبی وارد نکنند.ارادة ایشان، به خود آن
ــر  - ــت غـ ــی وقـ ــل دانـ ــو آب نیـ ــرق    قهمچـ ــرد فـ ــت کـ ــر دو امـ ــان هـ ــو میـ کـ

)2828، ب 4(همان: د 

ــد  - ــور و دیـ ــل را آن نـ ــودي نیـ ــر نبـ ــبطی مـــی   گـ ــه قبطـــی راز سـ گزیـــداز چـ
)2414، ب 4(همان: د 

ــود - ــه قبطــی خــون نم ــل اســت و ب قــوم موســی را نــه خــون بــد، آب بــود     آب نی
)33، ب 4(همان: د 

جـا  کشید و باد که به آنکند که گرد مؤمنان خطّی میمولوي، در اثبات همین نظر، به هود نبی اشاره می
سوزاند، چون بـه ابـراهیم رسـید، بـر     شد، و یا آتش که همه چیز را در شعلۀ سوزان خود میرسید، نرم میمی

وي گلستان شد.
د گـــرد مؤمنـــان خطّـــی کشـــید   هـــو-

هرکـــه بیـــرون بـــود ز آن خـــط جملـــه را    
ــی  ــرم م ــی    ن ــآن جــا م ــاد ک رســیدشــد ب

ــی  ــاره مــ ــاره پــ ــوا پــ ــدر هــ ــت انــ گسســ
)854، ب 1(همان: د 

با عنایت به این که والیت تکوینی و قدرت تصرّف در اشیا و انجام خـوارق عـادات در انحصـار انبیـا     
اولیا نیز به قدر مرتبۀ والیتشان از این قدرت ـ به اذن حق ـ برخوردارند، مولوي در مثنوي به عنـوان    نیست و 

کشـید  رفت، گرداگرد گوسفندان خطّی میها به نماز میکند که هرگاه در جمعهنمونه به شیبان راعی اشاره می
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رسـید و هـیچ   و بـه گوسـفندان نمـی   گذشـت  کرد. هیچ گرگی از آن خط در نمـی ها را در بیابان رها میو آن
رفت تا طعمۀ گرگ شود.گوسفندي نیز از خط بیرون نمی

کشــــیدهمچنــــین شــــیبان راعــــی مــــی
ــی   ــه م ــه جمع ــون ب ــاز  ... چ ــت نم ــد او وق ش

هــــــیچ گرگــــــی در نرفتــــــی انــــــدر آن
بـــاد حـــرص گـــرگ و حـــرص گوســـفند    

گـــرد بـــر گـــرد رمـــه خطّـــی پدیـــد     
ــرگ آن  ــارد گـــ ــا نیـــ ــاز تـــ ــا ترکتـــ جـــ

ــت ــم نگشـــ ــفندي هـــ ــانگوســـ ی زآن نشـــ
دایـــــرة مـــــرد خـــــدا را بـــــود بنـــــد    

)859-854، ب 1(همان: د 
با وجود این که مولوي در مثنوي بارها و بارها، به اقتضاي سخن، از معجزات انبیـا و کرامـات اولیـا و    

ق نسـبت داده،  ها سخن گفته و این امر را به والیت تکوینی آنان و درجـۀ تقرّبشـان بـه حـ    خوارق عادات آن
خـوي بـاطن   ترین کرامت انسان را قدرت او بر تصرّف نفس و فرمانروایی بر این شـیر قدرتمنـد درنـده   بزرگ

داند. اولیاي به حق رسیده قطعاً از چنین قدرتی برخوردارند، چرا که اگر ابتدا بر نفس خویش تسـلّط  آدمی می
کند؛ ولی ناقصان و ظاهربینان، توان ها عنایت نمیبه آنپیدا نکنند، خداوند قدرت تصرّف بر اشیا و دیگران را 

هـا شیرسـواري یکـی از    مشاهدة این کرامت بزرگ اولیا را ندارند. به همین سبب، گاه خداوند در برخی زمان
آورد تا بزرگی مرتبۀ آنـان را بـه دیگـران نشـان داده، خطیـر بـودن       اولیاي خود را به صورت محسوس در می

ماره و افسار زدن بر دهان این شیرین نر خونخواره را تجسم بخشد و به ظاهربینان بفهماند که مبارزه با نفس ا
توانند بر شیر محسوس سوار شوند و آن را زیر فرمان خویش درآورند کـه پـیش از آن، رام کـردن    کسانی می

نفس امارة خود را تجربه کرده باشند.
دان کـه هـر شـیخی کـه هسـت     تو یقـین مـی  

ــه آ ــت گرچ ــوس نیس ــن محس ــوس و ای ن محس
ــیر زیـــــر رانشـــــان  صـــــد هـــــزاران شـــ
ــرد   ــوس کـ ــدا محسـ ــک را خـ لیـــک یـــک یـ

کنــد بــر شــیر مســت   هــم ســواري مــی  
لیـــک آن بـــر چشـــم جـــان ملبـــوس نیســـت 

ــب   ــدة غیــ ــیش دیــ ــان پــ ــزم کشــ دان هیــ
ــرد     ــت مـ ــه نیسـ ــز او کـ ــد، نیـ ــه بینـ ــا کـ تـ

)2132-2129، ب 6(همان: د 
هـا نیـز میـل بـه     دارد و آنق، باطن اولیاي خود را از دیگران در پرده نگه مـی به سبب آن که غیرت ح

هاي ناقص و جاهل غیرممکن است. این امـر باعـث   ها براي انسانگریزي دارند، شناخت آنگمنامی و شهرت
را مطـرح  شود که جاهالن تفاوتی میان خود و اولیا نبینند و گاه ادعاي همسري و هم شأنی با انبیـا و اولیـا   می

کنند،
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ــتند  ــا برداشــــ ــا انبیــــ ــري بــــ همســــ
ــان بشــــر  ــر، ایشــ ــا بشــ گفتــــه اینــــک مــ
ــی  ــان از عمــــ ــتند ایشــــ ــن ندانســــ ایــــ

ــتند  ــود پنداشـــ ــو خـــ ــا را همچـــ اولیـــ
ــور    ــوابیم و خــ ــتۀ خــ ــان بســ ــا و ایشــ مــ
ــی    ــی منتهــ ــان بــ ــی در میــ ــت فرقــ هســ

)267-265، ب 1(همان: د 
توانند در دیگـران، طبیعـت و کاینـات    ها نهفته است که مین آندانند که قدرتی شگرف در باطاما نمی

تصرّف کرده، به اذن خداوند، بر همه چیز فرمان برانند.
قصـــۀ طـــوطی جـــان زیـــن ســـان بـــود-

گنــــاهکــــو یکــــی مرغــــی ضــــعیفی بــــی
شــــکر و گلــــه چــــون بنالــــد زار، بــــی  

ــود؟   ــان بـ ــرم مرغـ ــو محـ ــی، کـ ــو کسـ کـ
ــپاه  ــا ســــ ــلیمان بــــ ــدرون او ســــ و انــــ

هفـــــت گـــــردون غلغلـــــهافتـــــد انـــــدر 
)1577-1575، ب 1(همان: د 

تو مبین ز افسـون عیسـی حـرف و صـوت    -
ــت    ــات پسـ ــونش آن لهجـ ــین ز افسـ ــو مبـ تـ

آن ببـــین کـــز وي گریـــزان گشـــت مـــوت
آن نگـــر کـــز مـــرده برجســـت و نشســـت    

)4262-4261، ب 3(همان: د 
ــ  - ــد موســی از اقصــاي دش ــر آم ــت تچــون ب ــاص گشـ ــدمش رقّـ ــور از مقـ ــوه طـ کـ

)4267، ب 3(همان: د 
ها و غارها جهت پنهان کردن خودشان از مـردم  اند که رفتن انبیا و اولیا به کوهاین که برخی گمان کرده

سـتی  به سبب خوف و تشویش از خلق است، توهمی بیش نیست؛ چون اولیا در اصـل و حقیقـت، از همـۀ ه   
زیند، ولـی قـدرت بـاطنی و    ترند؛ هر چند جسمشان به ظاهر ضعیف و نحیف است و بر روي زمین میبزرگ

نهند و بر فراز عـرش شـادمانه بـه پـرواز     ها بدان مایه است که گام بر فرق چرخ هفتم میعظمت و بزرگی آن
آیند.درمی

ــد   ــه بونــ ــا در کُــ ــد اولیــ ــه گویــ آن کــ
ــه   ــد کُـ ــراز صـ ــان، فـ ــق ایشـ ــیش خلـ ــداپـ نـ

ــود     ــو بـ ــه جـ ــود کـ ــان شـ ــرا پنهـ ــس چـ پـ
ــت   ــه گریخـ ــوي کُـ ــه سـ ــود بـ ــاجتش نبـ حـ
ــان  ــرد جــ ــد او گــ ــد و ندیــ ــرخ گردیــ چــ

تــــا ز چشــــم مردمــــان پنهــــان شــــوند
ــی    ــتم مـ ــرخ هفـ ــر چـ ــود بـ ــام خـ ــدگـ نهنـ

ــود    ــو بـ ــه ز آن سـ ــا و کُـ ــد دریـ ــاو ز صـ کـ
کـــز پـــیش کـــرّة فلـــک صـــد نعـــل ریخـــت
ــمان  ــید آســــ ــه بپوشــــ ــت جامــــ تعزیــــ

)4254-4250ب ، 3(همان: د 
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نتیجه
، یعنـی سـحر   »اسـتدراج «و » کرامـات اولیـا  «و » معجزات انبیـا «موضوع خوارق عادات، که به سه قسم 

هـا را  شود، از ابتداي حیات بشري تا به امروز، همواره ذهن انسانساحران و خوارق عادات منکران تقسیم می
مبران الهی براي اثبـات نبـوت خـود، بـه اذن الهـی      انگیز به خود مشغول کرده است. پیابه عنوان امري شگفت

اند. کتب مقدس یهودیان و مسیحیان و آیات قرآن مسـلمانان  کردهمعجزاتی ظاهر نموده و گاه به آن تحدي می
و قصص و حکایات شفاهی و مکتوب، مصادیق بسیاري از معجزات انبیا و کرامات اولیاي پیرو آنان و مکر و 

اند.بازگو کردهاستدراج ساحران را 
متکلّمان و فیلسوفان و عارفان مسلمان نیز براي برهانی کردن خوارق عادات و بـراي توضـیح و تبیـین    

اند. متکلّمان براي اثبات معجزات انبیا و کرامات اولیـا کـه در   آن از دیرباز تا کنون مطالب بسیاري مطرح کرده
اند و فیلسوفان با روش خاص خود و عارفـان نیـز بـا    ه کردههایی اقامها یاد شده، برهانقرآن و احادیث از آن

تکیه بر وحی و کشف و شهود و طـرح موضـوع والیـت انبیـا و اولیـا بـه تشـریح و تبیـین خـوارق عـادات           
اند.پرداخته

به کرّات از قدرت معنوي مردان حق (انبیا و اولیا) سـخن گفتـه و بـه صـورت     مثنويمولوي در کتاب 
ن حکایات و قصص، مصادیق بسیاري از مجعزات و کرامات انبیا و اولیا را بـاز نمـوده و   روشن و گاه در ضم

به استدراج و مکر و حیلۀ ساحران نیز اشاراتی کرده است.
به نظر او انبیا و اولیا ـ هر چند که از نظر مراتب کمال و قرب به حق یکسـان نیسـتند ـ ولـی همگـی       

باشند و اراده و فعل و قدرت آنـان از حـق سرچشـمه    گوناگون میمظهر تمامی اسما و صفات خدا در مراتب
آینـد، ولـی بـه سـبب برخـورداري از      گیرد و با وجود این که به ظاهر بشري ضعیف و ناتوان به شمار میمی

توانند در بـاطن خـود، دیگـران، اشـیا، طبیعـت و کاینـات       والیت تکوینی و مظهریت اسما و صفات حق، می
اجزا و ارکان هستی فرمان برانند. با این وجود، بـه نظـر او، بـارزترین کرامـت انبیـا و اولیـا       تصرّف کنند و بر

تصرّف در باطن خود و تحت فرمان درآوردن نفس امارة خویش است که کاري بس دشوار و خطیر به شـمار  
رود.می

منابع
قرآن کریم..1
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10اصـغر،  ار، به اهتمام حکمت، علـی االبرةاالسرار و عد)، کشف1382میبدي، ابوالفضل رشیدالدین (.24

جلد، چاپ هفتم، تهران، امیرکبیر.
)، کشف الحقایق، به اهتمام مهدوي دامغـانی، احمـد، چـاپ اول،    1344نسفی، عبدالعزیز بن محمد (.25

تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
پ هفـتم،  المحجوب، تصحیح و. ژوکوفسکی، چا)، کشف1380هجویري، ابوالحسن علی بن عثمان (.26

تهران، طهوري.
جلد، چاپ چهارم، تهران، آگاه.2نامه، )، مولوي1360الدین (همایی، جالل.27
)، عرفان نظري (تحقیقی در مسیر تکـاملی و اصـول و مسـائل تصـوف)، چـاپ      1372یثربی، یحیی (.28

اول، قم، دفتر تبلیغات اسالمی.
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هانهاي مدخل نویسی آو شیوهبرهان قاطعدر » معروف«کلمات 
1بهروز محمودي بختیاري

دانشیار دانشگاه تهران
سمیه سلیمیان 
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی 

چکیده
اند و دانسته شده» معروف«ها در فرهنگ، واژه وجود دارد که به هنگام تعریف آن380، برهان قاطعدر 

پردازد و می» معروفات«بندي و تشریح این فی، ردهتوضیح مفصلی برایشان ارائه نشده است. این مقاله به معر
(که مورد وثوق و سرمۀ سلیمانیو مجمع الفرسفرهنگ جهانگیري، هایی چون ها را در قیاس با فرهنگآن

اند و دسته مرتب شده6هاي معروف در کند. در این مقاله، واژهاند) بررسی میبودهبرهانارجاع نویسندة 
نویسی مورد تحلیل تعریف هم وجود دارد، با معیارهاي معناشناختی و فرهنگمواردي که برایشان 

اند.گرفتهقرار
هاي معروف، روابط معنایی.نویسی، واژه، فرهنگبرهان قاطعها:کلیدواژه

. مقدمه1
نویسی، نوشتن مداخلی است که به علت بسامد باالي وقوعشان در هاي کار فرهنگیکی از دشواري

کنند و به همین دلیل، تعریف دشواري دارند. تار گویندگان زبان، بسیار عادي و بدیهی جلوه میزندگی و گف
و » چیز«، »زندگی«، »آسمان«، »هوا«نگار آسان نیست که کلماتی آشنا و پربسامد مانند مثال براي یک فرهنگ

،  3لغت استفاده کرد (هارتمنیک 2تعریف عامیانۀها را توضیح دهد. در چنین مواردي، یا باید از امثال آن
» مایع حیات«)؛ یعنی تعریف مشهور و غیر علمی از معناي آن کلمه یا عبارت را به کار برد (مانند 2002:58

کلمه شد، یعنی با استفاده تصویري از آن واژه و ارجاع 4تعریف ظاهري، و یا متوسل به »)آب«در تعریف 
)؛ و یا اینکه به علوم 5167:1998؛ نیز نک. بورخانوف104ن، مستقیم به آن به تعریف مدخل پرداخت (هما

را با کمک فلسفه معنی » زندگی«را به کمک علم شیمی و » آب«عقلی و نقلی متوسل شد و مفاهیمی چون 
هاي اول و سوم، بخش بزرگی از هاي خود را دارند، چرا که در شیوهها دشواريکرد. هر سۀ این شیوه
توان تصویر مناسبی ارائه کرد؛ به ویژه اگر روند، و در شیوة دوم نیز همواره نمیت میمخاطبان فرهنگ از دس

اي انتزاعی باشد.واژة مدخل، کلمه

1. mbakhtiari@ut.ac.ir
2 Folk Definition
3 Hartmann
4 Ostensive definition
5 Burkhanov
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2شود، نخستین بار توسط شبرایاد می1مفاهیم عامنویسی به ها در دانش فرهنگاین گونه کلمات که از آن

هاي موجود در واژگان خود را به صورت بسیاري از واژهدانیم که افراد، ) معرفی شدند. امروزه می1940(
نشان دهندة دانشی از جهان است که ریشه در تجربیات روزانه انسان دارد و در اختیار دارند، که 3»دانش عام«

).1998:41شود (بورخانوف،به صورت معناي واحدهاي نمادین در واژگان عمومی فرد کدگذاري می
. برهان قاطع2

بزرگترین اشکاالت فرهنگ نویسی، پس از آغاز نهضت فرهنگ نویسی که غالبا در هند آغاز شد، یکی از 
کم سواد بودن فرهنگ نویسان و عدم تخصص و تحقیق و تتبع آن ها در متون کهن بوده است. برهان قاطع 

هایی است که از اشتباهات کوچک و بزرگ برکنار نمانده است.نیز یکی از فرهنگ
هجري در حیدر آباد دکن توسط محمد حسین ابن خلف تبریزي متخلّص به 1062ع در سال برهان قاط

برهان نگاشته شد. از ترجمه ي احوال و زندگی او اطالعات چندانی در دست نیست. او این کتاب را به نام 
ي آن هسلطان عبداهللا قطب شاه، ششمین پادشاه از سلسله پادشاهان جنوب هندوستان،  نوشته  و در مقدم

بوس درگاه خالیق پناه پادشاه امید که چون به نظر فطرت آیینان معنی شناس و دریافتگان زمین"آورده است: 
یوسف سیرت سلیمان سریرت... خادم اهل بیت رسول اهللا

علی ولی اهللا شهی که در صف شاهان هند ممتاز است                                  چو در میانه یاران 
(برهان، "ن عبداهللا قطب شاه بن سلطان محمد قطب شاه خلد اهللا ملکه برسد مرتبه احسان بپذیرد...سلطا

ي خودش در نگارش برهان از چهار منبع استفاده کرده است که عبارتند برهان بنا به گفته:ه ). صاحب1376
االنصاري. این کتاب از فرهنگ جهانگیري، مجمع الفرس سروري و سرمه سلیمانی و صحاح االدویه حسین

داراي محاسن و معایب متعددي است. از آنجا که در قرن یازدهم مردم بیش از گذشته با متون ادبی آشنا 
شدند و جهت درك و تفسیر این اشعار به یک فرهنگ لغت فارسی به فارسی به شدت احساس نیاز می 

برهان به تمام یا اغلب مولفات فرهنگی از آنجا که صاحب"کردند، برهان قاطع داراي اهمیت ویژه اي شد. 
جهت ها باشد از اینرو بهقبل از زمان خود نظر داشته است و سعی نموده کتاب او جامع و حاوي تمام آن

است. تعداد لغات کتاب ظاهرا بر بیست هزار و دویست گرفتهکمیت و عدد الفاظ بر تمام مؤلفات سابق فزونی
). همین افزایش عددي و لغتی کتاب باعث رواج آن 18:1324(نامه فرهنگستان، "شود.و یازده کلمه بالغ می

شمارد. معایبی همچون: اشتباهاتی که در ریشه گردید. حکمت(همان) معایبی را نیز براي این فرهنگ برمی
عربی و فارسی لغات کرده است؛ اشتباهاتی که در ضبط لغات و حرکات آنها مرتکب شده است؛ اشکاالتی 

ي خرافات است ولی در از تصحیف کلمات ناشی شده؛ اغالط تاریخی و جغرافیایی؛ اساطیري که از مقولهکه 
ذیل لغات به صورت حقایق علمی مطرح شده است (همان).

1 Commonsense concepts/ notions
2 L. Scebra
3 Commonsense Knowledge
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داند به تصحیف و هاي خوب فارسی می) در کنار آنکه برهان را یکی از فرهنگ لغت1350رواقی (
کند و در ادامه تصحیحات ارزشمند دکتر معین بر این کتاب را شاره میهایی که در آن وجود دارد اتحریف

هایی که از جانب دکتر معین کند که به رغم تمام تالشکند. او همچنین به این نکته اشاره میمطرح می
است، ولی هنوز هم اشکاالتی بر این کتاب وارد است و البته با توجه به امکاناتی که در زمان گرفتهصورت

گرفت. عالوه بر توان به استاد خردهاست نمیدر اختیار استاد بوده1335-1330هاي بع اول کتاب در سالط
هاي استاد معین در رفع هاي برهان به همین ایرادات و تالش) نیز در بررسی هزوارش1344رواقی، سلیم (

کند.این مشکالت اشاره می
هاي سپهساالر و جعفري به ي برهان با فرهنگ لغت) در مقایسه1385در پژوهش دیگري، شهبازي (

کند؛ اشکاالتی همچون راه یافتن لغات دساتیري به آن، کمبود برخی واژگان، اشکاالتی در برهان اشاره می
ي برخی واژگان کهن. نویسنده در ادامه به لغاتی همچون فقدان شواهد شعري و عدم آشنایی مولف با ریشه

کند که در فرهنگ سپهساالر وجود دارند ولی اسب ناآموخته)، بارور و غیره اشاره میآهسته، پهناور، حرون (
شوند. عالوه بر این،لغات دیگري نیز مثل (دره: شکم)، (الد: دیواري از خشت و گل)، در برهان دیده نمی

ر داراي معنایی (مراغه: غلتیدن از پهنا)، (نوند: بادپاي به زین)، (ناز: کرشمه) وجود دارند که در سپهساال
اي براي جدا اند. مثال آنین (وسیلهاضافه هستند. ضمن اینکه گاهی هم برهان و هم سپهساالر به خطا رفته

اي براي جدا کردن دوغ از ماست) و در برهان به کردن روغن از ماست) در سپهساالر به صورت آیین (وسیله
است.ط شدهاي براي جدا کردن روغن از دوغ) ضبشکل آذین (وسیله

) یکی از بزرگترین معایب برهان را تصحیف و تحریف آن می داند. به علت همین 1388منصوري (
کند که تحریفات نیز از نظر برخی محققان مقام علمی برهان تبریزي مورد تردید است. او در ادامه اشاره می

ن معانی مختلف منقولجمع آوردن ضبط و حرکات لغتی بدون تشخیص صحیح از سقیم و نیز گردآور"
براي لغتی بدون داوري و نقد عالمانه میان آنها و نقل کردن کلمات محرف و مصحف و دگرگون شده بدون 

). از اصلی 181:1368(به نقل از دبیر سیاقی، "نشان دادن وجه اصلی...از دیگر نقائص اصلی برهان است.
دن لغت بیشتر در فرهنگ خود، نقل هاي ترین معایب آن حذف شواهد شعري است.وي به منظور جا دا

هاست که این فرهنگ چندان مورد اعتماد دانشمندان معاصر شعري را حذف کرده است.به سبب همین کاستی
هاي سازيها و ترکیبکند لغت سازياست.از دیگر معایبی که منصوري (همان) به آن اشاره مینگرفتهقرار

کبوتروارآب: کنایه از پایاب است و آن جایی باشد از رودخانه "رکیب فراوان آن است وبه عنوان نمونه به ت
کند. این ترکیب ظاهرا از این بیت خاقانی استنباط شده است.اشاره می"که پیاده توان گذشت. 

ام سرچشمه خضر و کبوتروار، آب                           خورده و پس جرعه ریزي در دهان آورده دیده
ام

(نک.دهخدا ذیل همین ترکیب)
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داعی االسالم در مقدمه فرهنگ نظام به چند دسته فرهنگ اشاره می کند. در اولین گروه از احمد بن 
در تمام فرهنگ "ره می کند که اسدي طوسی و محمدحسین بن خلف تبریزي نام می برد و به این نکته اشا

هاي مذکوره الفاظ تکلمی و نثري مثل خوردن و رفتن و گفتن و شنیدن و درخت و اسب هاي دسته فرهنگ
و آب و امثال آنها موجود نیست و اگر لفظی معنی تکلمی و نثري هم دارد در آن معنی به لفظ معروف یا 

).  داعی االسالم 1362:3(داعی االسالم،"ه اندمشهور است اکتفا نموده معانی شعري را مفصل نوشت
) همچنین این نکته را یادآور می شود که در این فرهنگ ها براي برخی لغات که عالوه بر شعر در 1362:15(

گفتار و نثر هم به کار میروند، شاهد شعري آورده شده است. این در حالیست که یک لفظ در گفتار ممکن 
باشد و بهتر بود که از شاهد گفتاري براي روشن شدن معناي واژه استفاده داشتهاست معنایی متفاوت از شعر

شد. می
ها براي ي تعاریف و معانی کلماتی است که درك آنها ارائهکنند که هدف آنهاي مختلف ادعا میفرهنگ

فرهنگ «ه است:در مقدمۀ فرهنگ مختصر دهخدا آمدخوانندگان (معموال خوانندگان متون ادبی) دشوار است.
ها، اصطالحات علمی و تعبیرات روز زبان ي واژهحاوي همهاینک در دست شماست،فشرده دهخدا که

توان در آن یافت. از است، میهاي قدیمی را که در متون معتبر فارسی آمدهفارسی است؛ عالوه بر آن، واژه
هاي ناآشنا ها به واژهو در دیگر رسانهرادیوتلویزیون،ها،این رو هم نیاز  آنان را که در روزنامه

».برآورده می کنندیابند،کنند و هم نیاز آنان را که در متون کهن واژه هاي نامانوس میمیبرخورد
حکیم ناصر «خوریم کههمچنین در ابتداي فرهنگ جهانگیري نیز به این مطلب برمی)11:1382(انوري،

در تبریز قطران نام شاعري را «ي خود آورده:ن تبریزي در سفرنامهخسرو قبادیانی در شرح دیدار خود قطرا
پیش من آمد دیوان منیجک و دیوان دقیقی بیاورد دانست،اما زبان فارسی نیک نمیگفت،شعر نیک میدیدم،

و شرح آن بر من به او گفتم و شرح آن بنوشت،و هر معنی که او را مشکل بود پرسید،پیش من بخواند،
...»بخواند

شود که حکیم قطران از این مطلب که حکیم ناصر خسرو در سفرنامه خود آورده چنین دانسته می"
دانسته و براي رفع مشکل خویش به حکیم و هاي مشکل اشعار شاعران ماوراءالنهر و خراسان را نمیواژه

اند واژه نوشته300هان ها را دانش پژوهاي مشکل را که تعداد آنو شرح واژهشاعر خراسانی روي آورده،
که شامل واژه هاي کمیاب رسد با روش آوردن شواهد شعري،مینظربه این ترتیب بهاست.کردهگردآوري

"و یا الاقل می توان گفت آگاهی ما در این باره تا این زمان است.است از پدیده هاي این دوره بوده،

نیز در ذیل فرهنگ هاي )1381(رواقی).1351زي،(میرجمال الدین حسین بن فخر الدین حسن انجو شیرا
کم کند که وجود یک فرهنگ دستفارسی در بیان هدف خود از نگارش این فرهنگ به این نکته اشاره می

گاهی نیز تعریف لغت سخت تر هاي فارسی الزم است.هاي دشوارخوان و کمیاب متنبراي شماري از واژه
معروف است که باغ:«یا » نام درختی است معروف و مشهور به مغیالنامغیالن: «مثل:از خود لغت است؛
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معروف است که ژاله و تگرگ:«یا » افحوان گویندگیاهی ست معروف که آنرابابونه:«یا » بعربی حدیقه خوانند
».یخجه باشد

نوان هاي برهان قاطع تحت عاي که ارائه شد به بررسی یکی از دشواريدر ادامه با توجه به مقدمه
.شدخواهدمعروفات پرداخته

هایی که ها در این پژوهش باید به خاطر سپرده شود آن است که مدخلي دادهاي که در مورد ارائهنکته
هاي ي مدخلي بقیههاي دیگر یافت نشد خارج از جدول و مقایسهفقط در برهان وجود داشت و در فرهنگ

جام گرفت.هاي دیگر از طریق جدول انبرهان با فرهنگ
ي معروفات در برهان قاطع. الگوهاي ارائه4

است، یعنی کتاب مرجعی است که معناي کلمات  و عبارات را با 1برهان قاطع یک فرهنگ لغت تعریفی
). در چنین آثاري (به ویژه مورد کالسیکی چون برهان)، 35:2002دهد (هارتمن، استفاده از تعاریف ارائه می

استوار است؛ یعنی توضیح معناي یک کلمه یا عبارت با ارجاع 2ر ارائه تعاریف تحلیلینگاري فرهنگ بمدخل
). 6به یک اصطالح کّلی و حداقل یک ویژگی تمایزدهنده (همان، 

بخش به شرح زیر ششتوان در ها را میهاي گردآمده از معروفات برهان قاطع، این واژهبر اساس داده
بندي کرد:دسته
مورد)31، خودداري از تعریف: (الگوي اول4.1

این گروه از کلمات را در دو بخش باید بررسی کرد: بخش اول که مربوط به لغاتی است که شاید از نظر 
دانست:» معروف«شود بر این مبنا آنها را نویسنده بسامد کاربرد باال دارند و می

زلف و خال ؛ )1021(رانزعف)؛ 742خشخاش (؛ )692آب (حوض؛)610چاردیوار (؛ )427(پوست
؛ )557(جام پر از می)؛ 1738)؛ کوه (1239؛ شب ()2312(هاون؛)1967(مثلث؛ )1146(سفرکردن؛ )1027(

فروشانمشک؛)989(قاضیریش)؛1854؛ گوساله ()859(شکستهدست؛ )812(دارفلفل؛ )610چار طاق (
)1534)؛ قطرة آب (1277)؛ شکر آب (1221؛ شاخ آهو ()2101(آهوۀ ناف؛ )2015(

واژه 
در 

برهان 
قاطع

در فرهنگ جهانگیريالفرسدر مجمعدر سرمه سلیمانی

)1122معروفست (--مصر

1 Defining Dictionary
2 analytical definitions
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)2018(
دود

)892(
)1992معروفست (--

چکیده
)646(

)1515معروف است (--

پوستین
)427(:

-)254معروف است ()56لباسی متعارف است(

میخ
)2073(

-)1307فست (معرو-

جگر
)579(

)1563(معروف است-)74(معروفست

نازك
)2098(

لطیف و تنک ضد -
)1426قوي (

)521معروفست (

مس
)2006(

پاي بندي که از آن خالص 
)230نتوان شد (

بندي که بر پاي -
مجرمان نهند، بزرگ و 

)1324مهتر (
شاش 

)1226(
شهریست در ماوراءالنهر 

)158(
یست در نام شهر

ماوراءالنهر که 
است شاشیمولدبدرالدین

)860(

-

رگ
)959(

--)121پی (

فرشته 
)1463(

-)994ملک باشد(-

فندوق 
)1503(

معروفست و معرب -
)975آن بندق است(

-

گرگ 
)1797(

حیوانی که گر باشد. -
)1133(
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گلزار 
)1825(

)1661معروفست.()1195معروفست(-

گندنا 
)1843(

ي معروفست که تره-
به عربی کراث 

)174گویند(

-

گوش 
)1855(

)2085معروفست()1207معروفست.(-

لب 
)1885(

به معنی کاج و سیلی 
)221بود(

)613معروفست()1254معروفست.(

لیمو 
)1922(

درختی مشهور است و 
)225کند(میعقارباودفعيثمره

--

پرمگس
)388(

-نوعیس:نامپرمک)232معروفست(-

لطیف ابریشمیيپارچه
) 886است(

زنتیغ
)546(

روز سیزدهم باشد از --
)2261هاي ملکی(ماه

گاو دم
)879(

بزرگ(ينفیر؛تازیانه-
264(

اي که خر و تازیانه
)1700گاو را زنند(

بهارسبزه
)1082(

ازموسیقی(لحنیست)746معروفست() 140لحنیست معروف(
590.(

کون خر 
)1738(

سخت درشت و نادان -
)1054تمیز(و بی

-

ي ها بر اساس الگوي ویژة برهان قاطع، یعنی ارائهگیرد که تلفظ آنمیبرهایی را دربخش دوم نیز مدخل
وزن آمده است. نکتۀ قابل توجه این است که اگر این کلمات به حدي معروفند که نیازي به تعریف آنها 

فی تلفظشان از کلمۀ دیگري استفاده شده است:نیست، پس چرا براي معر
)525معروف است (بر وزن رمیدن،تنیدن:
)634(معروف استپرنده، بر وزنچرنده:
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)1472(معروف استشرنگ، بر وزن:فرنگ
)874(معروف استبلبل، بر وزندلدل:

واژه در برهان 
قاطع

در سرمه 
سلیمانی

در فرهنگ الفرسدر مجمع
جهانگیري

برنده: بر وزن 
رونده، معروف است

)266( .

پروانه شمع 
)45بود(

-)206معروفست(

مار، بر وزنخار:
)696(معروف است

معروف )438معروفست(-
)292است(

باغ، بر وزنداغ:
)815(معروف است

معروف است )532نشان باشد()108نشان بود(
)317(

بر وزندوخته:
معروف سوخته، 

)892(است

معروف -
)586است.(

-

بر وزنسایه:
معروف استمایه، 

)1079( :

-)819معروفست(-

بر وزن شسته: 
معروف است،خفته

)1266(

)1313(روپاك--

بر وزنچشمک:
معروف پشمک، 

)640(است

گیاهی است که 
اضراس الکعب 

)84گویند(

مصغر چشم و نیز 
م گیاهی است که آن نا

الکلب را اضراس
)390خوانند.(

عینک را 
)1365گویند(

بر پوش:خس
خرگوش، وزن

نهان کردن چیزي 
)93به حیل(

--
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:)746(معروف است

هاي تضاد که از شیوه». در مقابل«و » نقیض«الگوي دوم، رابطۀ تضاد معنایی: با استفاده از عبارات 4.2
تواند انواعی به شرح زیر داشته باشد:است، مینگاري رایج در مدخل
نفی دیگري است؛ به این معنا که ؛ که این رابطه داراي دو عضو است و در آن یک عضو،1تضاد مکمل

هاي آن ). نمونه2007:121وجود یک عضو متضمن عدم وجود عضو دیگر است (هارفورد و همکاران، 
عبارتند از:

)396(باشدمعروف است که نقیض دیوپري:-
)620(معروف است که نقیض راست باشدچپ:-
)1227(شد. معروف است که در مقابل اوستادي با:شاگردي-
)544(. معروف است که نقیض کند باشدتیز:-
)2442(. معروفست که نقیض دو دست باشدیکدست:-
)440(معروف است که نقیض پس باشدپیش:-

در فرهنگ جهانگیريالفرسدر مجمعمانیدر سرمه سلیواژه در برهان قاطع
معروف است و آن دوزخ:

)896(نقیض بهشت باشد
--)104معروف است(

معروف است که نقیض : نر
)2129(ماده باشد

)1162معروف است()1410معروفست(-

شراب، بر وزنخراب:
معروف است که نقیض آباد باشد 

)721(. یعنی ویران

به معنی در عربی-
ویران باشد و در فرس 
به مست طافح 

)421گویند.(

-

معروف بر وزن زیاده، :پیاده
است که نقیض سواره باشد و نام 

طرنج هم شیکی از مهره هاي 
. هست و نام گلی ست معروف

)434(

-)275معروفست()59نام گلی است. (

1 Binary antonymy
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دو انتهاي یک پیوستار باشند و با توجه به که دو عنصر متضاد درنیز زمانی مطرح می شود1تقابل مدرج
تمیزکثیف/)، مثل:2007:125بافت مقادیر مختلفی از آن ها مطرح باشد (هارفورد و همکاران 

)977(معروف است که نقیض تاریکی باشدروشنایی:-
)1122(. معروف است که نقیض گرم شدن باشدسرد شدن:-
)1697(د. معروفست که در مقابل بسیاري باش:کمی-
)689(. معروف است که در مقابل حرام باشدکمال، بر وزنحالل:-

در فرهنگ جهانگیريالفرسدر مجمعدر سرمه سلیمانیواژه در برهان قاطع
معروف است دور:

که نقیض نزدیک باشد
)894(

خواندن درس هاي --
)1994.(گذشته را گویند

معروف است گرم: 
که در مقابل سرد باشد

)1800(

غم اندوه و --
)1136سخت(

دام، بر وزنخام:
معروف است که نقیض 

)704(پخته باشد

)297معروف است ()461ضد پخته باشد(ضدپخته

معروف است که :شیب
. در مقابل باال باشد

)1318(

ضّد فراز یعنی 
)153نشیب(

ضد فراز که نشیب نیز 
)831گویند.(

)2313معروف است(

وف است که معربلند:
)300(باشد نقیض پست

در را چارچوب)128دراز(-
)1592گویند(

معروف است ارزانی:
که نقیض گرانی باشد 

)102(

)827ضد گرانی()114ضد گرانی(-

معروف است که تنگ:
)519(د نقیض فراخ باش

نیمه خروار و تنگ 
)65اسب(

خروار؛ تنگ اسب؛ نیمه
)309ي کوه(دره

)1786(معروف است

1. Gradable
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یکی ي معنایی جهتی بین یک جفت از کلمات وجود دارد که در آن،که در آن یک رابطه1تقابل جهتی
».دریافت کردن«و » ارسال کردن«، یا »بردن«و » آوردن«). مثل 1387:119مستلزم وجود دیگري است (صفوي،

)336(معروف است که نقیض درون رفتن باشد. بیرون آمدن:-
)689(معروف است که در مقابل حرام باشدکمال، وزنبر حالل:-

واژه در برهان 
قاطع

در فرهنگ جهانگیريالفرسدر مجمعدر سرمه سلیمانی

دام، بر وزنخام:
معروف است که 
نقیض پخته باشد

)704(

)297معروف است ()96ضدپخته(

بر وزنخراب:
معروف است شراب، 

که نقیض آباد باشد 
)721(یعنی ویران

)944معروف است ()421ویران(

ماده، بر وزنساده:
معروف است که در 
برابر منقش و رشیدار 

)1067(باشد

)356معروفست .()802ریش (بی

اند: حالل، خام، خراب، ساده.جالب اینکه چهار مورد در این فهرست، با وزن معرفی شده

: در این الگو براي بیان معناي کلمه از برابرنهادهاي یگراز زبان د2ي برابرنهادالگوي سوم، ارائه4.3
توان اشاره کرد:هاي زیر میهاي دیگر بخصوص عربی استفاده کرده است که به نمونهزبان
)884(معروف است و به عربی سن خوانندخندان، بر وزندندان:-
.)708(معروف است و بعربی بیت گوینددانه، بر وزنخانه:-
)696(بلغت اهل مغرب بادنجانرا گویند و آن معروف استفیصل، ر وزنبحیصل:-
)617(معروف است و بعربی بئر گویندشبر وزن ماه، چاه:-

1. Converseness
1. equivalent
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)2226(معروف است و بعربی سنان گویندنیزه:-
)1120(الحمار گویندسرخر:معروف است و بعربی رأس-
)2157(معروف است و بعربی فضه گویندنقره:-
)1107(عروف است و بعربی کالم گویندم:سخن-
)1003(معروف است و بعربی لسان گویندزبان:-
)795معروف است وبعربی دم گویند (:خون-
)450(معروف است و بعربی شحم گویندپیه:-

)222(معروف است که بعربی حدیقه خوانند باغ:-

هنگ جهانگیريدر فرالفرسدر مجمعدر سرمه سلیمانیواژه در برهان قاطع
معروف است و بعربی پول:

)428(فلوس گویند
)1943(معروف است--

معروف است و پهلو:
)430(جنب گویندبعربی

والیتی است که 
زبان فهلوي منسوب 

)56به اوست(

)2160معروفست(-

معروف است و بعربی رجل پا:
)344(گویند

معروف است بعربی --
)222(رجل خوانند

معروف است و بعربی پشت:
)407(ظهر گویند

السعادة به در تحفۀ-
معناي دور کردن باشد و 

رسد به معناي به نظر می
)215دورشو باشد.(

-

معروف است و بعربی پیشانی:
)441(ناصیه گویند

-)278معروفست()59معروف است(

معروف است و بعربی ترب:
)481(فجل گویند

مکر و حیله 
)60بود(

و حیله و مکر
)283زرق(

مکر و حیله و گزاف 
)906و تزویر(

معروف است و بعربی انت تو:
)525(گویند

اول مفتوح تاب و اول -)68بمعنی تست(
)1945مضموم پرده(

معروف است و بعربی سهم تیر:
)540(گویند

)2254(معروف است)291نصیب و بهره.()62تیر ماه (

معروف است و به عربی خر:
)721(حمار اهلی گویند

گل سیاه ته جوي 
)91بود یعنی لجن(

--
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معروف است و بعربی لون رنگ:
)964(گویند

بز کوهی و شترانی 
- که از

- دارند.نگهنتایجبراي

)121(

)1819معروف است()619لون را گویند.(

است و بعربی وجه معروفرو:
)966(خوانند

)2002معروف است()644معروف است.(-

معروف است و بعربی زنجیر:
)1035(سلسله گویند

)1827معروف است()669معروفست()127(معروف است

بعربی زغن واستزنخ:معروف
)1036(گویند

)1827معروف است()658ذقن است()127ذقن است(

بعربی سم است وزهر:معروف
)1047(گویند

)2177معروف است()669معروفست(-

و بعربی جنه استوفمعرسپر:
)1087(گویند

-)740معروف(-

است و بعربی رأس سر:معروف
)1111(گویند

بمعنی راس و معروف )739معروفست(-
)1007است (

بعربی معدن واستمعروفکان:
)1580(گویند

)450معروف است(--

گاو:معروف است و بعربی ثور 
)1766(گویند

)1227.(معروف است

معروف است و بعربی حیه مار:
)1934(گویند

)491معروف است()1317(معروف است-

معروف است و بعربی شعر :مو
)2048(گویند

با فتح اول آواز گربه را --
)2102گویند(

بعربی شعر واستموي:معروف
)2057(گویند

-)1381معروف است(-

بعربی ظمعروف است و هیل:
)2408(قاقله صفار گویند

-- )1533هل: قافله(-

معروف است و بعربی یک چشم:
)2441(العین گویندواحد

---

معروف است پشم، بر وزنچشم:
)638(که عرب عین گویند

درچشمکهسیاهیداروي)395معروفست(-
) 1363کنند (کنددردکهي

معروف چوالن، بر وزنچوگان:
)671(است و بعربی صولجان گویند

ه در چوگان اسبی ک
)87مهیاست(

چوبی که بدان گوي 
بازند و 

)1967/2معروف است(
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)401گویند.(صولجانعربیبه
معروف بر وزن مست، دست:

)854(و به عربی ید گوینداست
ید و قدرت وقوت و )104ید بود(

فرصت و فیروزي و یک 
نوبت بازي شطرنج را نیز 

)506گویند.(

)1290معروف است(

معروف است و جان، نبر وزران:
)932(بعربی فخذ گویند

به معنی انگژد و 
)122درخت بود(

ران آدمی و حیوان که 
)630به عربی فخذ گویند.(

-

معروف است وماه، بر وزنراه:
)934(بعربی طریق و صدا گویند

--)123طریق(

معروف است کیش، بر وزنریش:
و بعربی لحیه گوي

--)120(یده

معروف است رنگ، بر وزنسنگ:
)1175(و بعربی حجر گویند

)1848معروف است.( )770معروفست()144معروف است(

معروف است کینه، بر وزنسینه:
)1212(و بعربی صدر گویند

)2311معروف است ()797معروفست(-

خل از روابطی که ي یک مدبراي ارائهالگوي چهارم: این الگو شامل مواردي است که درطی آن4.4
دهد که یک مفهوم است. شمول معنایی زمانی رخ میاست استفاده شده 2معنایییا هم1حاکی شمول معنایی

رو هستیم که دو بهمعنایی زمانی رو). با هم1378:99بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را دربربگیرد (صفوي، 
توان به به جاي هم به کار روند؛ البته ناگفته نماند که نمیواژه بتوانند بدون آنکه معناي جمله را تغییر دهند 

). 106پوشانی دارند(همان، معنایی کامل درزبان قائل شد. ناگفته پیداست که این دو مفهوم گاهی با هم همهم
هاي این دو مفهوم در برهان عبارتند از:نمونه

شمول معنایی:
)165(ف در هندوستانایست معروبفتح ثالث و خفاي ها، میوه:عنبه-
)265(بمعنی مزعفر است و آن طعامیست معروفبرنج شماله:-
)308(گلی باشد معروف و طبیعت ان سرد و تر استبنفشه:-
ر یکجا روینددماه پروین گویند هر دو معروف نام بیخی است مهلک و کشنده شبیه بهبیش: با ثانی -

)337(

1 polysemy
2 synonymn
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معنی بکسر اول و ثالث  هم آمده اینه عروف که اسهال آورد و ببضم اول و ثالث  دوایی است متربد:-
)481(است
.)646(ها داخل کنندمعروف است و آن حویجی است که در آشچغندر:-
)646(درختی است مشهورچنار:-
)696(جانوري است معروفخارپشت:-
)780شهري معروف از ترکستان (خوارزم:-
)1226(است معروفآن سازي بر وزن آهنگ شاشنگ:-
.)1253(و آن مرغی باشد شبیه به شتر،معروف استشترمرغ:-
.)1266(عددي است معروفشش:-
)1270(جانوري است معروف، بر وزن کمالشغال:-
)1271(میوه اي است معروفبر وزن زردالو شفتالو:-
.)1294(دانه اي باشد معروف که از آن روغن گیرندشمشک:-
.)1307(ی باشد معروف که در ماست کنند و در کوکو و طعام نیزرستنشود:-
)1336(آن درختی است معروفصنار:-
.)1385(معروف است و آن چوبی باشد سیاه رنگ که به جهت بخور سوزانندعود:-
)1635(گشنیز را گویند و آن رستنی باشد معروفکزبره:-
وف که تازه ي آن را در آش بیمار کنند و خشک انرا با گشنیز را گویند و آن رستنی باشد معرکسبره:-

.)1642(نبات بسایند و بخورند
)1692(نام سازي ست مشهورکمانچه:-
.)1879(آشی ست معروفالکچه:-
)1904(پرنده ایست معروفلگلگ:-
)1916(به معنی لوبیا و آن غله است معروف که آن را در دواها نیز به کار میبرندلوویا:-
.)2024(علفی است که صبر از آن به هم می رسد و صبر دوایی است معروفمقر: بر وزن صبر -
)2076(نوعی از خیري بنفش باشد و آن گلی است معروفمیردینی: بر وزن پیش بینی -
)2082(جانوري است معروف و آن برزخ است میان انسان و حیوان غیر ناطقمیمون:-
) 2092(ن میوه اي است معروفمخفف انار است و آنار:-
و میوه اي هم هست از نارنج -بر وزن و معنی نارنجی است که رنگ معروف و مشهور باشدنارنگی:-

)2096(کوچکتر و شیرین تر
)2114(موسیقار را گویند و آن سازي باشد مشهور و معروفنایلوس: بر وزن پاي بوس -
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)2129(گلی است معروفنرگس:-
ن قاف و کسرالم تحتانی. معروف است و آن غله اي باشد که در آشها کنند و بعذبی باقال بسکوباقلی:-

)223.(کویند. اگر گل آنرا در هاون بکوبند و در آفتاب نهند و بدان خضاب کنند موي را بغایت سیاه کند
)161(میوه اي باشد معروفامروت، بر وزنامرود:-
)232(و آن پرنده ایست مشهور و معروفطوطی را گویند طبغا، بپغا: بر وزن-
)410(حلوایی ست مشهور و معروفچشمک، پشمک: بر وزن-
)414(بلغت زند و پازند ارزن را گویند و آن غله ایست معروفیقین، پگین: بر وزن-
)419(عددي است معروفرنج، پنج: بر وزن-
)595(فته که چیزها در آن کنند.معروف است و آن ظرفی باشد از پشم بازغال، جوال: بر وزن-
)803(والیتی است معروف و مشهورشیروان، حیروان: بر وزن-
)277(ست مشهور.اايبضم اول نام والیتی و قلعهبست:-
صفاهانمعروف و مشهور درو چیزي نیز هست که آنرا آبکامه خوانند و آن نان خورشی استبن:-

)303(
)322(ایست مشهورنام میوهبه:-
آلوچه را گویند و آن میوه اي ست معروف و بفتح اول و ثانی بمعنب وجب باشد که بعربی شبر پنک:-

)423(خوانند
.)1275(آن پرنده اي ست معروفزن:شکافه-
)1292(به فتح اول در عربی نام بادي است معروفشمال:-
).1377(و آن کوکبی باشد که به فارسی تیر خوانند، معروفستعطارد:-
و آن یکی از جواهر مشهور است و هر بامداد نظر بر آن کردن روشنی چشم می ،معروف استفیروزه:-
.)1510(افزاید
)1588(با کاف فارسی پرنده اي ست مشهور و معروفکبک:-

در سرمه واژه در برهان قاطع
سلیمانی

در فرهنگ جهانگیريالفرسدر مجمع

یه به جانوري باشد صحرایی شبببر:
گربه لیکن دم ندارد و از پوست آن 

)231(پوستین سازند

درنده اي -- -
)566معروفست(

-)208به را گویند.(-)329(ایست مشهورنام میوهبهی:
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نام درختی ست مشهور و آنرا بید:
)332(بعربی صفصاف خوانند

)2220معروفست(--

نام کوهی است مشهورکه بیستون:
)337(شیرین آنرا میکندفرهاد بفرموده

کوهی اطراف مدائن که -
خسروپرویز فرهاد را به 

)174کندن آن امر کرد.(

نام کوهی است مشهور 
که بفرموده شیرین فرهاد آن 

)2227را کند. (
بفتح اول و ثانی مشدد، پشه:

جانوري ست معروف گویند چهل روز 
)411(عمر کند و بعضی گویند سه روز

روف که جانوریست مع-
بعضی از آب پیدا شود و 

)260بعضی از درخت.(

-

معروف است ونام انگشت:پنج
نباتی هم هست که آن را دل آشوب 
خوانند و بوته و درخت آن در کنار 
رودخانه ها روید و برگ آن مانند برگ 

)420(شاهدانه باشد و...

تخمی است که 
به شیرازي تخم دل 
آشوب گویند و به 

اطالق آشنایانان هم 
)47(کنند

تخمی است که به 
آن را دل آشوب شیرازي 

و معرب آن خوانند
)214فنجنگشت است.(

-

نام سازیست مشهور و بعضی بربط:
گویند بربط ساز عود است و آن طنبور 
مانندي باشد کاسه بزرگ و دسته کوتاه

)249(

--)33عود است(

م هبمعنی تغار بر وزن پاره تاره:
فی باشد معروفرهست و وآن ظ

)457(

زبانه کیان بود 
که بدان بار سنجند و 

)70تار جامه(

ي کپان در تحفه زبانه
باشد که به آن بار 

)335سنجند.(

)259طارم (

معروف است و آن آلتی باشد ترازو:
که چیزها را بدان وزن کنند و نام برج 

)480(میزان هم هست

برج میزان و 
آنچه بدان چیزها را 

و ادراك را کشند 
)68کنند. (

--

و ترنج را نیزگویند، و آن میوه ترخ:
اي است معلوم که پوست آن را مربا 

)482(کنند

نام گیاهی است. 
)61(

بر وزن چرخ،نام 
)287گیاهیست(

)908نام گیاهی است(

دارویی است معروفجرغون:
)569(

نام دارویی است 
که به آن زبان بره و 
جرغول نیز 

)77د. (گوینمی

داروییست که آن را 
جرغول گویند.زبان بره نیز 

)361گویند.(

-

مخفف چغندر کندر، بر وزنچندر:
)664(ت که حویجی است معروفسا

تندر،چغندر بروزن-
)378باشد(

)1799چغندر. (

-ایست الکهانجوغ است و شهري است معروف و چین:
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)398معروف.()85والیتی معروف()671(مشهور

اي معروف است و میوهخربز:
)725(معروف

همان هندوانه است به -
)441عربی دابوغه گویند.(

)949خربزه را گویند (

جانوري است معروف خوك:
)794(

)1984معروف است.( --

معروف است و آن نوعی از دیو:
)917(شیاطین باشد

نوعی بود از 
جن و ابلیس و 
گمراه و کج اندیش 

بع را گویند. و کج ط
)112(

-)563معروفست.(

اي معروف است و آن جامهزره:
هاي آهنی ترکیب باشد که از حلقه

اند و در روزهاي جنگ بپوشندداده
)1018(

بندي که به 
جهت رخت بستن 

)131بندند. (

معروفست و به عربی 
)688درع گویند.(

)1003معروف است(

هد هد را گویند و آن سر:شانه
)1230(ه اي است معروفپرند

)395(هدهد باشد--

تره تیزك را گویند و خیزك:شب
آن سبزیی است معروف که خورند

)1243(.

تیزك باشد در تره-
)766برهان.(

تره تیزك بود و آن را به 
)597تازي رشاد کنند(

جانوري است معروفشپش:
)1249(.

شپشه:کرمکی که در --
در تابستان و هواي گرم 
ها پوستین و نمد افتد و به آن

)646آسیب زند.(
بضم ثالث و سکون سین. باتس:

بلغت اهل شبانکاره ترنج باشد و آن 
ایست معروف که پوست آنرا مربا میوه
)203(کنند.

)175ترنج را گویند(--

طنبوره را گویند و آن سازي شکک:
)1280(است معروف

)1534تنبوره را گویند.(--

به معنی شغال باشد و آن گار:ش
)1285(جانوري ست معروف

)1571شغال را نامند (--

نام شهریست مشهور از بلخ:
خراسان و آن از شهرهاي قدیم است

شهري معروف که -
)126برامکه از آنجا بودند.(

نام شهریست مشهور از 
خراسان و آن از شهرهاي 
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)1589(قدیم است)297(
ثانی مجهول بر بضم اول و شور:
طعمی و لذتی باشد معروف،وزن مور

)1307(

طعمی و لذتی معروف.( --
2035(

جانوري است معروفشیر:
)1321(

)2316معروف است(--

اول نام شهري است مشهور شیراز:
)1322(و معروف در فارس

)2316نام شهریست.()859شهریست معروف(-

- آن میوهترنج را گویند وبادارنگ:
ایست معروف که پوست آنرا مربا 

) 205(سازند و آنرا بادابرنگ هن گویند

-)165ترنج را گویند.(-

نام مرغی ست معروف وآن از عکه:
جنس کالغ است و سیاه و سفید باشد

)1379(.

مرغیست شبیه عکعک -
)920که کالغ پیسه باشد(

-

نام والیتی است معروف غور:
)1426(ارنزدیک به قنده

نام والیتی است. 
)173(

-)927(نام والیتی است

غلیواج را گویند بر وزن چند،بند:
)305(اي است معروفو ان پرنده

الفرس:معروفست(مجمع-
128

-

آن پرنده اي و معروف است قاز:
باشد سفید و بزرگ از جنس مرغ آبی

)1514(

غاز:نوعی از مرغابی -
)927باشد(

-

گیاهی است معروف که تب کاسنی:
دار هم آمده نقطهبا شینورا نافع است

)1564(است

منسوب به کاسن؛نام -
)1166گلیست(

-

معروفست و آن ظرفی باشد کاسه:
.)1565(که چیزي در آن خورند

)434(معروف است)1139معروفست(-

بنفشه را گویند و آن گلی کاکوش:
.)1574(باشد معروف و مشهور

)443بنفشه را گویند(--

اند و آن و تذرو را نیز گفتهبور:
)314(ست مشهوریاپرنده

اسبی که رنگش 
)29به سرخی زند. (

اسب سرخ را گویند. -
)1931(

)1096زاغ را گویند()1054کالغ()196کالغ(زاغ را گویند و آن پرنده کراکر:
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)1611(ایست معروف
که سبزیی باشد معروفکلیکان:

خورند و آنرا بشیرازي ترخانی گویند
)1688(

)1658گل کنده باشد(--

بضم اول و ثانی بالف کشیده کماچ:
)1690(نانی ست مشهور، و بجیم زده

نانی باشد --
)1722معروف(

به فتح اول و کاف فارسی و کنگر:
سکون ثانی و راي قشت رستنی باشد 

)1712(معروف

گیاهی است 
که در خار دار

)196ماست کنند(

گیاهی باشد خاردار که 
)1056در ماست کنند.(

رستنی بود معروف 
)1881(

سازي باشد مشهور و گچک:
)1776(معروف به کمانچه

بر وزن و معنی -
)1120غچک(

سازیست معروف که به 
)729آن کمانچه نیز گویند(

گیالن را گویند و آن والیتی گیل:
)1870(ستانباشد معروف از تبر

مجهول گیالنی را گویند --
)2338(

به معنی الهور است و آن اله نور:
)1884(شهري است معروف

شهریست از ملک --
هندوستان

طوطی دهخدا گوي را مرغ دانا:
گویند و آن مرغی است معروف و 

) 1994(مشهور

مرغک دانا:در فرهنگ -
)1299به معنی طوطی باشد.(

-

خارپشت را وزن ارسطو مزنگو: بر
گویند و آن جانوري است مشهور

)2002(

نام خارپشتی بزرگ -
بیهن باشد که تشی

)1356گویند.(

-

معروف است که از جملۀ مور:
حشرات االرض باشد، و مورچه مصغر 

)2049(آن است

-)1319معروفست(-

معروف است و آن وزنی باشد من:
این زمان معین در هر جایی، و آنچه در 

متعارف است چهل استار است و هر 
استاري پانزده مثقال که مجموع من 
ششصد مثقال باشد به وزن تبریز و هر 
مثقالی شش دانگ و دانگی هشت حبه 

)2035(و حبه اي به وزن یک جو؛

)1901معروف است(--

-نام سازیست مشهور که -سازي موسیقار: بر وزن بوتیمار 
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است معروف که آن را از نی هاي بزرگ 
به اندام مثلث به هم وصل و کوچک

کرده اند؛ و بعضی گویند سازي است 
)2052(که درویشان دارند

چند نی گنده و باریک به هم 
)1314وصل کنند.(

نی انبان را ناانبان: بر وزن بادنجان 
گویند و آن سازي است معروف و 
مشهور که ناي انبان هم خوانندش

)2086(

ست سازی-
)1442معروف(

)512معروف و مشهور (

معروف است و آن آواز و ناله:
صدایی باشد که از روي درد و زاري از 

)2105(آدمی بر میاید

آواز با درد و -
)1466فریاد.(

-

به معنی ناي انبان است و مشک:ناي
آن سازي باشد مشهور و معروف و آن 

)2114(را ناي مشکک هم می گویند

)532(ناي انبان)1425انبان(ناي-

معروف نوبهار: بر وزن توبه کار 
-است و آن فصلی باشد از فصول اربعه

)2182(

)2114معروف است ()1409معروفست(-

بکسر ثالث بر وزن قابل، بابل:
بیونانی نام ستاره مشتري باشد. و نام 
شهریست مشهور در وسط عراق و 

عتبار عراق وسط عالم است پس باین ا
)202(.بابل مرکز دایرةالعلم است

عراق عرب 
)36است(

وسط عراق است و 
عراق وسط عالم است و 
باین اعتبار بابل مرکز 

)168.(استدایرةالعلم 

-

میوه اي باشد امرود امروت: بر وزن
)161(معروف

)1679امرودا را گویند(--

میوه ایست زنجیر، انجیر: بر وزن
)167(معروف

میوه ایست معروف و --
)1749مشهور( 

معروف است که شاد، باد: بر وزن
یکی از چهار عنصر باشد. و نام فرشته 
ایست موکل بر تزویج و نکاه و ...

)205(

)178(معروف است--

ناحیه ایست فاراب، باراب: بر وزن
)214(ورالنهرامشهور و وسیع در م

ي بزرگ اسم ناحیه-
نهر وسیع است وراي

جیحون و آن را فاراب نیز 
)119(گویند.

-
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یاقوت را پازند، باکند: بر وزن
گویند و آن جوهریست معروف و با 
باي فارسی هم آمده و در جاي دیگر 
بمعنی بازو و قدرت نوشته بودند.

)223 (

--)49یاقوت بود(

عددي است ،بر وزن چیستبیست:
) 336(فومعر

-)121معروفست(-

معروف است شهباز، ز: بر وزنپروا
که از پریده باشد و بمعنی نثار هم هست

)391(

طیران و پرباز 
)51کردن(

)893معروفست()231پریدن(

جانوري ست خدنگ، پلنگ: بر وزن
)416(معروف

درنده اي )241معروفست(-
)1596معروفست(

نوعی از امرود: بر وزن قیراندود،پیل
معروف ه اي باشدامرود است و ان میو

)447(

نوعی از امرود --
)2248باشد(

سبزي است ترخون: بر وزن ملعون،
معروف که آنرا با طعام و حاضري 

)483(خورند

ایست سبزه-
)318معروف(

-

معنی توت باشد سود، تود: بر وزن
و آن میوه ایست معروف که خورند

)529(

ایست که برگ آن میوه-
رد و ابریشم را کرم پیله خو

)289از آن حاصل شود.(

)1948توت باشد( 

ایست خنجر: بر وزن سنجر، حربه
)773معروف (

حربه است -
)91معروف(

-

بر وزن و شغال، شگال: بر وزن
معنی شغال است و آن جانوري است 

)1285(معروف

شغال است
)160(

)1572شغال را گویند()873شغال باشد.(

به معنی حلبه گشنیز، شلمیز: بر وزن
است و آن رستنیی است معروف که 

.)1289(شنبلیله نیز گویند

بر وزن برخیز،همان -
)860شنبلیت است(

-

معنایی:هم
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)333(معروف است که ظلم و ستم باشدبیداد:-
)525(بمعنی خاموش گردیده باشد و معنی دیگر معروف استرسیده، تنیده: بر وزن-
)557(ست که مکان و مقام باشدمعروف اجا:-
.)688(معروف است که کنایه از طرار و مکار و عیار باشدباز:حقه-
)698(معروف است و کنایه از نافرمانی نمودن استخوارنهادن:-
)1067(معروف است یعنی کاري را تمام کردساخت:-
)1224(معروف است که خوشحالی باشدشادي: بر وزن بادي -
.)1324(با ثانی معروف کنایه از شراب لعلی انگوري استگون:رفشیر شنج-
)1355(معروف است که طشت طال و لگن طال باشدتشت زر:-
)1571(،جو دانه ودیگري عملیمعروف است .و دو نوع استکافور:-

)1661(معروف است که پاي افزار باشدکفش:-
.)1669(معروف است و آنرا زاغ دشتی هم گویندکالغ:-
.)1789(معروف است که اطراف و دور رو باشدگردرو:-
.)1805(معروف است که گریه کنان باشدگریان:-
.)1824(معروف است که گل تازه باشدگل تر:-
.)1896(عنکبوت باشدةمعروف است که تنیدلعاب عنکبوت:-
)1969(معروف است که آتشدان باشدمجمر آتش:-
)337(که زر و سیم بی نقش باشدمعروف استسکه: بی-
)484(بفتح اول و سکون ثانی معروف است که خوف و بیم باشدترس:-
)524(معروف است که از مفرد بودن باشدتنها:-
)558(معروف است که انسان و حیوانات زنده باشندجاندار:-
)1995(معروف است که مردن باشدمرگ:-

در فرهنگ جهانگیريالفرسدر مجمعسلیمانیدر سرمهواژه در برهان قاطع
بفتح اول و ثانی و سکون تگرگ:

راي قرشت و کاف ، معروف است که 
.)507(ژاله و یخجه باشد

)311معروفست(-)66معروف است(

که بافنده باشداستمعروفجوالهه:
)601(.

جولهه:معروفست(-
366(

-
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معروف است شاشه: بر وزن ماشه 
)1227(و گمیز باشدکه بول

گمیز و ترشدن و 
)165ترشح است(

--

معروفست که رخنه و شکاف:
)1275(چاك باشد

ابریشم کالوه کرده و 
رخنه و امر از رخنه کردن 

)158و رخنه کننده است(

--

معروف است که آن محراب طاق:
و تیزي ایوان و عمارت و پل رودخانه 

)1342(باشد

ضد جفت و -
طاقی که در همچنین

)914ها بندند(خانه

-

معروف است که گل خشک کلوخ:
)1682(کرده باشد

--)193معروف است(

معروف است که پرستار و کنیز:
.)1715(خدمتکار زنان باشد

-)1062داه(-

معروف است که کوهستان:
کوهسار باشد یعنی جایی که در آنجا 

.)1740(کوه بسیار است

مر قند کهسار بود و س
)205گویند. (را نیز می

پیش از این 
گفتند سمرقند را می

ولی امروز هر کوهسار 
)1110را گویند.(

نام والیتیست و آن را 
)2071کهستان نیز می نامند. (

گ و زبان نمعروف است که گالل:
)1879(گرفته باشد

)479گنگ ()1277معروفست()224معروف است(

را ماشوره معروف است و آنلوله:
)1915(هم میگویند

-- )1295معروفست(-

معروف است که رایحه باشد.بو: 
)311(

)1929معروف است.( --

اند. این تعریف ممکن است یک هایی است که به تعریف کلمه پرداختهالگوي پنجم: شامل مدخل4.5
اند:هاي هریک در زیر آمده. نمونهتعریف یا توصیف ساده، از طریق خود کلمه یا کاربرد آن واژه باشد

)557(د.رمعروف است و آن شخصی است که از ملکی به ملک دیگر خبر بجاسوس:-
)698(پهلومعروف باشد و آن خاري باشد سهخارخسک:-
)732(معروف است که میناي ریز ریز شده و شکستهي مینا:خرده-
)920(رانی که رستم زال او را کشتمعروف است و او پهلوانی بود مازنددیو سپید:-
)1215(ي مردم صحرا نشین باشدمعروف است که خانهخانه:سیه-
.)1262(معروف است و انرا از قند و عسل و دوشاب هم کنندشربت:-
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به فتح اول و ثانی معروف است و آن چیزي باشد که قند و نبات و چیزهاي دیگر از آن استشکر:-
)1276(.

.)1299(سر ثالث و ظهور ها معروف است که نام روز اول هفته باشدبکشنبه:-
معروف است و آن جایی باشد شبکه دار که از چوب و برنج و آهن و امثال ان بافند و جانوران قفس:-

.)1534(را در آن کنندپرنده ي وحشی
.)1695(معروف است که میان کوه باشد یعنی وسط کوهکمر کوه:-
.)1759(معروفست و آن پوست کفل و ساغري اسب و خر استپخت، زن میکیمخت: بر و-
)1787(معروف است که هرچیز غبارآلودگرد آلوده:-
)2033(معروف است و آن شخصی است که تنگۀ نقره و طال بر روي مس و آهن می چسباندکار:ملمع-
)2100(معروف است که سوراخ وسط شکم باشدناف:-
)2100(ف است = کنایه از موي خوشبوي باشد که زلف و کاکل معشوق استمعرونافه آهو:-
بروزن کارنامه، نان خورشی است معروف که در صفاهان از ماست و شیر و تخم سپند و خمیر آبکامه:-

.خشک شده و سرکه سازند
عی دیگر هم و نومعروف است و آن را از دوغ گوسفند و گاو و امثال آن میگیرندکودن، روغن: بر وزن-

)977(و غن سنگ عصاري باشدغن است،ةآن روان شدۀهست که از حبوبات میگیرند و وجه تسمی
.)2006(معروف است که موي پلک چشم باشد و آن را مژگان هم می گویند به ضم اولمژه:-
)2167(معروف است که رطوبت اندك باشدنم:-
)259(و آب سرد باشدمعروف است که آب برفمهتاب، برفاب: بر وزن-
)775خندان: بر وزن دندان، معروف است که شکفتگی باشد (-
.معروف است که اسب دواننده باشداسب تاز: -

در فرهنگ جهانگیريالفرسدر مجمعدر سرمه سلیمانیواژه در برهان قاطع
بضم اول،بن گوش: 

معروف است که زیر نرمه 
)309(گوش باشد 

صدق :انقیاد و اطاعت و
)33و ادب را گویند. (

:اطاعت و انقیاد 
)154تمام(

-

بفتح اول و سکون پی:
ثانی، معروف است و آن چیزي 
باشد که بر کمان و زین اسب و 
بر تیرجایی که پیکان در آن 
کنند پیچند و بعربی عصب 

آنچه بر کمان و غیره 
)59پیچند(

-)277عصب؛ نشان پاي(
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گویند و مخفف پاي است که 
)433(بعربی رجل خوانند

مراد از شیخ پیر صنعا:
صنعان است و او زاهدي بوده 

)438(مشهور

شیخ صنعان را گویند 
)46(

--

معروف باشد و خارشتر:
)698(پهلوآن خاري باشد سه

درختی که خار بسیار -
دارد و شتر به خوردن آن 
راغب است و آن را خارشتر 

)855نیز گویند(

-

روف است که خوشه: مع
ي گندم و جو و خرما خوشه

)793وانگور باشد (

-)495معروفست()101معروف است. (

معروف است که شنا:
شناوري و آب ورزي باشد

)1298(.

برآب بازي کردن و -
خوابیدن و نشستن 

)830است(

-

معروف است که کاکل:
موي میان سر پسران و مردان و 
اسب و استر و غیره باشد

)1573(.

-)1094معروفست ()203نوعی از گندم(

معروف است یعنی کوسه:
شخصی که او را در چانه و 
زنخ زیاده بر چند موي نباشد

)1729(.

مرد بی ریش و کوسج -
)1152معرب آن است(

-

که گره استمعروفمشت:
کردن پنجه دست باشد و جمع 
نمودن انگشتان چنانچه پنجه 
دست ظرفیت بهم رساند

)2010(

مشت معروف که بر -
)1303کسی یا چیزي زنند.(

)1402پر و انبوه(

بازي است نرد: بر وزن فرد 
معروف از مخترعات بوذر 
جمهر که در برابر شطرنج 

)2127(ساخته

معروف که آلت لعب )238معروف است(
باشد و در برابر شطرنج 

)1396اند.(ساخته

-

-)145معروفست(جانوري است پرنده قاز، باز: بر وزن
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مشهور و معروف که ایست 
سالطین و اکابر شکار فرمایند

)217(

)30معروف(

مالش، بالش: بر وزن
معروف است یعنی انچه زیر 

)225(سر نهند. 

بالشت:همان بالش )156معروفست.(-
)215است.(

مماس، پالس: بر وزن
معروف است که پشمینه اي 

ند و بود سطبر که درویشان پوش
پشمینه گستردنی باشد یعنی 

)415(جاجیم

بمعنی پشم گستردنی و 
)51حیله و فریب باشد(

پشمینه و گلیمی که 
صحرانشینان خانه سازند و 
نیز پوشند و اغلب سیاه 

)233باشد.(

-

گنجه، پنجه: بر وزن
معروف است که پنج انگشت 
با کف دست و پا باشد از 

)421(انسان و حیوانات

-)275معروفست.()59است(معروف 

ایران، پیران: بر وزن
پهلوانی است مشهور از توران 
و سرلشکر افراسیاب بوده و 

)437(پدر او ویسه نام داشت

پهلوانی تورانی که --
سرلشگر افراسیاب بود. 

)2241(

آن پیکو، پیغو: بر وزن
والیتی است مشهور و نام هرکه 

)444(پادشاه این کشور شود

بر وزن و معنی بیغو،نام -
)254یکی از بالد هند است.(

-

معروف مال، خال: بر وزن
ي سیاهی باشد است و آن نقطه

که بر روي و بدن مردم افتد
)703(

-)457معروفست.()97معروف است(

باك، بیشیشاك:بروزن
گوسفند یکساله را گویند

)1327.(

گوسفند یک ساله )816معروفست(-
)2319(

نیازارم: بر وزن نیاسایم 
معروف است یعنی آزار ندهم

)2223(

)2349( آزرده نشوم.--

است که هر معروفانگشت:
یک از انگشتان دست و پاي 

زگال است و ذغال هم 
)5گویند(

1759معروفست()20زگال باشد(
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و بکسر ثالث ذغال را باشد.
گویند که اخگر گشته باشد

)175(
ست که صدا معروف اآواز:

و ندا و بانگ بلند است
)159معروفست. ()43معروفست(-

معروف بوي: بر وزن موي،
است که رایحه باشد. عطریات 

)321(اندرا نیز گفته

)1929معروفست (--

اشکل، پشکل: بر وزن
معروف است که سرگین 

)410(گوسفند و آهو باشد

بر وزن بسمل،همان -
)245(پشگ است.

-

معروف باد، شاد: بر وزن
است که خوشوقت و خوشحال 

)1222(غم و بافرح باشدو بی

خوشحال و -
)846فرحناك(

-

امعروفخمار،شمار:بروزن
حساب استوشمارکهست 

)1291(.

)1716معروفست(--

تعریف از طریق کاربرد:
ایت سرخ و رنگین، طبیعت ان سرد معروف است و آن بهار درختی باشد بغارغوان: بر وزن پهلوان، -

اگر از بهار آن شربتی سازند و بخورند رفع خمار کند و چوب آنرا بسوزانند بر ابرو و خشک است،
)107(سیاه برآیدمالند،
معروف است و آن چنان باشد که شخص را خواهند شکنجه کنند بر پشت یا بر روي چارمیخ:-

.)611(ر میخ بندندخوابانند و چهار پاي و دست او را چها
معروف است و مشهور بچاي و آن برگی است که از چین و خط آورند و در آب جوشانده چاي:-

.)618(مانند قهوه خورند و خاصیت آن بسیار است و مضرت شراب را دفع کند
)691(معروف است و آن برگ درختی باشد که بر دست و پاي بندندحنا:-
ن بیل مانندي است از نقره و طال و مس که بدان خاکروبه و خاکستر معروف است و آخاك انداز: -

)701(و غیره بدور اندازند
آن چیزي باشد که بدان جامه و امثال آن شویند و مسهل خام است، و معروف استصابون:-

)1330(
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در فرهنگ جهانگیريالفرسدر مجمعدر سرمه سلیمانیواژه در برهان قاطع
نانیآنوتاسمعروفاشکنه:

آبگوشت ریزه کننددرباشد که
)140(.

نانی که در آبگوشت --
)1341ریزه کنند. (

معروف است که از پوالد: 
آن کارد و شمشیر و امثال آن 

و تیغ و شمشیر را نیز -سازند
)429(گویند

)1943معروفست.( --

معروف است و مشهور چا: 
بچاي و آن برگی است که از 

ورند و در آب چین و خط آ
جوشانده مانند قهوه خورند و 
خاصیت آن بسیار است و 
مضرت شراب را دفع کند

)601(.

نام نباتیست و در -
)370روید.(سرزمین چین می

-

معروف شانه: بر وزن چانه 
است و آن چیزي باشد که از 
چوب و غیره سازند و بدان 

گیسو را ریش و زلف و
.)1230(پردازند

)395معروفست()893معروفست(-

تعریف با خود کلمه: 
)732(ي خر باشدمعروف است که زهرهخرزهره:-
)861(معروف است یعنی هرچه به دست بمالنددستمال:-
.)1511(معروف است که زهره ي فیل باشدزهره:فیل-
.)1523(خواندمعروف است یعنی شخصی که پیوسته قران میخوان:قران-
)1824(چیندعنی شخصی که گل می، یف استمعروچین:گل-
.)1824(یعنی هر گل که سرخ باشد، معروف استگل سرخ:-
)1833(شویدمعروف است یعنی شخصی که گلیم و پالس میشوي:گلیم-
)1864(کندمعروف است یعنی شخصی که چوگان بازي میباز:گوي-
)2093(معروف است که دانۀ انار ترش باشدناردان:-
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)2094(معروف است که انار شیرین بودنارشیرین:-

در فرهنگ جهانگیريالفرسدر مجمعدر سرمه سلیمانیواژه در برهان قاطع
ه سمخفف بوبوس: 

است. و بوسه کننده و 
و باثانی - بوسیدن هم هست

معروف سختی و فروتنی را 
)317(گویند

-)152به معنی بوسه باشد.()32بوسه است. (

معروف است و پازهر:
اصل آن پاو زهر باشد یعنی 

)353(شوینده زهر

چیزیست که در شیردان -
بز کوهی یابند و در فرهنگ 
به معنی تریاك آمده و پازهر 

)225نیز گویند.(

)231تریاك باشد.(

بادزن، خارکن: بر وزن
معروف است و آن شخصی 
است که پیوسته خار از زمین 

) 698(میکند

-)463معروفست()97(معروف است.

ي کلمه ي برهان گاهی از ترکیبی از الگوهاي باال براي ارائهالگوي ششم، ترکیب موارد باال: نویسنده4.6
استفاده کرده است:

).701(معروف است و آن یکی از عناصر اربعه است و بعربی تراب خوانندخاك:-
)800(ءالهندي گوینددوایی است معروف و به عربی قثاخیارچنبر:-
به کسر اول و سکون ثانی و کاف فارسی، معروف است. گویند ناف آهوي خطائی است و مشگ:-

)2014(عربان مسک خوانند
).1737کومر: میوه اي معروف که به عربی کمثري خوانند (-
یند معروف است و آن پرنده اي باشد که عربان عصفور خوانند و او را خانگی نیز گو:گنجشک-

)1840(
نام درختی است معروف و مشهور به مغیالن. گویند حفض مکی را از برگ آن سازند و :امغیالن-

)161(آمدهآنرا بعربی شوکۀ المصر خوانند و بشدید ثانی هم
)250بزبان زند و پازند پرستوك را گویند و آن پرنده ایست معروف(:برتیبا-
بعربی لسان الئور است که گاو زبان باشد. و آن دوایی است لغتی ست یونانی، و معنی آن :بوغلصن-

.)318(معروف 
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لغتی است یونانی، و معنی ان بعربی کثیراالرجل باشد یعنی بسیار پا، و آنرا به فارسی :بولوبودبون-
)319بسپایک خوانند و ان دوایی ست مشهور (

) 547(ت معروف و در عربی طین خوانندبزبان زند و پازند انجیر را گویند و آن میوه ایس:تین سین-

در فرهنگ جهانگیريالفرسدر مجمعدر سرمه سلیمانیواژه در برهان قاطع
معروف است که :خنک

سرد و چاهیده باشد که نقیض 
)775گرم باشد (

)1808معروفست. ()452سرد که بارد باشد.()95افسرده است(

مخفف امرود است و مرود:
ي باشد معروف که آن میوه ا

.)1998(عربان کمثري گویند

)1161امرود باشد. ()1312مخفف امرود باشد.(-

به معنی امرود باشد و مل:
آن میوه اي است معروف که به 

.)2030(عربی کمثري خوانند

)1668امرود را گویند( )1342شراب(-

معروف است که در میان:
مقابل کنار باشد و به عربی 

)2072(یندوسط گو

)2342معروفست.()1351وسط؛کمر(-

معروف است وارون:
بژگونه و برگشته باشد و عربان 

)2246(عکس و قلب خوانند

)537معروفست.( )1497وارن:مخفف وارون()252برعکس و شوم باشد(

بضم اول معروفست :کنج
که گوشه و بیغوله باشد و عربان 

).1701زاویه خوانند (

)1870معروفست.( )1028مطلق گوشه باشد()192یغوله بود. (گوشه و ب

میوه ایست معروف :ترنج
که پوست آنرا مربا سازند و 

)490(بعربی تفاح مائی خوانند

بمعنی بپیچ و فراهم 
)61افشار(

)917ایست معروف: (میوه)287معروفست(

اند:کلمات زیر هم از این گروه با وزن معرفی شده
).516(سازیست مشهور و وعرب آن طنبور باشدبر وزن زنبور، :تنبور-

در فرهنگ جهانگیريالفرسدر مجمعدر سرمه سلیمانیواژه در برهان قاطع
بر وزن وارونه، :بابونه

گیاهی ست معروف که آنرا 
افحوان گویند و بابونج 

--)43دواییست معروف(
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).203معرب آنست (
بر وزن چاره، :پاره

وف است که در مقابل معر
درست باشد و بعربی قطعه 

).351خوانند (

)229معروفست()269معروفست(-

،بر وزن چاي:پاي
معروف است که پا باشد و 

).361(بعربی رجل خوانند

به معنی رجل است. 
)59(

)243معروفست. ()279معروفست(

بر وزن سرفه، خرفه:
معروف است و آن را پر پهن 

الحمقاء در عربی بقلۀگویند و 
الزهرا و المبارکه و بقلۀو بقلۀ

)735(بقلۀاللینه است

باشد و به عربی پر پهن-
)492(گویندالحمقاءبقله

-

ر وزن و معنی بنارنگ:
نارنج است و آن میوه اي 
باشد معروف، و نارنج معرب 

. )2096(نارنگ است

)518اشد.( نارنج ب)1429نارنج باشد()242نارنج است. (

گیري. نتیجه5
شد. بر اساس هاي برهان قاطع تحت عنوان معروفات پرداختهدر پژوهش حاضر به بررسی یکی از ویژگی

مورد)  57شد. گروه اول (گرفتهنظري معروفات شش الگو درنوع تعریف، در این فرهنگ لغت براي ارائه
مورد) مواردي را 26ي دوم (بود. دستهنشدهشامل مواردي بود که هیچ تعریفی براي مدخل ارائه

گرفت که از یکی از انواع تضاد (تضاد مکمل، تقابل مدرج، تقابل جهتی) براي تعریف واژه میبردر
هاي بود. مدخلشدهمورد) واژه با استفاده از برابرنهاد از عربی معرفی43بود. در الگوي سوم  (شدهاستفاده

مورد) به 70بودند. الگوي پنجم (شدهمعنایی تعریفاز طریق شمول معنایی و هممورد)148(الگوي چهارم 
بودند. کردههایی اختصاص داشت که کلمه را با یک تعریف ساده یا کاربرد آن و یا با خود کلمه تعریفداده

کته بودند که گر این نها بیانمورد) نیز به ترکیبی از سایر الگوها اختصاص داشت. داده22الگوي ششم (
بود. کردهي برهان از الگوي چهارم  بیش از الگوهاي دیگر و از الگوي ششم  کمتر از بقیه استفادهنویسنده

ي الگوهاي پنجم ، اول ، سوم  و دوم  نیز به ترتیب میان دو الگوي چهارم و اول قرار گرفتند. مقایسه
مدخل جدید 168ف تبریزي در تألیف برهان قاطع داد که خلهاي دیگر نیز نشانمعروفات برهان با فرهنگ

است.کردهتحت عنوان معروف معرفی
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ي شیخ ابوالحسن خرقانی    در اندیشه"معبود"تصویر 
1مریم محمودي نوسر

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده
ها بوده از تاریخی به قدر هستی ورد توجه انسانوجودي برتر که همواره م» پرستش«و » عبادت«ي مسأله

اي دیگر به خود با گذر ایام و در میان اقوام گوناگون جهان جلوه» معبود «بشریت برخوردار است. اما تصویر 
است.گرفته

نماید که در این میان اي غنی از پرستش حق ارائه میویژه تصوف ایرانی، اندیشهعرفان اسالمی و به
تر، افراد گوناگون تصویري متفاوت و مجزا از چگونگی عبادت و چیستی هاي مختلف و با نگاهی دقیقهگرو

گشاي شناخت بیشتر و هر چه بهتر  هاي متفاوت، راهگذارند. آشنایی دقیق با این اندیشهحق به نمایش می
هاي گوناگون خواهد بود.هاي کالن و جزئی جریانها و شباهتعرفان و تصوف ایران و در نهایت تفاوت

- هاي شیخ ابوالحسن خرقانیي تحلیلی به بررسی اندیشهي حاضر با استفاده از شیوهبر این اساس، مقاله
دهد تا حد زیادي اي که خرقانی از خداي خود ارائه میپرداخته است. چهره–هجري5و 4عارف نامی قرن 

هاي غنی این، فردیت خرقانی و اندیشهقرار دارد .عالوه بري مذهبی او (تعالیم اشعري) تحت تأثیر اندیشه
آسمانی) وي از حق بسیار مؤثر است. –عرفانی او نیز در چگونگی تصویر ترکیبی (زمینی 

شیخ ابوالحسن خرقانی، عرفان، خدا(معبود) ها:کلیدواژه
مقدمه

هاي اعتقادات بشري به ، نشانههاي گوناگون در سراسر جهانبا بررسی آثار مختلف تاریخی مکان
اي از گفت، هیچ عرصهتوانطوري که میخورد، بهفراوان به چشم می» معبود«عنوان وجودي برتر و باالتر به

باشد. همواره وجودي واال و » پرستش«توان یافت که تهی از مفهوم تاریخ انسانی و جغرافیاي بشري را نمی
ترین تأثیرات را در نماید و مهمراد مختلف بشري نقشی پررنگ ایفا میدر زندگی اف» خدا«عنوان مقدس به

گذارد.ها بر جاي میبسیاري از اتّفاقات گوناگون در سطح کالن جامعه و حتّی حکومت
هاي مختلف تاریخ از جمله در زمان» معبود«با توجه به گسترش و اهمیت این مفهوم، آشنایی با هویت 

گردد. این مفهوم با عبور از دوران مختلف و تحت تأثیر ي بشري محسوب میجستههاي برمشغولیدل
خوش بازبینی، تغییر و تحول شده و هاي گوناگون تاریخی، اجتماعی، سیاسی و... دستها و جریاناندیشه

گیرد.اي به خود میشکل تازه

1.msmahmoodi_13@yahoo.com
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، »اهللا«ایت وحدانیت و تعالی با عنوان رسیم این مفهوم در قالبی با نهي اسالمی میزمانی که به دوره
البته از خود قرآن و از عبارات  یا اشعاري که از عرب قبل از اسالم در تاریخ «شود. خداي یگانه، بازسازي می
یاد » اهللا«و از او با عنوان » شناختندآید که اعراب خداي آفریدگار جهان را میضبط شده چنین بر می

ي بنابراین اهللا در فرهنگ عرب پیش از اسالم نامی آشنا و ویژه«)؛ 126-1373:133کردند(ایزوتسو، می
ترین واژه براي جامع«). نامی که علماي اسالمی نیز آن را 207: 1386(کمیجانی،» استآفریدگار جهان بوده

).20: 1362مکارم،»(بر تمام صفات جالل و جمال الهی اشاره دارد«زیرا » دانندداللت بر ذات خداوند می
هاي بسیاري دارد اما گرچه توصیف قرآن از خداي یگانه، با مذاهب و ادیان پیش از اسالم همانندي

از چنان وحدانیت خالصی «"اهللا"ي او با سایر ادیان گذشته است. خاص او، وجه تمایز برجسته» یگانگی«
). این واژه (اهللا)، در قرآن بر 705: 1373ناس،»(یک از مذاهب دیگر نیستبرخوردار است که شبیه به هیچ

ي اله) ق، ذیل ماده1306الزبیدي، »(اي عربی و به معناي معبود بزرگواژه«است و ذات حق تعالی اطالق شده
» حیرت«یا » عبادات«دانند که به معنی مشتق می» اله«است که بسیاري از لغت دانان عرب نیز آن را از لفظ 

به معبود نژاد » ایل«یا » آل«). اما برخی معتقدند که پیش از این به صورت 96-97: 1، ج1361باشد(قرشی،می
ها آن را بر خداي واحد متعال اطالق نمودند و آن را است و نیز بعدها آرامیان و عبريشدهسامی اطالق می

: 1373ناس، استعمال نمودند(» خدایان همه«یا » تمام خدایان«به معنی » اُلوهیم«یا » الیم«به صورت جمع 
تعریف یا تعظیم بر ابتداي آن از آن حالت عام خارج و به صورت » ال«) و سپس در قرآن با اضافه شدن 487

» تنها معبود«یا » معبود برتر«)؛ بنابراین معناي دقیق لفظ اهللا، 605: 1362اسمی خاص درآمد(حسینی بهشتی، 
). 21ق: 1404باشد(راغب،می

ها و طبقات طوري که با پیدایش گروهاست؛ بهنیز دچار تحول و تغییراتی شده"اهللا"به مرور زمان تصویر
ي اسالم مختلف اجتماعی در چارچوب همین قوانین اسالمی، تصاویر مختلف و متفاوتی از خداي یگانه

الی دهند با آنچه اعتزکه براي مثال تصویري که پیروان کالم اشعري از خداوند میجاگردد، تاآنترسیم می
نمایند مغایر است و یا نگرش عرفاي مختلف به حق تعالی نیز با دیگري تفاوت دارد.مذهبان ارائه می

هاي گوناگون اهل عرفان و مذاهب مختلف اسالمی از مفهوم ها و برداشتبا توجه به این تفاوت
فرهنگ خداپرستی نقش ها در شناخت خداي یگانه و بررسی  ، شناخت و بررسی این دیدگاه"اهللا"مشترك 

ها در حد گنجایی یک ي این نگرشسزایی دارد. اما با توجه به این که تحلیل و بررسی عمیق و دقیق همهبه
ي چهارم و پنجم، هاي شیخ ابوالحسن خرقانی، عارف بزرگ سدهي اندیشهمقاله نیست این تحقیق با مطالعه

پردازد.او میبه روشن شدن تصویر خدا در تفکّرات و تعالیم 
هاي چهارم و پنجم هاي شیخ ابوالحسن خرقانی، عارف نامی سدهحدود بررسی این مقاله نیز اندیشه

)، نورالعلوم، به کوشش و نگارش عبدالرفیع 1390خرقانی، شیخ ابوالحسن(«هجري است که بر مبناي کتاب 
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ي متن صفحهها نیز شمارهارجاع نمونهاست. بنابراین عدد درج شده در شکل گرفته» حقیقت، تهران؛ بهجت
موردنظر در کتاب است.

. عنایت حق 1
)214: 1386زاهد ار راه به رندي نبرد معذور است/عشق کاري است که موقوف هدایت باشد(حافظ،

ي تعلّقات ي عرفا و صوفیان در مسیر حق شناسی و وصال به معشوق ترك همهیکی از تعالیم برجسته
کالم پشت پا زدن به تمام عالیق و امیال این جهانی است. درحقیقت صوفی باید ابتدا با فانی شدن و در یک 

بیانی باید هرگونه تفرقه از نفس خویش و محو آثار آن، بستر تجلّی عظمت حق را بر دل خود مهیا گرداند؛ به
دیگر هیچ.است و"حق"میان عاشق و معشوق از میان برخیزد، چرا که در این مقام فقط 

مشاهده آن است که او باشد، تو نباشی. هر چه بنده بود برگیرد و هر «گوید: باره میخرقانی خود در این
).   101ص»(چه سزاوار او بود سنجد تا هر چه ظاهر شود از سره سزاوار او بود

گیرد أکید قرار میي عاشق، دیگر عاملی که مورد ت"فنا"ي بر این اساس، عالوه برتوجه به مسأله
کننده و مؤثر را پیش از هر خواست حق است. وي همواره بر عنایت حق تأکید نموده و نخست عامل تعیین

داند.می"عنایت خداوندي"چیزي، 
نهایت میان ي بیرینولد نیکلسون با بررسی این ارتباط، ضمن تأکید بر نقش خدا در برداشتن این فاصله

ي گونه باید به وسیلهتواند میان این شکاف پل بزند و آن را پر کند، بدینانسان نمی«گوید:خود و بشر می
ي خود در باب وجد ي الهی که حدي ندارد از آن بگذرد. این اندیشه، اساسی است که صوفیه در نظریهاراده

ین وجد است که به کنند و در راه ابدان استناد می–دانندکه آن را هدف اصلی راه خود می–صوفیانه 
ي الهی با آن صوفی همراه ). اما به محض این که عنایت و اراده39: 1388نیکلسون،»(هایی می پردازندریاضت

: 1389عطار، »(نظر که از خداي به بنده آید بنده را برنجاند«... شد، رنج و سختی براي صوفی آغاز می گردد: 
).193: 1384حق(شفیعی، » ر یکتایید«). و این آغاز سفر استقامت بنده است 606

گیرد که بندگی را در گراي خرقانی قوت میچنان در تفکّر حقي ترك تعلّقات و فناي نفس، آناندیشه
)؛ 220) و اساساٌ عشق و یافتن خدا را منوط به فراموشی خود می داند(ص224به ناکامی گذاشتن عمر(ص

خلق نشیند با خدا نشیند و هر بی«) و چون 187»(خلق را نبیند«چنین فردي که از خدا به خداي نگرد هرگز 
به » نیستی خویش«). این چنین است که بنده با دادن 618: 1389عطار،»(آن که با خداي نشیند عارف است

ي عرفان پاي نهد.تواند به عرصه) و می 206گردد(وي، از هستی حق برخوردار می
از جانب حق است؛ خداست که بر مبناي عشق به انسان دست به ي خرقانی، عشق نخست در اندیشه

دهد.گزیند و در مسیر قرار میاي را بر میي حق است که بندهزند و این ارادهآفرینش او می
هاي عرفانی او خرقانی، عارفی است سنّی و معتقد به مذهب اشعري. بر این اساس است که اندیشه

ي گیرد.اعتقاد نسبی به مجبور بودن انسان از مباحث اعتقادي کالم و فلسفهمیرنگی از کالم اشعري به خود 
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هاي عرفان اسالمی نقش اختیار انسانی و تکیه بر عقل کمرنگ است و اشعري است. اگرچه در تمامی آموزه
از گیرد، اما این اندیشه در کالم خرقانی ي حق است که جاي عقل و اختیار را می»اراده«و » دل«این 

اي برخوردار است: برجستگی ویژه
).91ص»(گفت: این خلق همه بامداد و شامگاه در بند... که وي را یابند، یابنده است که او وي را خواهد«

) و این خداست که موجب  آراستگی، پرورش و تأدیب و 83یابد(می» حکمت«بنده با نظر حق است که 
)153: 1384ي اوست در بنده(شفیعی،»دهآور«نیز » ایمان«) و 83سلطنت بندگان است(

"خرقانی"طور برجسته در تفکّر نجم الدین دایه نیز در اثر معروف خود به این اعتقاد در میان عرفا و به

ها است و ارادت نه از ي سعادتبدانک ارادت دولتی بزرگ است و تخم جمله«گوید: اشاره نموده، می
گوید که او را که شیخ ابوالحسن خرقانی مییدي حق است. چنانصفات انسانیت است بلکه پرتو صفت مر

).250: 1387دایه، »(خواست که ما را خواست
. موانع راه حق2

کند.او ترین مانع وصال او معرفی میمهم» عنایت حق«خرقانی در تعالیم خود عقل و خرد را در مقابل 
)، اما در این مسیر دور پایان 206داند(شود، دور میمیراه رسیدن به بهشت را نزدیک و راهی را که به خداي 

گیر حرکت او. شود و موانعی پیشگیر سالک میهاي فراوانی گریبانها و دشواريسختی
را از آن نزدیکان به » نماز و روزه«داند و را خاص نزدیکان به خدا می» فکرت«وي گرچه در جایی

اري نیز بر نارسایی عقل و خطر گمراهی اندیشه دارد. او به نقل از ) اما تأکید بسی617: 1389خلق(عطار، 
).111افتد(، مرد به قدر دو سال راه از خدا پس می»با یک اندیشه  ناصواب« گوید که می"علی دهقان"

در قلمرو «گردد. اشعریون هایی از اعتقاد به کالم اشعري آشکار مینگرش خرقانی به عقل نیز با نشانه
یلی که باید براي عقاید جزمی و  اصول دین آورد بر خالف محدثان و اخباریون، هرگز ارزش دلیل عقلی دال

شمارند اما در عین حال توسل به دلیل عقلی را نیز به این علّت که از طرف پیغمبر و اصحاب را کوچک نمی
بل  ایمان و مسلّمیات اساسی ذلک عقل را در مقاآن عمل نشده، الحاد و بدعت و زندقه نمی شمارند. مع

).157-158: 1389کربن، »(دانندمذهبی حجت مطلق نمی
ي مطلق بدان معتقدان به کالم اشعري بر اهمیت و نقش عقل واقفند اما برخالف اهل اعتزال تکیه

خوانند.یابی به اصول صحیح، به کمک عقل فرامیندارند و عوامل دیگري را در دست
: 1389تواند به خدا راه یابد(عطار،پس نمی» به ذات خود نابیناست«عتقد است که عقل خرقانی نیز م

چیز را راست کرد، چرا که تا با ارادت توان همهبه علم نمی« گوید که چنین از کالم بویزید می). وي هم593
).115»(دل در برابر حق نایستی سودت ندارد
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توانند به سوي ایمان، دل و نفس نیز به خودي خود هرگز نمیعالوه بر عقل، عوامل دیگري چون تن، 
گشا باشند، بلکه این اخالص است که با گزینش عمل، باعث فناي نفس از خود و در نتیجه وصال به حق راه
).592: 1389گردد(عطار،حق می

آن چیزي است که حق اشاره دارد، » معرفت«هاي دیگر که به از بین بردن تأثیر عقل در از جمله آیین
ي سریعی که عقل در آن هیچ دخالتی آن عبارت است از تجربه«شود و در گنوس آیین هلنیستی مشاهده می

).35: 1388نیکلسون، »(ندارد و شهود حق است در قلبی که به روشنی خداوند منور گردیده
واسطه وجود ندارد و ي معرفت حق و رسیدن به خداوند، جایی برايحقیقت این است که در تجربه

کند. اهل عرفان در اعتقاد به این اصل تا خصوص در اعتقادات اولیاء صوفیه برجستگی خاصی پیدا میاین به
فناي «بر روند که هر نوع توجه به غیر، معصیتی است در برابر او  و حایلی در وصال او. عالوهجا پیش میآن

گردد و در از لوازم معرفت محسوب می» بقاي به صفات الهی«و » زدوده شدن صفات بشري«، »انیت بنده
).35-113ها نیز فاعل حقیقی، خداوند است(همان: ي اینهمه

هاي وصال:. راه3
ي یابی بنده در مسیر معرفت حق است خواست و ارادهچه عامل راهتر اشاره شد، آنطور که پیشهمان

ین مسیر و نیز جوانب دیگر آن، از جمله مسائلی است که شیخ هاي االهی است اما پرداختن به ویژگی
) 69»(بی نیازي«و » سخاوت«، »پرهیز«ي ابوالحسن بدان پرداخته است: او درویشی را دریایی از سه چشمه

گوید:داند و میمی
به آن چه راه ضاللت است آن راه بنده است» هدایت«و دیگري » ضاللت«راه بر دو قسم است یکی راه 

و » رسیدم«خداوند و آن چه راه هدایت است آن راه خداوند است به بنده. و تفاوت این دو راه را در 
). 607: 1389، رسید(عطار، »رسانیدند«نرسید و هرکه گوید » بدو رسیدم«که گوید داند. آنمی» رسانیدند«

مختصر همت، به هیچ مقام اگر بنده«است و » اول منزل کرامت«است و » هزار منزل«، »هدایت«درراه 
) و در این طریق، نخست عامل برانگیزاننده و رساننده نیاز بود و سپس خلوت و پس اندوه 607همان: »(نرسد

و آنگه دیدار و سپس بیداري.
اندوه  نزد حق «آورد؛ بنده اي که  با راه هر راهی که سالک در پیش گیرد نیز، نتایج خاصی به بار می

شود و آن که به نیاز رود توانگر و آن کس که با دست شستن از خویش رود، خداوند آب و هوا یرود، شاد م
).593همان: »(را مسخّر او گرداند

اندوه؛ راهی براي رسیدن:
تأکید بسیار » اندوه«شیخ، ابواب مختلفی براي معرفت حق قائل است. اما در میان این طرق گوناگون بر 

تر است:داند که از جانب حق نیز پذیرفتهترین راه میورزد و آن را برمی



6947 هامجموعه مقاله

اگر در معرفت سخن گویی هفتصد باب است و هر بابی هفتصد شاخ.... عالم علم برداشت و ... زاهد «
).101ص »(زهد برداشت و ... عابد عبادت برداشت ... تو هم اندوه بردار تا با خدایت خوش بود

راه خداي را عدد بنتوان «خواند و به عدد انفس عالم: را ناشمار میدر قالب سخنی دیگر، راه خداي 
است که به » اندوه «شمار هاي بیاما باز در میان این راه». کرد، چندان که بنده است به خداي راه است

خواند. راه دشواري که اگر حدیث روندگانش بر خدا خواند، آسمان و زمین خواست حق او را به خویش می
).87گریند(خون 

ي نفس انسان و هاي بسیاري از تأکید بر غم و لزوم گریستن در تزکیهدر تعالیم دیگر عارفان نیز، نمونه
توان گفت غالب صوفیان و عرفا بدین مسیر گام که میطوريخورد. بهگشایش سدهاي راه وصال به چشم می

ي بندگان را دوست دارد همواره تکرار ه خداوند گریهدانند و این اندیشه کاند و آن را برترین شیوه مینهاده
).77»(ي بندگان است، خاصه گناه کاران ...آبی است که خداي دوست  دارد و آن آب دیده« شود: می

هاي اساسی تفکّر و از جمله ترتیب؛ تشویق سالک به غم و اندوه و ترجیح آن، از موتیفبدین
گردد. از میان شش رباعی منسوب به شیخ ابوالحسن انی محسوب میي خرقهاي اصیل اندیشهمایهبن

ي غم گراي خرقانی اشاره دارد:طور دقیق به اندیشهي آن بهخرقانی، دو نمونه
ریختریخت /  غم خار و خسک بر سر راهم میاز جور و ستم شرر زآهم می«

)156»(ریختهم میي   حسرت   ز  نگاکردم  / خونابههر گه که به سوي او نگه  می
با یارم و دایم دلم از غم ریش است /  در وصلم و محنتم ز هجران بیش است«

همان)»(تلخ است   شراب عیش در  کام دلم /  حالی  دارم  که نوش  برین  نیش است
. اخالق در کالم خرقانی:4

در جهت وصال حق عنوان عواملی براي حفظ پاکیلزوم توجه به اخالقیات فردي و اجتماعی، به
شود:مطرح می

). به همین دلیل، 101»(خداي جل جالله، شما را به دنیا پاك آورد، شما از دنیا به حضرت پلید مرویت«
نماید.در این راه اشاره می» اخالق «این عارف برجسته نیز فراوان بر لزوم توجه به 

. عادت به ذکر حق:4-1
نماید ذکر و یاد حق است از جانب بنده. رد و فراوان بدان توصیه میاز مسائلی که شیخ بر آن تکیه دا

پدید «داند که می» ذکري خوش«وي ضمن ذکر ماجرایی از زبان بویزید بسطامی، تنها عامل گشایش درها را 
).112»(آمد

ند یا به زبان کجالله مشغول باشد یا به دل او را یاد میپیوسته باید که از اندام مؤمن یکی به خداوند جلّ«
کند یا به قدم زیارت مردان بیند یا به دست سخاوت میگوید. یا به چشم دیداري او را میذکر او همی

ورزد و یا از کار بدرد یا از خرد معرفت همیکند یا از ایمان یقین همیرود و یا به سر خدمت مؤمنان میهمی
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ن کسی من کفیلم که چون سر از گور بر کند کفن چنیکند. اینورزد و یا از قیامت حذر میاخالص همی
).78»(رود تا بهشتکشان می

. لزوم راست بودن دل با زبان4-2
چه منظور است، عاملی در روایی آن» لزوم راست بودن دل با زبان«در تعالیم خرقانی عالوه بر ذکر، 

).113»(ددل با زبان راست کن، حاجت تو روا شو«اي است: کنندهمهم و تعیین
دانیش و گویی می«شرط مهم دیگر این است که خداوند را به تهمت نباید دانست و پنداشت که 

: 1389عطار،»(دانستیخداي را چنان باید شناخت که هر چند میدانیش گویی کاشکی بهتر می«بلکه » ندانیش
606.(

است، فراوان از جانب شیخ مورد این مسأله که نشانگر اعتقاد به ناتوانی انسان در شناخت حق تعالی
توجه قرار گرفته است.

. ریاضت تن، وصال حق3- 4
هاي دینی مختلف و تعلیمات برخی از دیگر ادیان و مذاهب از جمله تعالیم رایج صوفیانه که در گرایش

ناپاکی ها و ها،هایی دارد، ریاضت تن و عذاب جسم است. اعتقاد بر این است که با رنج تن، بدينیز نمونه
گردد و آمادگی الزم براي حضور حق را در خویش کسب ها از انسان جدا شده، قلب صافی میپلیدي

نماید:می
شب شود و خلق بخسبند تو این تن را در غل و پالس و تازیانه چرمین دار که خداي تعالی، بر «.... 

خواهم. گوید: بنده من هی؟ بگو: الهی تو را میخوااین تن مهربانی دارد، گوید: بنده من از این تن چه می
هر روز آثار لطف و «دهد که: طور ادامه میو در توجیه این عمل، این» دست از این بیچاره بدار ، من آن توام
).100»(ها نو کنیمرحمت موال بر ما نو شود تا نیت با دل

. ابن الوقتی4- 4
و عدم توجه به آینده و زمان "حال"، اهمیت پردازش بهعرفانی خرقانی–از تعالیم دیگر اخالقی

ي عرفان هاي رایج و بسیار با سابقهدانستن، نیز از اندیشه» شرط طریق« بودن را، "ابن الوقت"روست. پیش
اسالمی است:

).78»(وقت ناآمده از تو طاعت نخواست، تو نیز روزي فردا که ناآمده است امروز مخواه....«... 
اهمیت خانواده.4-5

شود هاي تعلیمی خرقانی محسوب میاحترام به همسر و لزوم توجه به خانواده از محورهاي اندیشه
ابراهیم، صلوات اهللا علیه، از ساره گله کرد به حضرت خداوند، فرمان آمد: با «گوید: وي از زبان بویزید می

).111»(را رها کنساره مدارا کن تا بتوانی زیست و نفرمود که: ساره 
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اي است که در طی این حکایت مورد تأکید قرار ي اساسی و برجستهتعهد به خانواده و همسر، آن نکته
گیرد  و عاملی مهم در قبول خداوند.می

خدمت به «وي با طرح ماجرایی دیگر بر لزوم  خدمت به مادر اشاره دارد و رسیدگی به مادر را بر 
».نیازخدمت بی«است و این » خدمت محتاج«نهد و می گوید آن ترجیح می» خداوند

. صفات دیگر4-6
هاي اخالقی یادشده، شیخ، سخاوت، پرهیز و صحبت نیکان را در کنار ذکر خداي قرار در کنار توصیه

سنگ اگر هزار فر«گوید: تأکید نموده، می» سلطانیان«دهد و بر اهمیت و ارزش دوري از مرکز قدرت و می
).72: 1384شفیعی، »(باشیبشوي تا از سلطانیان یکی را نبینی، آن روز سودي نیک کرده

دارد و نیز ها بر حذر میهاي ابلیس شمرده و آدمی را از آنچنین حسد و حرص را از ویژگیوي هم
).113رد(داداند که افراد را از ورود به سراي خداوند بازمیبخل و تکبر را از جمله عواملی می

شود، وي در ضمن ي خرقانی محسوب مینیز از صفات نیکوي موردتوجه و توصیه» وفاي به عهد«
گوید خدا جبرئیل و میکائیل را در چنان بر لزوم وفاي به عهد تأکید دارد که میماجرایی از حضرت موسی آن

).109د(به موسی بر او فرستا» قبول عهد«قالب باز و کبوتر براي آموزش لزوم 
. اشاره به رویت حق:5

شود، در ضمن آیات مختلف گاه با صفات تنزیهی فراوان قرآن کریم که مباحث گوناگونی را شامل می
صوفیه بیش از آن که او را به «و گاهی نیز  با صفات تشبیهی از حق یاد کرده است. این در حالی است که 

).54: 1388نیکلسون، »(فات تشبیه وصف کرده اندصفات تنزیه در اقوال شان وصف کنند، به ص
ي این صفات تشبیهی حق، اعتقاد به امکان دیدن خدا (قابل رؤیت  بودن حق) با چشم سر از جمله

است و این از جمله عقایدي است که معتقدان مذهب اشعري (برخالف اهل اعتزال) بدان قائلند. اعتقاد به 
شود.عنوان یک اشعري مذهب نیز دیده مییز بهاین اندیشه در کالم ابوالحسن ن

دیدنش   از   گریه    نیاراید    چشمآن دوست که دیدنش بیاراید چشم /  بی«
)141»(ما   را   ز   براي  دیدنش باید چشم /  گر دوست نبیند به چه کار آید چشم؟! 

ي خلق و حق (توجه به خلق خداي):. خرقانی: واسطه6
ي ها در دنیا و آخرت موضوعی است که همواره در عرصهگیري از آني مردم و  دستامهتوجه به ع

اي که در سخنان پیامبر(ص)، امامان و گردد. مسألهعرفان اسالمی، از سوي برخی صوفیان و عرفا طرح می
گردد.گیري از بندگان گمراه پشتیبانی میو دست» شفاعت«حتّی قرآن، اغلب با عنوان 

است که از » هاترین عشقترین و پایندهترین، لطیفانسانی«ي بشریت، شق پایدار به زندگی و آیندهاین ع
رود که صوفی عشق به خاطر جا پیش میعشق تصوف تا آن«گردد. سوي شیخ ابوالحسن خرقانی طرح می

ها از یی ابدي تمام تودهکند. به پاس رهاها، آرزوي مرگ میي آنها، به جاي همهي انسانحیات جاوید همه
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کاران، آتش کیفر را براي همیشه درست به جان ي تباهي احتمالی عذاب گناه، حتی به جاي همهشکنجه
).309-310: 1387الزمانی، صاحب»(خرد، این عشق تصوف استمی

).207»(دوستی خداوند در دل آن کس که بر خلقش شفقت نبود نیست«شیخ ابوالحسن معتقد است 
و » کاشکی حساب همه خلق با من بکردي تا خلق را به قیامت حساب نبایستی دید«کند که همواره آرزو می

). او که خلق را 162: 1389عطار، »(کاشکی که عقوبت همه خلق مرا کردي تا ایشان دوزخ نبایستی دید«یا 
).112یان حکم خود و خلقش( کند م» سپري«خواهد که او را داند، از خداوند میمی» طاقتبی«و » ضعیف«

میان حق و عارف پس از » میانجی دانستن مردم«دهد و ضمن خداوند نیز بارها او را مورد خطاب قرار می
یا دعایی. و از » علیک السالمی«کند، حتّی به حق تأکید می» گزاري مهمانان حق«) ، بر لزوم 95مرگ او(

). 95خواهد در این کار از خداوند یاري طلبد(ارد، میصوفی که حقّ این کار را به خوبی نتواند گذ
گوید:ترتیب، شیخ خطاب به مریدان و درویشان خویش میبدین

هر که در این سرا در آید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه خدا به جان ارزد، «
).163» (البته بر خوان ابوالحسن به نان ارزد

). 163-164است(» درخورد عقل ایشان«گوید چه با خلق میآن» داند از خداوند می«وي که بسیار
گوید: اهللا و بس!(شفیعی، طلبد و از صوفی سالکی که فقط میمی» نشان بندگی«خداوند نیز از این خلق 

).587: 1389عطار، »( نشان خداوندي) «75: 1384
. ارتباط با حق:7

گیري ارتباطی ویژه میان یان بنده و پروردگار وجود دارد، منجر به شکلعشق و محبت خاصی که م
چنان نیست که بتوانیم بگوییم «گردد. قرآن نیز به حق به این محبت بین انسان و خدا اشاره دارد اما ها میآن

ي مکالمهي دیگري که در). نکته33: 1388نیکلسون، »(که تصور صوفیه از حب الهی برخاسته از قرآن است
در «است منی که » من«ي استقالل کردن با اوست و این نشان دهنده» تو«و » من«شود، خرقانی با حق دیده می

است که اعمال او را اراده و تعیین » تو«اگر چه در  نهایت امر، این ». رد و قبول آزادي کامل دارد
).101: 1388نماید(نیکلسون، می

به باالي «است » دلقی«گوید طور که خرقانی میحق است و همانتمامی وجود سالک محو در
).588: 1389عطار، »(حق

بودن «نماید هاي مختلفی که پروردگار بر او آشکار میدر این مکالمه با حق، وي بارها در برابر نعمت
و »  جواهرمروارید و«)  و بر 17) و این نعمت بزرگ را بر بهشت (17داند(ترین نعمت میرا بزرگ» حق

).593: 1389نهد(عطار،برتري می» هاي روي زمیني گنجهمه«
).578: 1389عطار، »(خدایا من به  دنیا از چون تو خداوندي برنگردم«
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مرا با تو مخاطبه بر چهار «کند که دهد و بر او ندا میخداوند نیز این بنده را مورد خطاب خود قرار می
پیش از آدم «افزاید ) و می95» (مرا خود کار به دل و مال بیش است«و » زبان و مالبه دل و تن و «چیز است: 

).87» (ام تو را به دوستی گرفته
کند این خداوند است که از سالک اشاره می» خلق «اما حق در مکالماتی که با سالک دارد، فراوان به 

اي را میان خود و ). بوالحسن نیز هیچ واسطه594: 1389خواهد تا بندگان را در قیامت شفاعت کند(عطار، می
خواهد که ملک الموت را نزد او نفرستد چرا که پسندد حتّی براي گرفتن جان خود نیز از خدا میخدا نمی

).45: 1384شفیعی، »(جان از تو هاگرفته ام، به ملک الموت ندهم«...
گاه گاه وي در » گستاخی«ن تمایز می بخشد اما آن ویژگی که مکالمات وي را از ارتباط سایر صوفیا

او که معتقد ». خودمانی بودن  و صمیمیت است نه تجاوز از حد«ي با حق است. منظور از گستاخی مکالمه
گوید و )، به گستاخی و صمیمیت سخن می614: 1389است این راه، طریق دیوانگان است و مستان(عطار، 

است که در عرفان و تصوف  عرفانی و لحظاتی در ادب عرفانی شدهاین صمیمیت او با خدا سبب پدید آیی 
».در جهان همتایی ندارد«نیز 

) و 258درگاه بهره برده یکی یحیی معاذ رازي (وفات، » گستاخ «عطار براي دو تن دیگر نیز از تعبیر 
گوید:دیگري ابوالعباس قصاب آملی. اما در حقّ ابوالحسن خرقانی می

و مترجم قدیمی » ضرت آشنایی عظیم داشت و در گستاخی کرّ و فرّي که صفت نتوان کرددر ح« 
براي شرح این گستاخی بهره برده است. اما » له مع اهللا تعالی مقام االنبساط « تذکره اولیاء  نیز از تعبیر 

ید نیست بلکه فضاي حلّاج و بایز» سبحانی اعظم شأنی «و » اناالحق«غرض از این صمیمیت سخنانی از قبیل «
اي است که خرقانی در ارتباط با حق داشته و این فضاي روحی را با جهان روستایی خویش و روحی

بوالحسن در غیاب » من«ها، کردن» تو«و » من«و در این ». ابزارهاي پیرامون خود در آمیخته و بیان داشته است
).24-46: 1384را(شفیعی، » حق«ا دید، هم ر» من«توان هم است و او عقیده داشت که نمیمطلق بوده

شود، بدون شک از یک ویژگی درونی سالک ناشی می میاین ویژگی بوالحسن که در ارتباط با حق دیده
شود.هاي این نوع سخن گفتن در مکالمه با خلق نیز در سخنان او دیده میگردد و نمونه

علیه السالم دوستی داري؟ گفت: دارم.گفت: روزي شیخ از صوفی پرسید که: دوست داري که با خضر«
اي باز ده، نیکو نبود که نان سال تو چند است؟ گفت: نود و هفت. گفت: نان خدایی نود و هفت سال خورده

).70»(خداي خوري و صحبت با خضر داري
که شود. خدایی لحظه هایی هم هست که بوالحسن در مقام هیبت و خوف در برابر خداوند حاضر می

اي ي او رهایی ندارد. شمشیري خون آلوده و تازیانهریزد و هیچ دوست از تازیانهخون پیغمبران را می
در بیابان به فزع » شیران«و » هامالئکه در آسمان«). خدایی که از ترس یاد او 59: 1384زهرآلوده(شفیعی، 

).    83افتند(
نتیجه
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چه که در است با آنلحسن خرقانی به خویش اختصاص دادههاي شیخ ابواتصویري که خدا در اندیشه
ها را آفریده نخست، شود بسیار متفاوت و مغایر است؛ خدایی که انسانتفکّر دیگر عرفاي اسالمی دیده می

شود. این خداي الیزال عشق از جانب اوست. معبودي مهربان ، لطیف و بخشنده که با چشم سر دیده می
شود، گیرد. خمشگین میاي انسانی به خود میب حمل یگانگی او را ندارد گاه چهرهآسمانی که هیچ کس تا

کند.می»  تو«و » من«اش ورزد و با بندهاز بندگان گله کرده، مکر می
گردد هاي وصال او محسوب میریاضت تن، صفات نیک اخالقی، خدمت به خلق و به ویژه اندوه از راه

موانع آن.و در مقابل علم و عقل و خرد 
گیري چگونگی این تصویر خاص و ویژه از حق تأثیر بسیاري گذاشت گرایش او به چه در شکلآن

هاي خرقانی با سایر محسوب ي اندیشهکالم  و مذهب اشعري است. البته عاملی که سبب تمایز ویژه
ت. اسگردد، شخصیت خاص اوست؛ عاملی که رنگ و بویی دیگر به کالم وي بخشیدهمی
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ي احمد آرام، تهران؛ نشر فرهنگ اسالمی.)، خدا و انسان در قرآن، ترجمه1373هیکو ایزوتسو، توشی(–
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.114، ورق 869سال 
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ثالثبررسی موسیقی درونی و میانی در آثار اخوان 
1طاهره مختاري

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده
دکتر علیرضا شاهینی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده

چکیده
بهییمعناارتباطاتولفظیتناسباتیعنیمعنوي؛ولفظیبدیعازمتعدديهاينخباکلمات«ادبی زباندر

پیوستگیازمعنایی،چهباشدلفظیلحاظبهچههاتناسبوهاارتباط). این89: 1374شمیسا، »(اند.مربوطهم
آید.میوجودبههاواژهمیان

براي هر هایینمونهاین مقاله در زمینه بررسی موسیقی درونی و میانی در آثار اخوان ثالث است که با ذکر 
ها و ها و ابعاد زیباشناسی، شیوههاي وي؛ آثار علم بدیع، نقش آنبر اساس سرودهکدام از موارد ذکر شده

شود.شگردهاي اخوان در پدید آوردن موسیقی شعر نمایان می
منبع استفاده شده است که در نهایت با 51اي انجام یافته و در تدوین آن ازاین پژوهش به شیوه کتابخانه

، به بررسی موضوع مورد بررسی پرداخته شده است.توجه به مطالعاتی که انجام شد
شعر نو، اخوان ثالث، موسیقی درونی، موسیقی میانی.ها:کلیدواژه

مقدمه-1
ها و شگردهاي اخوان در پدید ها و ابعاد زیباشناسی، شیوهآثار علم بدیع، نقش آنازحاصلموسیقی

نوع موسیقی،اینگویند. درمیمیانیوسیقیم(شعر) راهنريمنسجمشبکهیکآوردن موسیقی شعر در
درواستالفاظبهکالم وابستهزیباییوزینتچوناست،معناییارتباطاتازبیشلفظیتناسباتاهمیت
.آیدپدید میصوتیهايهماهنگیایجاداثردرشعرموسیقیحقیقت

وداردرويپیشدرراهنريخالقیتزاپهناوريقلمروخویش،کلماتموسیقیبامیانی شاعرموسیقیدر
دیگرباکهداردراخویشویژهشعر موسیقیهروداراستراخودخاصآوایینظامشاعري،هراعتباربدین
برايتواندمیداراست. شاعرراخودخاصنظامانداز،این چشمدرمصراعهرحتّیواستمتفاوتهابخش

مصوتویژهبههامصوتدهد.قرارهمدر کنارصحیحطوربهراهاواژهالفاظ،مساويغنايایجادوهماهنگی
کهابیاتیاند. بنابراین درطنینصرفا2ًهاصامتزیراهستند؛هااز صامتترآهنگخوشمجموعهیکدربلند

1. tahereh_mokhtari@yahoo.com
یکسرههواگذرگاهآنهاادايدرانسدادي کههايصامتاول،دسته:شوندمیتقسیمدستهدوبهحدوثچگونگینظرازهاصامت- 2

آنانواعادايدرکههاییصامتدیگر،دسته.گویندمییزنانفجاريهايآنها صامتبهو» ءق،گ،ك،د،ت،ب،پ،«مانندشودمیبسته
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یااهنجاريفرهايگونهدارد. اماوجودبیشتريطنینیاآهنگهاستصامتبیش ازآنهايمصوتدرصد
.1استمعناییتوازنولغويواژگانی،توازن آوایی،صورت:چهاربهشعرمیانیموسیقیدرسازيبرجسته

ومتوالیواژهدومیانگاهتکرارشود. اینمیگفتههامصوتوهاهماهنگ صامتومنظّمتکراربهآوایی؛توازن
بیت است.یامصراعسطحدرتمامی واژگانمیانگاه

ترین بررسی زیباترین و شاخصتوان اینگونه بیان کرد که از جمله اهمیت و ضرورت این تحقیق می
و در این راستا استوزن و آهنگ آن در جهت شناخت ذهنیات و تفکّرات شاعر،ي موسیقی شعرجلوه

ثیر ناشی از آن و هاي گوناگون موسیقی شعر ضرورت تام دارد. آهنگ و موسیقی، زیبایی و تاپرداختن به جنبه
همچنین موافقت آن با طبع زیبا پسند انسان، شرط اساسی در ماندگاري و جاودانگی شعر و شاعر دارد.

در ناچیزتواند قدمی هرچند شک بررسی اشعار او میباشد، بیشاعران معاصر میجملهثالث ازاخوان
و همچنین عالم موسیقی شعر او برداردشناسایی و معرفی این شاعر و دنیاي نهفته در آثار وي به خصوص

گامی کوچک در راستاي ترویج زبان و ادب فارسی باشد.
بر غناي لذا ،را بررسی نکرده استاین موضوعکنون کسی به صورت جامع تااز اینرو به این علت که

.افزایداین اثر می
براي مخاطبان ادبیات است تا یکی از آثار معاصرو کاربردي این پژوهش معرفیاهداف علمیاز جمله 

دانشجویان ادبیات فارسی و دوستداران شعر را با شاعران ، همچنینتري گشوده شودفارسی یک افق وسیع
محقّقان حوزه ،محقّقان ادبیات فارسی، کند و براي استاتید زبان و ادبیات فارسیمعاصر بیشتر آشنا می

.داردالعادهاهمیت فوقو ادب فارسی در سطح بین المللو در نهایت براي ترویج زبان موسیقی در شعر
روش تحقیق-2

اي است و شیوه تحقیق به صورت تجزیه و تحلیل روش بکار رفته در این پژوهش به صورت کتابخانه
ه باشد. براي انجام این کار ابتدا با مراجعه به دیوان شاعر و سپس با استفاده از کتب انتشار یافتادبی محتوا می

هاي درونی و میانی آثار این شاعر هاي موسیقی شعر و اوزان عروضی و تجزیه و تحلیل آن به جنبهدر زمینه
گرانقدر پرداخته شده است. 

ثالث است و حجم برداري از تمامی آثار اخوان ها در این پژوهش به صورت فیشابزار گردآوري داده
ي استقراء تام تحلیل و بررسی عقالنی انجام شده ش به شیوهنمونه شامل تمامی آثار اوست و چون این پژوه

گیري اعمال نگردیده است.ي نمونهاست، در آن هیچ شیوه
هاتجزیه و تحلیل داده-3

» ژز،ش،س،«مانند گردد.منقبض مییاتنگآنگاهگذربلکهشود،نمیتامحبسآیدمیگلونايازکههواییونیستهوا بستهگذرگاه
).54-43: 1366(ر.ك.: خانلري، .شودمیگفتههمسایشیهايصامتهاآنبهکه

.276-273: 1378و ماهوتیان، 139- 113: 1377مقدم، ، علوي305-171: 1373.:  صفوي جلد اول، ر.ك-1
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به عبارت دیگر، هماهنگی که در محور افقی و عمودي شعر وجود دارد.موسیقی شعر؛ یعنی نظم خاصی
شناختی و بدیعی که به سبب آن معنا در بافت شعر ر گونه آرایه زیباهها وها و مصوتها، صامتمیان واژه
شود که به علّت وجود موسیقی در شعر، به مجموعه عواملی گفته میهمچنینیابد.گیرد و نظام میشکل می

.بخشدمیامتیازروزمرّهزبانازراشعرآهنگ و توازن، زبان
گونه بوده که عبارتند از: موسیقی بیرونی(وزن عروضی)، موسیقی شعر فارسی در ادوار مختلف بر چهار 

موسیقی کناري(ردیف و قافیه)، موسیقی درونی(بدیع لفظی) و موسیقی معنوي(بدیع معنوي).
که در مورد بررسی قرار گرفته استاخوان ثالث ر اشعدر ادرونی و میانیدو نوع موسیقیدر این پژوهش

.شودزیر به تفصیل بیان می
معاصر بر خالف شعر کالسیک، به موسیقی بیرونی و کناري کمتر توجه شده و در عوض شاعران در شعر
هایی که اند. از جمله آرایهسازي موسیقی شعرشان، بیشتر به موسیقی درونی روي خوش نشان دادهدر راه غنی

هاي لفظی خوانده آرایهاست؛ تمامی آنچه را که» تکرار«در موسیقی درونی شعر معاصر کارکرد فراوانی دارد 
ها چیزي جز آرایی است زیرا وجه مشترك همه آنهایی از تکرارهاي هنري یا واجشود، در حقیقت گونهمی

). شاعران زیادي از موسیقی شعر در آثار خود استفاده 1390قادیکالیی و روحانی، ها نیست(عنایتیتکرار واك
ثالث بوده است. اخوان ثالث در شعر و.. یکی از این شاعران اخواناند مانند بیدل دهلوي و فروغ فرخزاد کرده

گرایید و آثاري دلپذیر در هر دو نوع شعر به جاي نهاد.کالسیک ایران توانمند بود. وي به شعر نو
هاست. موسیقی لطیفی که با استفاده غناي موسیقایی آن،شعرهاي نوي اخوانهايترین ویژگییکی از مهم

ها و جواري واژگان و تکرار صامتنشینی و همموسیقایی زبان فارسی و ترکیب و همهاياز ظرفیت
خانواده و حتی تضاد و تناسب و مراعات نظیر، در کنار وزن عروضیهاي همها و به کارگیري واژهمصوت

به و هواي خاصیکناري و درونی، پدید آمده است و حال هايوري از تأثیر موسیقایی قافیهنیمایی و بهره
ترین عواملی است که غناي موسیقایی درونی در کنار موسیقی بیرونی، از مهمبخشد موسیقیشعرهاي وي می

موسیقی شعر در اشعار ،). لذا در این پژوهش1391آورد (ترابی، مهدي اخوان ثالث را پدید میشعرهاي
گیرد.موسیقی شعر مورد بررسی قرار میثالث از لحاظ اوزان و بحرهاي به کار رفته و نوع اخوان
رويپیشدرراهنريخالقیتازپهناوريقلمرو، خویشکلماتموسیقیباشاعر«میانیموسیقیدر

کهداردراخویشویژهموسیقیشعرهروداراستراخودخاصآوایینظامشاعري،هراعتباربدینودارد
شاعر. داراستراخودخاصنظامانداز،چشمایندرمصراعهرحتّیواستمتفاوتهابخشدیگربا

- مصوتدهد.قرارهمکناردرصحیحطوربهراهاواژهالفاظ،مساويغنايایجادوهماهنگیبرايتواندمی

اند. طنینصرفا1ًهاصامتزیراهستند؛هاصامتازآهنگترخوشمجموعهیکدربلندمصوتویژهبهها

بستهکسرههوايآنهاگذرگاهدرادايهایانسدادي کهاول،صامتدسته:شوندمیتقسیمدستهدوبهحدوثچگونگینظرازهاصامت-1
هوا بستهگذرگاهآنانواعادايدرکههاییدیگر،صامتدسته.گویندینیزمیهایانفجاروبهآنها صامت» پ،ب،ت،د،ك،گ،ق،ء«شودمانندمی
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اما.داردوجودبیشتريطنینیاآهنگهاستصامتازبیشآنهايمصوتدرصدکهابیاتیربنابراین د
لغويواژگانی،آوایی،توازن: صورتچهاربهشعرمیانیموسیقیدرسازيبرجستهیافراهنجاريهايگونه

تکراراین.شودمیفتهگهامصوتوهاصامتماهنگهومنظّمتکراربهآوایی؛توازن.1استمعناییتوازنو
.بیتیامصراعسطحدرواژگانتمامیمیانگاهواستمتوالیواژهدومیانگاه

الفشاملکههامرتّب صامتتوزیع)الف:استصورتدوبهنیزبیتیامصراعسطحدرهاصامتتوالی
نامرتّبتوزیع)بواستهاواژهندر پایاهاصامتتوالی)2-الفها.واژهابتدايدرهاصامتتوالی)1-

ازايگونهنیزبیتیامصراعسطحدرکوتاهوبلندهايتکرار مصوتها،واژهپایانووسطآغاز،درهاصامت
درهاصامتتوالیازترتیببهنیماواخوانذیلمثالدودرکهچناناست؛میانی شعرموسیقیدرآواییتوازن
:اندکردهاستفادهمیانیموسیقیغنايمنظوربه( ِ)کوتاهمصوتتکراروس)صامتواژها(تکرارابتداي

سوزانسرماسختکه/بیرونبغلازدستآورداکراهبه/یازيکسسويمحبتدستوگر-
)97: 1371ثالث،است...(اخوان

واژگانیسطح تحلیلدرنوعایناست.شعرمیانیموسیقیدرسازيبرجستهدومگونهواژگانی،توازن
آواییتکرار.گرددمیتقسیمناقص (واج)آواییتکرارو(واژه)کاملآواییتکراردستهدوبهوشودمیبررسی

تکرار«که است» زبانیصورتچند«کامل تکرارو گاه» زبانیصورتیک«کامل تکرارشکلبهگاهکامل
ردیفراآغازینتکراربعضیکهاستمصراعیابیتهرپایانومیانآغاز،درزبانیصورتیک» کاملآوایی

میانیاما تکرارشد؛بحثآندربارهکناريموسیقیدرکهاستردیفهمانپایانیتکراروگویندآغازین می
فاصله. باگاهواستفاصلهبدونگاهابیات)یاهامصراعمیاندرواژگان(تکرار

سازيشامل همنشینتوازننوعاین.استنحويتوازنشعر،میانیموسیقیدرسازيبرجستهسومگونه
همنشیندوم،واولمصراعرا درعناصريشاعرنقشی،سازيهمنشیندراست.نقشیسازيجانشینونقشی

همعناصرنشر،ولفدر.استالصفاتو تنسیقاعدادنشر،ولفصنایعشاملقسمتاینسازد.مییکدیگر
کهاستمتوالیومنظّمطوربهمفردعنصرچندهمنشینینیزگیرند، اعدادمیقرارهمکناردرترتیببهشنق

درمتوالیصفتچندهمنشینییعنیالصفاتتنسیقوبیاورندصفتیافعلیکهم نقش،عناصراینهمهبراي
موصوف. براينظمی خاص
میانمعناییحاصل تناسباتمعناییتوازن.استمعناییوازنتمیانی،موسیقیدرفراهنجاريگونهچهارمین

موسیقیازايگونهراآنماوگویندمعنایی میموسیقیآنبهشعرموسیقیبنديتقسیمدرکهاستشعرواژگان
وتلمیحایهام،استخدام،نمایی،متناقضتضاد،النظیر، تناسب،مراعات:چونصنایعی.آوردیمشماربهمیانی

- هاصامتکهبهآن» س،ش،ز،ژ«گردد.مانندمنقبض میآنتنگیاگذرگاهشود،بلکهآیدحبستامنمیمیگلونايازکهوهوایینیست
).54-43: 1366(ر.ك.: خانلري، .شودهایسایشیهمگفتهمی
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هالحظهجویبار/سرشارتهیاز«شعردرثالثاخوانکهچناناست؛قابل اهمیتقسمتایندربدیعیتشبیه
توازن معنایی است، ازايگونهکه)نمایی(متناقضپارادوکس) از121: 1371ثالث، (اخوان» است.جاري

است.کردهاستفاده
بدیع

سازد، مشروط بر این است و کالم را دلنشین و مطلوب اذهان میصنایع بدیعی براي آرایش و زیبایی کالم
صنایع «شوند. بدیع لفظی و بدیع معنوي. که به تکلف و افراط نکشد. صنایع بدیعی به دو دسته تقسیم می

لفظی بدیع آن است که زینت و زیبایی کالم وابسته به الفاظ باشد به طوري که اگر الفاظ را با توجه به معنی 
) بدیع لفظی شامل موارد زیر است:37: 1370فنون بالغت و صنایع ادبی، »(ر بدهیم، آن حس زایل گردد.تغیی

الف) روش تکرار
اساس موسیقی، تکرار است که پایه اوزان عروضی است. تکرار گاهی در شکل قافیه و ردیف(موسیقی 

توان به موارد زیر له مصادیق آن میسازد. از جمکناري) و گاهی در موسیقی درونی شعر، خود را نمایان می
اشاره کرد:

تکرار واج: ملزم کردن شاعر خود را به تکرار یک یا چند صامت یا مصوت در یک مصراع یا بیت به -
کند:برجستگی موسیقی درونی شعر کمک می

اند، آرام و رامها خوابیدهموج
)2ثالث،آخر شاهنامه:طبل طوفان از نو افتاده است.(اخوان

در بیابان و راه دور و دراز
)56: 1369ثالث، کیست کو خسته، کیست کو مانده است؟{تکرار مصوت ر، د، ك}( اخوان

تکرار مصوت بلند(ا) موسیقی شعر را وسعت داده است.
تکرار لفظ نیز یکی از شگردهایی است که براي ایجاد تناسب درونی اجزاي شعر و خلق زیبایی و 

هاي مختلف در آغاز و میان ابیات در شود. تکرار لفظ به صورتر از آن استفاده میي شعهماهنگی پیکره
شود.هاي متقابل به شکل تکرار ناقص یا منظّم دیده میقرینه

من کشم آه، که دشنام بر آن بزم که وي
)5ثالث،آخر شاهنامه:ندهد نقل به من، من ندهم جام به او (اخوان

(تکرار لفظ من و ندهد)
سبوي تشنه کاندر خواب بیند آب، واندر آب بیند سنگچون

(تکرار لفظ آب و بیند)
اخوان در آثار خود به کرات از تکرار لفظ استفاده کرده است.
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/شورانگیزتلخزاللزان:مانندکند؛میایجادموسیقیهمبامختلفواجچندتکرارآرایی،واجدرگاهی

) {ت، ك،آ، ز وا}43: 1387ثالث،خیز(اخوانآتشتاكپاکزاد
ا}-){ن31: 1387،ثالث(اخوانمنشناسممیرادشمنان

کند:االطراف: تکرار واژه با واژگان پایانی مصراع اول در آغازِ مصراع دوم نیز ایجاد موسیقی میتشابه
بیمارم، مادر جان

بینیدانم، میمی
دانیبینی، میمی
در آخر و اول)بینیلرزي(تکرار میترسی، میمی

هاي سکوتدر اقصی پرکنه
سوت، کور، برهوت

هاي سنگین(تکرار واژه وت)هاي رنگین، در خوابحباب
مستیم، مستیم، مستیم

مستیم و دانیم هستیم(تکرار مستیم)
جناس

کند. زیرا روش سازي نیز موسیقی کالم را در سطح کلمات یا جمالت افزون میجناس یا همجنس
)89: 1370بر نزدیکی هر چه بیشتر واکهاست(شمیسا، تجنیس، مبتنی
جناس تام:

جناسی را گویند که در آن دو کلمه بسیط در گفتن و نوشتن یعنی حروف و کلمات یکی، اما از نظر معنی 
با یکدیگر متفاوت باشند مانند: من اینجا از نوازش نیز چون آزار ترسانم.

خور،زن،ز زسیلیزسیلی
)14ثالث، گزیده اشعار: دیوار ترسانم(اخوانوزین تصویر بر 

جناس لفظ:
جناسی است که در آن کلمات متجانس در تلفظ یکی، و در کتابت و معنی متفاوت باشد. مانند:

-کشم، اي عشق      خطانسلم اگر جز این خطاي دیگري دارم(اخوانمن این زندان به جرم مرد بودن می
)82: 1369ثالث، 

باشد و دومی به معناي اشتباه است}زاده میه معناي حرام{خطاي نسل اول ب
هاي سنگ بستن در بیابان با پلنگ{شیر اول خوردنی و ها       پشتهشیر دوشیدن ز شیر شرزه، اندر بیشه

)    509شیر دوم حیوان است}(همان: 
جناس خط:
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گذاري متفاوت به ویژه نقطهجناسی است که که در آن کلمات متجانس در نگارش یکی و از نظر تلفظ و
باشند.:

ثالث، ست پر آب چشم          دل نازك از رستم آید به خشم{چشم و خشم} (اخوانیکی داستانی
1369 :111 (

زیر و زبر از غایت مستی و چو بنشست         مجلس همه از ولولۀ زیر و زبر آمد{زیر و بر}(همان: 
475(

وح و جان         الجرم تحریم گشت و از علل رست آن علیل{غنا و رآن غناي چون عنا، در قالب بی
)387عنا}(همان: 

)438از ایدر برو، تازیان، تا به بلخ       که از بلخ شد روز ما تار و تلخ{بلخ و تلخ}(همان: 
جناس مرکب:

وشتن جناسی است که در آن یکی از دو رکن جناس بسیط و دیگري مرکب باشد. اگر هر دو رکن در ن
را جنس مرکب مقرون گویند و چنانچه دو رکن در نوشتن متفاوت از هم باشند آن را شبیه یکدیگر باشند آن 

جناس مرکب مفروق گویند.
بارید،شبی که لعنت از مهتاب می

-بارید و می){ جناس مرکب مفروق/می16ي اشعار: خارید(اخوان، گزیدهکرد و میو پاهامان ورم می
خارید}
ار نامی چو کامی خوش(همان: داندتسخرتلخشیرینکهدارم/دلیآجینداغدرد،ودریغرستفهچو

){نامی و کامی}44
جناس زاید:

تر از رکن دیگر داشته باشد و آن جناسی است که در آن یکی از دو رکن جناس یک یا چند حرف بیش
حرف زاید گاهی در اول کلمه است. مانند:

درست و راست}-هاها و بشارت{اشارتهاست بود، اما بشارتها درست و رااشارت
)6هر یک به جد و جهد پی استتار خویش{جد و جهد}(زمستان: 

)48{گونه و گون}(اخوان: حیاط کوچک پاییز در زندان: گرفته گونه گون زنهار سوگندي
)1387:102ثالث، این نادر نوادر ایام  کت فرّ و بخت یار نیامد(اخوان

)527تم ز دنیاي جافی امل        ترا باد بند و گشاي عمل{امل و عمل}(همان: گسس
جناس الحق(مضارع و مطرف):

جناسی است که در آن دو رکن جناس در حرف اول یا وسط و یا آخر متفاوت باشند: 
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: 1369الث، ثخوش(اخواناعتصامیامانییاضمانیقولازنهخوانبرآردمنانلبیباریکیآبحتینه
45 (

{جناس الحق بین دو کلمه ضمانی و امانی}
ي حروف:نغمه

عبارت است از تکرار یک حرف در کلمات یک مصراع یا یک بیت، که عالوه بر هماهنگی کلمات و 
افزاید.کند که بر لطافت وزنی و آهنگین بودن شعر میحروف ایجاد نوعی آهنگ نیز می

راسی؟
جون خاله ماسی؟

خواسی؟که ماس میتو بودي
خواسی؟چارقد گارس می
) 204: 1369ثالث، خواسی؟{تکرار حرف س}(اخوانیه دس لباس می

ترصیع
وزن که با یکدیگر همدر بدیع آن است که کلمات قرینه در دو مصراع شعر یا دو پاره نثر عالوه بر این

موازنه است که عالوه بر هموزنی، هستند از نظر حرف آخر(حرف روي) نیز یکسان باشند. در واقع همان
شود: یکسانی حروف آخر کلمات را نیز شامل می

رستم ازین نفس و هوا، زنده بال مرده بال     زنده و مرده وطنم نیست به جز خدا{هوا، بال، خدا} 
)110: 1369ثالث، (اخوان

رد العجز الی الصدر :
شود:عث توازن و آهنگ کالم میي آغازین بیت در پایان همان بیت، باتکرار واژه

آنک، بر آن چنار جوان، آنک
اگر چرخ گردنده اختر کشد    که هر اختري لشکري بر کشد

)108ها: (بدایع و بدعت
ادیمیستشدهتبوتابازحریرمهمچوبودکهدیمی

)125: 1387ثالث، (اخوان
رد الصدر علی العجز:

ایانی بیتی(عجز بیت) در آغاز بیت بعدي(صدر بیت) تکرار شود. مانند:ي پعبارت است از اینکه کلمه
مستیم، مستیم، مستیم
مستیم و دانیم هستیم

کوهی که سر نهاده به بالین سرد ابر



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال6962

)164:شکارو(زمستان ي کوه را شکوهابري که داده پیکره
اي گشته سوار جلد تازي      خر، پیش سوار علم، تازي!

)269: 1369ثالث، علم یکی است تازي و رازي(اخوانم دین باید       بیتازیت زبهر عل
ردالقافیه

عبارت است از این که قافیه مصراع اول مطلع غزل یا قصیده در آخر مصراع دوم بیت نیز تکرار شود.
ایع و کردم(اخوان، بدجوابشکوفتدربهحلقهاگرکردم       ماهنابشمیازمستوبستمدرکهشب

)380ها: بدعت
خوابدرسهمگیندیويهمچو

مهتابدرنیمسایهبهنیمیپیکرش
آرامبرکهکناردر

گلسنگازپوشیدهايصخرهاوفتاده
)120(آخر شاهنامه: آبدردگرلختیوخفتهساحلبهلختیتنشکز

ردالمطلع
یا قصیده در بیت آخر همان قصیده عبارت است از تکرار مصراع اول یا مصراع دوم بیت اول(مطلع)غزل 

یا غزل.
باریدچند گامی بازگشتم، برف می

گشتمباز می
باریدبرف می

جاي پاها تازه بود اما
باریدبرف می

گشتمباز می
باریدبرف می

شد، لیکجاي پاها دیده می
باریدبرف می

گشتمباز بر می
باریدبرف می

جاي پاها باز هم گویی
کشد لیدیده می
باریدبرف می
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گشتمباز می
باریدبرف می
باریدبارید، میبارید، میبرف می

گشتم}بارید، باز، میجاي  پاهاي مرا هم برف پوشانده ست{ردیف ذکر شده: برف می
)38(اخوان، ثالث، آخر شاهنامه: 

قلب
اگر قلب بطور کامل ها مقلوب یکدیگر باشند. در علم بدیع عبارت است از آوردن کلماتی که حروف آن

گویند.و در تمام حروف کلمه صورت بگیرد، آن را قلب کل می
چو بتوانی خطوط خوش رقم کرد   خط خرچنگ قورباغه چرا به

){خطوط به خط}421: 1369(اخوان، 
)122به بحر تقارب تقرب نماي        بدین وزن، میزان طبع آزماي{تقارب به تقرب}(همان: 

طرد و عکس: 
جاد این صنعت نیز تکرار واژگان مؤثر است. این ساخت هنري عالوه بر نقش موسیقیایی، حرکت و در ای

دهد:تالشِ ذهن را براي جستجوي معنا افزایش می
رنگی، رنگ، موسئی با موسئی} رنگی اسیر رنگ شد      موسئی با موسئی در جنگ شد{بیچون که بی

)71: 1369ثالث، (اخوان
شت بنایی   آبش نه آب، ماء حمیمینانش نه نان که خ

آب}-){نان129: 1387ثالث، (اخوان
ملمع

به فارسی و بخشی -بخشی از یک مصراع، یا مصراع کامل و بیت کامل-شعري را گویند که بخشی از آن
دیگر به زبانی دیگر باشد. مانند قصایده زیر:

عنهاهللارضی-
)115: 1387ثالث،همی (اخوانکندسرمدخانۀشتبهدرتارفتعنهاهللارضیفرودینکهگوید

فاكطیبوثراكطاب-
ام؟ امساكکردهچهترا،گویمار      فاك،طیبوثراكطاب

)245: 1375ثالث، (اخوان
تضمین
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در علم بدیع آن است که شاعري یک مصراع یا یک بیت و یا چند بیت از شعر شاعري دیگر را در ضمن 
کنند. اما اگر شعر تضمین شده اند ذکر میعموالً نام شاعري را که شعرش را تضمین کردهشعر خود بیاورد و م

مشهور باشد، نیازي به آوردن نام شاعر اصلی نیست. اشاره به شعر فردوسی:
سپهبد سوي کاخ بنهاد روي   (چمان بود مردم جفت و جوي)

نگه کرد فرزند را زال زر   (بدان نامبردار با زور و فر)
توشیح

آن است که در اول، اوسط و یا اواخر ابیات، حروف و یا کلماتی را به طور مرتب بیاورند که اگر همه 
ها را با یکدیگر جمع کنی، نام یا لقب کسی، یا جمله و بیتی که بیانگر مقصود و معنی است، از آن بیرون آن

آید و این نوع شعر را موشح گویند.
که با » ي« اسد حرف ده را افزاي {حرف ده مطالق ابجد» دال«ي       به بدین نامه گر نامم آیدت را

)124: 1369ثالث، آید} (اخواندر می» اسدي«نام شاعر » اسد«افزودن آن به دال 
رود، در این بخش درخور توجه است:تتابع اضافات نیز که در ادب عربی از موانع فصاحت به شمار می

گیرد که کاربرد اولیه آن همان دو منظور در شعرهایش به کار میحقیقت بهاخوان تتابع اضافات را در 
بخشد. ولی دومین تأثیر میاست که به نوبه خود ساخت خاصی به بیان اخوانسازي و تصویرپردازيترکیب

ست هااضافی موجود در این ترکیباین تتابع اضافات در شعر، تأیید موسیقایی ناشی از تکرار صداي کسره
افزاید، مثل: شعرهاي اخوان میکه در کنار تکرار مصوت کوتاه (ا) به غناي موسیقایی

آشامقرن خون«
تر پیغامقرن وحشتناك

کاندران با فضله موهوم مرغ دور پروازي
آشوبندچار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی بر می
هر چه هستی، هر چه پستی، هر چه باالیی

»دکوشنسخت می
)81:آخر شاهنامه(

ها در کلیت موسیقایی شعر ها و مصوتآغاز کار با آشنایی از راز و رمز تکرار صامتاخوان ثالث از همان
ها در کنار به کارگیري عناصر موسیقایی دیگري، چون وزن عروضی، آراییو استفاده به جا از این واج

اگرنه در همه ،موسیقایی شعرش افزوده و از آن نوي به غنايهاي درونی و معکناري، در کنار قافیههايقافیه
مخاطبان شعر و القاي حس و عاطفه نهفته در شعر، بهکردن فضايدر هرچه موسیقایی،جا و به گونه تصنعی

برده است. بهرهبه خوبی شعرها، 



6965 هامجموعه مقاله

که یکی از » مستانز«شعرهاي موفق وي، یعنی شعر معروف نمونه چنین تالشی را در یکی از نخستین
توان مشاهده کرد. رود، به روشنی میشمار میترین شعرهاي او نیز بهبهترین و مطرح

38قافیه در شعر بار کلمات هم21هاي کناري (تکرار قافیهدر این شعر اخوان ثالث در کنار به کارگیري
میدان و آسمان و -مرگ-تگرگ-رنگ-یپات-سرما-را-درونی چون: پاهايمصراعی)، از تأثیر موسیقایی قافیه

-یادگار سیلی سرد زمستان-پیر پیرهن چرکینترساي-هایی چون تأثیر موسیقایی تتابع اضافات و ترکیب
هاي سین و صاد، به بهترین نحو در کلیت شعر نیز از تکرار صامت-اندودستبر ظلمت نه توي مرگتابوت

تر ساختن تصاویر شعر، بهرهتر کردن و عینیزندهو نیز هرچهدر القاي حس سرما، سکوت و حتی سیاهی 
در زبان فارسی مثل هم تلفظ هاي سین و صاد (کهصامتکه در تمام شعر صدايبرده است. به طوري

(نیز » زوذوظ«هاي صامتبراین در کنار آن، صدايبار تکرار شده است؛ افزون68شوند) روي هم رفته می
ها و ها و مصوتصامتشود. بدین ترتیب تکرار اینشعر تکرار میبار در این22شوند) لفظ میکه مثل هم ت

ها را در تأثیرگذاري و چنین اثر آنتوان اتفاقی دانست؛ همها را در غناي موسیقی شعر، نمیتأثیر موسیقایی آن
پاره از شعر: و عاطفه نهفته در شعر، به مخاطب نادیده انگاشت؛ مثل این القاي حس

گه شد، سحر شد، بامداد آمدگویی که بیچه می«
نیستدهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگهفریبت می

حریفا! گوش سرما برده است این یادگار سیلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده

توي مرگ اندود پنهان استبه تابوت ستبر ظلمت نه
»است.رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسانحریفا!

)113زمستان: (
ي حروف:نغمه

ها پنهان،هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست
ها خسته و غمگین، ها ابر، دلنفس

هاي بلور آجین،درختان، اسکلت
مرده، سقف آسمان کوتاه،زمین دل

غبار آلود مهر و ماهریا،
اخوان، زمستان)زمستان است.(

در این » س«حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است(تکرار مصوت کوتاه 
مصراع توازن سایشی و صفیري دارد)

باریدهاي روشن مهتاب میو باران نرم نرم از خیمه
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شد و خاموشتر می»خش خش خشک خزان«هایم و زیر گام
)109:(درحیاط کوچک پاییز

ها:ها و جناساستفاده از انواع تناسبات لفظی و اسم صوت-
ترکید تندر، ترق

بین جنوب و شرق
زد آذرخشی برق

اکنون دگر باران جرجر بود.
)45اوستا:ایناز(

در »آي«و »آه«ها، کاربرد ی آنها و تکرار واژههاي لفظی و معنایبا استفاده از کلمات و خاصیتاخوان
کند، مثالً در قسمتی از به فرد زیادي میهاي منحصرانواع شگردهاي دیگر، هنرنماییموضع حروف قافیه، و

کند:سعی در القاي صدا و حالت حرکت اسب می»مرد و مرکب«شعر 
»رم کردند«، »کم کردند«یشاز آن شتاب خو»شتاب«مرد و مرکب هر دو رم کردند، ناگه با 

»کم«
»رم«
.»کم«

از »آه«در موضع حروف قافیه چگونه، خود به خود »آه«یا با کم کردن افاعیل عروضی و قرار دادن صوت 
دهد:آورد و پایان کار را نشان مینهاد ما بر می

ن کوتاه [مفاعیلن مفاعیلن مفاعیالن]زمین دلمرده، سقف آسما
غبار آلوده مهر و ماه [ مفاعیلن مفاعیالن]

)97زمستان:زمستان است. [ مفاعیالن] (
گیرينتیجه-4

توان به نتایج زیر اشاره اي که ارائه شده است، میها و شواهد و مطالب استخراج شدهبا استناد به یافته
نمود:

ثالث از انواع صنایع لفظی بدیع از قبیل جناس، تضمین و است که اخوانهاي پژوهش بیانگر آن یافته
تضاد، ملمع و... در کنار صنایع معنوي از جمله مراعات نظیر، ایهام و ... در آثارش  بهره جسته است و این 

ثالث در آثار خود هم از صنایع لفظی و هم از صنایع امر به کالم وي لطف خاصی بخشیده است. اخون
ها، بر لطافت و حسن کالمش افزوده  و بار وي بهره جسته است و با بکارگیري شایسته و به موقع آنمعن

ي خود را نشان داده است. معنایی سخنش را باال برده است و از این رهگذر نیز هنر، مهارت و قدرت خالقانه
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هاي شعر نو رده است و از قالبرا تجربه کهاي معمول شعر فارسی (غزل، قصیده، قطعه و...)وي انواع قالب
اینچنیناست و همچشمگیرترزبانعرصۀدرکهنمیراثاینتجلیمیان،ایندراست. بیشتر استفاده کرده

وجهگفتتوانمیوشودمیمشاهدهتربیشآیند،میشماربههاقالبترینکهنکهها،قصیدهدرمشخصه
لحاظبههمسبکاینهايویژگیازبسیاريواستخراسانیشعرسبکزبانهمانقصایدزباندرغالب

.شودمیمشاهدهآنهادرنحويلحاظبههموصرفی
کتابنامه
تهران: نشرزمستانزمستان،)،1386مهدي(ثالث،اخوان.

---------------)1387نشرزمستان:تهران،)؛ آخرشاهنامه.

--------------)1378زمستاننشر:تهراناوستا،این)؛ از.

--------------)1385زمستان.دوست دارم، تهران: نشربربوموکهناي)؛ ترا
زمستان.نشر:)؛ ارغنون،تهران1386ثالث، مهدي(اخوان
---------------)1369ها و بدایع نیما یوشیج. تهران: بزرگمهر.)؛ بدعت
مرواریدتهران،اشعار،)؛ گزینۀ1390(مهديثالث،اخوان.

----------------)1375مرتضیانتخاببه،ثالثاخوانمهدياشعارگزیدةبلند،کوه)؛ سر
تهران: زمستان.کاخی،

بایدبازاماگویدمیزندگی،زنداندرپاییزکوچکدرحیاط(بکتاسه)؛ 1374(مهديثالث،اخوان
.زمستان:تهرانششم،چاپ)سردامادوزخزیست،

اولچسخن،انتشاراتتندر،ازپسآنگاه)؛ 1378(يمهدثالث،اخوان.
،فردوس:تهرانششم،چقافیه،وعروضباآشنایی)؛ 1372(سیروسشمیسا.
---------------)1374 فردوس:تهرانسوم،چشناسی،سبککلیات)؛.

).تاریخ تحلیلی شعر نو. تهران: نشر مرکز.1387لنگرودي، شمس(-
)ثالث. تهران: مروارید.). نگاهی به مهدي اخوان1373دستغیب، عبدالعلی
نشرآگاه.:تهرانشعر،موسیقیمحمدرضا،)،1375کدکنی(شفیعی
---------------)1373 آگاه:تهرانچهارم،چشعر،موسیقی)؛.
)جامینشر:شاملو،تهرانتارودکیازفارسیشعرشعرشناسی)؛ سبک1381غالمرضایی،محمد.
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نماد و تحلیل دگردیسی نماد حیواناتبررسی ماهیت
در متون رمزي فلسفی و متون عرفانی

1فاطمه مدرسی

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
علی دالئی میالن
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده
حیط زندگی و جهان پیرامون ما بوده نماد، معادل کلمۀ سمبل است. نماد، دالی است حسی که برگرفته از م

باشد. به وسیلۀ نماد، مفاهیم فراحسی و روانی که قابل تجربه و چیزي است که براي همگان شناخته شده می
شوند. در واقع، نماد معرّفی است که دنیایی ناشناخته را براي دیگران و لمس نیستند، به دیگران معرفی می

بخشی است که تضادها و ناهمگونی دو قطب متضاد هستی یعنی؛ وحدتعامل سازد. ومحسوس و عینی می
سازد.ها را در قالب یک لفظ، کنار هم نشانده و یکی میبعد روحانی و جسمانی را برطرف کرده و آن

هاي باشند. در زبانها دارد، حیوانات مییکی از موارد حسی که برجستگی زیادي در زندگی انسان
حیوانی در القاي مفاهیم متنوع سود جسته شده است. این پژوهش بر آن است تا کاربرد مختلف، از نمادهاي 

توصیفی مورد بررسی قرار دهد. برآیند –نمادهاي حیوانی را در متون فلسفی و عرفانی را به روش تحلیلی
پررنگی ها، نماد حیوانی حضور تحقیق حاکی از آن است که در زبان و ادبیات فارسی، همچون سایر زبان

اند، حیوانات بیش از سایر سینا و سهروردي به نگارش درآمدهدارند. در متون رمزي فلسفی که توسط ابن
اند. در متون عرفانی از جمله، آثار عطار و مولوي هاي سمبولیک استفاده شدهاجزاي حسی براي بیان اندیشه

توان گفت در این اي که میاند. به گونهفتههم، حیوانات به همراه سایر اجزا و عناصر حسی، زیاد به کار ر
تري برخوردار هستند.تر و متنوعآثار، حیوانات نسبت به سایر عناصر، از حضور پررنگ

نماد، حیوانات، ابن سینا، سهروردي، عطار، موالنا.ها: کلیدواژه

نماد (سمبل) 
بایسته است. سمبل » سمبل«فظی براي تعریف و شناساندن نماد (سمبل)، نخست دانستن معناي تحت الل

گرد هم آمدن؛ آمده و اتصال،به هم پیوستن،به معنی وابستگی به یکدیگر،)Symballien(از فعل یونانی 
اي  است که معرّف چیز دیگري باشد،. به عنوان اسم در معناي عالمت، دالّ یا نشانه)Symbolon(همچنین 
چوب یا اي از جنس مینا،به اشیاي دو نیم شدهSymboleبی، ) در فرهنگ یونانی و غر160: 1387(ثروت، 

اي خاص داشتند، مثل طلبکار و بدهکار یا مهمان و شد که هر نیمه را دو نفري که با هم رابطهفلز اطالق می

1.Fatememodarresi@yahoo.com
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داشتند. این افراد با قرار دادن اینشدند، نگه میمیزبان و یا کسانی که براي مدتی طوالنی از همدیگر جدا می
) ماهیت اصطالحی نماد (سمبل) در ریشۀ 34: 1388آوردند. (شوالیه،دو نیمه کنار هم، بیعت خود را به یاد می
طور که بیان شد، ریشۀ اسمی لفظ سمبل در معناي نشانه و عالمت فعلی و اسمی این لفظ نهفته است. همان

ترکیب و عبارتی که بر معنی و عبارت است از هر عالمت، اشاره، کلمه،«است. در تعریف نماد گویند: 
) در این تعریف، نماد مترادف با 160: 1382(صرفی، ». کندمفهومی وراي آنچه ظاهر آن است، داللت می

کند؛ چرا که هر عالمتی اعم از حرف، عدد، باشد که بر چیزي دیگر داللت میعالمت (نشانه) و دالّ می
ک مدلول دیگر داللت دارد.شکل، عالمت اختصاري، کلمه، اشاره و... بر ی

شود. مثل در تفاوت نشانه و سمبل باید گفت که نشانه به عنوان نماینده تنها براي یک دال انتخاب می
دهند. اما سمبل عالوه بر معناي آشکار و معمولی هاي راهنمایی که همیشه فقط یک داللت را نشان میچراغ

دارد. سمبل در واقع بیشتر معرف چیزهاي مبهم، میخود، معانی تلویحی به خصوص دیگري را هم بیان
باشد.ناشناخته و یا پنهان از ما می

جعفر از اولین کسانی است که از معناي اصطالحی رمز سخن گفته است. وي در تعریف رمز، به بنقدامۀ 
گویندگان آن گاه «وي باشد؛ به نظر کند که دلیل اصلی به کار بردن رمز میاشاره میهمین ابهام و ناشناختگی

خواهند مقصود خود را از کافۀ مردم بپوشاند و فقط بعضی را از آن آگاه کنند در کالم خود رمز به کار که می
توان شرح داد. رود که با کالم عادي نمی) رمز، براي بیان مفاهیمی به کار می15: 1374(پور خالقی، ». برندمی

شود. هیچ د دارد، براي یک سمبل همیشه معانی مختلفی مطرح میاگر براي یک عالمت، معناي قطعی وجو
تواند ادعا کند که آن داللت، تنها داللت تواند بگوید که آن معنی درست نیست و هیچ کس هم نمیکس نمی

) 162: 1380(خلیلی جهانتیغ، ممکن و آخرین تأویل ممکن است.
هنگام بحث (Hegel)و چند پهلو بودن آن است. هگلهاي رمز با نشانه در ابهام در واقع یکی از تفاوت

داند؛ به نحوي که انسان همیشه در دربارة سمبولیسم اقوام اولیه، سمبل را اساساً مبهم و چند پهلو می
شود و همیشه در بین پیداکردن آن دچار شک و تردید شده و از آن به معانی مختلف دیگري هدایت می

).538: 1387. (سیدحسینی، وتردید استمعانی مختلف آن دچار سردرگمی
داند که تجربیات زبان سمبولیک را زبانی می» زبان از یاد رفته«در کتاب Erich Fromm)(اریک فروم 

کند. مواردي که هاي حسی و وقایعی در دنیاي خارج بیان میدرونی، احساسات و افکار را به شکل پدیده
کند و به این صورت راه ادراك آن را براي ي عینی و محسوس بیان میبراي ما ادراك ناشدنی بوده را به نحو

کند. در واقع زبان سمبولیک مظهري است از دنیاي درون یا روح و ذهن ما که آن دنیا را براي ما ما باز می
)15: 1368سازد. (فروم، نمایان می

از عناصر ذاتی است که مدلول را جدا از این مطلب، باید گفت که روي آوردن به بیان غیر مستقیم، یکی 
کند؛ چرا که بیان واضح و مستقیم امري متعالی، اغلب فاقد تر کرده و دریافت آن را خوشایندتر میهنري
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سازد. بنابراین روي آوردن به بیان عظمت، لذت بخشی و زیبایی بوده و تمام برجستگی  آن را ضایع می
ی درك شده را به نحوي بیان کنیم که بیشتر برجستگی و عظمت کند که آن امر متعالنمادین به ما کمک می

)19-1383:20خود را حفظ کرده باشد. (قمري،
در واقع نماد بیانگر دو جهان و دو واقعیت متناقض بوده که بین این عناصر متناقض، وصلت و وحدت 

مذهبی، روانی و کیهانی را در هاي فردي،هاي من و فرامن را یکسان کرده و تجربهکند. نماد تجربهایجاد می
کند. در ها آشتی داده و یکی میکند. نماد دنیاي آسمانی و مقدس را با دنیاي مادي ما انسانیک جا جمع می

لیه، اکند. (شوواقع عاملی است که بین دو قطب متضاد عناصر مقدس و اهریمنی هماهنگی و همتایی ایجاد می
1388 :50-48(

باشد. تضادي که حاصل در هم آمیختن جهان مادي متضمن دوگانگی و تضاد میاز یک طرف، هر نمادي
باشد؛ وظیفۀ اصلی نماد، وحدت بخشیدن به اجزاء باشد. از طرف دیگر، نماد وحدت آفرین میمادي میو فرا

اي است که اجزاي یک نماد عامل نظم دهنده) 18: 1377(قبادي، باشد. و عناصر پراکنده در یک فرد می
ها را برطرف کرده و در یک بخشد، تمامی اختالفات و تعارضات آنمجموعۀ نامنتظمی را نقش واحدي می

)9: 1366سازد. (ستاري، ها را میسر میجا جمع شدن و ترکیب آن

جایگاه نماد در روانشناسی
آگاه همیشه در ذهن ها، ناخوداز نگاه روانشناختی، نماد برخاسته از ناخودآگاه آدمی است. بر طبق نظر آن

باشد. نماد جانشین ناخودآگاهی است که به صورت انسان وجود داشته و به دنبال راهی براي خارج شدن می
کند تا از حالت تعلیق خارج شده و به اي است که به ناخودآگاه کمک میتعلیق، پنهان شده است و وسیله

اي است که ر، در روانشناسی، نماد جانشین کالمی)  به عبارت دیگ47: 1388مرحلۀ آگاهی برسد. (شوالیه، 
کشد.برند، را به تصویر میمفاهیم واپس زده شدة ناخودآگاه انسانی که در حالت خفا به سر می

Sigmundبه عقیدة فروید  Freud)شوند، از دو قاعدة )، وقتی که تمایالت سرکوب شدة ما منعکس می
بین به زند و یا خوابند. در واقع، وقتی شاعر دست به تخیل میکنجایی تبعیت میفشردگی و جابهدر هم

بیند، براي بیان این تخیل و ناخودآگاه ادراك شده، هر دو شخص دست به ناخودآگاه خزیده و رؤیا می
جایی ناخودآگاه بوده که به صورت بهزنند. استعمال نماد حاصل فرایند در هم فشردگی و جااستعمال نماد می

شود. به نظر وي، بر این اساس ما با تعبیر رؤیا و تحلیل آثار هنري، اي به عرصۀ زبان وارد میکل یافتهتغییر ش
شان قرار دهیم. در ها را در سر جاي اصلیجاییها را جدا کرده و جابهتوانیم این درهم فشردگی و ادغاممی

: 1366کوب شده دست یابیم. (ستاري، توانیم به اصل و ماهیت حقیقی امیال و غرائز سراین صورت ما می
53-52(
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Carlیونگ  Gustav Jung)داند. به نظر وي ) هم، همچون فروید، نماد را حاصل ناخودآگاه آدمی می
گیرند. در عقیدة روان آدمی، آفرینندة نمادهایی است که از کهن الگوهاي (آرکی تایپ) ناخودآگاه نشأت می

شوند، به صورت نمادي مناسب یابند و قابل تظاهر و تجلی میت میوي کهن الگوها وقتی که جامۀ جسمی
شوند. پس، کهن الگو نیروي روانی متراکمی است که نماد وجه تظاهر و ترجمان آن است و آن، در ظاهر می

)451شود. (همان: جامه و قالب نماد مشهود و قابل رؤیت می
ده بود و از مینوي بودن آن تا حد زیادي کاسته بود، ز جنسی کشانیبرعکس فروید که نماد را به دنیاي غرا

داند که یک کل را نشان یونگ براي نماد خط سیري از پایین به باال قائل است. یعنی وي نماد را جزئی می
خیزد. در الگوي ناخودآگاه جمعی بشر هست و از مفاهیم اصلی ذهن آدمی برمیدهد. جزئی که بیانگر کهنمی

)52: 1389رساند. (سرلو، دانست که از دنیایی مقدس خبر میعنصري مادي میواقع وي نماد را

جایگاه نماد در معرفت صوفیانه
در اندیشۀ صوفیانه، ما با اموري خارج از دایرة محسوسات و عقل آدمی سر و کار داریم. واسطه و آلت 

و سلوك عرفانی ک مجاهدترسیدن به این معرفت، دل یا روح و نفس ناطقۀ انسانی است. سالک به کم
هاي عرفانی شود. در این مرحله است که تجربهبه مرحلۀ تعطیل حواس و کشف حجاب حسی نائل میخود،

ها بسیار دشوار هایی، مفاهیم باطنی و شخصی هستند و بیان آنشوند. چنین تجربهبراي سالک قابل لمس می
)52: 1386نامداریان، باشد. (پورپذیر نمیبوده و جز از طریق رمز امکان

به بیان شیخ محمود شبستري:
هر آن معنی که شـد ز ذوق پیدا             کجـا تعبیـر لفظـی یابد او را
چـو اهـل دل کنـد تفسیر معنـی             بماننـدي کنـد تعبیـر مـعنـی

و آن مانند دایه استطفلچوناینکهچو سایه است            محسوسات از آن عالم که

)469: 1385(الهیجی، 
را در داخل این دنیاي مادي ظلمانی نشان داده و به قول کند تا جهان غیب و ملکوترمز به عارف کمک می

موالنا:
این همه رمزست و مقصود این بود            کان جهان اندر جهان آید همی
همـچو روغـن در میان جـوي شیر             المکان انـدر مـکان آید همی

ان آید همیو پوست              بـی نشان اندر نشاندر میان خونهمچو عقل
12-15، ب 2897غ 

ذهن و ضمیر صوفی در جستجوي رمزهاست تا «نشان را در مکان و نشان قرار بدهد. در واقع المکان و بی
)104: 1392(شفیعی کدکنی، ». خود را بجویددر آن سوي هر چه هست، جهان معنوي
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باشد که صوفیه در بسیاري از موارد از ترس ظاهرپرستان مطلب مهم دیگري که درخور ذکر است، این می
هاي خود را به صراحت بیان کنند. چرا که بیم جان داشتند. ظاهرپرستانی که توانستند که عقاید و اندیشهنمی

ها را برنتافتند، طبیعی است که آنان را هم تحمل نخواهند همدانی و شیخ اشراقالقضات امثال: حالج، عین
کرد. به همین دلیل، صوفیه اغلب به بیانی غیر مستقیم و نمادین روي آورده و از این طریق خودشان را از 

)152-153: 1389داشتند. (ستاري، صدمۀ نااهل و نامحرم در امان نگه می

انواع نمادها
شناسیم، نمادهایی هستند که کاربرد ها را میادها که ما به عنوان نمادهاي قراردادي و عمومی، آنبعضی نم

باشند. در واقع نماد قراردادي و عمومی نمادي است که در یک سطح جهانی داشته و در بین عموم متداول می
کند. بعضی از این لقا میاي را در بین عموم اهاي شناخته شدهوسیعی به کرّات استعمال شده و مدلول

نمادهاي قراردادي جهانی هستند و در کل جهان شناخته شده هستند، مثل کبوتر که در کل جهان رمز صلح به 
ها اي هستند و تنها در بخش) بعضی از این نمادهاي قراردادي هم منطقه492: 1386آید. (آبرامز، حساب می

توان کاربرد رمزهاي عرفانی چون می، میخانه، ه عنوان مثال میاي خاص از جهان قابل درك هستند. بو منطقه
).17: 1383زلف و... را در ادبیات عرفانی کشورهاي اسالمی بیان کرد. (قمري، 

ترین نوع نماد است. ترین و مقبولنوع دوم نماد، نمادهاي شخصی و یا خصوصی هستند. این نوع، خاص
احوال و دانش شخصی گویندة آن دارد. نماد شخصی به تناسب درك این نوع نماد، بستگی به آشنایی با
-باشد؛ زیرا که هر شخصی استعمال نمادین خاص خود را دارا میگویندة آن نسبت به دیگران متفاوت می

باشد، و یا توان از سمبل خورشید در اشعار موالنا یاد کرد که بیانگر شمس تبریزي میباشد. به عنوان مثال می
هاي مادينمادي از جامعه، فرهنگ و میراث» مثل: آب را گل نکنیم«ب را در اشعار سهراب سپهري توان آمی

)142-143: 1376پور، و معنوي آن به حساب آورد. (احمد
براي بیان دقیق ماهیت نماد، و نشان دادن نحوة القاي مفاهیم مختلف در قالب عناصر مادي و محسوس، 

پردازیم.شود، یعنی: حیوانات، میه از آن کاربردهاي نمادین مختلف میبه یکی از عناصر مهم طبیعی ک

جایگاه حیوانات در زبان سمبولیک
ها، فلزات، تواند ارزش نمادین پیدا کرده و به نماد تبدیل شود، مثل: سنگهر پدیدة طبیعی و حسی می

و 35: 1388دسی، اعداد و... (شوالیه، ها، اشکال هنها، درهها، حیوانات، کوهها، گیاهان، میوهدرختان، گل
) فرایند نمادسازي به این گونه است که هر گاه امري طبیعی و حسی به کرّات در باب امري 83: 1389سرلو، 

)1382:211کند. (ولک و وارن :مجرد و متعالی به کار برده شود، ارزش بدل شدن به سمبل را پیدا می
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اند؛ در بعضی ها سهم مهم و انکارناپذیري داشتهات در زندگی انساندر بین این امور حسی طبیعی، حیوان
ها را نماد اند و گاهی هم آنها دادهو بوي تقدس و پاکی به آنها را مقدس شمرده و رنگ از موارد آن

اند و براي تعدادي هم منبع اي منبع خدایی و اهورایی قائل شدهاند؛ براي عدهشرارت و اهریمنی دانسته
اهریمنی. 

هاي متناقض و آمیز داشته و عنصري است که داراي جنبههمان طور که گفته شد، اصوالً نماد ماهیتی ابهام
باشد. بسیاري از حیوانات هم، در بین اقوام مختلف، داراي کارکردهاي متناقض، متضاد متضاد در کنار هم می

رگ و ... براي بعضی از اقوام مقدس به حساب آمیزي هستند. بعضی از حیوانات مثل: سگ، جغد، گو ابهام
باشند. از آنجا که حیوانات در ها اهریمنی میآیند اما درست برعکس آن، براي بسیاري دیگر از قومیتمی

کنیم. کارکردهایی که بعضی از ها را تجربه میزندگی ما حضور دایم دارند، ما این کارکردهاي چندگانۀ آن
اند. در سمبل هم، هر مخاطبی ها هنوز هم ناشناس باقی ماندهده هستند و بعضی از آنها براي ما شناخته شآن

ماند. بر این اساس ثابت شود و همیشه ابعادي از آن ناشناخته باقی میفقط برخی از مفاهیم آن را متوجه می
دگی حسی خودمان باشند. ما چون در زنمی شود که حیوانات، جانشین خوبی براي بیان انتزاعی سمبولیک می

توانند بهترین ها در شناساندن امور متعالی میبا حیوانات بیشتر از سایر محسوسات رابطه داریم، بنابراین آن
توانیم آگاهی به دست بیاوریم.ها از عالم قدسی میابزار حسی باشند که ما با کمک آن

باشند. به عنوان مادین خود را دارا میها، حیوانات این بعد ندر ادبیات فارسی همچون ادبیات سایر ملت
توان به متون رمزي فلسفی و متون عرفانی اشاره کرد که در آنها حیوانات نقش کلیدي و مهمی بر نمونه می

ها را مشاهده کرد. در این آثار، بعضی از حیوانات را توان حضور آنعهده دارند. تقریباً در تمام این آثار می
ها را مظهر ها را همچون مرشد، راهبر و پیکی، از طرف خداوند قبول کرده و آنآناند واهورایی دانسته

اند، و تعدادي دیگر از حیوانات را هم مظهر صفات زشت صفاتی از صفات جمالی و جاللی خداوند انگاشته
.اندانسانی و نفسانی قرار داده

توان سه نوع رویکرد اساسی را مشاهده در بهره گیري از حیوانات در آثار رمزي فلسفی و عرفانی، می
کرد:

: بعضی از این آثار، ماهیت سمبولیک دارند و حیوانات شخصیت اصلی و شکل دهندة کلیت آن اثر 1
الطیرها، نفوسی که دست به سیر و رسالۀالطیرها، نمونۀ اعالي این نوع است. در رسالۀباشند. سمبولیک می

اند که از تعلقات دنیوي رسته شده و به سوي پرندگانی آورده شدهزنند، در رمزسلوك و عروج روحانی می
توان به الطیرها میرسالۀ) از این 403: 1386مقصد و مبدأ اصلی خود در پرواز هستند. (پورنامداریان، 

الطیر عطار نیشابوري اشاره کرد. الطیر ابن سینا و منطقرسالۀ
باشد. اي حیوانی در داخل مجموعۀ یک اثر عرفانی و رمزي میهگیري از تمثیالت و حکایت: نوع دوم، بهره2

ها، حیوانات هاي حیوانی زیادي استفاده شده است. در این حکایتگونه که در بطن این آثار، از حکایتبه این
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رسد. هاي بسیار دور میشوند. سابقۀ این نوع ادبی به گذشتهها در ماجراها و حوادث درگیر میبه جاي انسان
) ابن ندیم مخترع این 76-77: 1376آید. (تقوي، ر ادبیات یونان قدیم، ازوپ نمایندة آن به حساب مید

هاي حیوانی را پارسیان دانسته است. به نظر وي، این اسلوب از ایران به هند رفته و سپس با صبغۀ حکایت
ه ایران برگشته است. (خطیبی، نویسی هندیان به کمک آثاري چون کلیله و دمنه و سندبادنامه باز بداستان
1375:480(

نامۀ نامه، اسرارنامه، الهیاند. مثنوي موالنا، مصیبتها بهره بردههاي عرفانی از این حکایتبسیاري از کتاب
ها استفاده شده است. در بین آثار رمزي هاي عرفانی دانست که از این حکایات در آنتوان کتابعطار را می

توان نام برد. این رساله از مجموعۀ چند تمثیل روایی تشکیل شده موران سهروردي میفلسفی هم از لغت
ها، حیوانات هستند.است. شخصیت اصلی بیشتر این تمثیل

باشد. این نوع، ماهیت تمثیلی و روایی گیري از اسم حیوانات در داخل متون می: رویکرد سوم، فقط بهره3
راي بیان مفاهیم نمادین استفاده شده است. این نوع در تمام آثار عطار و ندارد بلکه فقط از اسم حیوانات ب

مولوي کامالً مشهود است. در بین متون فلسفی هم از حی بن یقظان، سالمان و ابسال ابن سینا و عقل سرخ، 
توان نام برد.العشق سهروردي میصفیر سیمرغ و رساله فی حقیقه

الگو، به چند کاربرد نمادین از حیوانات در بین متون رمزي فلسفی و در ادامۀ تحقیق، به عنوان نمونه و
شود.متون عرفانی (که فقط محدود به آثار عطار و مولوي است) اشاره می

آهو
اي دارد. موالنا آهو را سمبل اولیاء حق و آهو یکی از حیواناتی است که در متون عرفانی نقش برجسته

کشد و از چریدن در این که مدام جذبات حق او را به سوي خود میسالک جویاي حق قرار داده است 
محبوس شدن آن آهو بچه در طویلۀ «) موالنا طی حکایت 1388:64مرغزار دنیا گریزان هستند. (تاجدینی،

هاي دنیاطلب و در دفتر پنجم مثنوي، آهو را سمبل اهل اهللا دانسته است که در آخور دنیا، همراه انسان» خران
کند که اولیاي حق در این دنیا غریب بوده و از کنند. موالنا در این داستان بیان میپرست زندگی میشهوت

اند: سرمنشأئی پاك نشأت گرفته
امها آسودهام            در زالل و روضهمن الیف مرغزاري بوده

917دفتر پنجم، ب 
ا توصیه کرده است:وي تبعیت کردن از این آهوان ر

گام آهو را بگیر و رو معاف           تا رسی از گام آهو به ناف
1492دفتر سوم، ب 
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ي رابطۀ موالنا گاهی نماد آهو را به نحوي به کار برده است که بر شمس تبریزي داللت داشته و با و
) 1387:178آسیابادي،همانی دارد: (محمدياین

ناگاه یک آهو به دو صد رنگ عیان شـد         کز تابش حسنش مه و خورشید فغان کرد
ناف به تبریز روان گشت         بغداد جـهان را بـه بصیرت همدان کـردآن آهوي خوش

5-6، ب 643غ 
ناپذیر ذات حق قرار داده است:عطار آهو را سمبل زیبایی وصف

پوشد کبود           از سواد چشم چون آهوي تو شیر گردون جامه می
545، ص 701غ 

بندد از آن همچون موالنا، مفهوم نمادین عارف صادق و عاشق شیفتۀ حق را اراده اما وقتی که آهو را جمع می
کند:می

افشاند             آه از ناف آهوان برخاست      مشک از چین زلف می
153، ص 29غ 

-در بین متون رمزي فلسفی، در داستان عقل سرخ سهروردي، وقتی زال از طرف پدرش دور انداخته می

چون شب درآمد و سیمرغ از آن صحرا منهزم شد، «دهد: آید و به وي شیر میشود، آهویی پیش زال می
ل آمد و دو پستان در دهان زال نهاد. چون زال شیر بخورد، خود را بر سر زال بخوابانید، آهویی بر سر زا

) در این جا، حمایت سیمرغ از زال، یادآور حمایت و 13: 1377(صادقی، ». چنان که زال را هیچ آسیب نرسید
گیرد. یفه را بر عهده میرسد، آهو، این وظتأثیر عقل فعال بر نفوس ناطقه انسانی است. وقتی روز به پایان می

توان گفت که صورت محسوس و عینی سیمرغ، عقل خورشید و صورت عینی آهو، نفس ماه بنابراین می
کند. در اینجا سیمرغ رمز است. در واقع سیمرغ نقش پدر زال را بر عهده دارد و آهو نقش مادر وي را ایفا می

-1386:200ماه و نفس کل است. (پورنامداریان،عقل فعال بوده و آهو، سمبل نفس، من جمله نفس فلک 
199(

هاي دیگر هم گاهی سمبل روح نکتۀ در خور ذکر آنکه با نگاهی نسبتاً مشابه، این حیوان در فرهنگ
آور خدایان به از دین شینتویی مقدس بوده و پیام)kasuga() و براي فرقۀ کاسوگا 113: 1389است (سرلو، 

)1389:20آید. (هال، حساب می
در داستان سالمان و ابسال ابن سینا که خواجه نصیرالدین طوسی آن را بیان داشته است، بعد از آنکه 

آید و نوك شود، حیوانی وحشی به سوي او میابسال در میدان جنگ با دشمن، شکست خورده و مجروح می
ذیه کرده و بدین وسیله از گذارد. ابسال چند صباحی از شیر این حیوان تغپستان خود را در دهان او می

) این حیوان وحشی به زعم 1389:144کند. (سجادي، ضعف و ناتوانی و جراحت رهایی پیدا می
) خواجه نصیرالدین در تحلیل سمبلیک این ماجرا، 1386:201پورنامداریان همان آهو است. (پورنامداریان، 
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داند؛ آن گاه که م باال به نفوس ناطقۀ انسانی میاین ماجرا را نشانۀ افاضۀ کمال از مفارقات و مجردات عال
سجادي، و نیز 1386:365پیوند خود را از قواي بدنی یا نفس حیوانی قطع کرده است. (رك: پورنامداریان،

1389:125(

باز
برد. در ها به سر میهاي قوي و چشمانی تیزبین دارد و بیشتر در کوهاي شکاري است که چنگالباز پرنده

شد. در همین راستا، جایگاه باز شاهی بر روي ساعد قدیم از این پرنده براي شکار کردن جانوران استفاده می
» باز«پادشاه ترسیم شده است. موالنا با توجه به همین خصوصیت باز و همچنین با توجه به معناي لغوي لفظ 

کده دنیا اسیر هستند. کند که در غربتاز نام این پرنده براي بیان معناي سمبلیک روح و جان استفاده می
شود و در اغلب موارد، نماد ) باز در شعر موالنا، جزو نمادهاي پرکاربرد محسوب می116: 1388(تاجدینی، 

جان انسان است که از آشیان اصلی خود که ساعد سلطان است، جدا شده و بر مردار دنیا نشسته است؛ اما 
1387گردد. (محمدي آسیابادي، اوست، باز به مکان اصلی خود باز میچنان که عادت و طبیعت باز بودن 

:196(
یافتن پادشاه باز «و » باز سلطان و ویرانکدة جغدان«هاي هاي این کاربرد را در حکایتزیباترین نمونه

توان در دفتر چهارم می» باز و دوستی کمپیر زن«در دفتر دوم مثنوي و همچنین حکایت » را به خانۀ کمپیر زن
مشاهده کرد:

راهکردهشد گمآنکهباز کور استباز آن باشد که باز آید به شاه               
بـاز، در ویـران برِ جـغدان فـتادفتاد               راه را گم کرد و در ویران

یـک کـورش کرد سرهنگ قضا او همه نور است از نور رضا                   ل
1131-1134دفتر دوم، ب 

نه چنان بازي است کو از شه گریخت         سوي آن کمپیر کو می آرد بیخت
323دفتر دوم، ب 

بـاز اسپیدي به کمپیري دهی         او بـبرّد ناخـنش بـهر بـهی
2628دفتر چهارم، ب 

مثل مولوي و سایر عرفا باز را سمبل روح دانسته است:-الطیربه جز منطق-عطار در آثار خود 
بایدتباز عرشی گر سر جبریل داري پر بر آر          ور نه در گلخن نشین گر استخوان می
147، ص 19غ 

الطیر، باز نقش متفاوتی دارد. در اینجا هدهد که راهنماي سفر به سوي سیمرغ است، از باز در منطقاما
توانم حتی سیمرغ را در خواب گوید که من هرگز نمیکند و میکند، ولی باز تعلل میدرخواست همراهی می
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ست که بر ساعد پادشاه هم ببینم. براي من بس است که حیوان مخصوص شاه باشم و مقام مطلوب من آن ا
نشست داشته باشم. در اینجا باز نماد کسانی است که طالب قرب سلطان هستند؛ یعنی درباریان و مردمانی که 
دوست دارند پیوسته مالزم درگاه بوده و مورد عنایت و رضایت شاه باشند و به این امر کله داري و سپه 

)1382:156کنند. (مدرسی، داري خود همیشه مباهات می
بـاز پیش جـمع آمـد سرفـراز            کرد از سـرّ مـعالی پـرده باز

خویشداريزد از کلهخویش          الف میداريکرد از سپهسینه می
944-945منطق الطیر، ب 

هاي عرفانی، سمبل روح انسانی است که اسیر این هاي رمزي فلسفی هم، باز همچون اندیشهرسالهدر 
توانیم در داستان رمزي عقل بناي این نگاه نمادین به پرندة باز را میدنیاي ظلمانی شده است. الگو و سنگ

ه صحراي عالم امکان سرخ سهروردي پیدا کنیم. چرا که در این رسالۀ رمزي، باز، رمز روحی است که ب
) 198: 1386گردد. (پورنامداریان، افکنده شده و اسیر ظلمت می

در داستان عقل سرخ، قهرمان داستان؛ یعنی روح انسانی در هیأت بازي نشان داده شده است که قبل از 
ا روزي کند؛ امها را درك میسخن است و زبان آنهبوط به عالم سفلی، در عالم علوي با بازان دیگر هم

کنند و او را اسیر کرده و به والیتی گسترانند و دانۀ ارادت را تعبیه میصیادان قضا و قدر دام تقدیر را باز می
در ابتداي حالت، چون مصور به حقیقت خواست «کنند: برند و در آن والیت در قفس تن زندانی میدیگر می

و در آن والیت که من بودم، دیگر بازان بودند. ما با که بِنیت مرا پدید کند، مرا در صورت بازي آفرید، 
)8: 1377(صادقی، ». کردیمیکدیگر سخن گفتیم و شنیدیم و سخن یکدیگر فهم می

شیر
هاي مختلف جایگاه باالیی به خود اختصاص داده است. شیر در شیر یکی از حیواناتی است که در فرهنگ

) و به تأسی از آیین مهري، در روم باستان، شیر نر نشان 537: 1389آیین مهري ایزد خورشید است (سرلو، 
هاي ) در بندهشن جزو آفریده76-77: 1370شده است. (جابز، سلطنت و شیر ماده نشان حمایت تلقی می

خویی یکی از ) در اساطیر هندي، شیر نماد درنده547-548: 1381اهریمنی ذکر شده است. (عبدالهی، 
آید و با یک مرد در می-هاي خود به صورت یک شیرب که ویشنو در یکی از تجسمخدایان است. بدین ترتی

ها و سکاها شیر را مظهر ) آریایی63: 1389رساند. (هال، شاه جنگ کرده و سرانجام او را به هالکت می-دیو
رود، میدانستند. در بعضی نقوش مهري، تصویر میترا را در حالی که سوار بر اسب براي شکارخورشید می

شود. مار (اژدها) و شیر وظیفۀ نگهبانی را بر عهده دارند. توان دید. همراه او مار و شیر نیز دیده میمی
هاي پنهان است؛ عالوه بر آن همچنین در روانشناسی یونگ، شیر نشان دهندة هیجان)176: 1381(پورخالقی، 

)538: 1389ه باشد. (سرلو، اي براي خطیر بلعیده شدن توسط ناخودآگاتواند نشانهمی
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در ادبیات عرفانی در اکثر موارد، شیر سمبل مفاهیم متعالی قرار گرفته است. مولوي در مثنوي گاه به 
خاطر قدرت بسیار زیاد شیر، آن را سمبلی براي قدرت و زورمندي قرار داده است. نمونۀ آن را در حکایت 

توان مشاهده کرد. آخر این حکایت زیبا به این گونه رقم یم» بیان توکل و ترك جهد گفتن نخجیران به شیر«
خورد که شیر به سبب مکر خرگوش، با دیدن عکس شیري (عکس خود) در چاه، خود را به چاه انداخته می

کنند. در تحلیل نهایی این حکایت، رسد و بدین وسیله نخجیران از دست او رهایی پیدا میو به هالکت می
)165-166: 1386م قرار داده شده است: (پورنامداریان، شیر رمز ظالم و ظل

جهیـدچونکه خصم خویش را در آب دید            مـرورا بگذاشت و انـدر چه
زآنـک ظلـمش در سرش آینده بوددر فـتاد انـدر چهـی کـو کنده بود           

ایـن چـنین گفتنـد جـمله عالمانچـاه مـظلم گشـت ظلـم ظالـمان             
1307-1309دفتر اول، ب 

گرایانۀ در ساختار روایی این حکایت، موالنا جا به جا و به صورت متوالی، به تناسب ذهنیت تداعی
بی به مطلب دیگري گریز زده و نمودهاي متفاوتی را از سمبل شیر خود، با تداعی لفظی یا محتوایی، از مطل

داند که اراده کرده است. ابتدا در آغاز این داستان، موالنا با بیان کردن مبحث توکل، شیر را نماد عارفانی می
گوید:دانند و به سعی و کوشش همراه توکل معتقد هستند. شیر چنین میسعی و کوشش را نافی توکل نمی

سنت پیغمبر اسـتهمآري گر توکّل رهبراست            ایـن سببگفت
بـا تـوکـل زانـوي اشتـر ببنـدگفـت پیغمبر بـه آواز بلنـد             

رمـز الکاسب حبیب اهللا شنو             از تـوکّل در سبب، کاهـل مشو
912-914دفتر اول، ب 

داند؛ خرگوش را نفس اماره معرفی بعد از آن، شیر را در ادامۀ مطلب، رمز نفس ناطقه و جوهر الهی انسان می
کند:کرده و چاه را زندان تنگ عالم مادي تعبیر می

و خوردریختخونتخرگوشونچنفساي تو شیري در تک این چاه فرد           

ـر این چه چون و چـراـنفس خرگوشت به صحرا در چرا            تـو به قع
1351-1352دفتر اول، ب 

گیرد. آن قرار میچند بیت بعد از آن، باز شیر مظهر ظلم و بدي معرفی شده که خرگوش در نقطه مقابل 
دهد:خرگوش خبر خوش مرگ شیر را به نخجیران این گونه می

بازمژده مژده اي گروه عیش ساز            کآن سگ دوزخ به دوزخ رفت
هـاها             کند قهـر خـالقـش دنــدانمـژده مـژده کآن عدو جان

1354-1355دفتر اول، ب 
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آید. (شمیسا، جدا از این حکایت، در کلیت مثنوي و غزلیات، شیر رمز شیخ و ولی خدا به حساب می
) شیر در واقع عارفی است که با مرکب عشق همیشه به سمت معشوق خودش در حرکت است. 24: 1390

داند:ی هم هست، میموالنا شیر را عارف راستین که عاشق واقع
عشق خود مرغزار شیران است           کی سگی شیر مرغزاري بود

6، ب 986غ 
گوید: داند و میموالنا قطب را شیر می

بـاقیان این خلق باقی خوار اوقطب شیر و صید کردن کار او
تا قوي گـــردد، صید وحوشتا توانی در رضاي قطب کوش

2339-2340دفتر پنجم، ب 
ر از نور وحی که در شب جهالت داند برخوردادر تصویري زیبا، موالنا رسول اکرم (ص) را شمعی می

خبري قیام کرده تا پناه شیران راه حقّ  (مردان حقّ) شود:و بی
شمع اندر شب بود انـدر قیــامهین قم اللیـل که شمعـی اي همـام

پناهت شیـر اسیـر ارنب استبیفروغت روز روشن هم شب استبی
1456-1457دفتر چهارم،  ب 

هاي آن عطار هم، شیر را نمادي براي مردان خدا و عارفان واقعی قرار داده است که به دنیا و نعمت
پشت پا زده و از آتش دنیا گریزانند:

ش حذرآتش تو چیست؟ دنیا، درگذر         هم چو شیران کن از این آت
2219منطق الطیر، ب 

گریزد از آتش          شیر پروانه را توان گفتشیر چون می
7، ب 644غ 

هنگام بحث کردن از بیشۀ شهرستانِ وجود آدمی، از » فی حقیقه العشق«سهروردي در قصۀ رمزي 
هاي نفس نباتی و حیوانی هستند. آورد. ساکنان این بیشۀ شهرستان تن، قوتسمبل شیر هم سخن به میان می

کند. ز شیر و گراز یاد میوي در این جا، از دو قوت نفس حیوانی؛ یعنی قوت غضبی و شهوانی به صورت رم
اند: آن یکی روز و شب به کشتن و و شیري و گرازي میان بیشه ایستاده) «... 392: 1386نامداریان، (پور

)63: 1377(صادقی، ». دریدن مشغول است و آن دیگر به دزدي کردن و خوردن و آشامیدن
گوسفند

) در ادبیات فارسی، 1388:195(سرلو،گناهی و فروتنی داللت دارد.گوسفند به صورت کلی بر بی
گیرد. که گرگ نمادي از ظلم و ظالم بودن و گوسفند هم گوسفند به صورت عام، در مقابل گرگ قرار می

گشوید که:باشد. در این راستا، مولوي این گونه لب به سخن میمظهر مظلومان و مورد ظلم واقع شدن می
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گوسفند از گرگ نآورد احترازشد کبوتر ایمن از چنگال باز    
3702دفتر دوم، ب 

هاي غافلی است که به چریدن در چراگاه دنیا مشغولند و از شر گرگ گوسفند از نگاه موالنا، گاه نماد انسان
نفس خود در امان نیستند:

دانش چرا کرد او چرابا چنیندانست گرد گرگ رااو نمی
386دفتر سوم، ب 

حفاظت از این گرگ نفس بر عهدة اولیاء اهللا است که بر طبق حدیث نبوي: کُلُّکم راعٍ و کُلُّکم مسؤُلٌ عن 
)209: 1389نند. (خیریه، کرعیته؛ از این گوسفندان غافل حمایت می

میش مشغولست در مرعاي خویش       لیک چوپان واقفست از حال میش
4394دفتر ششم، ب 

وي، گوسفند را نماد حواس ظاهري، طبع و جسم انسانی عالوه بر آن، موالنا گاه، هم در غزلیات و هم در مثن
دانسته است:

در مطبخ خدا اگرت قوت روح نیست      آنگاه سر در آخور این گوسفند کن
13، ب 2044غ 

ـواسـت را بـران                در چرا از اَخرَج المرعی چرانگــوسفنـدان ح
تا در آن جا سنبل و نسرین چرند               تا به روضات حقایق ره بـرند

3245و 3246دفتر دوم، ب 
شوند؛ اما خورند و فربه میهاي غافلی قرار داده است که در آخور دنیا میماد انسانعطار، گوسفند را ن

باشد: ها میدانند که این امر به ضرر آننمی
از گوسفندانعجببسایننیستکهچنین گفت آن امیر دردمندان             

زاريرّنـد سـرهاشان بـهخواري               کـه تا بـکه می آرند ایشان را به
ندانند                از آن سـوي طـغارِ خـون رواننـد  عقلند و ایشان میکه بی

4706-4708الهی نامه، ب 
قایاي جنبۀ حیوانیت و جنبۀ مادي و در داستان رمزي غربت غربیه، سهروردي گوسفند را نماد ب

ظلمانی عالم ماده دانسته است که همراه سالک بوده و سالک در طی سلوك و عروج خود باید آن را از خود 
) راوي داستان که خود سالک طریق هم هست در این 1380:37دور کرده و کامالً از آن پاك گردد. (مدرسی، 

: 1377(صادقی، » و با ما گوسپندي بود او را در بیابان رها کردیم: «کند کهرساله در ضمن سفر خود نقل می
کند، رمزي از نفس حیوانی است که همراه ) این گوسفندي که سالک داستان غربت غربیه در بیابان رها می85

)1380:283سالک بوده و سالک باید در طی طریق خود آن را از خود بزداید. (داکانی،
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ماهی
در عرفان، ماهی، رمزي از «ت فارسی، بیشترین نمود را در حیطۀ عرفان پیدا کرده است. ماهی در ادبیا

1380(داکانی،» ور استانسان کامل و انسان به کمال رسیده است که در دریاي وحدت و معرفت غوطه
ماهی ) در واقع عرفا انسان کامل و عارف واصل را به دلیل استغراق وي در بحر وجود و دریاي وصل، 233:

)307خوانند. (همان: می
ماهی در اندیشۀ مولوي، بیانگر عارف عاشقی است که تشنۀ آب زالل دریاي معرفت و حقیقت است 

)393: 1386که نه تشنگیش زوالی ندارد و نه از زاللی آب ماللی ندارد. (شعبانی، 
نیست یکرنگی کزو خیزد مالل             بل مثال ماهی و آب زالل

502دفتر اول، ب 
در بیت مشهور:

هر که جز ماهی ز آبش سیر شد      هر که بی روزیست، روزش دیر شد
17دفتر اول، ب 

موالنا فانیان فی اهللا یا اولیاي خداوند را به ماهیانی تشبیه کرده است که از آب لطف و فیض و عنایت ازلی «
وري جزء در کل و در سیرابی ندارند. در اینجا ماهی رمزي از فرورفتگی قطره در دریا و غوطهسیري و

نهایت انسان متناهی در برابر الوهیت نامتتناهی است. از این نظرگاه، ماهی رمزي از سرشت و سرنوشت ویژة 
بخش هاي آرامشوجههاي وجود نرمخو و منفعل است، و خود را به مروح انسانی است که در برابر جذبه

)335-336: 1380(داکانی،». هاي سرمدي داردازلی سپرده است و حیات و حرکت از آب
قرار هستند؛ درست همچون ماهی که از این عاشقان دریاي ذات حق، در خشکی دنیا مضطرب و بی

آب جدا شده باشد:
بردار بندطپند            آب را بگشا، ز جوجمله در خشکی چو ماهی می

563دفتر اول، ب 
طپیم        ماهی همین کند چو ز آبش جدا کنیبی بحر تو، چو ماهی بر خاك می

5، ب 2998غ 
-بلعد، وقتی یونس خداي را تسبیح مییک ماهی میسورة صافات، یونس را 144تا 142بنا بر آیات 

تن را به ماهی بلعنده و روح «افکند. موالنا با استفاده از ماجراي یونس، گاهی گوید، ماهی او را به ساحل می
)1380:306(داکانی،». کند که در درون اوسترا به یونس تشبیه می

حجوب از نور صبوحاین جهان دریاست، تن ماهی، و روح            یونس م
3040دفتر دوم، ب 
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) و گرفتار شدن در 5،1388:104باشد (شوالیه، ج در اینجا ماهی در ارتباط با نماد آب و تولد دوباره می
)1389:528کند. (سرلو،میشکم ماهی، در واقع امکان تغیر شکل و استحاله را فراهم

عطار هم ماهی را نماد عارف عاشقی دانسته است که در تب و تاب رسیدن به دریاست:
طپد تا چون سوي دریا شودماهی از دریا چو بر خاك اوفتد          می

337، ص 338غ 
طپد تا بوك بر دریا فتدماهی از دریا چو بر صحرا فتد             می

3370الطیر، ب منطق
این ماهی با خشکی هستی فانی بیگانه است:

چو ماهی آشنا جوید در این بحر           به کل از خاکیان بیگانه گردد
237، ص 174غ 

الطیر، در ماجراي حبس حضرت یونس در شکم ماهی، ماهی را رمز نفس اماره دانسته عطار در منطق
است که روح آدمی در داخل ظلمت آن به زندان کشیده شده است. تنها چارة رهایی روح از این زندان 

) 385: 1373باشد. (اشرف زاده، س میتاریک، نابود کردن ماهی نف
اي شده سرگشتۀ ماهـی نفس           چند خواهی دید بدخواهی نفس

سر بکن این ماهی بدخواه را              تـا تـوانـی سـود  فـرق  مـاه را
664-665منطق الطیر، ب 

-سهروردي، سالک در چشمۀ زندگانی با ماهیانی هم سخن میدر قسمت پایانی داستان غربت غربیه

اي سترگ بر روي به سوي چشمۀ زندگانی داشتم. پس، سنگی همچون پشته«اند: شود که در چشمه گرد آمده
مند ستیغ کوه دیدم. آن گاه، از ماهیانی که در چشمۀ زندگانی گرد آمده بودند و از سایۀ آن پشته بزرگ بهره

) این ماهیان، رمز شهسواران عالم طریقت هستند که خود را از ظلمت 86: 1377(صادقی، ». مبودند، پرسید
) در 37: 1380اند. (مدرسی، عالم ماده و مغرب زمینی رهانیده و حکمت ورزیده و به عالم انوار صعود کرده

اند، را به ت دست یافتهاند و به بحر معرفهاي خود که پیش از او کوشیدهمسلکاینجا، سهروردي عارفان و هم
) 1380:307کند. (داکانی،ماهیانی جستجوگر مستغرق در عشق و عرفان تعبیر می

الطیر، از تجربۀ دیدار با ماهی در پایان هفت شهر عشق خود، چونان سهروردي، عطار نیز، در منطق
آورد:   سخن به میان می

جذبت کند در یک نفسچون کنی این هفت دریا باز پس          ماهیی
ماهیی کز سینـه چون دم برکشد           اولیـن و آخـریـن را درکشـد

4155- 4156الطیر، ب منطق
هدهد
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اشد. در قرآن کریم از هدهد از آن جهت که همنشین سلیمان نبی بوده است، داراي مقام معنوي می ب
به بعد سورة نمل، داستان سلیمان و هدهد ذکر شده است. از آن جهت که هدهد واسطۀ بین سلیمان 20آیۀ 

)1388:872و ملکۀ سبا بوده است به پرندة پیام هم شهرت یافته است. (یاحقی، 
ود جسته است. در هدهد در زبان مولوي جایگاه درخوري دارد. مولوي بارها از نام این پرنده س

داند که راه باشد. موالنا هدهد را مرشد و پیري میاندیشۀ موالنا، هدهد، سمبل مرشد، عارف و روح می
طریقت و کسب معرفت را باید از او جویا شد:

دانی ز هدهد جو ره قصر سلیمان رادست و پایی        نمیپایی چرا بیبجه از جا چه می
6، ب 58غ 

در مثنوي هدهد رسول حق تعالی است که از سلیمان حق براي بلقیس خلق، پیام هدایت و رستگاري «
)880: 1388(تاجدینی، ». آوردمی

هدهدي نامه بیاورد و نشان           از سلیمان چند حرفی با بیان
1602دفتر دوم، ب 

ون اهل کشف و شهود در قعر زمین از حقیقت همه چیزها باخبر است:هدهد چ
بنگرم از اوج با چشم یقین             من ببینم آب در قعر زمین
1217دفتر اول، ب 

و جانی است که مأوایش درگاه سلیمان یعنی ذات حق همچنین در نگاه مولوي، هدهد گاه نماد روح
باشد:می

دیدة دیو و پري، دید ز ما سروري      هدهد جان بازگشت سوي سلیمان خویش  
3، ب 1272غ 

الطیر عطار بر عهده دارد. در این کتاب، هدهد مثل اعالي ولی د در منطقترین نقش را هدهبرجسته
)1380:263عصر و مرد کامل و پیر و دلیل و مرشد راهدان است. (داکانی،

مرحبا اي هدهد هادي شده            در حقیقت پیک هر وادي شده
617الطیر، ب منطق

کند که معرفتش تمام، عملش خالص نمونۀ آرمانی از مراد و مرشدي کامل معرفی می«عطار هدهد را 
» اش استوار و خدشه ناپذیر است. از خود و تعلقات نفسانی خود گسسته و به حق پیوسته است.و اراده

)108: 1382(مدرسی، 
د، یعنی، غربت غربیه، صفیر سیمرغ و لغت موران از سمبل هدهد سهروردي در سه رسالۀ رمزي خو

آور الهام یا خود الهام است که از سود جسته است. در داستان رمزي غربت غربیه، هدهد مرغی است که پیام
براي غریبان زندانی در یک شب مهتابی پس از خود آگاهی نفس ناطقه (سالک) از پدر، -عالم علوي-سبا 
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تا بدیدیم هدهدي که درآمد از روزن، سالم کُنان، در شبی روشن ): «1380:33آورد (مدرسی، میپیام رهایی
) در اینجا هدهد، رمز سروش 84: 1377(صادقی،  » اي صادر شده از وادي ایمنبا مهتاب، و در منقارش رقعه

هدایت سالک بر او وارد اي دارد که برايو راهنماي سیر سلوك الی اهللا است، این هدایت داللت بر فرشته
)1380:258شود. (داکانی،می

اي است که استعداد سیمرغ شدن را دارد. (پورنامداریان، در رسالۀ صفیر سیمرغ، هدهد رمز نفس ناطقه
) در این رساله هر هدهدي که قصد کوه قاف کند و سایۀ کوه قاف بر وي افتد، تبدیل به سیمرغی 421: 1386

هر آن هدهدي که در فصل بهار به ترك آشیان خود «خبران را آگاه سازد: خفتگان و بیتواندگردد که میمی
بگوید و به منقار خود پر و بال خود برکند و قصد کوه قاف کند، سایۀ کوه قاف بر او اوفتد، در این مدت 

)48: 1377(صادقی، » سیمرغی شود که صفیر او خفتگان را بیدار کند
دهد، نمادي از عارف و حکیمی است که در بین جغدها اسیر شده است. در رسالۀ لغت موران، ه

هاي زیادي شده و هیچ راه ارشاد و هدایتی براي نجات هدهد در همنشینی با جغدان متحمل مرارت و سختی
هدهد به «هد. در این رساله، کند و به اجبار به سخنان آن جاهالن تن میاین جغدان گرفتار جهل پیدا نمی

)1380:258(داکانی،». یک پرنده، نمادي است از جان به تابناکی گراییده و روان به روشنی رسیدهعنوان

گیرينتیجه
توان نتایج زیر را برشمرد:از پژوهش انجام شده، می

ها، به روند که تبیین و شناساندن آن: نمادهاي حیوانی براي بیان مفاهیم متعالی و دقیق عرفانی به کار می1
ها تا حد باشد. اگر صریح بیان گردند، از ارزش و معنویت آنزبان مستقیم و صریح امکان پذیر نمیکمک 

زیادي کاسته خواهد شد. روي آوردن به بیان غیر مستقیم و غیر صریح، یگانه چارة ممکن براي بیان دقیق و 
باشد. بهتر این مفاهیم فراحسی می

-لی نسبت به شناخت محیط پیرامون خود، حرکت کرده و سعی می: از آنجا که ذهن بشري با رویکرد تقاب2
ها را ها به سیاه و سفید، آسمان و زمین، روز و شب، مرد و زن و .... آنبندي دوگانۀ آنکند که با تقسیم

ها، نقش تقابلی و دوگانه دارند. بعضی از حیوانات داراي جایگاه مثبت بشناسد، حیوانات هم در اندیشۀ انسان
توان به اند. از این گروه میهاي سمبولیک، جایگزین مفاهیم متعالی و ارزشمند شدهه و در نمایاندن مدلولبود

پرندگان اشاره کرد. از آنجا که این گروه حیوانی، پر داشته و قادر به پرواز هستند، سمبلی براي بیان عروج، 
هاي منفی و از حیوانات هم، بیانگر جنبهاند. از طرف دیگر بعضی دیگرسلوك و اتصال با حق قرار گرفته

اند.هاي عالم مادي و اخالق و صفات مذموم انسانی شدهاند. این حیوانات، رمزي از پستیپست شده
است، تقریباً سینا و سهرودي اخذ شدههاي سمبولیکی که از حیوانات، در متون رمزي فلسفی ابن: برداشت3

شود. به عبارت دیگر، تصاویر از جمله آثار عطار و موالنا تکرار میبه صورت یکسانی در متون عرفانی 
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باشد. دلیل اصلی آن، این است که بینش سمبلیک حیوانی در متون رمزي و عرفانی بسیار شبیه به هم می
عرفانی با بینش رمزي فلسفی تا حدودي یکسان بوده و هر دو سعی در به معرفت رسیدن و کشف معماهاي 

متون رمزي ابن سینا و سهروردي آنقدر با تعالیم صوفیانه نزدیکی دارند که بسیاري، این آثار را هستی دارند.
اند.بازتاب عقاید عرفانی ابن سینا و سهروردي دانسته

ها مشاهده هاي زیادي که در بین آنها و یکسانی: با تحقیق در آثار این چهار شخصیت، با توجه به مشابهت4
هاي باشند. برداشتهاي قراردادي و عمومی میگفت که نمادهاي حیوانی بیشتر جزو سمبلتوان شود، میمی

کند که حیوانات جزو نماد قراردادي باشند. این امر اثبات مینمادین از حیوانات، در اکثر موارد یکسان می
طار در این اثر ارزشمند الطیر عطار است. عهستند. تنها اثري که باید آن را از سایر آثار متمایز کرد، منطق

تري را به مخاطبان هاي متفاوت دیگر این حیوانات را برجسته کرده و تصاویر متفاوتخود، بعضی از ویژگی
-الطیر برخالف سایر متون، به مقدار زیادي، شخصی میارائه داده است. در واقع نمادهاي حیوانی در منطق

باشند.
-اي میماهیتی چند پهلو دارد؛ هر نمادي بیانگر معانی نمادین چندگانه: همان طور که اشاره شد، نماد ذاتا5ً

اند. بسیاري از حیوانات، جانشین معانی و به وحدت دست یافتهباشد که در داخل یکدیگر تنیده شده
سمبلیکی زیادي هستند. به نحوي که بعضی از حیوانات گاه چندین معنی غیر مستقیم نمادین را در درون 

اي که حتی بعضی از این آیند. به گونهته دارند و براي چند مدلول متفاوت، نماد به حساب میخود نهف
اند.باشند اما در یک جا و زیر لواي یک لفظ واحد جمع شدهها با هم داراي تضاد و تقابل میمدلول
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159 .

، چاپ اول، تهران: پژوهنده.نامۀ جانوران در ادبیات فارسیفرهنگ)، 1381عبدالهی، منیژه (
، تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی، چاپ پنجم، تهران: الهی نامه)، 1388عطار نیشابوري، فریدالدین محمد (

سخن.
الزمان فروزانفر، چاپ ششم، تهران: ، تصحیح بدیعدیوان عطار)، 1386ــــــــــــــــــــــــــــــــ (

نگاه.
، به تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی، چاپ سوم، منطق الطیر)، 1385ــــــــــــــــــــــــــــــــ (

تهران: سخن.
، ترجمۀ ابراهیم امانت، چاپ پنجم، تهران: مروارید.زبان از یاد رفته)، 1368فروم، اریک (

، نشریه علوم انسانی دانشگاه مدرس، ی در شناخت مرزهاي تمثیل و نمادتأمل)، 1377قبادي، حسینعلی (
.13-25، صص 9شمارة 

، مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی هاي ادبینماد و نمادسازي بر مبناي آرایه)، 1383قمري، حیدر (
.15-34شناسی، جلد دوم، انتشارات بنیاد ایران شناسی، ایران
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، به تصحیح محمدرضا برزگر مفاتیح الجنان فی شرح گلشن راز)، 1385الهیجی، شمس الدین محمد (
خالقی، چاپ ششم، تهران: زوار.

، چاپ اول، تهران: سخن.هرمنوتیک و نمادپردازي در غزلیات شمس)، 1387محمدي آسیا آبادي، علی (
.30-37، صص 178، نشریه کیهان فرهنگی، شماره داستان غربت غربیه)، 1380مدرسی، فاطمه (

، چاپ اول، ارومیه: حسینی اصل.سی مرغ در آیینۀ سیمرغ)، 1382ـــــــــــــــ (
، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، چاپ هفدهم، کلیات شمس تبریزي)، 1382مولوي، جالل الدین محمد (

تهران: امیرکبیر.
یکلسون، چاپ هفدهم، تهران: ، به تصحیح رینولد الین نمثنوي معنوي)، 1389ـــــــــــــــــــــــــــ (

امیرکبیر.
، ترجمۀ ضیاء موحد و پرویز مهاجر، چاپ دوم، تهران: نظریه ادبیات)، 1382ولک، رنه و وارن، آوستن (

علمی و فرهنگی.
، ترجمۀ رقیه بهزادي، چاپ ششم، تهران: اي نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگاره)، 1389هال، جیمز (

فرهنگ معاصر.
، چاپ دوم، تهران: فرهنگ ها در ادبیات فارسیفرهنگ اساطیر و داستان واره)، 1388محمد جعفر (یاحقی، 
معاصر.
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»وقتی مژي گم شد«ایدئولوژي و گفتمان روایی در رمان نوجوان 
1ندا مرادپور دزفولی

کارشناس ارشد ادبیات کودك و نوجوان
2مرجان کامیاب

دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی- ودك و نوجوانکارشناس ارشد ادبیات ک
چکیده

هایی که ناپذیر است اما چیستی ایدئولوژيبودن ایدئولوژي در ادبیات کودك و نوجوان امري گریزتنیده
اي است که ضرورت بررسی آن احساس شوند مسألههاي ادبی براي کودکان میخواسته یا ناخواسته وارد متن

پنهان اثر از آن سو که تاثیري دو لوژي نمودي آشکار یا پنهان دارد و آشکار ساختن ایدئولوژيشود. ایدئومی
دهد. از این جهت ها میاي به این گونه بررسیهاي کم سال خود دارد اهمیت ویژهچندان در میان مخاطب

هاي نوجوان بپردازیم. آشکار ساختن ایدئولوژي نهفته هدفی شده تا با توجه به آن به بررسی یکی از رمان
و هاي ویژهرمانی که براي بررسی انتخاب شده است؛وقتی مژي گم شداثر حمیدرضا شاه آبادي است. قابلیت

بودن این رمان علت گزینش آن است. براي واکاوي متن و تبیین ایدئولوژي با روش تحلیل محتواي تکنیکی
استیونز زبان و روایت را برخاسته از ایدئولوژي یک جامعه گرفته شده است. ي استیونز بهرهقیاسی از نظریه

ي متن منجر به آشکارشدن ایدئولوژي یک جامعه خواهد شد. داند و بر آن است که خوانش موشکافانهمی
هاي جنسیتی و ایستادگی واکاوي در این متن به ما نشان داد که ایدئولوژي نهفته در این رمان، تثبیت نقش

کرد قدرت باشد.گر رويتواند نمایاناي میسال است که به گونهر برابر بزرگناکام نوجوان د
هاي جنسیتیایدئولوژي نهفته، گفتمان روایی، استیونز، نقشها:کلیدواژه

.آغازینه1
هاي جذاب براي نوجوانان که فقر آن هاي آن و پدید آوردن رمانها است که رمان نوجوان و ویژگیمدت

-اي براي نویسندگان معاصر شده است. این دغدغه از آن سو است که احساس میدغدغهشود،احساس می
شک این استقبال نکردن به کنند و بیهاي در دسترس خود استقبال نمیهاي نوجوان از رمانشود مخاطب

بسیاري براي هاي توان انکار کرد که رمانهاي نوجوان است. البته نمیدلیل پایین بودن کیفیت و محتواي رمان
- هاي عامیانه کنار میشمار رمان را با برچسب رمانبیسال ایني بزرگاین گروه سنی وجود دارد، اما جامعه

ماند تعداد اندکی رمان است که با وجود نثر روان و محتواي قابل قبول چه باقی میزند و به همین سبب آن
- دست آوردن ویژگیها، بهتردید بررسی این دسته از رمانشوند. بیها با استقبال نوجوانان رو به رو نمیآن

ها با اثرهاي دیگري که با استقبال ي آنکردهاي گوناگون و مقایسهها با رويمند آنو نقد روشهاي آن

1 . neda.moradpour@gmail.com(نویسنده مسئول)
2 . Marjan.kamiyab@gmail.com
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هاي ها و نقطهشود تا ضعفاند، سبب میها رو به رو شدههاي نوجوان و بازتاب مثبتی از سوي آنمخاطب
نهفته در یک رمان نوجوان به واکاوي ها آشکار شود.در این نقدنیز برآنیم تا با تبیین ایدئولوژيقوت این رمان

هاي تکنیکی در میان انبوه توان آن را یکی از رماناي میمحتواي آن بپردازیم تا بازتاب این رمان را که به گونه
- دهندهنشاناثر در ادبیات کودك و نوجوانها دانست بررسی کنیم. ایدئولوژي یک هاي نوجوان این سالرمان

سو بودن این ایدئولوژي تواند باشد. بنابراین همي نوع نگاه نویسنده به نوجوان و جایگاه او در یک جامعه می
تواند در جذب این مخاطب تاثیر بسزایی داشته باشد.نوجوان میبا دیدگاه

قتی مژي گم شد از حمیدرضا شاه آبادي است که رمانی که براي بررسی و نقد انتخاب شده است رمان و
امروز است که در سال 1ي رمان نوجوانهاي تکنیکی در میان مجموعهگونه که اشاره شد یکی از رمانهمان
به چاپ رسیده است.» ه«براي گروه سنی 1391

که پیش از این اي در این واکاوي از روش تحلیل محتواي قیاسی استفاده شده است که مبنی بر آن نظریه
هاي رمان آشکار شود.اما شود تا با توجه به آن ویژگیتبیین شده است در این رمان به آزمون برده می

ضرورتی انکارناپذیر است که پیش از واکاوي این داستان باید با مفهوم ایدئولوژي در ادبیات کودك و 
ا شویم.نوجوان و نیز چگونگی حضور و نمود آن در این گستره بیشتر آشن

)  نظریه ایدئولوژي و گفتمان روایی2
ایدئولوژي در این جستار کوتاه در واقع همان مفهومی است که نخست دیکسن و پس از او استیونز به آن 

ي نظریهچون هانت نیز در این باره نظریاتی دارند اما براي واکاوي،نظران دیگري هممی پردازند. البته صاحب
اي از مجموعه«کند منظور از ایدئولوژي گونه که استیونز مطرح میاست. از این منظر آناستیونز انتخاب شده

هایی درباره جهان، درباره سازمانی که دارد یا باید داشته باشد یا درباره جایگاه و نقشی که تصویرها یا فرض
معه یا یک گروه از هایی که در یک جااي از تصورها و فرضانسان در آن دارد، است. در واقع مجموعه

کند که یکی از نخستین افرادي که به ). جان استیونز این گونه بیان می1387: 13(استیونز، » جامعه رایج است.
هاي یک ي دیکسن فضا و شخصیتپردازد دیکسن است. به عقیدهمبحث ایدئولوژیک بودن ادبیات کودك می

ه باشند. او در کتاب خود با عنوان تا کودکند به سراغشان ي یک ایدئولوژي ویژکنندهتوانند منتقلداستان می
کند. این نویسنده در واقع از داستان براي تبیین هایی را وارد متن میکند که نویسنده ایدئولوژيبرویم بیان می

ها و بندي اجتماعی شخصیتها وفضاي داستانی، طبقهجوید. او شخصیتو ترویج ایدئولوژي خود بهره می
داند و البته با ر کلی عناصر داستان را محملی مناسب براي نمایاندن یک ایدئولوژي ویژه به کودکان میبه طو

شود، زیرا دیکسن معتقد است که میاین فضاسازي امکان دریافت هر ایدئولوژي دیگري براي کودك ناممکن

_شده استکه فقرشان احساس می_هاي خواندنی ایرانی طرح رمان نوجوان امروز طرحی از کانون پرورش فکري براي نشر رمان. 1

اند. آغاز شده است و تا کنون بیش از پنجاه رمان نوجوان با این طرح انتشار یافته1388براي نوجوانان است که از سال 
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یگزین، منتفی دانسته ترین شکل شست و شوي مغزي، آن است که طی آن هر گونه احتمال تصور جاقوي«
) و این همان نگاهی است که مخاطبان کودك و نوجوان را در تنگناي پذیرش یک 71(پیشین: » شود.

ي کودك و دیدگاهی متفاوت بر روي اثر دهد و راه را براي برداشت خالقانهایدئولوژي خاص قرار می
را در ساختار ایدئولوژیک مشخصی قرار خوانندگان"بندد. این نگاه به ادبیات داستانی کودك و نوجوان می
داري شامل مفاهیمی چون اختالف طبقاتی، دهد و از این رو مخاطبان را در گفتمان غالب دنیاي سرمایهمی

). وارد کردن ایدئولوژي در 31: 1389یاري، (ملک"کندپذیر و متأثر مینظام پدرساالري و نژادپرستی، فرهنگ
ها سازگار شدن را طی کند و خود را با آنتر روند اجتماعیکودك هر چه سریعاین دید به این سبب است که

-اگر کودکی قرار است وارد جامعه شود و در درون ساختارهاي آن هدف«دهد که: سازد. استیونز توضیح می

ا آن مندانه عمل کند، ناگزیر است رمزهاي معنادار گوناگون و رایج جامعه را بپذیرد تا بتواند خود را ب
سال را به کودك بهتر ) در واقع در این دید کتابی که ایدئولوژي بزرگ73: 1387(استیونز، » هماهنگ سازد.

شود.تري براي کودکان دانسته میمنتقل کند کتاب مناسب
داند و توصیه ها و عناصر داستان را محملی براي بیان ایدئولوژي میدیکسن فضاي داستانی و شخصیت

هایی براي کودکان انتخاب شوند که محتوایی مناسب داشته باشند. البته تنها دیکسن نیست که ه کتابکند کمی
ي ادبیات کودك هاي همیشگی دربارهدهد که یکی از پرسشچنین نظري دارد. ابرشتاین نیز توضیح می

ین باب که چه همواره پرسشی اصلی وجود داشته و خواهد داشت؛ پرسشی در ا«همواره همین بوده است: 
داشته » ترمناسب«تواند برداشتی از عبارت ، هرچند که هر کسی می»تر استبراي کودکان مناسب«کتابی 
).1388:56(ابرشتاین. به نقل از سارلند:» باشد.

نهد کند. او پا را فراتر میاي دیگر تبیین میاما استیونز ایدئولوژي و نمود آن در ادبیات کودك را به گونه
ي ایدئولوژي یک جامعه است. در واقع او معتقد است که دهندهکند که زبان به طور کلی نشانبیان میو 

ساختن یک روایت بدون ایدئولوژي غیر ممکن است و البته این ایدئولوژي همیشه با خواست نویسنده 
روایت بدون ایدئولوژي، ساختن یک «کند که: شود. او این مطلب را این گونه تبیین مینیست که وارد متن می

-شود؛ معانی درون زبان را جامعه تعیین میامري ناممکن است. ایدئولوژي در زبان و به وسیله زبان بیان می

) 73: 1387(استیونز، » سازد.کند و روایت را هم زبان می
بیند: یدئولوژي میي اسو با استیونز زبان را به طور کلی تنیده در ایدئولوژي و زادهپیتر هانت نیز هم

نیست، بلکه تمام متون به طرزي گریزناپذیر با » بر دوش متن«ایدئولوژي، مفهوم و معنایی جداگانه «
(پیتر هانت: » هاي تصنعی را ندارد.اند. کودك، آشکارا تاب بر دوش کشیدن و انتقال پیامایدئولوژي آمیخته

ایدئولوژي جز ذاتی «دهد: گونه شرح میاستیونز این). اما چگونگی نمود ایدئولوژي در یک روایت را46ب: 
سازند، جاي گیرد. تاثیر این هایی که متن را میها، دستور زبان و رمزتواند در کلمهزبان است و از این رو می

شود به نگرشها و دلبستگیهاي گروههاي ذاتی بودن، سرکوب ابراز مخالفت و محدود کردن آنچه ابراز می
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کند که زبان خود سراسر )نیز استدالل می1986-1929) لوسینوف(78: 1387(استیونز، » ی است.غالب اجتماع
گر اي، از جمله زبان، تنها یک نقش داللتهاي نشانهدهد که تمام نظامامري ایدئولوژیک است، او نشان می

ي ایدئولوژي دامنه«ستند. گذار بوده و در نتیجه ایدئولوژیک هکنند، بلکه ارزیاب و ارزشساده را بازي نمی
ها نیز ایدئولوژیک توان نتیجه گرفت که تمام نوشتهاز این زمینه می». پوشانی داردها همي نشانهبا دامنه

ها حتی وقتی آشکارا به حمایت از آن ارزش–گیرند هایی را فرض میها یا ارزشهستند، چرا که تمام نوشته
ها آکنده شوند که ناگزیر خود از ارزشفرهنگی تولید و خوانده مییا در ساختاري اجتماعی و-برنخیزند

)26:1389(سارلند، » توان گفت همه چیز از ایدئولوژي آکنده استاست. در این مورد می
دهد؛ به این استیونز چگونگی نمود ایدئولوژي در یک روایت را با دو نوع آشکار ونهفته نشان می

که نویسنده قصد وارد کردن ایدئولوژي تواند آشکارا بیان شود و یا اینولوژي میترتیب در یک داستان، ایدئ
افزاید و البته روش دوم را بر روش هایی را به آن میاي را ندارد اما به صورت ناخودآگاه باورها و فرضیهویژه

نسبت به آن دهد به این دلیل که در صورت آشکار بودن ایدئولوژي، مخاطب ممکن است اول برتري می
ها، از زاویه دید کودك یا نوجوان به ایدئولوژي بیان شده واکنش منفی نشان دهد. در واقع در این متن

است؛ شدههاي ایدئولوژیک پرداختهساالنه به طرح انگارههاي بزرگسو با دغدغهنگریسته نشده است بلکه هم
هایی تأثیر زمینها متون آشکار ایدئولوژیک از پیشرویی بگذاري ذهنی کودك و نوجوان در روبههمچنین نشانه

اگر نوجوانان احساس کنند که در وراي "پذیرد که درك آن نیاز به ارزیابی دقیق عوامل فرامتنی دارد. می
نظر از چگونگی اجزا و محتواي متن، نسبت به آن واکنش گونه متون رفتاري تحمیلی نهفته است، صرفاین

فونتل اند. در این زمینه دناي دیگر تعریف شدهها به گونهه در نظام معرفتی او نشانهدهند؛ چرا کنشان می
ي اي سرشار از سرکشی و تالش براي استقالل؛ اگر شیوهاي است با روحیهسن نوجوانی مرحله"گوید: می

ون توجه به اي است که شنونده احساس کند به او حمله و توهین شده است، لذا بداظهارنظرتان به گونه
)، اما هنگامی که دیدگاهی در تار و پود 11:1381محتواي سخنان شما، در صدد مقابله برخواهد آمد (هجري، 

پذیرد. زیرا در این اي نبیند آن را میشده و ناپیدا باشد و مخاطب در ظاهر آن ایدئولوژي ویژهداستانی تنیده
کند و مخاطب به ا براي پذیرش ایدئولوژي آماده میگونه موارد نویسنده به تدریج ذهن مخاطب نوجوان ر

کند نسبت به پذیرش آن درنگ کمتري به خرج این سبب که پیام را در پوشش و غیرمستقیم دریافت می
دهد.می

اي ارائه و چندگانهي واکنش مخاطب نسبت به ایدئولوژي متن تحلیل پردامنه) درباره1981امبرتواکد (
پذیرد که تمام متون، چه پوشیده و چه آشکار، انگارش ایدئولوژیکی بر دوش دارند، اما یدهد. او نیز ممی

مخاطبان در واکنش نسبت به متن سه گزینه پیش رو دارند:
توانند ایدئولوژي متن را بپذیرند و خوانش خود را به آن وابسته کنند.ها میالف) آن
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ایدئولوژي خود را به کار بندند که در این توانند ایدئولوژي متن را کنار گذاشته وب) می
جا منظور از کژرو، تنها دریافتی را موجب خواهند شد. (دراین» کژرو«صورت خوانشی 
انگاشته است).چه فرستاده پیام میمتفاوت است از آن

هاي زیرین متن، پرسش کنند (سارلند، توانند براي افشاي ایدئولوژي پنهان در الیهج) می
1389:29.(

هاي داستانی هر دو نوع ایدئولوژي را دارند. به عبارت دیگر متون البته از نظر استیونز بسیاري از کتاب
ها نیازمند هاي زیرین خود دارند که البته آشکارکردن آنهایی نیز در الیهاند و ایدئولوژيادبی گاه چند الیه

کنند.هاي گوناگون را فراهم میکان خوانشهایی براي مخاطب امخوانش موشکافانه است. چنین داستان
هاي گوناگون چه آشکار و چه پنهان در اثر ممکن است خوانش چندمعنا واپسین نکته درباره ایدئولوژي

) 1974هاي متفاوتی را ایجاد کنند. همان گونه که روالن بارت (ها و برداشترا از اثر سبب شوند یا دیدگاه
دهند به شکل یابند؛ رمزهایی که به متون اجازه میها کارکرد میرمزوارهگوید؛ متون با چندگانگی می

ها را بهترین ها و گوناگونی ایدئولوژیکی آناي گشوده شوند و شاید بتوان این گونه متنهاي چندگانهخوانش
نوع حضور ایدئولوژي در یک متن دانست.

ي ایدئولوژي در این موارد خالصه کرد:توان نظر استیونز را دربارهبنابراین و به طور کلی می
) روایت برآمده از زبان و زبان  برآمده از ایدئولوژي است پس روایت بدون ایدئولوژي وجود نداد.1
تواند محملی براي ایدئولوژي باشند؛ بلکه واژگان یک زبان، نوع ) تنها فضاي داستانی نیست که می2

اصر داستان نیز حامل ایدئولوژي هستند.ها و عنسازي و به طور کلی تکنیککانونی
ها و ساختارهاي اجتماع ) ایدئولوژي یک متن همیشه در جهت سازگار کردن کودك در چارچوب3

رود. پیش می
رویم.اکنون با توجه به این موارد به بررسی رمان وقتی مژي گم شد می

خالصه داستان:)3
روند؛ این تر میخواهر در سفري به ویالي خواهر بزرگهاي دوشود که خانوادهجا آغاز میداستان از آن

دو خانواده نرگس و سامان و دخترشان مژي (مژده) و فریبا و ناصرو فرزندانشان مسعود و مژي (مژگان) 
هستند. ماجراي داستان از این قرار است که مژي در این سفر گم شده است و راوي به دنبال دلیل گم شدن 

کند و البته براي خود ماجرا است. راوي در این فصل از معرفی خود خودداري میاو و مقصر اصلی این 
دلیلی نیز دارد. دلیل او این است که خود نیز یکی از مقصرهاي اصلی جریان گم شدن مژي است. 

کند. او پدر مژي است که یک شب پیش از ماجراي گم شدن مژیبا در فصل دوم راوي خود را معرفی می
شود. بحث مژي و پدرش رود و گم میو مژي هم می» برو گم شو«گوید: کند و سرانجام به او میاو دعوا می

ي پدرش را همراه خود بیاورد. در این فصل پدر هاي معدهشود که مژیفراموش کرده قرصجا آغاز میاز آن
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ن غذاي نامناسب در اش بر اثر خوردرسد که معدهجا میکند تا به آنمژي شروع به گفتن زندگی خود می
ي او با مژي به همین خاطر بوده است. شود و علت عصبانیت و مشاجرهریزي شدیدي میژاپن دچار خون

کند که گو اعتراف میکنند.در فصل بعد راوي دروغها میناصر با سامان و مادر مژي شروع به گشتن کالنتري
کرده او است. او در حالی که با تلفن صحبت میاو پدر مژي نیست بلکه مادر او است و مقصر اصلی ماجرا

هاي خود، یک بار به مژي که در حال رفت و آمد و جمع کردن وسایل بوده است. گفته که در میان صحبت
هاي پدرش را فراموش نکند و در واقع مژي اصلن نشنیده که باید قرصی براي پدرش با خود قرص

بینند که او ها در پزشکی قانونی دختري میشود. آناست که گفته میي ماجرا از زبان مادر مژيبیاورد.ادامه
کند که نه پدر نیز فرار کرده است و در اثر تصادف کشته شده است. در فصل بعد راوي دوباره اعتراف می

نویسی حمیدرضا شاه آبادي هاي داستانمژي است و نه مادر او بلکه او مسعود برادر مژي است که در کالس
کرده و با ماجرایی که در سفر پیش آمده و با اصرار آقاي شاه آبادي شروع به نوشتن ماجراي مژي ت میشرک
دانسته اما نیازي ندیده که به والدین خود اطالع کند و البته او نیز مقصر است. او ماجراي فرانکشتاین را میمی

ش می از آن را که بین او و دخترخالهکند و پیادهد. مسعود در این فصل گوشی خواهرش مژي را پیدا می
ي مژي در این پیام قصد داشته او را از انجام کاري بیند. دختر خالهمژي (مژده) رد و بدل شده است می

کند که حتمن باید رود. مسعود فکر میپرسند طفره میمنصرف کند. وقتی از مژي دختر خاله دلیل را می
تواند حرف خود را اثبات کند به سمت پس باشد اما وقتی که نمیارتباطی بین این پیام و گم شدن مژي

گردد. در ها بازمیبیند و با آنرود و پدر و مادرش را در حال بازگشت به خانه میهاي اطراف ویال میکوچه
رفتهدهد که چند لحظه پیش مژي را در حالی که از در بیرون میها اطالع میهمین حال نگهبان دم در به آن

ها در این باره کنجکاوي بیشتري کنند شده، دیده است اما پیش از آن که آنو سوار بر ماشینی سیاه رنگ می
دهد که مژي پیدا شده. او اصلن فرار نکرده بوده و تنها ها اطالع میخورد و خاله به آنتلفن نرگس زنگ می

افتد که مژي را مژي به یاد حرف نگهبان میگردند اما مادر در کمد قایم شدهبوده است. همه به خانه بازمی
شود.جا آغاز میدر حال بیرون رفتن دیده است و ماجراي اصلی از این

راوي فصل بعد آقاي شاه آبادي است که یادداشتی بر داستان مسعود گذاشته است. او از زبان یکنواخت 
ها قدر درگیر حاشیهکند که مسعود آنري میخواهد که دوباره بنویسد و یادآوگیرد و از او میمسعود ایراد می

ي مسعود است. شاه آبادي شده که فراموش کرده که ماجراي مژي اصلی را بیان کند. مژي فراري، دخترخاله
شود و جمالتی از خواهد که دوباره داستان را بنویسد. در فصل بعد داستان از سر گرفته میاز مسعود می

ي قصه را شود و البته ادامهوند اما این بار مادر مژي اصلی است که راوي میشفصل نخست داستان تکرار می
کند. مژي دختري است که در کودکی به مهدکودك و هاي مژي صحبت میگوید بلکه از تولد و ویژگینمی

در کرده است. اما ها را حفظ میداده و او آنرفته و مادرش شعرهاي حافظ را به او یاد میکالس زبان می
ها به موفقیت چندانی دست نیافته است. پس از مرگ مادربزرگش (خانم جان) مژي که کدام از این رشتههیچ
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سوزي در خانه که علت آن مشخص شود و بعد از یک آتشگیر و تنها میوابستگی شدیدي به او داشته گوشه
رود و شدن به کالس کامپیوتر میشود. چند ماه پیش از ماجراي سفر و گم شود دچار لکنت زبان هم مینمی

شود.آشنا می_اشپس از مژي خاله_جا با زهره تنها دوستشدر آن
وقت به کارهایی که عالقه داشته نپرداخته است و کند هیچراوي فصل بعد پدر مژي است که تعریف می

گاه عالیق واقعی خود را دنبال نکرده است. بیند که هیچمژي را هم کسی می
اش را با کند. زهره او و دخترخالهي داستان را روایت میصل بعد خود مژي است که دنبالهراوي ف

گروهی به نام فرانکشتاین آشنا کرده است که در خارج از ایران و متشکل از دخترانی است که نیمی از روز را 
واقع روز حرکت دختران به روند در ها به سفر میخوانند. روزي که آنکنند و نیمی دیگر را درس میکار می

دهد که قصد دارد سمت فرانکشتاین بوده است. مژي خاله نرگس شب پیش از ماجراي فرار به اوپیام می
کنند مژي همراه این گروه برود ومژي خاله فریبا قصد داشته او را منصرف کند. وقتی همه شروع به گشتن می

که فته است پس باید براي نجات مژي و البته براي آنکند که حتمن مژي با گروه رفریبا با خود فکر می
- دهد و آناثبات کند او هم به محل حرکت گروه برود. اما وقتی به زهره اطالع می1توانایی خود را به مابانش

ي دخترانی که شود که مژي در میان این گروه نیست. در نهایت وقتی همهآیند متوجه میها به دنبال او می
شود اما کنند پلیس وارد ماجرا میشوند و حرکت میبه فرانکشتاین بروند سوار اتوبوسی میقصد دارند 

شوند. مژي هم فلج شود و تعدادي از دختران بر اثر تصادف کشته و مجروح میاتوبوس از جاده منحرف می
ند.کتري را احساس میکند و آرامش بیششود. البته او در بیمارستان شروع به طراحی میمی

هایی را هم به آبادي است که از داستان دوم راضی است البته نکتهفصل پایانی باز هم یاداشتی از شاه
کند درباره فیلمی که مسعود از ماجراي آن روز تهیه کرده کند و در نهایت کنجکاوي میمسعود یادآوري می

مرده است، هستند.است و در آن چند زن مشغول گریه کردن براي دختري که در بیمارستان 
) واکاوي متن داستان4

شود بلکه هاي آشکار و پنهان این اثر، تنها محتوا و فضاي داستانی بررسی نمیبراي یافتن ایدئولوژي
ي دید و به طور کلی عناصر داستان و سبک و زبان نیز که سازي و زاویهپردازي، کانونیها، شخصیتواژه
تر نیز بیان شد ایدئولوژي گونه که پیشهستند. هماندئولوژي باشند قابل توجهي ایدهندهتوانند بازتابمی

اند. مفهوم و معنایی جداگانه بر دوش متن نیست، بلکه تمام متون به طرز گریزناپذیري با ایدئولوژي آمیخته
داستانی هايي دید و تکنیکسازي و زاویهها، کانونیپردازيها، شخصیتدر این پژوهش بررسی واژه

هاي نهفته به ما یاري رساند.تواند در آشکار کردن ایدئولوژيآبادي میشاه

ا بمامان)+(است. این کلمه ترکیب شده از ما است و به جاي والدین از سوي خسرونژاد و خزایی پیشنهاد شدهparentابان برابرنهاد م1
كکودي ادبیاتواژهرجوع کنید به: خسرونژاد م.، خزایی د. (متن منتشرنشده) دانش.(بابا)+ان (عالمت جمع) است
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) راوي ناموثق و فرافکنی4-1
کند راوي است. راوي این داستان اي که در این داستان توجه مخاطب را به خود جلب مینخستین نکته
کند و این راوي در هر فصل تغییر میدید، اول شخص است. البتههاي داستان و زاویهیکی از شخصیت

تر است این است که راوي هر بار به ما به چه مهمدهد اما آنشناختی از شخصیت اصلی داستان به ما می
- کند. او خود را از دید مخاطب پنهان میگوید و این نکته است که جلب توجه میعنوان مخاطب دروغ می

آورد مربوط به گناهکاري او گویی خود میدالیلی که راوي براي دروغکند و البته براي خود دلیلی هم دارد.
اند که از آشکار کردن نام خود به دلیل ندامت است. به عبارت دیگر در فرار مژي عوامل و افرادي نقش داشته

ا و مونولوگ الي روایت و گفتگوهتوان از البهمایه را میکنند. در این اثر این درونو یا احساس گناه پرهیز می
گذاري هاي آن در ارزیابی و ارزشگونه موارد است که نقش زبان و داللتها دریافت. در اینشخصیت

هاي زبانی تنها یک شود که زبان و نشانهگردد و مخاطب به این نکته آگاه میایدئولوژي داستان مشخص می
ها گو در اثر در قالب جملههایی از راوي دروغگر ساده نیستند بلکه کارکردي ایدئولوژیک دارند. نمونهداللت

شود که عبارتند از:ها دریافت میو مونولوگ
دانم که خیلی ها تقصیر داشته اند و از همه بیشتر خود من. اما من می

ام که دانم خیلی کارها کردهخواست آن بال سر مژي بیاید. میکه دلم نمی
گفتم و البته خیلی کارها ه نباید میام ککردم. چیزهاي زیادي گفتهنباید می

کردم و نکردم. اصال به همین خاطر است که اسمم را به شما هم باید می
هاي همین خواهم کسی مرا بشناسد. من یکی از آدمگویم. چون نمینمی
خواهم شما کنم. اما نمیاي هستم که دارم برایتان تعریف میقصه

ما اگر کار بدي کرده باشید بشناسیدم. دلیلش هم ساده است.خود ش
)9: 1391آبادي، دوست دارید دیگران از آن باخبر شوند؟ (شاه
رود اما در فصل بعدي خود را به عنوان پدر در واقع در این فصل نویسنده از افشاي نام خود طفره می

کند.مژي معرفی می
ا توانم خودم را پنهان کنم. گیرم که اسمم را به شمفایده ندارد. نمی

فهمید خوانید. آن وقت خیلی خوب مینگفتم؛ اما شما که تمام ماجرا را می
که چه کسی باعث شد آن اتفاق بد از راه برسد. پس چه فایده؟ چه فایده که 
من اسم خودم را به شما نگویم.....من ناصرم، شوهر نرگس و پدر مژي و 

)18مسعود. (پیشین: 
شود. در فصل بعد راوي ا پایان فصل این راوي کنار گذاشته میکند اما بپدر مژي روایت را دنبال می

کند که مادر مژي است:کند و اعتراف میي پیشین خود را رد میگفته
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ها را به گردن دیگران بیندازم. به خاطر همین خواهم تقصیرهمیشه می
است که به شما گفتم من ناصرم. گفتم من پدر مژي هستم تا شما باور کنید 

اصلی ناصر است، پدر مژي، اما آن بیچاره که تقصیر نداشت. هر کس مقصر 
کرد. کشید، کشیده بود؛ همان طور برخورد میآن شب دردي را که ناصر می

اش به جان تازه این دردي بود که ناصر به خاطر بهتر شدن وضع خانواده
خریده بود. اصال این که ناصر زخم معده گرفته بود، تقصیر قیمت گوشت و

ماهی توي بازار توکیو نبود. تقصیر مژي بود؛ مژي که قرار بود بیاید و قبل از 
شدیم و درآمدي به هم دار میشد. باید خانهآمدنش باید وضع ما خوب می

زدیم.... البته یک خط ماجراست. در خط دیگر من مقصرم. من که ان می
من زن ناصرم. هاي ناصر را خودم برنداشتم...نه من ناصر نیستم.روز قرص

)31نرگس، مادر مژي و مسعود. (پیشین: 
دهد و از همان خود را از دست می1گوید در واقع وثوقبزرگی که به مخاطب میاما راوي با دروغ

هایی بزند. در واقع شود که مخاطب درباره راوي حدسهایی در متن سبب میي نخست داستان تناقضصفحه
- سان به ما میزند زبان یکي هر بار خود را به جاي شخصیت دیگري جا میهاي بعد هم که راودر فصل

هایی در فصل یک به خانم جان که نمایاند که راوي یک نوجوان است به عبارت بهترنوع زبان و اشاره
دهد که نه ناصر ونه نرگس راویان اصلی این ماجرا نیستند. در فصل بعد مادربزرگ مژي است نشان می

کار است که در کالس اي نوجوان و تازهکند. او نویسندهگویی راوي را براي ما آشکار میدروغمسعود راز 
- نویسی و به اصرار استادش شروع به نوشتن ماجراي مژي از دید دیگران کرده است. اما این دروغداستان

دارد. راوي در میگوید مردد نگاه چه که مسعود میگویی و ناموثق بودن راوي مخاطب را نسبت به هرآن
نویسد؛ها میدادن ندامت شخصیتي داستان را نشانمایهي خود و درونفصل چهارم انگیزه

تواند ندامت باشد. ي این داستان میآقاي شاه آبادي گفته بود که بن مایه
ایم. ایم. چرا مواظبشان نبودهپشیمانی از این که چرا به دیگران توجه نکرده

هاي پست مدرن توجه به فراداستان و بحث راوي است. تا گردهاي داستان. راوي این قصه راوي ناموثق است. توضیح آن که یکی از ش1
ي داد که او را در دریافت معناي نهفتهها و اطالعاتی به مخاطب میهاي پست مدرن راوي همیشه موثق بود و نشانهپیش از آمدن تکنیک

ترین رمان هاي بزرگسال با این شیوه اد. یکی از نخستین و قويداد اما با آمدن پست مدرن راوي نیز کارکرد خود را تغییر دداستان یاري می
هاي درون ها و تناقضکند که حقیقت ماجرا پنهان بماند اما نشانهاي وقایع را نقل میگو به گونهرمان رود راوي است که در آن راوي دروغ

توان گفت که این رمان، رمانی پست مدرن یوه نیست و حتا نمیکنند. این داستان البته به همان شمتن مخاطب را به حقیقت ماجرا رهنمون می
کند و در همان هاي داستان  معرفی میرود که هر بار خود را یکی از شخصیتهاي داستان با همین تکنیک پیش میاست اما راوي آن تا نیمه

-دارد. در واقع نشانهمخاطب را در حالت تعلیق نگاه میگویی هاي اوست پیوستهاي از تناقضها که نشانهي فصلحال زبان یکسان او در همه

گري چیست.دهند که راوي اصلی کیست و هدف او از این گونه روایتها به مخاطب نشان می
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-داد. گفته بود این حس را میان همهش زیادي انجام میهمین کاري که خود
ها پخش کن. من هم نشستم و فکر کردم به ماجراي مژي و این ي شخصیت

که چه کسی مقصر اصلی بود. تصمیم گرفتم هر فصل توي جلد یک نفر 
)46بروم و بنویسم. توي ذهن بابا، توي ذهن مامان. (پیشین: 

بینیم. در هر فصلی که ها است اثر زیادي از ندامت نمییی که مابان راوي آنهاکدام از فصلاما ما در هیچ
ها بر این است که تقصیر را از دوش خود بردارند و به دوش اي تالش راويمابان راوي آن هستند به گونه

دهد که مسعود مدعی آن شخص دیگري بیندازند. در واقع این راوي دقیقن عکس آن چیزي را نشان می
داند و نه خود را و نرگس ناصر (پدر مژي) قیمت گوشت و مرغ را در بازار توکیو مقصر اصلی می.است

داند و در واقع در این داستان هیچ کس (مادر مژي) خود مژي و به دنیا آمدن او را مقصر اصلی این ماجرا می
در _راوي ناموثق مدعی آن استگونه کهآن_داند و در نتیجه ندامتی هم خود را مقصر اصلی این ماجرا نمی

داند!!!اش میکار نیست!!! حتی مژي که فرار کرده است نیز دلیل فرار خود را در نهایت نجات دادن مژي خاله
ي دیگري نداشتم. اگر مژي خودش هم درد مرا من مقصرم اما چاره

کرد. بهتر است بگویم مقصر اصلی درد بود.... کشیده بود همین رفتار را می
نه مقصر اصلی قیمت گوشت و ماهی توي بازار توکیو بود. اگر گوشت و 

گرفتم و آن شب با دخترم جا آن قدر گران نبود، من زخم معده نمیماهی آن
)19کردم. (پیشین: دعوا نمی

ي دیگري از فرافکنی در این داستان از زبان مادر مژي:نمونه
ي ساعت که دربارهشاید اگر فریبا پنج دقیقه قبلش زنگ نزده بود

هایی را من بیاورم و چه چیزهایی را حرکت سوال کند و بپرسد که چه چیز
گذاشتم توي ها را خودم میاو، من تمرکز بیشتري داشتم و اصال قرص

)31ساك. (پیشین: 
ن ي دید در داستان و نیز تغییر راوي در هر فصلی خود بارزتریگو بودن راوي و انتخاب این زاویهدروغ

توان کند تا فرافکنی حاکم بر داستان را بیش از پیش درك کنیم. اما نمیاي است که به ما کمک مینشانه
تر شدن اي در این داستان دانست. براي روشني اصلی این داستان یا ایدئولوژي نهفتهمایهفرافکنی را درون

ن بررسی کنیم.ایدئولوژي در این داستان بهتر است عنصري دیگر را در این داستا
پردازي در روند ایدئولوژیک روایت) تأثیر شخصیت4-2
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ي اصلی و پس از آن ایدئولوژي پنهان اثر کمک مایهبه ما در آشکار ساختن درون1پردازينوع شخصیت
ها نسبت به هاي دیگر و دیدي که آنهاي اصلی را با استفاده از نظر شخصیتکند.در این رمان ما شخصیتمی

-ها به ما هستند. بهها در این دید دستاویزي براي شناساندن شخصیتشناسیم. خاطرهخص دارند میآن ش

هاي این رمان به صورت غیر مستقم و با کانونی پردازي در بسیاري از قسمتتر شخصیتعبارت روشن
شود. در واقع ه میگیري او با این شیوه است که به مخاطب نمایاندبودن مژي و گوشهسازي درونی است. تنها

هاي اصلی ها با عقاید و احساسات شخصیتخواننده گاهی از طریق خاطرات افراد دیگر و با زاویه دید آن
هاي کند و نظر شخصیتي رفتن به منارجنبان را تعریف میشود. براي نمونه زمانی که سامان خاطرهآشنا می

دهند و در هاي شخصیتی خود نظري میبا توجه به ویژگیها پرسد هر یک از آنمختلف را درباره این اثر می
رسیم: نهایت به نظر مژي می

گوید. براي نگاه کردم به مژي خودم. دیدم ساکت ایستاده و چیزي نمی
این که وارد بحث شود، دستش را گرفتم توي دستم و رو به هر دویشان 

چیزا نبوده. گفتم: اون موقع که این جا رو ساختن برق و دکمه و این جور
مژي باجناقم با بی حوصلگی گفت: حاال کی میان تکونش بدن بریم ناهار 
بخوریم. من که از او ناامید شده بودم رو کردم به مژي خودم و گفتم: جالبه 

دونه چه ارتباطی بین این دوتا مناره هست. آن وقت مژي نه؟ هیچ کس نمی
وقت رو سرمون خراب یهبا نگرانی نگاهم کرد و گفت: وقتی تکونش میدن،

)74: 1391(شاه آبادي، » نشه!
ي پایانی در واقع ترس و نگرانی مژي است که نمایان است و به طور غیرمستقیم شخصیت از این جمله

شناسد.دلیل تنهایی مژي بعد شود. مخاطب مژي فریبا را با این دیدگاه است که میاو براي مخاطب آشکار می
توان از شناختی که فریبا از خود به عنوان مادر در برخوردش با مژي دارد آشکار یز میاز مرگ خانم جان را ن

کرد:
ي معمولی با او رفتار کنم. مدرسه کم کم باورم شد که باید مثل یک بچه

اش را ي متوسط که ریاضیکه رفت معمولی بود. خیلی معمولی؛ یک بچه
-م، فایده نداشت. بچههیچ وقت بیست نگرفت. خیلی سعی کردم یادش بده

دادم تا گرفتند نشانش میهاي فامیل و در و همسایه را که همیشه بیست می

هاي قصه هستند هاي اصلی که مژيخواهیم ببینیم که شخصیتها نیست بلکه می. منظور ما در این بررسی پویایی یا ایستایی شخصیت1
رسد که این رمان در شناخت شخصیت ها به مخاطب نوعی کانونی سازي درونی را در نظر شوند. به نظر مینمایانده میبه مخاطبچگونه 

داشته است.
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شاید حس رقابت پیدا کند، بی فایده بود. کم کم از من فاصله گرفت. انگار 
»رفت سمت خانم جان. مادرمآمد پیش او باشم. در عوض میخوشش نمی

شناساند. در دهد شخصیت فریبا را نیز به ما میژي به ما میاین اطالعات افزون بر این که شناختی از م
هاي اشتباه فریبا با مژي، تحقیر او و پیدا نکردن عالیق او است که سبب دور شدن واقع برخوردها و توقع

شود.مژي از مادرش و تنها شدن بیش از حد او می
شود. ما ي زیادي به مژي نمیشود اشارهاما در قسمت نخست داستان و زمانی که مژي نرگس گم می

هاي نرگس و سامان و چگونگی ارتباط او با مژي ها و مقایسهحتی شخصیت مژي نرگس را نیز از میان حرف
هاي پدر و مادر او. شناسیم و نه از طریق دیالوگفریبا می

ي پرحرف و مژي ساکت من اصال دوست خوبی براي دخترخاله
با هم فرق داشتند؛ اگرچه دیگران هردویشان پرمدعایش نبود. آن دو از اول 

کردند. مژي من الغر بود و رنگ پریده، مژي نرگس را به یک اسم صدا می
درشت بود و صورت سبزه داشت. مژي من کم حرف بود و تودار. مژي 
نرگس پر سر و صدا بود و پر مدعا. مژي من اهل کتاب خواندن بود و مژي 

آمد ساکت بود مژي من هر بالیی سرش مینرگس اهل والیبال و بسکتبال، 
گذاشت. گفت، مژي نرگس، واي اگر کسی پا روي دمش میو چیزي نمی

)68(پیشین: 
گیر، تنها و حساس است و شود؛ او دختري گوشهها شناخته میبا اطالعاتی از این دست شخصیت مژي

گونه که پیش از این هم ش و  اما هماناشده است برخالف دخترخالههاي مابانش تحقیر میپیوسته با قضاوت
شود کسی از شخصیت و خاطرات خود درباره هاي نخست، وقتی که مژي نرگس گم میگفته شد در فصل

گیرد شخصیت فرافکن مادر و پدر چه که مرکز توجه قرار میآورد. در عوض آنمژي صحبتی به میان نمی
شود. یک بار از زبان ناصر و بعد از زبان میدو فصل دیدهمژي است و البته توجه به فرجام فرار که در هر 

کنند و ها معرفی میاند و دختري را که فراري بوده و بازداشت شده به آننرگس زمانی که به کالنتري رفته
کدام از آن دخترها مژي نیست:البته هیچ

"حاال کجاست"به سختی بغضم را فرودادم و گفتم: 

-فرستیمش ساري، اون جا تا موقع دادگاه تو زندان میظهر میتو بازداشتگاه. "گفت: 

"مونه

"زندان؟"وحشت زده گفتم: 

(پیشین: "شهبله با این موادي که ازش گرفتن کمتر از ده سال زندانی نمی"گفت: 
27(
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ناصر رفت از نگهبانی پرس و جو کرد و کمی بعد راه افتادیم به طرف 
جا دختري را دیدیم که دختر ما نبود. اما این ترس به دلمان راه و آنپاسگاه 

افتاد که نکند سر مژي هم همان بالیی آمده باشد که سر آن دختر آمده. افسر 
)38نگهبان وقتی فهمید ما را اشتباهی گرفته عذرخواهی کرد. (پیشین: 

را که درحال فرار از خانه تصادف کرده و اند و دختري و بار دیگر زمانی است که به پزشکی قانونی رفته
اند مژي نبوده شوند که هیچ کدام از دخترانی که دیدهحال میها از یک سو خوشبینند؛ آنکشته شده است می

است و از سوي دیگر ناراحتند: 
دانستم با آن چه شنیده بودم خوشحال باشم یا ناراحت. تیري از من نمی

رده بود به یک نفر دیگر. حاال آن آدم زخمی کنار ما گذشته بود. اما خو
)41توانستم برایش بکنم. (پیشین: کرد و من هیچ کاري نمیداشت گریه می

ها اهمیت دارد در واقع شخصیت مژي نیست بلکه تمام دختران به طور کلی هستند چه در این فصلآن
نام براي هر دو دختر با این همه تفاوت شوند. شاید حتی بتوان گفت انتخاب یک که در واقع یکی دیده می

برآمده از این دید کلی نسبت به آنان است.
ي نمایاند که همهدر واقع این عدم تمرکز بر شخصیت مژي نرگس و نشان دادن فرجام فرار به ما می

در این دادن یگانگی دختران دختران با هر ویژگی شخصیتی متفاوتی که دارند در واقع یکی هستند.براي نشان
گشا باشد، در قسمتی از داستان زمانی که تواند راهداستان قسمت دیگري از متنی که نرگس راوي آن است می

اي شده هستند به درهدنبال مژي گمنرگس، ناصر، سامان و یارعلی (نگهبان) در کالنتري و پزشکی قانونی به
ها شده ها پیش در این دره گم و گرفتار گرگکند که دختري سالها تعریف میرسند و یارعلی براي آنمی

رود و شروع به کند و سپس نرگس به سمت دره میاي دارد در این دره صدایش میشدهاست. هر کسی گم
کشند:صدا با او فریاد میکند و بعد از او دیگران نیز همفریادکردن نام مژي می

پیچید و ره میبعد سه تایی با هم داد کشیدیم صداي هر سه مان توي د
شد به کلماتی دیگر. یک مرتبه شنیدم شد و انگار تبدیل میبا هم قاطی می

گفت کشیدند. یکی میکه انگار یک عده زن و مرد باهم توي دره داد می
گفت فري و همین گفت زري، یکی میگفت پري، یکی میمژي، یکی می

)44زدند. (پیشین: طور انگار اسم صدها دختر را که گم شده بودند، صدا می
کنند تا ي تالشی که راویان میدهند و با همهدر واقع از اطالعاتی که راویان گوناگون هر فصل به ما می

ها را مجزا از هاي داستان آنهاي شخصیتی قهرماننشان دهند این دو دختر با هم متفاوت هستند اما تفاوت
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آبادي ها نیست که نقش اصلی را بر عهده دارد که شاهمژيیک ازکند.در واقع هیچجنسان خود نمیدیگر هم
نگرد.ي دختران را یکسان میهمه

شود فرار دختران و فرجام این فرار است. در هر اي که در این داستان دیده میمایهشاید آشکارترین درون
که مرگ یا زندانی شدن شود و فرجام فرار او فصلی دختري که از خانه فرار کرده است به تصویر کشیده می

ترین شکل شست و قوي«کند که شود. شاید باید بازگردیم به مطلبی که دیکسن بر آن تاکید میاست گفته می
)71: 1387(استیونز،» شوي مغزي، آن است که طی آن هر گونه احتمال تصور جایگزین، منتفی دانسته شود.

توان نتیجه گرفت نوع چه که از این واکاوي می. اما آناي آشکار در این رمان استمایهاما این نیز درون
هاي پنهان تواند یکی از ایدئولوژينگاه داستان به زن و دختران در جامعه است و این نوع نگاه است که می

ي دختران چگونه است: ما دو دختر داریم که هر دو مژي هستند. یکی اثر باشد. قضاوت این داستان درباره
بینی و باز هم ت زبان و دردسر ساز و دیگري شاد و پر سر و صدا و البته غیر قابل پیشضعیف با لکن

ها هر توانند باشند. این نکته را نیزنباید از یاد برد که این مژيدردسرساز و البته هر دو هم نماد دختران می
! یا شاید این نام مادر براي شوند؛ مژي فریبا؛ مژي نرگسکدام تنها با نام مادرانشان از هم تشخیص داده می

آن است که همیشه الگوي مادران خود را به همراه داشته باشند.
بیند و بنابراین تنها در گاه جسارت فرار کردن را در خود نمیها در فکر فرار است و البته هیچیکی از مژي

گریزد. البته هر دوي این یشود و دیگري با بهانه کردن فرار دیگري و کمک به او از خانه مکمد قایم می
چه که در آن هستند را دختران در فرار خود ناموفق هستند. فرجام فرار این دختران نیز موقعیتی بهتر از آن

شود.ها براي بهتر کردن زندگی خود با شکست رو به رو میسازد و تالش آنها فراهم نمیبراي آن
نهفته در این متن تثبیت موقیت جنسیتی براي دختران هايترین ایدئولوژيدر واقع شاید یکی از مهم

» هاي ماجراجویانهروایت«هاي داستانی با جنسیت مردانه مایهدهد که یکی از درونباشد. استیونز توضیح می
هاي مؤنث دارد هایی براي داستانی که شخصیتمایهیا جست و جو گر هستند و البته فقر چنین درون

شود.احساس می
روایت جست و «از فراگیرترین شکلهاي داستان در ادبیات کودك، یکی 

اي بنا شده که ساختاري از است که آشکارا بر الگوي زندگی مردانه» جو
اضطراب، تردید، کشمکش، مبارزه، شکست موقت و سرانجام، نتیجه 
مطلوب و پیروزي دارد. از سر اتفاق، این مطلب درباره زندگیهاي مردانه در 

هاي غربی، کمبود اجتماعی کند. در جامعهقعی نیز مصداق پیدا میدنیاي وا
- یک الگوي آرمانی زندگی زنانه همسنگ با این الگوي مردانه به چشم می

)96: 1387طور. (استیونز، خورد و در داستان نیز همین


