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ن آن نیز یک زن بنابراین نظر اگر بخواهیم رمانی داشته باشیم که ماجراجویانه باشد و در عین حال قهرما
هایی مردانه براي این نقش قائل شویم تا براي هاي جنسیتی او را تغییر دهیم و ویژگیباشد باید ویژگی
ي جنسیت دارد ملموس شود. براي نمونه دختري باید قهرمان داستان هایی ثابت دربارهوارهمخاطبی که طرح

اي چنین مایهزیرا مخاطب براي چنین درونباشد که قوي، مستقل، ماجراجو، فعال و خشن و ... باشد
ها شخصیتی را در نظر دارد. شاید مصداق چنین دختري را بتوان در رمان هستی مشاهده کرد. با این ویژگی

تواند فرجامی خوش، همراه با قهرمانی و پاداش داشته باشد اما شخصیت مژي این ماجراجویی دختران نیز می
اي دیگر بود و بندي به شیوهرگس براي این ماجراجویی انتخاب شده بود پایانگونه نیست. شاید اگر مژي ن
هاي جنسیتی است مژي فریبا که شد اما چون ایدئولوژي این رمان تثبت نقشحتا نوع رمان نیز متفاوت می

تري داشته شود و پایان ماجرا نه قهرمان شدن مژي که مرگ یا اگر دیدگاه مثبتضعیف است انتخاب می
پذیري جنسیتی در ادبیات داستانی ما رخ داده رسد نوعی جامعهباشیم فلج شدن او را در پی دارد. به نظر می

دهد. مثال در بیشتر متون داستانی زنان اغلب به ي اول کودکان ما را تحت تأثیر قرار میاست که در مرحله
ر مجسم شده و مردان افرادي مطلع، صورت افراد مهربان و در حال پرستاري از دیگران و گریزان از خط
اي در پور در مصاحبه). آدینه53: 1383سازنده، مهاجم و داراي انگیزه فراوان براي پیشرفت بودند (مقصودي، 

شمار ادبیات کودك و هاي جنسیتی، یکی از مسائل بیتبعیض جنسی و طرح کلیشه"کند این زمینه بیان می
).14: 1382پور،آید (آدینهحساب مینوجوان نه تنها ما، بلکه جهان به

مآب به فرزندمراتبی و قیم) نگاه سلسله4-3
مآب و پدرساالر شود نگاه قیممیمایه دیدهاز مصادیق دیگري که با توجه به فضاي داستانی و درون

گترها کودکان از بزر«ترها به کودك است. در این عقیده فرمانبرداري به خودي خود یک ارزش است. بزرگ
ي مسائل نیز از همین فهمند. بقیهترند و بیشتر میها قويچون فرض بر این است که آنکنند، اطاعت می

» کنندهاي کودك، به طور سنتی از قدرت تبعیت میي کتابشود. پس جاي تعجب نیست که همهناشی می
شود:گرایانه به نوجوان دیده می). این نگاه در جاهاي مختلف داستان در برخورد تسلط87: 1382(ماکادو، 

ي خام لب اش به غذاي آبکی و سبزیجات و میوهریزي معدهبعد از خون
پزي که مخصوص او درست کرده بودند زد. آن شب ناصر مرغ آبنمی

اي هم نداشت روي گذاشت و از سس مالیمی که چندان مزهروي برنج می
هاي ه بود که سراغ قرصخورد. بشقاب غذایش نصفه شدریخت و میآن می
اش را از نرگس گرفت.معده

"هاي باباتو بیار.مژي قرص"نرگس هم گفت: 

"کجاست؟"مژي پرسید: 

"خودت گذاشتی! هرجا گذاشتی وردار بیار."نرگس جواب داد: 
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"من؟ من که قرص نیاوردم."مژي گفت: 

هاي بابات یادت نیاوردي؟ مگه نگفتم قرص"نرگس با تعجب گفت: 
"نره؟

"کی... کی گفتی؟"مژي آب دهانش را قورت داد و گفت: 

وقت که داشتیم راه همون"نرگس صدایش را کمی باالتر برد و گفت: 
"افتادیم. نگفتم؟می

"من؟!... یادم نیست. کی گفتی؟"مژي که ترس برش داشته بود گفت: 

و آن وقت بود که ناصر چنگالش را کوبید روي بشقاب چینی و گفت: 
"شورت ببره دختر که آدم نمیشی.مرده"

"دي؟ا بابا... چرا فحش می"مژي گفت: 

ناصر که حسابی عصبانی شده بود کف هر دو دستش را کوبید روي میز 
پرسی چرا دم؟ تا صبح باید درد بکشم. تازه میچرا فحش می"و گفت: 
"دي؟ام خونریزي کنه تو جوابشو میدم. اگه دوباره معدهفحش می

من چه "جا رسید مژي زد زیر گریه و گفت: که به این[...]کار
خفه شو، گم شو دیگه "که ناصر حرفش را قطع کرد و گفت: "دونستم...می

"نبینمت.

دهد براي کودك تعیین تکلیف کند و شود این نگاه به خود اجازه میگونه که مشاهده میهمان
دهد که پاي از گلیم مراقبت این نگاه به خود اجازه میشمرد.هرگونه برخورد و خطابی را براي او جایز می

نگاه پدرساالر در ادبیات کودك ایران، ادبیات را «و نظارت فراتر بگذارد و حقوق کودك را زیرپا بگذارد. 
ي خود خواهد. در صورتی که کودك در یک ادبیات باز و چندصدایی است که جوهر خالقهصدایی میتک

آید. مقلدي که از موجودیت انسانی خود تهی و به رونوشتی از ه یک مقلد بار میکند، وگرنرا کشف می
تواند به جاي ). در این زمینه، ادبیات کودك و نوجوان می15: 1379(نعیمی، » شودترهایش تبدیل میبزرگ

پردازد، در هاي ایدئولوژیک بساالنه، به طرح انگارههاي بزرگکه از منظر مراقبت و پاسداري از دغدغهآن
گیرد و در واقع هایی برآید که به صورت طبیعی براي این گروه سنی شکل میصدد پاسخ دادن به پرسش

ها باشد که در این حالت کننده، باید در صدد شتاب بخشیدن به روند تکاملی آنهمچون عنصري تسریع«
جایگاه خود را در متن خواهند هاي ایدئولوژیک، در هماهنگی منطقی با نیازهاي کودك و نوجوان،آموزه
اگر بناست «کند: میگونه که والتر بنیامین در اثر خیابان یکطرفه بیان). همان13: 1381(هجري، » یافت

که گذاشت چیزهایی را براي کودکان ساخت، باید معیارهاي این جهان کوچک را به خاطر سپرد و نه این
)1388یاري،(ملک» ان به دنیاي کودکان راه پیدا کندساالن و لوازم مورد نیازشهاي بزرگفعالیت
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) تفاوت طبقاتی4-4
ي بارز عینی هاي داستانی تفاوت اقتصادي بین دو خانواده است که مصداق و نمونهمایهاز دیگر درون

هاي پنهان این اثر است. نویسنده به تعریض اوضاع نابسامان و بسیاري از از جامعه هستند از ایدئولوژي
کرده، روشنفکر، نویسنده و ... ها و معضالت موجود در جامعه از جمله مشکالت طبقات تحصیلدغهدغ

هاي ضمنی جمالت، گردد اما هنگامی که داللتکند. این موضوع به صراحت در اثر عنوان نمیرا بیان می
ها نهفته است. ر آنهاي پنهان بسیاري دیابیم که ایدئولوژيها و واژگان را واکاوي کنیم، درمیروایت

کنند ي مذکور را به ذهن متبادر میمایههایی که ایدئولوژیک هستند و درونبرخی از جمالت و پاراگراف
عبارتند از:

ي چهار سال با دو مرد کامال متفاوت ازدواج فریبا و نرگس به فاصله"
بود و کرده بودند. سامان شوهر فریبا دانشگاه رفته بود. لیسانس فلسفه گرفته 

شده بود کارشناس فضاي سبز شهرداري. اما ناصر براي خودش داستان 
اندازش در دیگري داشت. او سه سال در ژاپن کارگري کرده بود و با پس

سازي راه انداخته بود و حاال آدم پولداري بود. ساختن ویالي تهران مبل
نداشت. هاي پولدار شدنش بود. امتیازي که سامان جدید هم یکی ار نشانه

در عوض سامان کتابخوان بود. سواد داشت، زبان انگلیسی بلد بود؛ حتی 
آبادي، بیشتر از آن اندازه که ناصر طی سه سال ژاپنی یاد گرفته بود (شاه

11:1391.(
عقد کرده بودیم و هنوز بیکار بودم. تمام خرج عقدم را پدرم داده بود. 

داري استخدام شدم، توي دست آخر یکی از فامیل وساطت کرد و توي شهر
ي فضاي سبز، دفتردار مدیر منطقه شدم. از بیکاري بهتر بود. من آدمی اداره

ام را سر خواستم زندگینبودم که تن به کار ندهم. تازه زن گرفته بودم و می
ام باال رفت و کم رتبهو سامان بدهم. خیلی سعی کردم خوب کار کنم. کم

).76ز با مدرك فلسفه! (پیشین، شدمکارشناس. کارشناس فضاي سب

گري و عاملیت: سرکشی و تالش براي استقالل) کنش4-5
توان استخراج کرد این است که نویسنده بر خالف بسیاري از آثار ایدئولوژي دیگري که از اثر می

جودي کند که شخصیت اصلی داستان که نوجوان است را از حالت انفعال و پذیرا خارج و به موتالش می
چه به ادبیات کودك و نوجوان تشخص آفرین در داستان تبدیل کند. زیرا آنو هیجانداراي کنش و حادثه

هاي اصلی آن کند بیش از هر عاملی کنش شخصیتبخشد و آن را از حالت رکود و ایستایی خارج میمی
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ن پذیرا، ایستا و راکد هاي کودك و نوجواي کودك و نوجوان، شخصیتاست. در بسیاري از آثار گذشته
کند. انگیزتري هدایت میگري کودك و نوجوان اثر را به سمت و سوي بهتر و هیجانهستند. اما کنش

جا از جمله شود، در همهمندي فعال کودك در مقام سوژه و ابژه نیز تعبیر میعاملیت که از آن به کنش"
اید. درك ما از سوژه در معناي لکانی آن به آن پیمهاي فراوانی را پیموده و میایران، راه و بیراهه

توانند یا نباید عینی شوند [جسمیت جا کودك] مربوط است که نمیهایی از موجود انسانی [در اینجنبه
) و در یک 1996اي عینی مورد مطالعه قرار گیرند (دیلن اوتر:یافته و به یک چیز تقلیل یابند]، یا به شیوه

که کودك در مقام سوژه، معلول ساختاري معین است، او در این مقام، سخن تر این است تلقی کلی
. همچنین کودك در این مقام، منشأ معنا "گوینداند که از او سخن میگوید و این قانون و فرهنگنمی

).52: 1388یاري، هاست (ملکي دالاي براي مبادلهنیست و صرفا پشتوانه
جاي اثر حتی زمانی که کارهاي منفی یابد و در همهاست فعلیت میدر این اثر سوژه که همان مژي

مانند به آتش کشیدن آشپزخانه، پنهان شدن در کمد، تالش براي نجات مژي نرگس و سرانجام فرار را 
دهد تا مانع از فراموشی خود در ذهن مخاطب دهد در واقع حضور خود را به مخاطب نشان میانجام می

شود. 
ها در یک نگاه)  یافته5

هایی به دست آمده است که با در بررسی این اثر با توجه به عناصر داستانی و زبان به طور کلی یافته
هاي اثر است.مایهي دروندهندهها نشانها باید به ایدئولوژي اثر دست یافت.این یافتهي آنتوجه به همه

آشکار کردن فرجام فرار دختران-
آبادي و هدف آشکار او در این اثر، نمایاندن عاقبت تلخ فرار دختران است و نمایاندن همایه اصلی شادرون

هاي داستانی در جهت پیشبرد داستان و نیل به ي شگردها و داللتاي پر خطر براي دختران است. همهجامعه
ا ناموثق بودن راوي کنند. اگر داستان را نمادي از یک جامعه قرار دهیم در این دید حتاین هدف همکاري می

بودن افراد جامعه و نیز عدم امنیت براي دختران است.اي از ناموثقتواند نشانهنیز می
نگاه قیم مآب به نوجوان-

ي این نوع نگاه به کودك و نوجوان به طور دهندهگوید نشانسالی سخن میزبان اثر در جایی که بزرگ
این اثر نمایان است.سال درکلی است؛ به سخن دیگر قدرت بزرگ

هاي طبقاتیتفاوت-
تواند عاملی براي تغییر نوع برخوردها نمایاند که ثروت میفضاي داستانی به ما به عنوان مخاطب می

ي این مطلب است.دهندهباشد. تفاوت دید در دو خانواده با وضعیت مالی متفاوت نشان
وددادن خگري شخصیت اصلی براي نشانتالش و کنش-
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بسیاري از خود نشان سال و تغییر موقعیت خود کنشدادن خود به جامعه بزرگدخترانی که براي نشان
دهند.می

) ایدئولوژي آشکار5-1
داد. همان گونه که اي نشانتوان ایدئولوژي آشکار متن را به گونهها میمایهاکنون با توجه به این درون

هاي آشکار اثر همان هدفی است که نویسنده در ابتداي نوشتن بدان توجه پیش از این نیز گفته شد ایدئولوژي
هاي مختلف و استفاده از شگردهاي داستانی و دارد و تا پایان نوشتار خود آن را در ذهن دارد تا به گونه

ي توان گفت هر اثري اصلی و ایدئولوژي آشکار اثر بپردازد. بنابراین میتکنیکی خاص خود به پرورش ایده
برد. اي بدون هدف از پیش اندیشیده شده دست به قلم نمیداراي ایدئولوژي آشکار است، زیرا هیچ نویسنده

کند که با توجه اثر مورد بررسی نیز از این قاعده مسثنی نیست و یک ایدئولوژي آشکار و اصلی را دنبال می
هاي زن در جامعه و نوع نگاه ویژگیهاي داستانی عبارت است از نمایاندن نقش ومایه و تکنیکبه درون

ماند، نرگسی که تالش جامعه به او و انتظاراتی که جامعه از او دارد. فریبایی که سه سال منتظر همسرش می
اي که ها و زهرهشود و مژيتواند و در نهایت دختر او از او دور میاي باشد و نمیکند مادر مدرن نمونهمی

دهنده نوع انتظارات کنند فرجامی ناگوار دارند نشاني خود ثبت میدر کارنامههر کدام فرار ناموفقی را
ي داستانی از زن است.جامعه
) ایدئولوژي پنهان5-2

گذرد و نویسنده نیز عضوي از جامعه است، بنابراین در جایی که کتاب از فیلتر ذهن نویسنده میاز آن
ذهنی نویسنده است که حتی گاهی به صورت ناخودآگاه به هايبسیاري از موارد، اثر بازتابی از دغدغه

ها نیازمند تکاپوي شود و یافتن آنها چون به صورت مستقیم بیان نمیگونه ایدئولوژيآید. ایننوشتار درمی
گونه شوند. در اثر مورد بررسی اینهاي پنهان نامیده میذهن مخاطب و دقت نظر اوست ایدئولوژي

ها و ایدئولوژي آشکار مایهگردد که شاید با توجه به درونار روایی داستان مشاهده میایدئولوژي در ساخت
اي نماد زن در جامعه هاي داستان که به گونههاي جنسیتی باشد. هر کدام از زنها تثبیت نقشترین آنمهم

رسد زیرا دید نمیايها به نتیجههاي آنهستند سعی در تغییر وضعیت خود دارند اما هیچ کدام از تالش
ها در نظر نگرفته است.چه باید باشند براي آنداستانی نقشی فراتر از آن

توان دریافت؛ مسعود نیز در این اما با توجه به نگاه قیم مآب به کودك ایدئولوژي دیگري نیز از این اثر می
اش را زند و دخترخالهیی میهاشوند. وقتی که مسعود حدسکند که نادیده گرفته میهایی میداستان تالش

کند و البته مسعود نیز به دلیل این نادیده داند کسی به سخن او اعتنایی نمیمتهم ماجراي گم شدن مژي می
توان تنها دختران را در تالش براي بهتر کردن وضعیت خود کند. پس نمیگرفته شدن فضا را ترك می

ها ساالنی هستند که آنان در حالت ایستادگی در مقابل بزرگدانست. شاید بتوان گفت که نوجوانان این داست
ي شیوهها سرانجام راه اجتماعی شدن بهشود که آنسال سبب میگیرند اما قدرت بزرگرا نادیده می
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سال سال و تثبیت جایگاه بزرگبزرگساالن را در پیش گیرند. بنابراین ایستادگی ناموفق در برابر قدرت بزرگ
ترین ایدئولوژي اثر باشد.صلیتواند امی

کتابنامه
) ترجمه اسماعیل حسینی. ». ایدئولوژي و گفتمان روایی در ادبیات داستانی کودك). «1387استیونز، جان

هاي ناگزیر: رویکردهاي نقد و نظریه ادبیات کودك. مرتضی خسرونژاد. تهران: کانون دیگرخوانی
پرورش فکري کودکان و نوجوانان.

 ،هاي ناگزیر: ترجمه اسماعیل حسینی. دیگرخوانی». جنسیت و نوع ادبی). «1387جان (استیونز
رویکردهاي نقد و نظریه ادبیات کودك. مرتضی خسرونژاد. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 

نوجوانان.
ان و هاي کارشناسان، نویسندگنظرخواهی پاسخ). «1382پور، طاهره. برآبادي، محمود و دیگران (آدینه

پژوهشنامه ادبیات کودك و نوجوان. ». هایی درباره تبعیض جنسی در ادبیات کودكمترجمان به پرسش
.35-14. صص 32شماره 

) هاي نقد بومی نقد و نظریه معاصر ادبیات کودك: زیرساخت«). 1388بالمجین، حمیدا و هانت، پیتر
و روابط با ابژه و تفسیر لکانی در ادبیات "نم"). نقد روانکاوانه و ادبیات کودك. نظریات روانشناسی 2(

.57-51. صص 146یاري. کتاب ماه ادبیات کودك و نوجوان. شماره . ترجمه مسعود ملک»کودك
) 81و 80نشست. کتاب ماه ادبیات و فلسفه. شماره ». اي زبان گرانویسنده). «1383خسروي، ابوتراب .

14-25صص 
) 4هاي نقد بومی (نقد و نظریه معاصر ادبیات کودك: زیرساخت). «1388سارلند، چارلز و هانت، پیتر .(

- ترجمه مسعود ملک». نقد ادبی و ایدئولوي در ادبیات کودك. گفتمان ایدئولوژیک در مطالعات ادبی

.77-72. صص 148یاري. کتاب ماه کودك و نوجوان. شماره 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان). وقتی مژي گم شد. تهران: کانون1392آبادي، حمیدرضا (شاه
) ترجمه مژگان »هاي کودك و خواندن منتقدانههاي پنهان در کتابایدئولوژي«). 1382ماکادو، آنا ماریا .

.77-72. صص 32کلهر. پژوهشنامه ادبیات کودك و نوجوان. شماره 
) عه و سیاست. نشریه زن در توس». هاي کودکانبررسی نقش زن در داستان).«1383مقصودي، سوده

.56-41. صص 10شماره 
) پژوهشنامه »شناسی ادبیات کودك)خدا، خشونت و عشق (پژوهشی در آسیب«). 1379نعیمی، زري .

.34-12. صص 22ادبیات کودك و نوجوان. شماره 



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال7008

) نقد ادبی و ایدئولوژي در ادبیات کودك/ گفتمان ایدئولوژیک در ). «1389هانت، پیتر و چارز سارلند
- 36. صص 154ترجمه مسعود ملک یاري. کتاب ماه ادبیات کودك و نوجوان. شماره ». ت ادبیمطالعا

25.
)نقد و نظریه ي معاصر ادبیات کودك زیر ساخت هاي نقد بومی ). «1389هانت، پیتر و چارز سارلند

ترجمه مسعود ملک ». خواننده ي ضمنی و ایدئولوژي پنهان/ژي در ادبیات کودكنقد ادبی و ایدئولو/
.55-45. صص 152یاري. کتاب ماه ادبیات کودك و نوجوان. شماره 

) پژوهشنامه ادبیات ». نقش عوامل فرامتن در نگاه مخاطبان آثار ایدئولوژیک). «1381هجري، محسن
.13-4. صص 21کودك و نوجوان. شماره 
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هایی از سروده هاي میرزا عبدالجواد جودي خراسانی افتهنوی
در چاپ سنگی هند

ابوالفضل مرادي(رستا)
دانشجوي دکتري؛ دانشگاه فرهنگیان پردیس طالقانی قم

چکیده
این پژوهش بر آن است تا با بررسی و مطابقت آثار میرزا عبدالجواد جودي خراسانی در صنعت چاپ 

در ایران به یافته هاي تازه اي دست یابد. در این مقاله به طور مشخص و سنگی هند با آثار چاپ شده
ش که 1372محدود، دیوان کامل جودي خراسانی، تصحیح مهدي آصفی، چاپ انتشارات جمهوري به سال 

کامل ترین دیوان از این شاعر قلمداد می شود، با کلیات میرزا عبدالجواد جودي که به اهتمام آقاعبداهللا 
ق به چاپ رسیده، مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته است. نتیجۀ 1341در مطبع نادري بمبئی در سال طهرانی

این تحقیق آشکار می سازد که تعدادي از سروده هاي جودي در دیوان چاپ بمبئی وجود دارد که در دیوان 
ویافته هایی از اشعار جودي به تصحیح مهدي آصفی مورد توجه قرارنگرفته است. بنابراین در این مقاله ن

جودي خراسانی معرفی می گردد. افزون بر آن، به مواردي معدود از اختالف این دو نسخه اشاراتی صورت 
گرفته است، تا ضرورت توجه به اختالف نسخه ها در سروده هاي جودي و لزوم تصحیحی مجدد از دیوان 

جودي آشکار گردد.
چاپ سنگی، زبان و ادبیات فارسیجودي خراسانی، شعر رثایی،ها: کلیدواژه

مقدمه
در حرم پرشور هرسالۀ ظهر عاشوراگرماگرمکودکی در عزاداري هاي مساجد و تکایا و یا در اواناز

یار پور شور را می شنیدم که این دم  بس،حضرت معصومۀ قم
اصغرا گر ز عطش تشنه و بی تاب شدي«

»وب تو سیراب شديــبه روي دست پدر خ

د می گفتم که این بیت چرا این قدر براي کوچک و بزرگ همپاي مرثیۀ محتشم، همدم ناله و زاري با خو
مردم گردیده است. شاید هیچیک از نجوا کنندگان این دم عاشورایی نمی دانستند که این فقط یک بیت از 

عبدالجوادي جودي مرثیه هاي برآمده از عمق جان  و دل حزین ابرمرد نوحه و مرثیۀ حسینی، یعنی میرزا 
و امروز خداي را سپاس می گویم و بر )337ش, 1372(جودي خراسانی, کلیات جودي خراسانی است.

خود می بالم که به پاس گرامیداشت یاد و همت این مرثیه سراي بزرگ از دیار خراسان و به بهانۀ حضور در 
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ویافته هایی را از سروده هاي او شمسی در بجنورد، ن1393همایش فرهیختگان ادب فارسی در شهریور 
عرضه کنم .

میرزا عبدالجواد جودي خراسانی
ق از جزئیات زندگانی وي اطالع زیادي در دست نیست. 1301متوفی ،میرزا عبدالجواد جودي خراسانی

(خیام پوردر روستاي عنبران از دهستان هاي مرکزي طرقبه در اطراف مشهد کوهپایه هاي مشهد به دنیا آمد.
در برخی از منابع به عنوان میرزاي جودي هم خوانده )701ش, 1389(موسوي بجنوردي )230ش, 1368

سرودن مراثی و مناقب اهل بیت علیهم ،مهمترین وجه زندگانی او)283ش, 1336(ریاضی شده است.
سرایی در ادب سرآمد بود که نقطۀ عطفی در تاریخ پرفراز و نشیب مرثیه ،السالم است. آنچنان در این فن

اي به مرثیه سرایی بخشید. و آنچنان پاي بند فارسی به حساب می آید و در باب او گفته اند که وي چهرة تازه
ش, 1372(ساعدي آلوده به مدح ابناي دنیا و  امیران روزگار نکرد.،شعر آیینی بود که گوهر شعر را هیچگاه

خواندند و از بر آنها را میو بزرگکرد و کوچکپا میبهجانیشور و هی،خراساناو در مردمهايمرثیه)12
ها گریهمرثیهاینخواندنخواندند. او هنگاممیحسینینیز اشعار او را در مجالسبیتاهلکردند. مداحانمی
کاظم صبوري . محمد )154ش, 1371(مروج االسالم نمود.میدعوتگریستنبهرا همکرد و دیگرانمی
) از دوستان و معاصران ق1335(ماخترطوسیق) و میرزاعباسعلی1370ق) و ملک الشعراي بهار (م 1322(م

.)663ش, ص1376(خراسانی وي محسوب می گردند.
را خودمعیشت،طریقو از همینباز کردهقناديو دکانمشهد رفتهدر آغاز جوانی به

او جمعهايسرودهشنیدنبرايبود کهخوانانیوشد مرثیهآمدمحلو خانه جوديقنادي. استکردهمیتأمین
.)397ش, 1309(خاوري بگذارد . را در اختیار آناناشتازههايکردند تا سرودهشدند و از او تقاضا میمی

)283ش, 1336(ریاضی 

.  قبر او در صحن نو در حجرة زیرین وصل )55ش, 1387(جاللی وفات جودي در مشهد مقدر گردید.
به در پایین پا و از طرف دیگر به کفش کن دو سه حجره فاصله دارد(در اتاقی که مجاور با مقبرة شیخ بهایی 

در سر خوابگاه او این شعر به سنگ محکوك است :)706ش, 1376(خراسانی .است)
ر شکافی بعد مردن قبر جودي را ببینیــــــگ

زانوي مصیبت تا صف محشر نشستهسر به 
)397ش, 1309(خاوري 

مروري بر ادبیات پژوهش 
آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، کامل ترین دیوان و کلیاتی است که از اشعار جودي به 

مورد توجه مجامع علمی است.،اشعار ويچاپ رسیده است و هم اکنون به عنوان مجموعۀ کامل 
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با توجه به جایگاه شعر جودي خراسانی و همچنین مرثیه در ادب فارسی، اشعار جودي همیشه مورد 
توجه فرهیختگان و عالقه مندان به شعر عاشورایی بوده است. قدیمترین چاپ از اشعار جودي به فرمان 

(گلشن ۀ سنگی متعلق به آستان قدس چاپ رسیده است.ناصرالدین شاه و توسط میرزا سعیدخان درچاپخان
)191ش, 1373آزادي 

و پس از این زمان بارها و بارها اشعار جودي به صورت هاي مختلف به چاپ رسیده است. آنچه در این 
قرار گرفته است، کلیات دیوان اشعار جودي است که به کوشش مهدي آصفی بررسی و پژوهش،مورد مقاله،

بر این است که آنچه از جودي به چاپ رسانده است، کامل ترین محتر مده است. تأکید مصححبه چاپ رسی
مجموعه از اشعار جودي است:

جلد دیوان جودي با چاپ هاي مختلف سنگی و سربی و افست که در ایران و 23کتاب حاضر از «
رضا متخلص به صفا ملقب هندوستان به چاپ رسیده است، استنساخ شده است که البته چون نسخۀ محمد 

سال بعد از فوت جودي در تهران به چاپ رسیده 4هجري قمري یعنی 1306به سلطان الکتاب که در سال 
کامل ترین نسخ بود آن را اصل قرار دادم در نتیجه کتاب حاضر کامل ترین و جامع ترین دیوان جودي است 

)19ش, 1372(آصفی ». که تا کنون به چاپ رسیده است
و توسط یکی از اصلی ترین،کامل ترین کتاب است،ن نکته که کتاب چاپ شده از مهدي آصفیو ای

منابع علمی یعنی دایرة المعارف بزرگ اسالمی نیز مورد تأیید قرار گرفته است:معتبرترین
سنگی،صورتبهکه–نسخه 23کامل ترین دیوان جودي، تصحیح مهدي آصفی است که بر اساس «

صفابهمتخلصرضامحمدنسخۀازاستفادهباو-بودهرسیدهچاپبههندوستانوایراندرافستوسربی
.»استرسیدهچاپبهتهراندرش1372سالدروشدهفراهماساسنسخۀعنوانبهالکتابسلطان

)702ش, 1389(موسوي بجنوردي 
مندان به شعر جودي به این و عالقهرویکرد جامعۀ علمی به این تصحیح نیز نشانگر اعتماد کامل مخاطبین

است. وجود چاپ هاي مکرر، از این اثر نشان دهندة اقبال عمومی به آن است.کتاب
این مقاله نیز بنابر اهمیت تصحیح آصفی از دیوان جودي ، فقط این اثر را مورد بررسی قرار داده نگارندة 

خراسانی مورد توجه قرار داده است.و دامنۀ شمول این اثر را با مجموعۀ اشعار واقعی جودي 
صفحه و به خط نسخ و  به اهتمام 168ق در بندر بمبئی دیوانی از جودي در 1341از سوي دیگر در سال 

آقا عبداهللا طهرانی در مطبعۀ نادري به چاپ رسیده است. 
اشعار غیر مرثیۀ جودي

کلیات که مشتمل بر قصاید و مرثیه ها از جودي جز یک جلددر اینجا الزم است به نکته توجه نماییم که 
ترجیع بنده ها، مسمط ها و مثنوي هاي وي است، اثر دیگري باقی نمانده است. البته این بدین معنا نیست که 
جودي آثار ادبی غیر مرثیه نداشته است. در هر صورت چنان می نماید که گفته هاي ادبی او بی شمار یا الاقل 
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)297ش, 1309(خاوري ناء محیط به عالم ادب، آن ها را از بین برده است. معدودي بوده لکن عدم اعت
شهرت میرزا عبدالجواد در سرودن مرثیه به حدي است که از او شعري به جز مرثیه باقی نمانده است. اما 

(گلشن . استسرودهمیهمخوبیغزلهايآن است که جودي،آنچه در باره جودي الزم به تأکید است
.  خاوري دو نمونه از اشعار وي را که دال بر جایگاه ادبی او در شعر غیر مرثیه است )192ش, 1373ادي آز

آورده است. نخست حکایت مشتري مغازه قنادي جودي است که شیرینی نسیه برده و شاعر با دو بیت به 
ظرافت از وي طلب وجه می کند و دیگر ماجراي بزاز کیمیا گر است :

هره که مس طال می کند. جودي در بارة ودي شخصی مشهور به بزاز مدعی کیمیا بوده و شُدر زمان ج« 
وي دو بیت زیرا را گفته:

هرکس که در جهان طلب کیمیا کند
خود را اسیر محنت و درد و بال کند

جودي شنیده است که بزاز کیمیاست
گر کیمیاست این مس ما را طال کند
دم اعتقاد به او به اوهام و خرافات وي در آن عصر تاریک و محیط از این شعر ذوق و قوت طبع و ع

)397ش, 1309(خاوري ». تیره، هویدا و آشکار می گردد
به جز کلیات جودي اثر دیگري به نام معراج نامه نیز به وي نسبت داده شده است که با جستجویی گذرا 

چندي و در آثار جودي در بارةپژوهش بعدي مراحل که در امید آندر منابع مربوط، اثري از آن نیافتم.
چونی آن نیز اطالع بیشتري به دست آید.

آنچه در این پژوهش ناچیز مورد عنایت قرار گرفته است مقایسۀ کلیات دیوان جودي به تصحیح مهدي 
وان آصفی با دیوان جودي به اهتمام آقا عبداهللا طهرانی است. بنابراین در این پژوهش سایر چاپ ها از دی

جودي، مورد توجه قرار نگرفته است و به این علت که مقبول ترین تصحیح از دیوان جودي ، تصحیح مهدي 
آصفی معرفی گردیده است. در این پژوهش سعی شده است که به یک سؤال مشخص پاسخ داده شود و آن 

یا شعري از سروده هایی این که آیا این اثر در بردارندة تمامی اشعار جودي می باشد؟ و به عبارت دیگر آ
جودي نبوده است که در این اثر چاپ نشده و مورد غفلت قرار گرفته باشد؟  

یافته هاي پژوهش 
مقایسۀ دیوان جودي خراسانی تصحیح مهدي آصفی با دیوان جودي چاپ مطبعۀ نادري بمبئی به تاریخ 

نی به همراه داشت. که این یافته ها به ق یافته هاي تازه اي را در عرصۀ پژوهش در اشعار جودي خراسا1341
شرح زیر است :
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الف) در این بررسی دقیق، ثابت شد که تعدادي از سروده هاي جودي که در دیوان چاپ بمبئی موجود 
در دیوان جودي به تصحیح مهدي آصفی موجود نیست و این اثر که به عنوان کامل ترین مجموعه و است

قیقت فاقد سروده هایی از جودي خراسانی است.  در ادامه این سروده ، اشعار جودي خراسانی است، در ح
به شرح زیر آورده می شود: 

زبان حال امام انام علیه السالم بر بالین قاسم بن حسن (ع)

را نمی نگري دیده ي پر آب مرا        ــــــــــچ
اره می نکنی درد بی حساب مراـــــــــنظ

وا بودي        ـــــصد ندمی نشد چو هزاران به
ان جواب مراـچه شد که می ندهی این زم

م غم تو          ــــــان بسپردي و ماتـــــتو تشنه ج
رام کرده ز ایام خورد و خواب مراـــــــح
را بس است به دل داغ مردن اکبر        ـــــــــم

اب مراــــن زیاده مسوزان دل کبـــــاز ای
ر سم اسب نرم گشت و غمت       ـن تو زیـــت

راب مراــــــــانده برفلک آه دل خـــــرس
اري تو می رسم نظاره نما        ـون به یــــــکن

ل عدو اینک انقالب مراـــــــــببین به خی
دلم در آتش جودي از این خوشم که فلک   

ام آفتاب مراــــــــانه است لب بـــــــــرس
)58ق, 1341(جودي خراسانی, کلیات جودي 

****

گفتگوي فاطمۀ بیمار هنگام وداع با پدر بزرگوار خود
اب رفتی و هرچند          ــــــوم الحســــــافع یـــــــــــش

اب نداردــــــــــم از غمت حســــــــــــــــــدرد دل
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ن ترس که از این بیش      ــــــــــلیک به یک درد م
اب نداردـــــــــر و تــــــــن دل غمدیده صبــــــای
ا        ـــــــــوز از تف گرمــــــــــزل اول هنــــــــــمن
اب نداردـــــــود ربـــــــــــر به پستان خــــــــشی

حال دو روز است و یک شب و ا صغر بی شیر     
واب نداردــــــــــــــو در روز خب ـــــــــــدر ش
رمی عربستان       ـــــــــــــه دارم ز گـــــــــــــواهم
زلی که آب نداردـــــــه در آن منـــــــــــــــخاص

ا اي پدر ز فاطمه (ع) بشنو   ــــــــــــــال بیــــــح
دري اي جناب نداردـــــــــــرچه برت قــــــــــگ

ود را مبر به کوفه که طفل است    ــــــــــاصغر خ
اب آفتاب نداردـــــــــــارض او تـــــــــــــــــع

م همین نه یک دل جودي ــــــــــــسوخت از غ
ی کباب ندارد ــــــــــــم دلـــــــــــــکیست از غ

)36ق, 1341(جودي خراسانی, کلیات جودي 

******

زبان حال حضرت مسلم هنگام شهادت که امام را مخاطب ساخته
ال زار غریبان   ــــــــــــــــمحبنا تویی آگه ز ح

م و آه و ناله یار غریبانــــــــکه نیست غیر غ
ادم غریب و نیست کس آگاه      ـــبه شهر کوفه فت

ون است روزگار غریبانـــــبه روزگار که چ
ز از آه صبحدم فرستم             ـــــــــــدي که جنه قاص

ال زار غریبانـــــــــــسوس وطن که بدانند ح
ا رو کنم غمم به کو گویم           ـــــــــندانم آن که کج

ار غریبانــــــــــرخ بسی اعتبـــــــــــدریده چ
ا برو به سوي مکه عرضه ده به حسینم         ــــصب

اد و شهریار غریبانـــــــــــــــــنشه ایجکه شه



7015 هامجموعه مقاله

وفه تو زنهار و که از پس مردن          ــــــمکن به ک
م زار غریبانــــــــــاك کس نکند جســـــبه خ

و در دم آخر           ـــــــــف ندیدم رخ تـــــــهزار سی
ن غریبم و بودي تو غمگسار غریبانــــــکه م

ه غرقه ي خون ز چه جودي    دل فکارم  گردید
ر شده اي از ازل فکار غریبانـــــــــمگر خب

)38ق, 1341(جودي خراسانی, کلیات جودي 

*****

و له ایضاً در همین مقام است (زبان حال امام حضرت سید سجاد ع)
ا می دیدي  ــــاي که هر روز سوي ما ز وف

ا می دیديــــشام شبی منـــــزل مکاش در 

و به مهمانی ما ــکاش می آمدي یک شب ت

اي غذا می دیديـــــتا به ما خون جگر ج

ایی ماــــــاي تماشـــــکاش روزي به تماش

ا می دیديــــــمی نمودي نظر و روزي م

ه نظر می کردي   ــــــکاش در کنج خرابه ب

ا می دیديـــــــــــبه غل جامعه تو زین عب

را ابن زیاد     ـــــکاش روزي که طلب کرد م

ا می دیديــــغ جفــــــــبهر قتلم به کفش تی

ان داشت یزید اندر دل      ـــکاش کفري که نه

ا به مأل می دیديــــدن مـــــــروز وارد ش
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ز شادي قتل تو و بیماري من     ـــــــــکاش ک

ز حنا می دیديان را کف رنگینــــــکوفی

ون فاطمه را میل کنیزي کردند          ـــــکاش چ

ا می دیديــــــــــــکینۀ فرقۀ بی شرم و حی

رون می کردي     ـکاش الحال سر از خاك ب

ا می دیديــــــــــجاي هر آبله ام بر کف پ

ري بنمودي  ــکاش بر جودي و نظمش نظ

يا می دیدـمحشري باز به هر گوشه به پ
)151ق, 1341(جودي خراسانی, کلیات جودي 

****

در مناقب اسداهللا الغالب علی بن ابی طالب علیه السالم

ان در دو جهان به جز علی ــــکیست امیر مؤمن
ار مدان به جز علیـــــــکو تو حالل زاده اي ی

منکران ا کو مشو چو ــــــــــخویش برگشةدید
ن روان نیست روان به جز علیـــــدیده روش

ور خداست مرتضیـــمست لقاست مرتضی ن
ان کند سرّ نهان به جز علیـــکیست که او عی

ارده خبرـــــــردگار از ره چــــــــــداد کالم ک
ه آمده بگو در حقشان به جز علیــــــــــبهر ک

ین بودان گفتۀ جودي اــــــــــرمز رموز عاشق
جز علیه دهد نیست عیان بشمس که نور می

)3ق, 1341(جودي خراسانی, کلیات جودي 
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ب) نکتۀ دیگر که از یافته هاي ارزشمند این پژوهش است، عدم توجه مصحح محترم به مقولۀ اختالف 
خاطر نزدیک بودن به زمان مرگ نسخه ها در یک سروده است . امروزه این قضاوت که یک نسخه، به 

مؤلف، از اعتبار بیشتري برخوردار است، محل تردید است. عدم توجه به اختالف نسخه هاي دیگر یک اثر 
گاهی می تواند خوانندة آگاه را از وجود قرائت هاي مختلف یک متن محروم سازد. جالب توجه این است 

هایی از جودي در دو نسخه اختالف به حدي است که در این پژوهش، مشخص گردید که گاهی در سروده 
که این ظن را قریب به یقین می گرداند که شاید این سروده ها دو سرودة جداگانه هستند و یکی دانستن این 
دو اثر و حمل کردن اختالفات دو سروده به اختالف نسخه بسیار بسیار نادر است. براي نمونه در اینجا دو 

ولی در دیوان چاپ بمبئی و دیگري در دیوان تصحیح مهدي آصفی آورده شده است. سروده از جودي را که ا
اختالف این دو به حدي است که به نظر می رسد شاید شاعر در دو زمان اشعاري راسروده است که بسیار به 

ع از هم نزدیک هستند. اما اختالفات عدیده اي موجود در سروده از جمله وجود اختالف در عنوان ها نیزمان
آن است که آن دو را یک اثر بدانیم.

زبان حال حضرت سید الشّهدا علیه السالم

ه حال مضطر من  ـــــــــــــــبیا براي خدا ب
ن طفل در برابر منـــــــــجدا مکن سر ای

ه نگذري از قتل او براي خدا  ــــــــــاگر ک
دا زتن سر منـــــــــز تیغ ظلم کن اول ج

انچه به رخسار او و در عوضشمزن طپ
اري بزن به پیکر منـــــــــهزار خنجر ک

ه روي داغ مرا داغ بر جگر مگذارـــــب
ه دل ظلم و داغ اکبر منـمرا بس است ب
م کرده جا به دل راندم  ــــهزار ناوك  غ

ه تیر حرمله بشکافت حلق اصغر منــک
ازه رود سوي خیمه کز عقبشــــــبده اج

ه گوشۀ میدان به ناله خواهر منــــبود ب
ه ماتم تو خامه ام نزد رقمی     ــــــــــشها ب

ه اشک دیدة جودي نشُست دفتر منـــــک
)75ق, 1341(جودي خراسانی, کلیات جودي 
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زبان حال حضرت زینب علیها سالم در مجلس عزاداري در شام

فلک خاك تیره بر سر منردهــــــــمنم که ک
اه معجر منــــه چرخ نموده سیــــــــــــمنم ک
م من از جفا کشتندــــــه پش دوچشـــــــمنم ک

دو طفل نورس و دو سرو [و] دو صنوبر من
ه قامتم از بار غم کمان کردندــــــــــــــمنم ک

ا تا گلوي اصغر منــــــــــــــــــد تیر جفــدری
ه خاك مصیبت فلک به فرقم ریختـــــمنم ک

رق علی اکبر منـــــــــــو فـــــــــشکافتند چ
ه بر لب شط شش برادرم کشتندــــــــــمنم ک

وفه به یک لحظه در برابر منــــــــــسپاه ک
ه شمر لعین با دوازده ضربتــــــــــــمنم ک

اي حسین برادر منـــــــــــــــبرید سر زقف
ه بوده ز راه جفا چهل منزلـــــــــــــــمنم ک

ه سنان پیش دیدة تر منـــــــــــسر حسین ب
ه ره شام شانه ام نیلیـــبه شدـــــــــــمنم ک

ه بس به پیکر منــــــزدند کعب نی از کین
ه بر سر بازار شام از در و بامـــــــــمنم ک

وم جفاپیشه سنگ بر سر منـــــــــــزدند ق
م خرابه نشینــــــــا و منــــــــاسیر جفمنم

ن گل ز دیدة تر منــــه گشته روي زمیــک
ه از این شرح غم نشد رقمیـدر این چکام

ودي نشست دفتر من       ـکه سیل اشک تو ج
)502ش, 1372(جودي خراسانی, کلیات جودي 

یت از آن دارد که برخی از سروده هاي موجود در دیوان آصفی ج) برخی از اختالفات این دو دیوان حکا
جداي از اختالفات قابل توجه در کلمات، افتادگی هایی نیز در ابیات دارد. از آنجا که ثبت تمام اختالفات و 
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افتادگی هاي اینچنینی در یک مقاله نمی گنجد، من براي نمونه فقط به مقایسۀ یک سروده در دو دیوان بسنده 
کنم. در این بررسی تطبیقی می بینیم سرودة موجود در دیوان جودي تصحیح آصفی افزون بر اختالفات و می 

جابجایی هاي ابیات، یک بیت نیز کمتراز سرودة دیوان در چاپ بمبئی دارد. ابتدا تمامی سروده از چاپ 
بمبئی:

در مدح و منقبت خاتم انبیاء و شافع روز جزاء محمد بن عبداهللا (ص)
ــهر فــــروغی است از جـــــــــمال محمدم

مـــــــاه کند ســـــجده بر هـــــــــــالل محمد
آنچه به تورات و مصحف است و به انجیل

هست یـــــــــکی قــــــــطره از زالل محمد
نیست در اندیشه ز آفتــــــــاب قیــــــــامت

دهرکــــــــه کند جـــــــــاي در ظالل محم
آیینۀ حـــــــــق نمــــــا مشـــــــــــاهده بنما

بینی اگــــــــــــر ذات بی مثــــــــال محمد
خلقت کونین شــــــــــد کـــه در همه عالم
بر همـــــه ظاهـــــــــــر شود جالل محمد

ناطقـــــــــــه بندد کلیـــــــــــــم را ز تکلم
ـــــــــــر بالل محمدلب بگشـــــــــاید اگــ

چهره بدانســـــــــــان که هست اگر بنماید
وصل کجــــــــا می دهد وصـــــال محمد

عرش کنـــــــد سجده گرد فرش ز هرسو
چو کند اندیشــــــــــــــــۀ خیـــــــال محمد

آه کـــــــــه از ضرب سنگ کینه شکستند
ـــال محمدگوهـــــــــــر دندان بی همــــــ

آه از آن قـــــــــوم بی حیــــــا که کشیدند
تیــــــغ جفـــــــــــا را بــــه قتل آل محمد

واي از ان شب کـــــــه در خرابه نشاندند
از ره جــــــور و جفـــــــــــا عیال محمد

فاطمه را خــــــواستند چــــون به کنیزي
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د حال محمدبود چـــــــه یا رب بـــــه خل
جـــودي اگر بندگـــــی کنی و اطــــاعت

بهـــــــــــــــر محمد نمــــــــا و آل محمد
تا بـــــــه تولّاي شـــــــان به روز قیامت

جـــــــــاي کنــــــی در صف نعال محمد

و اینک تمامی سروده از دیوان به تصحیح آصفی 
مال محمدمــهر فــــروغی است از جـــــــــ

مـــــــاه کند ســـــجده بر هـــــــــــالل محمد
آنچه به تورات و مصحف است و به انجیل

هست یـــــــــکی آیــــــــــــه از کمال محمد
چشمــــۀ آب حیــــــات و کوثـــــــــر زمزم
هست یکـــــــی قطــــــــــره از زالل محمد

مشــــــــاهده سازيآیینۀ حـــــــــق نمــــــا 
بینی اگــــــــــــر ذات بی مثــــــــال محمد

خلقت کونین شــــــــــد کـــه در همه عالم
بر همـــــه ظاهـــــــــــر شود جالل محمد

ناطقـــــــــــه بندد کلیـــــــــــــم را ز تکلم
لب بگشـــــــــاید اگـــــــــــــر بالل محمد

ـــــــــــان که هست اگر بنمایدچهره بدانس
وصل کجــــــــا می دهد وصـــــال محمد

عرش کنـــــــد سجده گرد فرش رهش را
چو کند اندیشــــــــــــــــۀ خیـــــــال محمد

نیست در اندیشه ز آفتــــــــاب قیــــــــامت
هرکــــــــه کند جـــــــــاي در ظالل محمد

ــــوم بدگهر کــــــه شکستندآه از آن قــــــ
گوهـــــــــــر دندان بی همـــــــــال محمد
داد از آن قـــــــــوم بی حیــــــا که کشیدند

تیــــــغ جفـــــــــــا را بــــه قتل آل محمد
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واي از آنـــان  کـــــــه در خرابه نشاندند
از ره جــــــور و جفـــــــــــا عیال محمد

ه را خــــــواستند چــــون به کنیزيفاطم
بود چـــــــه یا رب بـــــه خلد حال محمد
جـــودي اگر بندگـــــی کنی و اطــــاعت

بهـــــــــــــــر محمد نمــــــــا و آل محمد

نتایج این پژوهش  
جودي خراسانی قبل از هرچیز الزم به ذکر است، آنچه در این جا به عنوان نویافته هاي سروده هاي

معرفی گردیده است ، فقط در بررسی و مقایسه با یک سند از آثار مختلف خطی و چاپی است. و ممکن 
است هریک از این سروده ها در اسناد دیگر مربوط به جودي خراسانی یافت گردد . بنابر این در این پژوهش 

:نتایج زیر بر می خوریمبه 
ا به همراه دارد که کلیات دیوان جودي که به عنوان کاملترین نسخه این پژوهش این نتیجۀ قطعی ر-الف

نیاز به تحقیق و تفحص جدي دارد. و ضروري است تا ،از اشعار جودي مورد توجه قرار گرفته است
پژوهشگران با در نظر گرفتن نسخه هاي متعدد از دیوان جودي نسخه اي منقح و کامل از اشعار جودي را به 

ضه نمایند.جامعۀ علمی عر
با نسخه اي که در مقایسه از چاپ سنگی از دیوان جودي هسرودة نویافته در یک نسخپنجوجود -ب

مشهور است که کامل ترین نسخه، ازدیوان جودي  است این ظن قوي را بر می انگیزد که مقایسه این دیوان 
جودي سروده هاي دیگري را از نویافته هايبا سایر نسخه ها و دیوان هاي چاپ شده از جودي می تواند 

به همراه داشته باشد.
متنی عدم توجه به اختالف نسخه ها در دیوان جودي به تصحیح آصفی، ممکن است مخاطب را از-ج
که به زبان شاعر نزدیک تر است، محروم سازد. الزم است با شناسایی هرچه دقیق تر نسخه ها و با منقّح

ی اختالفات که می تواند به خوانش دقیق تر و یا تصحیح انتقادي متن کمک درج برخو باارزشگذاري آن ها
.نسخه اي از جدید از دیوان کامل میرزا عبدالجواد جودي خراسانی فراهم گردد،نماید
این پژوهش به هیچ وجه قصد ندارد تالش و زحماتی که استاد مهدي آصفی ، مصحح محترم کتاب -د

یوان از میرزا عبدالجواد جودي خراسانی متحمل گردیده است، نادیده گرفته و در زمینۀ ارائۀ کامل ترین د
، نسخۀ محمد رضا متخلص به صفا سلطان الکتابتخطئه نماید ولی به نظر می رسد اکنون باید این مطلب که 

کامل ترین نسخه از دیوان جودي است، مورد تجدید نظر قرار گیرد. 
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اقت فرساي مسؤوالن و گردانندگان همایش ترویج زبان وادب در خاتمه ضمن سپاس از کوشش هاي ط
فارسی در بجنورد از دوست عزیزم دکتر یوسفعلی یوسف نژاد که با تشویق و مهربانی هاي خویش، انگیزة 

نوشتن این مقاله و شرکت در همایش را در من بیدار گردانیدند، تشکر می نمایم.
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صدقبرشرطناسی مبتنیزمان دستوري و نمود فعل فارسی در معناش
روناك مرادي
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
1فرشته فرضی شوب

استاد مدعو دانشگاه گلستان
چکیده

هاي گزاره و درنتیجه، جمله هستند که اولی براي بازنمایی زمان تقویمی زمان دستوري و نمود از ویژگی
شود. یکی از رویکردهاي معناشناختی میکارگرفتههرخداد و دومی در راستاي بیان چگونگی محتواي گزاره ب

صدق است که تا به امروز در زبانشناسی ایران کسی بدان برشرطبراي تحلیل این دو مفهوم معناشناسی مبتنی
. اساس استاست. لذا این تحقیق بیشتر تالشی براي آغاز ورود به این حیطه زبانشناختی در کشورنپرداخته

-کند منطق زمان دستوري تا حد زیادي در درك ما از نظاممی) است که بیان2007اوگیهارا (این پژوهش مقاله 

شود تا مبناي نظري میاي از مقاله اوگیهارا آوردهدارد. در این مقاله، ابتدا خالصههاي زمانی زبان طبیعی نقش
آید دست مینهایت، این نتیجه بهدرگردد.میتحقیق باشد، و سپس تحلیلی معنایی براي چند داده فارسی ارائه

"گذشتۀسور وجودي نسبت به زمان دستوري"که لزومی به رویکرد ترکیبی اوگیهارا نیست و تنها رویکرد 

کند. کفایت می)1965پریور(
صدقبرشرطزمان دستوري، نمود، زبان فارسی، معناشناسی مبتنیها: کلیدواژه

مقدمه.1
ها گرایش از معناشناسی است که به مطالعه شرایط صدق و کذب جملهآن2صدقبرشرطمعناشناسی مبتنی

پردازد و تحلیل معنایی با توجه به حقایق جهان بیرونی و با استفاده از زبان منطق و ابزارهاي صوري می
دهد. این مقاله به میدستجمالت را که مرتبط با حضور واقعیت یا عدم واقعیت در جهان بیرونی است به

و نمود هستند، 3آن است که براي تعدادي جمله از زبان فارسی که داراي وندهاي زمان دستوريدنبال
) این 2007(5صدق تحلیلی ارائه دهد. اوگیهارابرشرطمعناشناسی مبتنییا همان 4شناسی صوريبراساس معنا

هاي هر زبانی اش بر روي دادهداده و باوردارد که ایدة کلی مقالههاي زبان انگلیسی انجامکار را برروي داده
هاي زبان این مقاله نیز با پیروي از اصول و دیدگاه وي، تعدادي از دادهگانقابل اعمال است؛ لذا نگارند

کند تا هم صحت ادعاي وي را بسنجد و هم سرآغازي براي معناشناسی صوري در ایران فارسی را تحلیل می

f.farzii@yahoo.comنویسنده مسوول   -1

2 Truth-conditional Semantics
3 tense
4 Formal Semantics
5 T. Ogihara
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شود. بخش سوم میدادهخالصه شرحطوروم، آراء کلی اوگیهارا بهباشد. براي نیل به این مقصود، در بخش د
- دادهدستپردازد و نهایتا، در بخش چهارم، نتیجه پژوهش بهبه تحلیل معنایی از چند جمله فارسی ارائه می

شود.می
هم ممقاله این در 1"زمان تقویمی"و "زمان دستوري"تفاوت محتوایی میاندقت بهنکته قابل ذکر آنکه

تواند زمان وقوع رخداد و . زمان تقویمی زمانی در خارج از نظام زبانی و در جهان بیرونی است که میاست
ها زمان تقویمی همان زمان اصلی است، یعنی گذر آنات و لحظه"گفتار توسط گوینده باشد. یا زمان اداي پاره

). 44: 1377(انوري و گیوي، "شودکنیم و به طور کلی به گذشته، حال و آینده تقسیم میکه درك می
شود. در مقابل، زمان دستوري آن زمانی است که تکواژهاي زمان تشخیص این زمان اغلب در بافت میسر می

اند. مثال ها با آن نامیده شدهمراد از زمان دستوري نامی است که فعل"کنند. در داخل نظام زبانی مشخص می
اما دلیل آن نیست که این فعل ،نامند. ماضی مطلق نام این فعل استمیرا ماضی مطلق= گذشته ساده"رفتم"

؛ براي مثال، ). تشخیص این زمان بافت آزاد است44: 1377(انوري و گیوي، "همیشه بر گذشته داللت کند
که زمان تقویمی آن، حال و یا آینده است. است، در حالیسادهگذشته"اومدم"زمان دستوري .ب 1در جمله 

الف) مادر: بیا غذا بخور-1
ب) بچه: اومدم

) 2007خالصه مقاله اوگیهارا (.2
به دنبال 2"شرط صدقزمان دستوري و نمود در معناشناسی مبتنی بر"اش تحت عنوان اوگیهارا در مقاله

و با شناخت ،صدقبرشرطارائه تحلیلی صوري از رابطه زمان دستوري و نمود در چارچوب معناشناسی مبتنی
-مفاهیم اولیه زمان دستوري و نمود را تعریف میابتدا درك نظام زمانی در زبان طبیعی است. به این جهت، 

کند. 

در نظر اوگیهارا"زمان دستوري"1.2
تکواژ زمان دستوري، زمان تقویمی را که محتواي توصیفی جمله در آن زمان صورت به اعتقاد اوگیهارا، 

دو جمله زیر در زمان دستوري آنهاست و این تفاوت است که مسئوول گرفته مشخص می کند. تنها تفاوت
هاي تقویمی مختلف است. در زمان"خوشحال بودن جان"قرار دادن 

2- a) John is happy

b) John was happy

1 time
2 “Tense and Aspect in Truth-conditional Semantics”
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سور وجودي نسبت به "کند. اولی رویکرد مینسبت به زمان دستوري معرفیرا ویکرد مختلفوي دو ر
دهند. این رویکرد توسط می) نسبت1965و 1957(2است که آن را به پریور1"گذشتهيزمان دستور

است.شدهکاربرده) براي زبان طبیعی به1979(4) و دوتی1973(3مونتاگیو
براي آینده. وي Fبراي گذشته و Pکند: میاش معرفیپریور عملگرهاي زمان دستوري را در زبان منطقی

است:کردهصورت زیر دگرگوییاین عملگرها را به
.را دارد"چنین خواهد بود که..."معناي Fو نماد "چنین بوده که..."معناي Pنماد 

عملگر و به عنوانهذکر وجوددارد: اول آنکه پریور جمله زماندار را به تکواژ زمان بقابلۀدر اینجا دو نکت
حال کامل و نه گذشته ساده را Pدهد که میهکند، و دوم آنکه وي اجازمییک جمله فاقد زمان تجزیه

ed–بازنمایی کند. این امر نشان می دهد که هدف پریور بازنمایی معناي همراه تکواژ زمان دستوري گذشته 

نیست.Pدر زبان انگلیسی با عملگر 
(براي Hدهد که حال کامل در عملگر زمان دستوري میکند و اجازهمی) از پریور تبعیت1973مونتاگیو(

has الف در 3) ترجمه شود. این عملگر زمان دستوري داراي تفسیر سور وجودي است. براي مثال، جمله.
.کند.ج را دریافت می3شده در شود و تفسیر ارائه.ب نمادگذاري می3

3- a) Kim has left.
b) P [leaves (Kim)]
c) There is a past time at which Kim leaves.

د. جمالت نند در بند مشابهی تکرارشونتواتکواژهاي زمان دستوري در زبان طبیعی نمیروشن است که 
آیی زمان مباه،نظام زبان انگلیسیدر د. ندهمیزبان انگلیسی را نشانزمانی هاي د گستره امکان-.الف4

هاي جملهed–گذشته و.ج)4مثال کامل (تکرار براي اما ،.ب)4ل ا(مثاستدستوري گذشته و کامل مجاز
.د).4(سازدغیردستوري می

4- a) Kim left.
b) Kim had left.
c) *Kim had had left.
d) *Kim walkeded.

- پریور این است که عملگرهاي زمان دستوري میرویکرددر حالی است که یک ویژگی نحوي در این
معنادار و دستوري است.5توانند تکرار شوند، یعنی 

5- P [P [P [leaves (Kim)]
نظام براي ايدادن عدم کفایت منطق زمان دستوري به عنوان انگارهاغلب از این ویژگی نحوي براي نشان

شود، اما اوگیهارا معتقداست که منطق زمان دستوري یک زبان مصنوعی است و میزمانی زبان طبیعی استفاده
سازي کاملی از چگونگی کارکردن تکواژهاي زمان دستوري زبان طبیعی دانست. همچنین، نباید آن را شبیه

1 Eexistential Quantifier Analysis of Past Tense
2 A. Prior
3 R. Montague
4 D. Dowty
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شود، آنگونه که در نظام میهنگامی که منطق زمان دستوري در یک پیشنهاد صوري براي زبانی معرفی
شود میمونتاگیو براي زبان انگلیسی بوده، عملگرهاي زمان بخشی از زبان میانی هستند که منطق ارادي نامیده

اي از قواعد نحوي را مونتاگیو مجموعه).یعنی زبان مرتبه اول(و نه بخشی از زبانی که باید توصیف شود 
کی از قواعد یکند. براي مثال، هاي دستوري را تولیدمیتنها زنجیرهگیرد کهبراي زبان انگلیسی درنظرمی

ةشود، زنجیرتوسط این قانون ترکیب)گروه فعلی الزم(= δبا اسمی)گروه(= αگوید زمانی که نحوي می
"جان"به طور مثال، این قانون به صورت زمان حال کامل است.δنتیجه تغییر ’δکه است، جاییδ’αنهایی

-میترجمه)6جمله (دهد. این جمله به صورتمیدسترا بهJohn has walkedگیرد و ا میر"راه رفتن"و

شود.
6- H [walks (j)]

هاي مشابهی براي زمان آینده، زمان گذشته منفی و زمان آینده منفی وجوددارد، اما قانونی براي قانون
در این نظام وجودندارد. بنابراین، نظام 5اي میانی مثل ه.د و یا ترجم4.ج و 4هایی مثل صورتشدن ساخته

کند. در نمیهایی که نتیجه تکرار زمان هستند را زایشهاي ناخواسته و ترکیبهاي زمانمونتاگیو هرگز ترکیب
فرضباکرد، توان از منطق زمان به عنوان ابزاري براي تحلیل معنایی صوري از زبان طبیعی استفادهنتیجه، می

ست.نیآنکه منطق زمان دقیقا همچون زبان طبیعی 
تجزیه به یک تکواژ زمان قابل،) نیز همچون پریور فرض می کند که یک جمله زماندار1979دوتی(

دستوري و یک جمله فاقد زمان دستوري است. طبق این فرضیه، تکواژ زمان دستوري تفسیر زمان تقویمی 
شود. فرض مهم در میارزش صدق جمله فاقد زمان دستوري تعیین،در ارتباط با این زمان تقویمیاست و

محتوایی حاوياینجا آن است که جمله زماندار، بدون درنظرگرفتن تکواژ زمان دستوري موجود در آن، 
ب در زمان دستوري با هم متفاوت هستند، اما هر دو در مورد .2.الف و 2هاي پایدار است. براي مثال، جمله

تنها تفاوت آنها قرارگرفتن این حالت در است."بودن جانشاد"کهکنندمیصحبت"شتركبرخی امور م"
بهتر )2(هايههاي کالمی مستقیم از جملدگرگوییتوان به کمکمیاین دیدگاه را ؛هاي مختلف استزمان

..ب است)2.ب دگرگویی 7.الف . 2.الف دگرگویی 7( توصیف کرد
7- a) It is now true to say “John is happy”
b) There was some past time when it was true to say “John is happy”.

به صورت یک جمله کالمی "John is happy"فاقد زمان دستوري یعنیۀجملب بخشِ.7.الف و 7در 
.الف و 7دهد. در همین حال، میجمله را نشانشود. این جمله موضوع اشتراك دومیمستقیم یکسان بازنمایی

-هاي تقویمی، که جمله فاقد زمان دستوري در آن زماندهند که این دو جمله در ارتباط با زمانمیب نشان.7

باشند، چرا هاي صدق متفاوتی داشتهتوانند ارزشب می.2.الف و 2ها صادق است، متفاوتند. واضح است که 
تواند امروز خوشحال می"جان"شود صادق یا کاذب است؛ میر اساس زمانی که نقلب”John is happy“که

باشد اما فردا نباشد.
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-شده) معرفی1973(2است که توسط پارتی1"رویکرد ارجاعی نسبت به زمان دستوري"رویکرد دیگر، 
sheی است. ضمیرهمتراز با ضمیري ارجاعاست. در این رویکرد، تکواژ زمان دستوري یک عبارت ارجاعیِ

استخراج مرجع آن در بافت قابلبوده،اي مثالی از ضمیر ارجاعی است که فاقد هر عمل اشاره)8جمله (در 
است.

8- She left me. (uttered by a man sitting alone with his head in his hand)
؛شودکاربردهیاس با ضمیر ارجاعی بهقاي قابلگونهتواند بهادعاي پارتی آن است که زمان دستوري هم می

اي که به لحاظ بافتی شود تا درباره زمان تقویمی گذشتهکاربردهداراي زمان دستوري گذشته بهۀیعنی جمل
رود تا آن زمان تقویمی را کارنمیاي بهکند. گرچه، در این ارجاع زمانی هیچ عمل اشارهبرجسته است، صحبت

الف گوینده مادرش .9.الف است. در 9ب دگرگویی ممکنی از جمله .9ی، جمله دهد. در رویکرد ارجاعنشان
را در زمان تقویمی گذشته که به لحاظ بافتی برجسته است دیده، نه اینکه زمانی تقویمی در گذشته 

الف نقش قید .9کرد که زمان دستوري گذشته در باشد. باید توجهوجودداشته که در آن گوینده مادرش را دیده
then کند. میگرفته مشخصدر آن صورت"دیدن مادر"کند و زمان تقویمی را که رخدادمیب بازي.9را در

فرض آن است که زمان تقویمی موردنظر همواره زمان گذشته است.در این رویکرد، پیش
9- a) I saw my mother.

b) I saw my mother then.
- میکمک)10(هاي اساسی میان این دو رویکرد از مثال زیرفاوتدادن الاقل یکی از تاوگیهارا براي نشان

الف تحت رویکرد سور وجودي نسبت به زمان دستوري گذشته .9دهد که چگونه میالف نشان.10گیرد. 
دیدن "اي پیداشود که در آن هنگام شود که زمان تقویمی در گذشتهشود. شرط صدق زمانی مهیامیتفسیرمی

ب .10ار ساده است که چنین شرایطی مهیاشود. از طرف دیگر، یگرفته باشد. بستصور"مادر توسط من
تر صبح امروز و نه هیچ زمان دیگري باشد. لذا مشکل9در ساعت "دیدن مادر"نیازدارد که وقوع رخداد 

د.کرالف برآورده.10ب را نسبت به .10است تا شرایط صدق 
10- a) I saw my mother at some time in the past. (وجودي)

b) I saw my mother at 9 a.m. this morning. (ارجاعی)
-که در آن هم سور وجودي بر فراز زمان3اما پیشنهاد اوگیهارا رویکردي ترکیبی از این دو رویکرد است

ل آید. در مثادستهاي تقویمی گذشته و هم محدودیت بافتی الزم است تا معناي زمان دستوري گذشته به
کند. )، شرایط صدق با دیدن مادر در هر زمانی از صبح امروز تغییر می11(

11- I saw my mother at some time this morning. (وجودي + ارجاعی)

1 Referential Approach to Tense
2 B. H. Partee

است.کردهمطرح1996اي در تدا در مقالهاوگیهارا این رویکرد ترکیبی را اب3
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به اعتقاد اوگیهارا، هر رویکردي که اتخاذ شود، حقیقت آن است که زمان دستوري براي مشخص کردن 
دهد.میشده توسط جمله در آن هنگام رخیفآن زمان تقویمی است که موقعیت توص

در نظر اوگیهارا"نمود"2.2
سازوارگی زمانی ةهاي مختلف مشاهدکند؛ نمودها راهتکواژ نمود محتواي توصیفی خود جمله را بیان می

ب .12الف و .12هايه). جمل393: 2007به نقل از اوگیهارا، 11976مرياو درونی یک موقعیت هستند (ک
در ارتباط با ،کنند؛ بنابراینمیرا توصیف"دویدن جان"ایی در زمان دستوري گذشته هستند که هموقعیت

دویدن "الف.12شان مختلف است. به عبارتی دیگر، در زمان تفاوتی بینشان وجودندارد، اما محتواي توصیفی
که در ش)، درحالیشود (توصیف رخداد پس از وقوعمینظر بیرونی توصیفنقطهزدر تمامیت آن ا"جان
گردد (توصیف رخداد در مینظر درونی و در حین عمل پویاي دویدن توصیفب عمل دویدن از نقطه.12

حین وقوع). بنابراین، عنصر بیانگر استمرار یک عنصر نمودي است.
12. a) John ran.

b) John was running.
،که به لحاظ صرفی یا نحوي2و غیره هستندها یا تکواژهاي نمود شامل استمراري، کامل، آغازي سازه

توزیع مستقلی نسبت به تکواژهاي زمان دستوري دارند؛ بدان معنا که یک تکواژ زمان دستوري و یک تکواژ 
-بیایند. انتخاب تکواژهاي زمان دستوري و نمود مستقل از یکدیگر صورتتوانند در یک واحد باهمنمود می

گیرد.می
13. a) Mary smiled.

b) Mary was smiling.
ب .13) و نمود کامل (که تظاهر آوایی ندارد) است، و ed–الف داراي زمان دستوري گذشته (پسوند .13

هاي دارد. این دو جمله در بافترا)ing–) و نمود استمراري (پسوند wasکمکی لزمان دستوري گذشته (فع
را در گذشته "لبخندزدن مري"آنجا که هر دو جملهتعویض نیستند. از مختلف مناسب هستند و اغلب قابل

از راب ظاهرا موقعیت یکسانی.13الف و .13اي نیست. دهند، تعیین شرایط صدقشان کار سادهمینشان
گرفت.براي بیان این تفاوت از مثال زیر بهرهتوان میدهند. میاندازهاي متفاوتی شرحچشم

14. a) John opened his eyes. Mary smiled.
b) John opened his eyes. Mary was smiling.
c) John opened his eyes. Mary was in the room.

ب، زمانی که .14که در دهد، درحالیمیرخ"جان"در پی بازشدن چشمان "لبخندزدن مري"الف، .14در 
الف رخدادهایی .14دو جمله در است. درواقع،در حال لبخندزدن بوده"مري"چشمانش را باز کرده، "جان"

ب، رخداد اول در داخل ظرف .14اند. در مقابل، در یافتهاند که در گذشته و در توالی یکدیگر وقوعساده
شود. نمود جمله مییافتن رخدادها مشاهدهاست و نوعی همپوشی در مورد وقوعیافتهزمانی رخداد دوم وقوع

1 B. Comrie
هاي مستقلی در انتخاب انواع نمود دارند.هاي طبیعی انتخابزبان2
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نیز شبیه است) "حضور مري در اتاق"است (بیانگر وضعیت اي حالتی .ج که جمله14دوم در مثال 
د.کنها عمل میاستمراري

گیرد و اصطالحات می) بهره1976(1) وندلرهاه(و نهایتا جملهايلفعبندي چهارگانه اوگیهارا از طبقه
کند میا توصیفعموما رخدادي پایا ر"حالت"برد. نمود کارمیرا به"5و انجام4، دستاورد3، فعالیت2حالت"

"دستاورد".ب). 15کند (مثال میاما داراي وقوع زمانبر را بیان،نیز یک رخداد پایا"فعالیت".الف). 15(مثال 

کند که هدفی مینیز به رخدادي اشاره"انجام".ج) و 15دهد (مثال میتغییري در حالت طبقه فعل را نشان
.د).15د (مثال دهمیدستبهرا "قوع رخدادواي کامل در پایانوجود خانه"نهایی همچون 

15. a) John loved Mary.
b) John swam in the river.
c) John found Bill.
d) John built a house.

کند:اوگیهارا در تحلیلش از قرارداد مفهومی ذیل استفاده می
."شود]] مشخص میαاي آن با [[(که ساخت یا عنصري واژگانی است)، معنαبراي هر عبارت نحوي "

ها و هاي طبقه حالت از سایر جملهبراي ایجاد تمایز میان جمله6"ویژگی فاصله فرعی"وي همچنین از 
داراي ویژگی فاصله فرعی است اگر و φزمان یک جمله بی"کند: میتوجیه ارزش صدق این جمالت استفاده

."کندتضمینTهاي فرعی ا در ارتباط با همه فاصلهرφصدق Tدر ارتباط با فاصله φفقط اگر صدق 
- هاي همحالت موقعیتۀهاي طبقشده این مطلب است که جملهویژگی فاصله فرعی تعریف صوري

جنس است، هر بخش ویژه از این چیز دقیقا آرایش مشابهی همچون کنند. وقتی چیزي هممیجنسی را تعیین
در دفتر کارش است، 11تا 10از ساعت "جان"الف وقتی .6حالتی ۀملکل آن چیز را دارد. براي مثال، در ج

دیگر از هايههاي طبقهاي این یک ساعت در دفترش حضور دارد. در مقابل، جملهوي در هر لحظه از فاصله
-کل ماه ژانویه را براي ساختن خانه صرف"جان"ب، اگر .16انواع فعل فاقد چنین ویژگی هستند. در جمله 

است، چرا که ساختن خانه موقعیتی د، بدین معنا نیست که جان خانه را در هر لحظه در ژانویه ساختهکنمی
جنس نیست.هم

16. a) John is in the office.
b) john is building a house.

ها از زبان فارسیصوري کردن برخی داده.2
شود. میآراء اوگیهارا پرداختهدر این بخش به تحلیل معنایی چند جمله از زبان فارسی، طبق 

هوا گرم است.-17

1 Z. Vendler
2 state
3 activity
4 achievement
5 accomplishment
6 subinterval property
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)، زمان تقویمی جمله زمان حال است و زمان دستوري آن مضارع و نمودش حالتی است و 17در جمله (
-نیز محمول حالتی است. به خاطر قابلیت آن در حضور در زمان حال ساده و همچنین به"گرم بودن هوا"

کند، چرا میجنس را توصیفیک موقعیت هم"گرم بودن هوا"له فرعی، خاطر دارا بودن مفهوم ویژگی فاص
که در هر بخش از این موقعیت، هوا گرم است. بنابراین، شرط صدق این جمله توسط ویژگی فاصله فرعی 

صورت، جمله کاذب است. ها هوا گرم باشد جمله صادق است و درغیراینلحظهۀشود: اگر در هممیتوجیه
در "گرم است"تره گروه فعلی سدر گ"هوا"، صدق این جمله با توجه به داللت گروه اسمی به بیان صوري

رود تا جمله مدت زمانی است که به کار می"گفتارهنگام تولید پاره"شود. میگفتار تعیینهنگام تولید پاره
غیرآنی ۀر ضرورتا یک فاصلگفتام پارهااي تولیدشود، پس هنگبرد تا هر جملهمیموردنظر اداشود. چون زمان

-سپس تصمیم،شدهشود، ابتدا موقعیتی ثابت مشاهدهحالتی در زمان حال ساده تولید میۀاست. وقتی جمل
).2007شود (اوگیهارا، با این جمله توصیفآن موثعیت شود که میگرفته

کند: میاوگیهارا این امر را اینگونه صوري
کل فاصله موردنیاز براي Iتولیدشده (Iدر NP VPکهطوري، بههدر زمان حال سادNP VPۀهر جمل"

تولید جمله است)
’I ،[[NP]]Iاز ’Iهاي فرعی فاصلهۀصادق است اگر و فقط اگر براي هم ϵ [[VP]]I’ باشد. در اینجا[[α]]I’

"دهد. نشان می’Iاش را در ، گسترهαبراي هر عبارت 

توان صوري کرد:) را نیز اینگونه می17لذا جمله (
18- 17 is true, iff [[هوا]] ϵ [[گرم بودن]]

در تعیین . حال باید دید کهشدبراساس ویژگی فاصله فرعی صوريیتا اینجا یکی از جمالت زبان فارس
توان از مفهوم فاصله فرعی استفاده کرد.مینیز -) است18که زمان گذشته جمله (–) 19صدق جمله (

رم بود.دیروز هوا گ-19
طبق آراء اوگیهارا، صادق بودن این جمله نیازمند شرایط صدقی است که ویژگی فاصله فرعی در آن 

وجود داشته t2است، فاصله فرعی t1شرایط برآورده شود. حال ممکن است در طول زمان دیروز که برابر با 
t2که  ϵ t1اي به شرایط قید تعیین صدق چنین جملهو هوا در آن گرم نبوده باشد، اما از آنجا که اهل زبان در

19کنند جمله میهاي فرعی و نه همه آنها، توجهاکثریت فاصلهبهعنوان یک کل واحد، و درنتیجهبه"دیروز"
صادق است.

گذشته و زمان دستوري آن ماضی است. نمود ،) است که در آن، زمان تقویمیِ فعل20جمله دیگر، جمله (
شده در یک لباس دوخته"جمله از نوع انجام است، چرا که داراي هدف نهایی مثل فعل استمراري است و 

است. "پایان عمل خیاطی
کرد.مادرم خیاطی می-20
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)22صورت جمله () دگرگویی و به21جمله (صورت توان این جمله را بهمی)،1965(پریورنظرطبق
صوري کرد:

"."کندمیمادر خیاطی"رد که در آن زمان چنین بوده که زمانی در گذشته وجوددا"-21

22. P [خیاطی کردن [ (م)

کرد:پیروي)1979(توان از دوتیاما براي تعیین شرایط صدق آن می
"[PROG φ] درw درt صادق است اگر و فقط اگر براي فاصلهt1 به طوري که ،t یک

ww)که طوري، بهw1هر جهان است و براي t1فاصله فرعی مناسب غیرآغازي و غیرپایانی از  ϵ

Inr <w, t>) ،φ درw1 درt1صادق است"

باشد، بلکه کافی هدادعی رخقدر جهان وا"کردنخیاطی"به اعتقاد دوتی الزم نیست که عملی همچون 
اند که دقیقا هاییمجموعه جهانممکنهاي باشد. جهاندادهرخ1ممکنهاي است که این امر در یکی از جهان

هایی که بیشترین سازگاري را با یابند را به روشمیمثل هم هستند و رشته رخدادهایی که در آینده گسترش
دهند.میرشته رخدادهاي گذشته دارند مطابقت

گونه است: ) به زبانی ساده این21بنابراین تعاریف، توضیح شرط صدق جمله (
گفتار است، ) که هنگام پارهt) در زمان (=w(= ممکنهاي ) در یکی از جهانφ(= "کندمیمادرم خیاطی"

که جهان مدنظر گوینده است، w1که زمان گذشته است و در جهان t1صادق است اگر و فقط اگر در زمان 
باشد و این رخداد در یکی از دادهرخt1گفتار ) قبل از هنگام پاره20جمله مذکور صادق باشد. اگر جمله (

گرفته باشد صادق است. تعیین شرایط صدق این جمله نیاز به تعیین زمان تقویمی صورتممکنهاي جهان
ی دارد که وقوع ممکنگفتار با استفاده از زمان دستوري فعل جمله و تعیین جهانآن نسبت به هنگام پاره

است.گرفتهرخداد در آن جهان صورت
است.مریم به اروپا رفته-23
اي است که پیش از زمان و نمود آن کامل است. زمان تقویمی آن گذشته) ماضی23مان دستوري جمله (ز

کرد:گونه باید به زبان منطق ترجمهحال است. با استفاده از آراء مونتاگیو این جمله را این
24. H [رفتن [(م)

ناسی گرفت. وي در مورد معناشبهره)1979(توان از پیشنهاد دوتیبراي تعیین شرایط صدق این جمله می
-کند که حال کامل مستلزم وجود اکنونبیان میکرده،را مطرح 2گسترده-نمود حال کامل، نظریه اکنون
عنوان یک فاصله فرعی است و رخداد یا حالتی گفتار بهاي که شامل هنگام پارهگسترده، فاصله زمانی گسترده

شود:میدادهشده جاياي در این فاصله توصیفاست که توسط جمله

1 possible worlds
2 Extended Now Theory



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال7032

"[ROG PERF φ] درw درt صادق است، اگر و فقط اگر یک فاصلهt1که طوريوجود داشته باشد، بهt

t2در wدر φکه طوريوجود داشته باشد بهt1در t2باشد و یک زمان تقویمی t1فاصله فرعی مناسب از یک

."صادق باشد
گفتار ) در هنگام پارهw) در جهانی (=φ(="استمریم به اروپا رفته"توان گفت که جمله براین اساس می

=)t=) صادق است اگر و فقط اگر یک فاصله زمانی (t1که طوريباشد (همچون این هفته)، به) وجودداشتهt

شنبه این هفته تولیدشده) و یک زمان تقویمی گفتار در روز سهباشد (مثال اینکه پارهt2فاصله فرعی مناسبی از 
t2 (همچون شنبه) درt1 وجوددارد وφ درw درt2 صادق است: رفتن مریم به اروپا در روز شنبه این هفته

است.گرفتهصورت
کرد:توان از گذشته ساده نیز استفادهمی"مریم به اروپا رفته است"ۀجملدر مقابلِ

مریم به اروپا رفت.-25
ود ندارد؛ گذشته ساده رخداد یا توان گفت که تفاوت معنایی مهمی بین گذشته ساده و حال کامل وجمی

دهد. شده قرارمیستردهگدهد و کامل آن رخداد را درون اکنون میاي در گذشته جايحالتی را در درون فاصله
توان تواند تا حدي مهم باشد اینست که در نمود کامل میها میتنها تفاوتی که در معناشناسی صوري میان آن

گذشته زمان که در مورد گفتار است، درحالیي جاي داد که شامل هنگام پارهارخداد یا حالتی را در فاصله
چنین نیست.

گیرينتیجه.3
شد تا چند جمله از زبان فارسی تفسیر صوري شوند، و براي این هدف، از آراء در این مقاله تالش

-ها قابلراي همه زبانشد. وي در اثرش ادعاکرده که رویکردش جامعیت تام دارد و ب) استفاده2007اوگیهارا(

سور وجودي نسبت به زمان "اعمال است. رویکرد اوگیهارا که ترکیبی از دو رویکرد پیشین، رویکرد 
از طرف "ارجاعی نسبت به زمان دستوري") و رویکرد 1965شده توسط پریور (مطرح"دستوري گذشته

داد که در شده در بخش سوم، نشانامشد. اما تحلیل انجمقاله توضیح داده2) است، در بخش 1973پارتی (
"سور وجودي نسبت به زمان دستوري گذشته"هاي زبان فارسی، تنها رویکرد سازي جملهجهت صوري

شدن نماید و نیازي به ترکیبمیشده کافی)) تکمیل1973) و مونتاگیو (1979پریور که توسط دیگران (دوتی (
شد و در تعیین سازي جمالت از پریور و مونتاگیو پیرويصوريبا رویکرد دوم ندارد. در این پژوهش، براي
شد. شرایط صدق نیز نظر دوتی کارآمد پنداشته

کتابنامه
24. ویرایش دوم. چاپ 2) دستورزبان فارسی 1377گیوي، حسن و حسن انوري (احمدي .

تهران: انتشارات فاطمی



7033 هامجموعه مقاله

 Dowty,D. 1979. Word Meaning and Montague Grammar: The Semantics of Verbs
and Times in Generative Semantics and in Montague’s PTQ. D. Reidel, Dordrecht.

 Montague, R. 1973. “The Proper Treatment of Quantification in Ordinary English”.
In: Hintikka, J., Moravcsik, J.M.E., Suppes, P. (Eds.), Approaches to Natural
Language, Proceedings of the 1970 Stanford Workshop on Grammar andSemantics.
D. Reidel, Dordrecht, pp. 221–242.

 Ogihara, T. 1996. Tense, Attitudes and Scope. Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht.

 Ogihara, T. 2007. “Tense and Aspect in Truth-conditional Semantics”. Lingua. Vol
117. Pp 392-418

 Partee, B.H. 1973. “Some Structural Analogies between Tenses and Pronouns in
English”. The Journal of Philosophy 70, pp 601–609.

 Prior, A, 1957. Time and Modality. Clarendon Press, Oxford.
 Prior, A. 1967. Past, Present and the Future. Clarendon Press, Oxford.
 Vendler, Z. 1967. Linguistics in Philosophy. Cornell University Press, Ithaca, New

York.



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال7034

نکته اي در بیتی از حافظ
1دکتر سید جواد مرتضایی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده

اي مهم شعر حافظ وجود ارتباط ها و تناسبات آشکار و ظریف و نهان میان واژگان بیت از ویژگی ه
هاست. این موضوع در کنار ایهام و گونه هاي آن، که هنر ویژة اوست، و گاه اشاره هاي تاریخی که چاشنی 

دریافت شد. آن می شود، باعث می گردد کشف این ارتباط ها و رسیدن به تمام مراد و منظور شاعر آسان نبا
. البته این تناسب ها و پی بردن به اشاره هاي تاریخی از ضروریات فهم درست و دقیق شعر حافظ است

اشارات تاریخی و بسیاري دیگر از عناصر در خدمت ایجاد همان حداکثر تناسب و تناظر میان واژگان بیت 
است. در این مقاله به بررسی این بیت از حافظ پرداخته ایم:

تازه کن آیین دین زردشتی                   کنون که الله برافروخت آتش نمرودبه باغ
که در آن به موضوع آمیزش شخصیت زردشت با ابراهیم به گونه اي ظریف اشاره شده اما از چشم اکثر 

شارحان و حافظ پژوهان پنهان مانده است. 
حافظ، زردشت، ابراهیم، تلمیح، تناسب.ها:کلیدواژه

مه: مقد
یکی از ویژگی هاي شعر فارسی اشاره هاي آشکار و پنهان به برخی مسائل تاریخی و افسانه اي و 
اسطوره اي است که آگاهی از نکتۀ مورد اشاره در فهم معنا و مفهوم دقیق بیت بسیار مؤثر است. شعر حافظ 

اشارات ، خاصه به مسائل تاریخی نیز از این قاعده مستثنا نیست و در تعداد قابل توجهی از بیت هاي او این 
نمونه هاي بسیاري را آورده است. » تاریخ عصر حافظ«روزگار خودش، وجود دارد و  قاسم غنی در کتاب 

گاه برخی از این نکات تاریخی، افسانه اي یا اسطوره اي چندان آشکار نیست و در الیه هاي تصویري و 
از این نکتۀ مهم نیز نباید ن زبانزد و طرح شده در متون دیگر.واژگانی بیت نهفته ویا اشاره اي است نه چندا

غافل بود که با توجه به وسواس حافظ در انتخاب واژگان غزل هایش و رعایت حداکثر تناسب و تالؤم میان 
آنها و تجدید نظرها و دخل و تصرف هاي مکرر در اشعار تا آخر عمر، خوانش غزل حافظ براي دریافت الیه 

ی و وجوه ارتباطی میان واژگان بیت هایش باید با دقت و تأمل باشد. در این مقاله به بررسی بیتی هاي معنای
از حافظ می پردازیم که تلمیحی غیر مستقیم و ظریف در آن آمده که چون چندان شناخته شده و زبانزد 

چشم شارحان دیوان از-و البته همانطور که گفتیم در بیت هم اشارة مستقیمی به آن نشده است -نیست 
حافظ و حافظ پژوهان مخفی مانده است.

1 .gmortezaei1@yahoo.com
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پیشینۀ تحقیق: 
تا آنجا که نگارنده جسته است در شرح هاي موجود و در دسترس از دیوان حافظ هنگام شرح بیت مورد 

نظر اشاره اي به موضوع مورد بحث نشده است. میر جالل الدین کزازي در شرح قصیدة ترسائیۀ ضمن بیت:
1ماند از آن آتش که وقتی                            خلیل اهللا در او افتاد درواچه اخگر

اشاره اي مختصر به موضوع خلط شخصیت ابراهیم و زردشت » مزد یسنا و ادب پارسی«به نقل از کتاب 
)121: 1376کرده است و به بیت مورد بحث از حافظ نیز استناد جسته است. (کزازي، 

بحث و بررسی:
در متون ادبی ما گاه شخصیت هاي دینی با اشخاص تاریخی/ اسطوره اي خلط شده اند، مثالً حضرت آدم 
با کیومرث و حضرت سلیمان با جمشید. شخصیت حضرت ابراهیم نیز با زردشت آمیخته شده است که 

مرده و توضیح مبسوط برش» مزدیسنا و ادب پارسی«دالیل و اشاره هاي آن را در آثار، محمد معین در کتاب 
بیشتر نویسندگان و گویندگان زرتشت را همان ابراهیم دانسته اند و «داده و خالصه اش از این قرار است: 

موبدان کوشش داشتند مؤسس دین خود را با -1برخی نیز او را از نواده هاي ابراهیم محسوب داشته اند. 
تا هم اهل کتاب شمرده شوند و هم کمتر مورد پیامبران مورد قبول مسلمانان و نصاري و یهود تطبیق کنند

توافق این دو در موضوع آتش [افکنده شدن ابراهیم در آتش و تقدیس آن در آیین -2طعن قرار گیرند...
[بنا بر قول ابو ریحان بیرونی] -3زرتشتی] به تداعی معانی، هر یک دیگري را به خاطر می آورده است. 

فلسطین رفت... چنانکه می دانیم ابراهیم بابلی بوده و بابل مدت ها جزو کشور ابراهیم از نمرود گریخته و به
ایران به شمار می رفته و زرتشت نیز بنا بر اساطیر مندرج در کتب اسالمی در سوریه و فلسطین می زیسته و 

ضوع نیز با هم بر اثر نفرین پیامبر بنی اسرائیل از شهر تبعید شد و به عراق آمد. سرگذشت این دو در این مو
طبق روایت کتاب دینی پهلوي (ایاتکار زریران) منشی در بار کی گشتاسب (ابراهام) نام -4مشابهت دارد. 

داشته... و در زمان کی گشتاسب خود پیغمبر در حقیقت پیشواي موبدان به شمار می رفته است، بعید نیست 
نظر او [زرتشت] اداره می گردیده و همو بوده در روایات چنین تصور شده باشد که مکاتبات دربار هم تحت 

شهرت انتساب ایرانیان به ابراهیم خلیل از جهت نَسب بنا بر قول -5است که به نام ابراهام خوانده شده. 
برخی مورخان از جمله مسعودي... . در فرهنگ فارسی به فارسی خطی که مؤلف آن شناخته نیست و در 

ومحققین مجوس «آمده: » زراتشت«به کتابخانۀ مرحوم دهخدا است، ذیل عهد زندیه تألیف شده و متعلق 
گویند زردشت به زبان سریانی نام ابراهیم خلیل است...شهرستانی در مللل و نحل... پادشاهان ایران را پیرو 
ابراهیم خلیل می داند و ما می دانیم که آنان تابع زرتشت بودند... اسدي در لغت فرس در واژة (وستا) 

ویسد: تفسیر زندست و زند صحف ابراهیم بود. مؤلف مجمل التواریخ و القصص ضمن ذکر پیامبران معاصر ن
پادشاهان ایران می نویسد: اندر عهد گشتاسب زردشت بیرون آمد و گشتاسب دین وي بپذیرفت و گویند نهم 

براهیم است... گویند زردشت نام اصلی او ا«پسر بود از آن ابراهیم خلیل. در برهان قاطع ذیل زردشت آمده: 
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به زبان سریانی نام ابراهیم علیه السالم است و به روایت دیگر زردشت و برزین هر دو پیشوایان ملت ابراهیم 
علیه السالم بودند... عطار هم در قصیده اي گوید:

گر دي، به صومعه در، مرد خلیل بدم                امروز پیش مغان چون گبر آزریم
شاهنامۀ فردوسی آمده: ...در 

بر آن دین زردشت پیغمبرم                                ز راه نیاکان خود نگذرم
پس از بیت فوق در برخی نسخه هاي شاهنامه این بیت را افزوده اند:

نهم پور زردشت پیشین بد اوي                           براهیم پیغمبر راستگوي
ت که مؤلف مجمل التواریخ نقل کرده. در نسخه هاي صحیح شاهنامه این بیت و این همان قولی اس

: 1338(معین، » نیست. هدایت آن را در انجمن آرا آورده و زردشت پیامبر ایران را زردشت ثانی می نامد.
116-128(

» یلنکات مشترك در زندگی زردشت و ابراهیم خل«محمد رضا راشد محصل نیز در مقاله اي با عنوان: 
2سه نکتۀ مشترك در زندگی زردشت و ابراهیم را از دالیل خلط این دو شخصیت با هم دانسته است.

گویا تالش پیروان آیین زردشتی جهت ایجاد ارتباط و پیوند میان اشخاص و قهرمانان و پادشاهان ایرانیِ 
ی مهمترین دلیل این گونه خلط ادوار اساطیري و تاریخی پیش از اسالم با پیامبران الهی و شخصیت هاي دین

ها و آمیزش هاست. تا آنجا که برخی نسب شناسان و تاریخ دانان مجوسی فریدون را همان ابراهیم دانسته 
3اند و یا نوح را فریدون و حتی برخی نوح را با جمشید خلط کرده اند.

لط شخصیت ابراهیم و به جز دو بیت خاقانی و عطار که در سطور قبل ذکر شد و در آنها به موضوع خ
زردشت اشاره شده است، خاقانی در بیتی دیگر به این موضوع نظر داشته است:

: 1368کمان گروهۀ گبران ندارد آن مهره            که چار مرغ خلیل اندرآورد ز هوا  (خاقانی، 
31(

بودن زردشت و در سبحۀ األبرارِ هفت اورنگ جامی هم بیتی است که در آن به هم پشت و هم خانواده
ابراهیم اشاره شده است: 

)530: 1337گر براهیمی اگر زردشتی                         روي در هم مکش از هم پشتی(جامی، 
در دیوان حافظ هم غزلی است به مطلع:

کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود                    بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود
بیت در آن است:که این 

)276: 1373به باغ تازه کن آیین دین زردشتی                  کنون که الله برافروخت آتش نمرود(حافظ، 
در شرح هاي مورد مراجعه در بارة این بیت چنین نوشته اند:
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سودي پس از آنکه زردشت را ، بنا بر آنچه که گذشت، از بزرگان خاندان ابراهیم دانسته نوشته 
حاال که الله آتش نمرودي را برافروخته تو هم در باغ آیین و اسلوب دین و ملت زردشتی را تازه کن، :«است

یعنی حاال که الله آتش نمرودي را شعله ور ساخته یعنی الله هاي قرمز باز شده تو هم بادة قرمز چون آتش 
)1259-1258: 2، جلد1366(سودي، » را به باغ بیاور و نوش کن.

و زعم فردوسی آن است که او از نسل ابراهیم «آمده است: » شرح عرفانی غزل هاي حافظ«در کتاب 
و نامش ابراهام. دین زردشتی دین آتش پرستی بود و مراد از دین آتش پرستی تماشاي اللۀ آتشین 4است

روخت و است. در باغ تازه کن آیین آتش پرستی یعنی تماشاي الله زار آتشین اکنون که اللۀ آتشین براف
روشن ساخت آتش وسیعی مثل آتش نمرود که جهت سوختن حضرت خلیل الرحمان در چند فرسخ 

)1506-1505: 2، جلد1374(ختمی الهوري، » افروخته بود.
اکنون که الله آتش نمرود برافروخته آیین دین زردشتی را در باغ تجدید «حسینعلی هروي نوشته است: 
ش دارد اما سرد است و نمی سوزاند به آتش نمرود تشبیه شده است و از کن...الله از این جهت که رنگ آت

مراد باده نوشیدن است و در بیت با آتش مناسبت دارد زیرا مغان زردشتی با آیین خاصی » آیین دین زردشتی«
)921: 2، جلد1367(هروي و شادمان، » به گرد آتش شراب می نوشیدند.
زردشتی: کنایه از شراب نوشیدن به رسم و آیین زردشتیان به آیین دین «برزگر خالقی آورده است: 

گرداگرد آتش. حال که گل الله هم چون آتش نمرود روشن و برافروخته است تو نیز به باغ و بوستان بیا و با 
)541: 1382(برزگر خالقی، » نوشیدن شراب به عیش و شادي بپرداز و آیین دین زردشت را تازه کن.

آیین دین زردشتی در این جا می خوردن است که با بسیاري از آداب «فته است: استعالمی چنین گ
سورة 69و68پارسیان همراه بوده، آتش نمرود آتشی است که نمرود براي سوزاندن ابراهیم برپا کرد (آیه هاي 

به و در این جا شقایق به آتش تشبیه شده و مناسبت آن هم این است که در قصۀ ابراهیم آتش5انبیاء)
)591: 1، جلد1382(استعالمی، » گلستان تبدیل شد.

کنایه از شراب نوشیدن ذکر شده و پس از آن اشاره » آیین دین زردشتی» «در جستجوي حافظ«در کتاب 
)304: 2، جلد1362شده است به آتش نمرود با توجه به منابع قصص قرآن. (ذوالنور، 

ه کردن آیین دین زردشتی، باده گساري است نکتۀ دیگري ذکر ثروتیان نیز جز اشاره به اینکه منظور از تاز
)78: 3، جلد1378نکرده است. (ثروتیان، 

تازه «این غزل شرح نشده است. اگرچه نظر اکثر شارحان در اینکه منظور حافظ از » حافظ نامه«در کتاب 
بر اینکه در بهار و باده گساري می باشد، صحیح و صواب است و حافظ دعوت می کند» کردن آیین زردشتی

در مصراع اول با » آیین زردشتی«هنگام شکوفایی الله ها به شادخواري و نشاط بپردازیم، اما از ارتباط میان 
در مصراع دوم که همان موضوع خلط شخصیت زردشت و ابراهیم است و قطعاً حافظ، با » آتش نمرود«

ه است نباید غافل بود. آنهمه وسواس در ایجاد نهایت تناسبات، به آن نظر داشت
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نتیجه: همانطور که در مقدمه اشاره شد تناسبات و روابط میان واژگان اشعار حافظ بسیار ظریف است و 
، » آیین دین زردشتی«گاه پنهان. در بیت مورد بحث هم این ارتباطات از چند گونه است: وجه اصلی معنا از 

نوشی و می گساري است، اما وجه دیگر آن با توجه به مصراع همانطور که اکثر شارحان اشاره کرده اند، باده 
دوم اشاره اي ظریف است به پرستش آتش توسط زردشتیان و تقدس آن نزد ایشان و با عنایت به آنچه در 
متن مقاله آمد اشاره اي به موضوع خلط شخصیت زردشت و ابراهیم که حافظ از آن آگاه بوده است و بسیار 

ده و از گونۀ تلمیحات مشهور و معمول در متون نیست. ظریف در بیت طرح ش
یادداشت ها:

دو بیت پیش از بیت مذکور بیشتر به فهم ارتباط میان زردشت و ابراهیم کمک می کند:-1
وگر قیصر سکالد راز زردشت                                       کنم زنده رسوم زند و استا

آتش                                 کزو پازند و زند آمد مسمابگویم کان چه زند است و چه 
هنگام شرح بیت خاقانی توضیحی مفصل در بارة آمیزش شخصیت » مالک ملک سخن«عباس ماهیار در 

در روزگار پیشین اغلب نویسندگان و شاعران زردشت را حضرت ابراهیم خلیل «ابراهیم و زردشت آورده : 
اساس این قسم باورداشت ها را موبدان زردشتی گذاشته اندو و مؤسس آیین زردشتی را اهللا می دانسته اند. 

با بزرگان دینی مورد قبول مسلمانان و نصاري و یهود تطبیق کرده اند، تا هم ذمی محسوب شوند و هم کمتر 
موسی و عیسی با مورد ایذا و طعن مسلمانان قرار گیرند و چون تطبیق زردشت با انبیاي اولوالعزم دیگر، نظیر

حضرت 3توجه به نص صریح قرآن کریم که مجوس را همردیف یهود و نصاري ذکر کرده است ممکن نبود
بوده است و هم چنین افکنده شدن 4ابراهیم را انتخاب کرده اند که داراي دین حنیف و صاحب صحف

می تواند یکی دیگر از واسطه خلیل اهللا در آتش و گلستان شدن بر خلیل و تکریم آتش از سوي زردشتیان 
هاي این تطبیق باشد. سابقۀ تاریخی این مطابقت دست کم به سدة پنجم هجري می رسد و در فرهنگ لغت 

اندر عهد «فرس اشاراتی در این باب می توان یافت و مؤلف مجمل التواریخ و القصص آورده است: 
و 5»یند: نهم پسر بود از آن ابراهیم خلیل اهللاگشتاسب زردشت بیرون آمد و گشتاسب دین او را پذیرفت و گو

ظاهراً در سدة هفتم این امر کامالً پذیرفته شده بود که در زراتشت نامۀ بهرام پژدو به این صورت می بینیم:
یکی آتشی زو برافروختند              زراتشت را در وي انداختند

سان سده هاي دهم و به بعد زردشت را ابراهیم این پذیرفته شدن موجب شده است که فرهنگ نوی
و مؤلف انجمن آرا ذیل واژة زردشت و » نام اصلی او ابراهیم است«مؤلف برهان قاطع گفته است: معنی کنند.

- 358، 1،جلد1388(ماهیار،» زراتشت گفته است: ابراهیم یا براهام نام حضرت ابراهیم و زردشت لقب او بود.
359(

که در مقاله مختصر نقل -» مزد یسنا و ادب فارسی«کتاب به تمامی و تفصیل بیشتر دراین مطالب تقریباً
آمده است. -کردیم
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یکی دانستن این دو اگر چه می تواند برساختۀ دست مصلحت اندیشانی باشد که خواسته اند میان «-2
شت که مبناي آن شباهت هاي دین ایران باستان و اسالم پیوندي برقرار کنند، اما چنین نیز می توان پندا

موجود در زندگی این دو تن نیز هست...: زردشت و ابراهیم هر دو پس از بعث از پروزدگار می خواهند تا 
چگونگی زنده کردن مردگان را  در رستاخیز بدانان نشان دهد...و إذ قال ابراهیم رب أرنی کیف تحیی 

= وزیدگیهاي زادسپرم) که از متن هاي مهم دین زردشتی به ) در کتاب پهلوي زادسپرم (260الموتی...(بقره/ 
شمار می رود آمده است: زردشت از اورمزد پرسید که: تنومندان که در زمین درگذشتند در هنگام فرشگرد 
دوباره تندار باشند یا مانند جان؟ اور مزد گفت که: دوباره تندار باشند و بر خیزند. زردشت پرسید که: آنکه 

گ و پرنده تن او را از هم بگسست و گرگ و کرکس ببرد چگونه دوباره به هم رسند؟ اورمزد بگذشت و س
گفت: اگر تو که زردشتی، آنگاه که تو را ساختن سبدي چوبین شایسته بود پس براي تو ساختن آن چگونه 

یکدیگر جدا باشد آسانتر باشد؟ اگر چوب نبود و تو باید آن را ببري و بسازي یا که سبد باشد اما چوبش از
و دوباره باید ساختن؟ زردشت گفت: اگر یک تکه چوب باشد آسانتر باشد تا که چوب نباشد و اگر چوب 
سبد باشد آسانتر باشد تا که سبد نباشد. اورمزد گفت: این آفریدگان را آنگاه که نبودند توانستم آفریدن و 

.. افروختن آتش و انداختن این دو تن در آن و اکنون که بودند اما آشفتند دوباره ساختن آسانتر است.
) در این 59، 1385) و گزیده هاي زادسپرم (راشد محصل، 139، 1911نسوختن آنها: در دینکرد هفتم (مدن، 

باره نوشته شده است که: ...روز سوم هیزم به هم چیده شد و زردشت باالي آن نهاده شد و آتش برافروخته 
به بعد)180، ص1در زندگی ابراهیم نیز مشابه آن دیده می شود (طبري، جشد، از بن (اصالً) نسوخت.

از دیگر موارد مشابهت خشک شدن دست کسی است که قصد نابودي زردشت را دارد. در کتاب گزیده 
) می گوید: زردشت پس از تولد مورد دشمنی شدید گروه کربان 65-62، 1385هاي زادسپرم (راشد محصل، 

ی پیش از زردشت) قرار می گیرد و اینان براي نابودي او چاره گري می کنند، او را به پاي (= روحانیان دین
اسبان و گاوان می افکنند، در النۀ گرگ می اندازند و... یک بار نیز یکی از این کربان قصد پیچاندن سر او و 

پیچید تا کشته شکستن گردنش می کند که: ...آن کرب رفت پیش زردشت بنشست و سر زردشت را سخت ب
شود...آنگاه او را (=زردشت را) بدي نیامد و دست آن کرب بخشکید. در زندگی ابراهیم این رفتار با ساره 
روي داده است: ...چون ساره نزدیک فرعون نشست دست به سوي او برد اما دستش بر سینه بخشکید و 

صل، چون من در این دیار(جشن نامۀ (راشد مح)» 184، 1چون چنین دید کار او را بزرگ دانست (طبري، ج
)167-165رضا انزابی نژاد)، 

با نک: مقالۀ مهران افشاري در سخنواره (پنجاه و پنج گفتار پژوهشی به یاد دکتر پرویز ناتل خانلري)-3
. 524-517، »همانندیهاي داستان نوح پیامبر و فریدون فرخ«عنوان: 

و غیراصیل شاهنامه است که در مقاله از قول محمد معین به آن این نظر با توجه به این بیت الحاقی -4
اشاره شد:
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نهم پور زردشت پیشین بد اوي                           براهیم پیغمبر راستگوي
قالوا حرّقوه وانصروا ءالهتکم إن کنتم فاعلین. قلنا یا نار کونی برداً و سالماً علی ابراهیم. (انبیاء، -5

) 69و68
بنامهکتا

). درس حافظ. تهران: سخن.1382استعالمی، محمد. (-
). لغت فرس. به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران: طهوري.1336اسدي طوسی، علی بن احمد. (-
، سخنواره (پنجاه و پنج »همانندیهاي داستان نوح پیامبر و فریدون فرخ«). مقالۀ 1376افشاري، مهران. (-

ر پرویز ناتل خانلري) به کوشش ایرج افشار و هانس روبرت رویمر، تهران: توس. گفتار پژوهشی به یاد دکت
). شاخ نبات حافظ. تهران: زوار.1382برزگر خالقی، محمدرضا. (-
). برهان قاطع. به کوشش محمد معین، تهران: امیر کبیر.1341برهان، محمد حسین بن خلف. (-
به کوشش ایرج افشار و محمود امید ساالر، تهران: طالیه.). مجمل التواریخ و القصص.1379بی نا. (-
). شرح غزلیات حافظ، تهران: پویندگان دانشگاه.1378ثروتیان، بهروز. (-
). هفت اورنگ. تصحیح و مقدمۀ آقا مرتضی مدرس 1335جامی، نورالدین عبد الرحمان بن احمد. (-

گیالنی، تهران: کتابفروشی سعدي.
). دیوان (حافظ به سعی سایه). به کوشش هوشنگ ابتهاج، تهران: 1373محمد.(حافظ، شمس الدین-

هوش و ابتکار و چشم چراغ.
). دیوان. به کوشش ضیاءالدین سجادي، تهران: زوار.1368خاقانی شروانی، بدیل بن علی نجار.(-
تعلیقات ). شرح عرفانی غزل هاي حافظ. تصحیح و1374ختمی الهوري، ابوالحسن عبدالرحمان.(-

بهاءالدین خرمشاهی، کورش منصوري، حسین مطیعی امین، تهران: قطره.
). در جستجوي حافظ. تهران: زوار.1362ذوالنور، رحیم. (-
، چون من »نکات مشترك در زندگی زردشت و ابراهیم خلیل«). مقالۀ 1389راشد محصل، محمد تقی. (-

وشش: محمد رضا راشد محصل، محمد جعفر یاحق، سلمان در این دیار (جشن نامۀ رضا انزابی نژاد) به ک
ساکت، تهران: سخن.

). شرح سودي بر حافظ. ترجمۀ عصمت ستارزاده، تهران: زرین و نگاه.1366سودي بسنوي، محمد. (-
). سوزن عیسی (گزارش چامۀ ترسایی افضل الدین بدیل خاقانی 1376کزازي، میر جالل الدین. (-

شارات دانشگاه عالمه طباطبایی.شروانی). تهران: انت
). مالک ملک سخن (شرح قصاید خاقانی). تهران: سخن.1388ماهیار، عباس. (-
). مزد یسنا و ادب پارسی. تهران: دانشگاه تهران.1355معین، محمد. (-
). شرح غزل هاي حافظ. تهران: نشر نو.1367هروي، حسینعلی و شادمان، زهرا. (-
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»مقامات حمیدي«نبررسی عناصر داستا
خدیجه مرتضایی
دانشجوي دکتري زبان وادبیات فارسی؛ آموزش و پرورش

ییپوران دابو
مدرس دانشگاه

چکیده
مقامات حمیدي از کتب قرن ششم زبان فارسی است که به نثر مصنوع ومتکلف توسط قاضی حمیدالدین 

ه.ق)داستانهاي این 551نوشته شده است.(بلخی، به تقلید از مقامات بدیع الزمان همدانی وابوالقاسم حریري
کتاب ارزشمند از سایرنوشته هاي ادبی متمایز است.همچنین وجه اشتراکاتی هم با قصه دارد، البته تفاوت 
هایی ازنظر اجزاء تشکیل دهنده وجود دارد واین تفاوت ها در بررسی هاي معاصر بیشتر نمایان شده 

ناصر داستانی مقامات حمیدي، نظیر: موضوع، شخصیت ، رواي، )در این مقاله، ع10، 1384است.(یونسی،
صحنه ، زمان و.... ونوع بیان مقاله ها  مورد بررسی قرار گرفته است تا با آگاهی دادن به خواننده، در شناخت 

بهتر اثار وعناصر داستانی آنها کمک کند.
مقامات حمیدي، نثر مصنوع ،عناصر داستان،قرن ششمها: کلیدواژه

:   دمهمق
اوالخطبه اوالعظمه اوالروایه التی تلقی فی )1(المقامه (بالفتح) المجلس والجماعه من الناس«-مقامه در لغت

بهار درباره مقاله می نویسد:» )2(مجتمع الناس ؛ جمع، مقامات
مجلس گفتن یاخواندن قصص درانجمنها با آهنگ، ... وشک نیست که زهاد در مجالس ملوك نیز سخنان «

انزابی نژاد، .»()3(ود را با آب وتاب مخصوص وبا آهنگ ادا می کردند که بیشتر در شنونده تاثیر داشته باشدخ
1389 ،6(

مقاله به طور کلی از انواع داستانهاي کهن است که با نثر مصنوع آمیخته با شعر درمورد یک قهرمان واحد 
وجود می آورد وهمین که در پایان داستان که به صورت ناشناسی در داستان ظاهر می شود وحوادثی به 

، 1383شناخته می شود ناپدید می گردد تا آن که دوباره در هیئتی دیگر درمقاله بعدي آشکار گردد.(شمیسا، 
222(

در بررسی مقامه این عناصر وجود دارند:
وحدت مکانی قصه: باید حوادث مقامه دریک مجلس واحد اتفاق بیفتد.-1
قامه یک راوي وجود دارد که به نقل حوادث می پردازد.راوي: درهر م-2
قهرمان وشخصیت: هر مقامه یک قهرمان و چند شخصیت دارد.-3
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قصه: هر مقامه به خودي خود ازیک وحدت داستانی و روایتی برخوردار است.-4
موضوع: موضوعات مقامه ها متفاوت است.(ادبی، فقهی، فکاهی، اجتماعی واخالقی و....)-5
عنوان مقامه: که مقامه حول محور آن گرد آمده ومشکل گرفته است.-6
زبان وبیان مقامه: فن مقامات، فن صنعت پردازي و لفاظی است. اغراق در سجع، زیاده روي در فنون -7

بدیعی، موازنه، مقابله ،.... از ویژگی هاي بازر مقامه است.
ن اشعاري آورده می شود، این اشعار درمقامات حمیدي شعر: مقامه داستانی است منثور  که درمیان آ-8

باشد. دکتر رستگار فسایی از حیث موضوع مقامات به جز تعداد محدودي از ادبیات مابقی ازخودمولف می
حمیدي را به پنج دسته تقسیم نمود:

مقاماتی که جنبه ادبی دارند-1
مقاماتی که جنبه ي عرفانی و فلسفی بر آنها غالب است.-2
مقاماتی که بیشتر جنبه دینی دارند.-3
مقاماتی که به تقلید از مقامات عربی جنبه هاي فکاهی وهزل بر آنها غالب است.-4
)181، 1390مقاماتی که در آن نویسنده از اطالعات خود بهره برده است.(انواع نثر فارسی، -5

ي وسجع سازي و صنایع لفظی توجه بشود عمدتاً مقاله قصه اي است که که در آن بیشتر به عبارت پرداز
)30، 1365وقصه بر محور درونمایه یا مضمون (تم) واحدي بگردد.(میرصادقی، 

که بیشتر به بیان داستان ها  در قرن ششم شباهت دارد  ، چه نویسندگان به استعمال صنایع و تکلفات 
اللفظ متوسل گردیدند ودرهمان صوري و سجع هاي مکرر و آوردن جمله هاي مترادف المعنی و المختلف

) 255، 1391حال براي اظهار فضل واثبات عربی دانی، الفاظ وکلمات تازي بیشماري به کار برده شد.(بهار، 
) و بیشتر داستانها درحیطه اي  40، 1362وداستان ها در مقامات از واقع گرایی بیشتري برخوردارند.(براهنی، 

تعلیم وتربیت است.
پیشینه پژوهش

پیش از این مقامات، بارها مورد تحقیق ومطالعه قرار گرفته است و محققان درباره عناصر داستان و ویژگی 
هاي آن مطالبی نوشته و بحث کرده اند، (فارسی حریري)، (حسین خطیبی) ، (بهار) (رستگار فسایی)،(بررسی 

در این پژوهش ، عناصر داستان از تطبیقی داستانها ، از حس دادخواه، لیال جمشیدي، علیرضا نبی لو) ولی 
لحاظ پیرنگ، شخصیت ، راوي ، مکان، صحنه این نوع ادبی را معرفی کرده ایم.

این تحقیق با روش تحلیل محتواي کیفی عناصر داستانی را درمقامات حمیدي را بررسی می کند.و در 
پاسخ به این سوال است، عناصر داستانی در مقامات حمیدي چگونه است؟

یف:تعار
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تعریف لغوي واصطالحی حکایت، قصه: حکایت در لغت قصه اي کوتاه و مختصر است که به صورت 
نظم یا نثر نوشته می شود. حکایت در ادب فارسی از دیرباز به صورت مستقل یا به صورت داستان فرعی 

)203، 1390رایج بوده است، (سیماداد، 
حکی و «متفاوت از این دو کلمه در ذیل در قاموس هاي عرب ساخت هاي متعددي با معنی هاي

معنی مانند کسی کاري انجام دادن یا مانند کسی » حکی«آمده است، از میان معانی مختلف واژه » قصص«
معنی خبر، » قصص«سخن گفتن و محاکات یا تقلید ومشابهت بایسته تر می نماید واز میان معانی مختلف 

ما معنی به دنبال چیزي رفتن در اینجا بایسته تر می نماید، زیرا در گفتگو وگزارش و بیان نیز بایسته است؛ ا
قالب قصد یا حکایت عالوه بر تقلید ومحاکات وگفتگوي شفاهی؛ حوادث و رویدادهاي آن درپی هم می 

)1997آیند وخواننده آنها را دنبال می کند تا به پایان قصد برسد.(لسان العرب، 
فرانسوي است، به معنی نقل شفاهی مطالب ومضامین contگایسی و انTaleحکایت یا قصد که معادل 

روایت گونه کوتاه یا بلندي است که بیشتر برحوادث خلق الساعد مبتنی است وبه نیت پندآموزي وبه قصد 
سرگرم کردن افراد نقل می شود. حکایت هاي بدوي با وصف رخدادهاي آدم هاي معمولی و زندگی واقعی 

.ابتدا این وقایع واقعی وبرگرفته از زندگی روزمره آنان بود وکم کم غیر واقعی و محصول آنان آغاز می شود
تخیل شد. قصه یا حکایت که هسته اولیه داستان کوتاه درهمه ادبیات جهان به شمار می رود و به دلیل بهره 

ترکیب متجانس و ) فاقد11، 1376مندي از بعد روایی ، مشکلی از شکل هاي تبین به حساب می آید( رید، 
هماهنگ با شبکه استداللی و آکنده از وقایع شگرف است وحوادثی که رکن اساسی وبنیادي آن را تشکیل می 

قصه به هر داستان منقول منظوم ومنثوري « دهد، قصه در یکی از فرهنگ هاي معتبر چنین تعریف شده است: 
ل و ول دارد وبراي سرگرم کردن نقل می شود گفته می شود که از نظر شکل خصوصیتی ، روایتی معموالً ش

)shipleyو 1970و 329»(مثل قصه هاي کانتربري جفري چاسر
حوادث و وقایع قصه گاهی منطقی وتا حدودي به واقعیت نزدیک و داراي پیرنگ بدوي وخام است 

بیشتر برعنصر وآشکار کننده واقعیت و گاهی اتفاق وتصادفی وگاهی نیز کامالً خیالی است. قصه یا حکایت
گفتار تکیه دارد تا عنصر کردار؛ چه اغلب آن ها به گفت وشنودهاي طوالنی میان دو طرف سپري می شود 
وکمتر ازعنصر کردار وحرکت در آن ها خبري است. تقریباً تمام قصه صرف مکالمات جالب وپرنکته می 

میان اجزاء داراي شکل و ساخت قوي شود. برخی از این قصه ها به  دلیل قدرت گوینده در ایجاد هماهنگی
هستند اما عمدتاً قصه ها بافتی سست و پیرنگی ضعیف دارند وماجراها وحوادث آنها از  استدالل منطقی 

1وقابل قبولی پیروي نمی کند.

58.بر گرفته از پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 1
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اگر چه حکایت هسته اولیه داستان کوتاه به شمار می رود، لیک به روایت منثور کوتاهی که بر پایه طرح 
منسجم، منظم، شخصیت یا شخصیت هاي معدودي را در جریان واقعه اي اصلی نشان می دهد و پیرنگ 

داستان کوتاه اطالق می شود. داستان کوتاه عالوه برداشتن پیرنگ، درون، نقطه اوج وگره گشایی، به قول 
در ضمن ادگار آلن پودر زمان و مکان معین صورت بگیردو داراي موضوع واحد وتاثیر کلی واحدي باشد. 

برخالف حکایت غایت اصلی نویسنده، خودداستان است، نه محتواي آن؛ چه محتوا فقط بستر مناسبی براي 
خلق داستان فراهم می آورد وبس. بیش ازآن که میان داستان کوتاه و حکایت شباهت ها وقد مشترك هایی 

استفاده از واژگان اندك براي مانند صبغه اقلیمی، حقیقت نمایی، تسلسل حوادث، نقطه اوج ودقت درتوصیف
بیان مفاهیم بسیار باشد، عمدتاً تفاوت و تباین هاي بسیاري وجود دارد. 

تفاوت هاي این دو نوع داستانی را می توان در سه سطح روایی، چون نحوه آغاز، فراز وفرود، تعلیق، 
عناصر داستان مانند گفتگو پیرنگ و پایان، سطح زبانی مانند زبان و دیکشن شخصیت وسطح داستانی شامل 

)374-11و قصه نویسی 175-27وتوصیف طبقه بندي کرد. (ادبیات داستانی، 
تعریف داستان: 

) به عبارت 171، 1383اثري است روایی به نثر که مبتنی بر  جعل وخیال باشد.(انواع ادبی، (Story)داستان 
پس از چاشت و سه شنبه پس از دوشنبه وتباهی درمثل، ناهار-دیگر نقل وقایع است به ترتیب توالی زمانی

پس از مرگ می آید، وبرهمین منوال.
داستانی که واقعا داستان باشد باید واجد یک ویژگی باشد، شنونده را بر آن دارد که بخواهد بداند بعد چه 

از )تصویري است عینی از چشم انداز وبرداشت نویسنده42، 1391پیش خواهد آمد.(جنبه هاي رمان، 
معینی درباره زندگی دارد یا نحوه برخوردش با زندگی، فلسفه زندگی او » فکر واندیشه«زندگی، هر نویسنده 

» 1جوزف شیپلی«) درفرهنگ اصطالحات ادبی جهان تالیف 31، 1392را مجسم می کند(عناصر داستان، 
وایت حوادث.(همان، داستان اصطالح عامی است براي روایت یا شرح ر«داستان چنین تعریف شده ست: 

) ولغت داستان در زبان فارسی به معنی قصه ، حکایت، افسانه، سرگذشت به کار رفته است ودر ادبیات، 32
اصطالحی عام به شمار می آید .که از یکسو شامل صور متنوع قصه می شود واز سوي دیگر انشعابات 

لند ودیگر اقسام این شاخه از ادبیات خالق رادر مختلف ادبیات داستانی از قبیل داستان کوتاه، رمان، داستان ب
)1390،212بر می گیرد.(سیما داد، 

چه ادبیات داستانی درمعناي جامع آن به هر روایتی که خصلت ساختگی وابداعی آن بر جنبه ي واقعی  
(عناصر ي انواع خالقه ي ادبی را در بگیرد.وتاریخی اش بچربد گفته می شود واز این رو ظاهراً باید همه

)21، 1392داستان، 

1 .shipley joseph
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داستان درمعنی امروزیش در اروپا بعداز سروانتس ورابله پدیدآمد یعنی تقریبا از قرن هیجدهم به 
) 196) و اول کسی که به صورت جدي بدان پرداخت، ادگار آلن پو است.(همان، 182، 1383بعد(انواع ادبی، 

منثوري در دست است به طور کلی می توان گفت که و انواع داستانهاي کهن از دوره ساسانیان،داستانهاي
) و می توان گفت که این اصطالح 108داستان پردازي ادبی بعد از اسالم درایران کار شاعران بود.(همان، ص

هاي تخیلی آنها بر واقعیت غلبه دارد.(سیماداد، کال به آن دسته از آثار روایتی منثور اطالق می شود که جنبه
ز آن جائیکه مردم ایران داراي فرهنگ وادبیات کهن هستند وآثارشان، اعتقادات آنها را نشان ) و ا24، 1390

می دهد، جاي آن دارد که بررسی بیشتر وبهتري نسبت به این نوشته ها داشته باشیم.
در این میان عناصر داستانی حکایات وداستانها با تنوعی که دارند. بیشتر مورد توجه واقع شده 

اند. ان زیادي آنها را مورد بحث وبررسی بیشتري قراردادهونویسندگ
عناصر داستان:

(Plot): )4(پیرنگ-1

وهم » الخرافه«وابن سینا هم به » الخرافه«پالت را که درفن شعر ارسطو مطرح شده است . ابوبشر متی به 
افسانه «کوب به جاي آن ترجمه کرده اند و استاد دکتر زرین» القول الخرافی« وابن رشد به » المثل«به 

)182، 1383گذاشته اند.(انواع ادبی » مضمون
اي.ام. فورستر می نویسد : داستان (در معنی یکی از عناصر داستان) را به عنوان نقل رشته یی از حوادث 

ر نیز نقل حوادث است (امام با تکیه ب(plot)که بر حسب توالی زمانی ترتیب یافته باشند تعریف کردیم، طرح 
این داستان است.)» سلطان مرد وسپس  ملکه مرد«موجیبت و روابط علی و معلولی:

طرح است. در این جا نیز توالی زمانی » سلطان مرد وپس از چندي ملکه از فرط اندوه درگذشت.«اما 
حفظ شده است، لیکن حس سببیت بر آن سایه افکنده است واین طرح است به عالوه یک از واین شکلی 

)113، 1391می توان آن را به کمال بسط داد.(یونسی است که
است.  » الگوي حوادث«است که خالصه شده » الگو«کوتاه ترین تعریفی که براي پیرنگ آورده اند، واژه 

راز این رو وابستگی موجود میان حوادث داستان را پیرنگ به طول عقالنی و منطقی تنظیم می کند و فقط 
ت. بلکه مجموعه سازمان یافته وقایع است .ترتیب وتوالی وقایع نیس

این مجموعه وقایع حوادث با رابطه علی ومعلولی به هم پیوند خورده وبا الگو ونقشه اي مرتب ومستدل 
) ارسطو ضمن بحث ازتراژدي پیرنگ را متشکل از سه بخش می 64و63، 1392شده است.(عناصر داستانی، 

ه دیگري آمده باشد، میان، که هم در پی حوادثی آمده وهم با حوادث داند: آغاز، که حتما نباید در پی حادث
دیگري دنبال می شود و پایان ،که پیامد طبیعی ومنطقی حوادث پیشین است. پیرنگ با عناصري چون 

) ویکی بر دیگري تاثیر می گذارد. 100، 1390شخصیت و کشمکش پیوستگی و رابطه نزدیک دارد.(سیماداد، 
)69، 1392(عناصر داستان، 
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از این رو می توان گفت که درمقامات ، داستان یکسان آغاز شده وقهرمان داستان به یک صورت معرفی 
می شود وداستان به شیوه اي یکنواخت پایان می پذیرد. قهرمان داستان همواره متنکروار وناشناس وارد 

)548، 1390، داستان می شود و راوي، پیوسته در سفر به او برخورد می کند.(فن نثر
اما به طور کلی پی رنگ داستانها در مقامات حمیدي را به طور خالصه می توان اینچنین بررسی کرد: 
راوي، سفر می کند وبه مکانی می رسد وازدحامی می بیند وسپس کسی خطبه یا سخنرانی می کند و خطیب 

ر، پی رنگ در مقامه دوم را می توان می رود وراوي به دنبال خطیب به راه می افتد. با توجه به این ساختا
چنین نوشت (به عنوان مثال)

حکایت کرد مرا دوستی..1
از مسکن مالوف دوري جستم..2
به آب مبارك رسیدم..3
جماعتی بسیار دیدم..4
پیران را حرمت دار (خطبه پیر)..5
بیاض پیري نشانه ي روز زوال است..6
جوانی، جاذبه شهوانی است..7
پیر و جوان هردو برگذشتند..8
مضمون حال بپرسیدم..9

آن دو پدر پسرند.-10
براقدام ایشان بسیاري شتافتم.-11
جز گردراه از ایشان درنیافتم.-12

دراصطالح نقد ادبی، ساختارگرایی، به طور کلی به شیوه اتصال میان عناصر واجزاء سازنده اثر ادبی عطف 
ار و پی رنگ مقامات پی ببریم باید شناخت ) وبراي اینکه به  اجزاء وساخت274، 1390می کند .(سیما داد، 

بهتري از ساختار داشته باشیم.
دایره المعارف «، اصطالح ساختار گرایی را وضع کرده ودر1929در سال » رومن یا کوبسن«نخستین بار

شیوه هاي مختلف تجزیه و تحلیل به منظور ساده کردن پدیده ها به « چنین تعریف شده است:» فولکور
) در ساختار 46، 1391تی را ساختار گرایی می نامند.(ریخت شناسی افسانه هاي جادویی، الگوي شناخ

گرایی، محقق پس از کشف ومعرفی کوچک ترین واحدساختاري می کوشد به روابط متقابل میان این 
)47واحدها وچگونگی ترتیب آنها با یکدیگر پی ببرد.(همان، ص 

وي می کند که البته می توان پی رنگ دیگر داستانها را در رابطه پیرنگ در مقامات از ده الگوي اصلی پیر
با آن سنجید ومشاهده نمود که حمیدي چقدر در پی رنگ داستانها نو آوري به خرج داده است.
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ودیدگاه فورستر در مورد بی رنگ است که: » چرا« واگر بخواهیم پیرنگ را بیابیم این پرسش را می کنیم
)38، 1371یت وچرایی؟ یعنی همان ترکیب زمانی وعلیت است.(اخوت، بعد چه؟ و سبب» زمان«

(Narrator)راوي - 2

در لغت یعنی روایت کننده و در اصطالح ادبیات کسی را گویند که داستان را روایت کند به سخن 1راوي
دیگر راوي، شخصیتی است که نویسنده ، حوادث داستانی را از زبان اونقل می کند.

یا اول شخص(من) است یا سوم شخص. در روایت اول شخص، من روایتی، داستان یا از به طور کلی 
زاویه دید، شخصیت اصلی روایت می شود و در روایت به شیوه سوم شخص به داستان یااز زبان ودیدگاه 

)239، 1390داناي کل و یا از زاویه ي دید داناي کل محدود نقل می شود(سیما داد، 
عناصر دیگر داستان تاثیر می گذارد، یعنی بر شخصیت پردازي، بر گسترش وتکوین البته این بیان بر

پیرنگ، بر بافت کالم وشیوه نگارش(سبک) بر تحول ودگرگونی، صحنه پردازي وبه خصوص برکانون تمرکز 
، 1392داستان از اهمیت بسیاري برخوردار است . زیرا سازمان بندي داستان درگرو آن است(عناصر داستان، 

386(
راوي در مقامات حمیدي درون داستان و برون داستانی است و موضوعات متنوع به چشم می خورد. 

اما از او نام نمی برد، درآخر هر مقامه قهرمان داستان » حکایت کرد مرا دوستی که«دراول حکایت می گوید: 
رانجام وي چه بود.(انواع گم می شود و نویسنده در طی قطعه شعري مثال می گوید: معلوم من نشد که س

)222، 1383ادبی، 
البته از جنبه داستانی، مقامات عبارت است از داستان هایی کوتاه و مستقل که تنها وجه ارتباط آنها با 

) و 547، 1390یکدیگر ، راوي واحدي است که شخص معینی را در حاالت مختلف وصف می کند.(فن نثر، 
السفر، خوش بیان، آشنا به فنون ادب، حافظ انواع شعر ولغت راوي مقامه مردي است ظریف، کثیر 

)548است.(همان، 
راوي درون داستانی: ( حکایت کرد مرا دوستی که در سروفایی داشت.)

راوي برون داستانی: ( مرا یا خود نویسنده یا فرد  دیگري.)
(Character)شخصیت -3

شوند، در اثر روایتی یا نمایشنامه و.... ظاهر میاشخاص ساخته شده اي (مخلوقی) را که در داستان و 
نمایشی، فردي است که کیفیت روانی واخالقی او،  در عمل او وآنچه می گوید ومی کند، وجود داشته 

)84-83، 1392باشد.(عناصر داستانی، 

1 .Narrator
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و در میان عناصر داستان دوعنصر نقش کلیدي واساسی دارند آن دو شخصیت و عمل هستند اهمیت این د
بعد به حدي جدي است که گاهی اوقات داستانها را بر اساس اهمیتی که هرکدام ازاین دو در ساختار آنها 

دارند تقسیم کرده اند.
ادوین میور رمان را به دو نوع کلی تقسیم می کند رمان عمل ورمان شخصیت در رمان شخصیت قهرمان 

وجودي مستقل دارد وعمل تابع آنها ودرخدمت داستان به عنوان جزئی از طرح اندیشیده نمی شود، بلکه
آنهاست.

در رمان عمل: تنها به عمل اهمیت داده می شود و این نوع شخصیت وقتی مفهوم دارد و وجود می یابد 
) فورستر شخصیت را به دو نوع ساده وجامع تقسیم )5(1373که عمل انجام بدهد.(ادوین میور ساخت رمان، 

) شخصیت ساده یا ثابت که می توان همه وجوداو را در یک جمله 94، 1391کرده است.(جنبه هاي رمان،
وصف کرد وبه خواننده شناساند.

او یک نوع طرز تفکر یاایده وکیفیت روانی بیشتر ندارد. پیچیده نیست وبا جزئیات سروکار ندارد. دوم 
ه است.شخصیت متغیر یا جامع که ازنظر خلقیات وانگیزه هاي رفتاري، موجودي پیچید

با جزئیات مسایل پیرامون خود سروکار دارد ومثل یک شخصیت واقعی در زندگی واقعی است.(انواع 
) شخصیت در داستانهاي مقامات تحت عناوین مختلف مانند: یاران یکدل ، جوان و پیر، 180، 1383ادبی، 

دلق، صاحب طریقت و.... از یاران یکتا، اخوان صفا، جماعت غازیان، خطیب، یاران اسخیا، اولیا، پیر صاحب
) بنابراین فردي است که خوش مشرب وبیان و بسیار سفر که از 1389شود.(مقامات انزابی نژاد، آنها یاد می

شهري به شهري دیگر می رود وناشناس می گردد. گاه در موقف تعلیم می ایستد، گاه بر منبر می نشیند.(فن 
)548، 1390نثر، 

(Setting)صحنه:-4

)449، 1392ان ومکانی که در آن عمل داستان صورت می گیرد، صحنه می گویند.(عناصر داستان، زم
صحنه سه وظیفه اساسی را می تواند در داستان برعهده بگیرد:

فراهم آوردن محلی براي زندگی شخصیت ها ووقایع داستان-1
یزيایجاد فضا ورنگ یا حال وهواي داستان ، حالت شادمانی یا غم انگ-2
بوجود آوردن محیطی که اگر بر رفتار شخصیت ها و وقوع حوادث تاثیري عمیق و تعیین کننده به جا -3

)331، 1392نگذارد، دست کم برنتیجه آنها موثر واقع شود.(سیماداد، 
به بیت « در داستانهاي مقامات مکان ها مشخص است وخواننده می تواند آنها را بشناسد وبفهمد مانند

)167، 1389انزابی نژاد، »(که مرقد ومضجع انبیاست ومبیت ومقبل اصفیاست گذري کنم.المقدس 
همان، »(در فقه کدام روي به مشعرالحرام نهادم وبر آن حرم کرم و خاك پاك وتربت با رتبت رسیدم.«یا 

167(
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ا وگاهی مکان ها نامشخص است وحمیدي براي اینکه سخن خود را در مجمع کامل کند، آن کلمه ر
)84صاحب طریقی کبود پوش، دوش از اطراف روش رسیده است.(همان، »«آورده است مانند

از آنجایی که شیوه ي مقامات خیلی شباهت به داستان کوتاه می  باشد، حمیدي هم با استفاده از 
شت توصیفات زیباي خود در خواننده تاثیر می گذارد. مانند: چشم هاي نیسان از چشمه هاي بستان گسسته گ

)173و راه سیالب گردون از بساط هامون بسته شد.(همان، 
)162زهی هواي معطر وزهی خاك معنبر. گویی هواي او بخور است ونسیم او مشک و کافور.(همان، 

یکی از اصول من این است که شخص نباید خودش را در اثر باز «گوستا و فلوبر در این باره می نویسد: 
د همچون خداوند در خلقتش باشد، نامرئی، ولی مقتدر ما بایداورا همه جا حس نویسد، هنرمند دراثرش بای

)277، 1380کنیم.(هنر رمان نویسی، 
(Dialogue)گفت وگو: -5

گفت وگو یکی از عناصر مهم داستان است، پیرنگ را گسترش می دهد ودرونمایه رابه نمایش می گذارد 
) 463، 1392ه پیش می برد.(عناصر داستانی، وشخصیت ها را معرفی می کند وعمل داستانی راب

) یا در ذهن شخصیت 466همچنین مکالمه وصحبت کردن با هم ومبادله افکار و عقاید است.(همان، 
واحدي رخ می دهد، چنان چه در ذهن شخصیت واحدي رخ دهد یا به طور یک جانبه ادا شود تک گویی 

)406، 1390است.(سیما داد، 
رونی شخصیت داستان را نشان می دهد وتجربه درونی وعاطفی او را غیر مستقیم نقل شیوه اي که افکار د

) درمقامات این عنصر از زبان شخصیت ها جاري می شوند وحمیدي از 479، 1392می کند.(عناصر داستان، 
! گفتگو بین شخصیت ها، ویژگی هاي اخالقی وعقیدتی آنها را بیان می کند به عنوان مثال گفت: اي جوان

) یا اي جوان متعزز متقزز واي ناقد مبرز! 33، 1389پیران را حرمت دار تا ثمرات جوانی بیابی.(انزابی نژاد، 
چه گویی میان شب غاسق وصبح صادق فرقی هست؟

فهمیم که کسان دیگري وگاهی درمقامات عنصر گفتگو برعهده راوي است ودر آخر داستانها اغلب می
چون دلها به آتش جدال بجوشیدند وآن قوم رابه ابتدا وانتها به یداستقصا واقتراح وجود داشته اند: مانند: پس

، 1389بدوشیدند .... و بعد از آن بر اقدام ایشان بسیاري بشتافتم، جز گرد راه از ایشان درنیافتم.(انزابی نژاد، 
رها و آرام از برها برمید.... ) یاچون شقاشق شیخ در بیان حقایق ودقایق ، بدین باال وپهنا رسید، عقل از س36

) ویا 90، 89با هزار ناله وآه، روي به سوي آن گروه رفتم، درخانقاه، اثر حریف دوش وپیراوش ندیدم.(همان، 
مانند: چون بیان شیخ سنی درمد وایجاز به حد اعجاز برسید، از چپ و راست تحسین وخودش مستمان 

)102برآمد.( همان، 
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به صورت پرسش وپاسخ می باشد، مانند مقامه ي [فی الشیب والشباب یا مناظره و در بعضی از مقامه ها 
بین السنی والملحه] ولی این مناظره ها گاهی به اطناب کشیده می شود. وگاهی عنصر گفتگو از حالت 

توصیفی خارج می شوند و شخصیت ها تا آخر داستان در حال گفتگو هستند.
ات شکل دیگر پیدا می کردند ومانند داستان هاي امروزي می شدند. البته واگر چنین نبود، داستانها درمقام

باید گفته شود که؛ در ادبیات غرب تا اوایل قرن سیستم گفتگو فاقد خصوصیات بیان معمولی آدمهاست ودر 
)406، 1390حقیقت حرفها کمتر با اشخاص تناسب دارد.(سیماداد، 

)temeموضوع(-6
دثه هایی است که داستان را می آفریند ودرونمایه را تصویر می کند. به موضوع شامل پدیده ها وحا

عبارت دیگر قلمرویی است که درآن خالقیت می تواند درونمایه خود را به نمایش گذارد. (عناصر داستان، 
) وچون 11، 1389) حمیدي درمقامات خود به موضوعهاي متنوع پرداخته است.(انزابی نژاد، 217، 1392

بنیاد قصه ها برحادثه گذاشته شده است وقهرمان ها وشخصیت ها، کم فردیت وخصوصیت درونی عموماً 
) از این رو، موضوعات مقامات، گاه وصفی وگاه کالمی 46، 1392خود رانشان می دهند.(عناصر داستانی، 

نیز نویسنده وفلسفی وگاه تمثیلی است از حیات اجتماعی وگاه صورت پند واندرز دارد. دربعضی از موارد و
، 1390آن را چون وسیله اي براي بیان مقاصد واهداف ادبی ودینی خود به کار می گیرد.(فن نثر، 

)موضوعاتی که درمقامات وجود دارند مانند: مناظرات: مناظره پیر و جوان، سنی مومن وشیعه و رافضی 548
و جنون، باز قسمتی حاوي لغزها یا پزشک ومنجم، قسمتی مربوط به موضوع هایی است که مانند بهار، عشق

)11، 1389. (انزابی نژاد، )6(ومعما واحاجی یا مسائل فقهی وتفکرات صوفیانه است
(Conclusion)نتیجه: 

در مقامات داستان ها مبتنی بر موضوع داستان است، موضوعاتی نظیر مفاهیم ادبی، عرفانی، دینی،.... شامل 
، یکسانی دارند. رکن اصلی، روایت است وصنایع وآرایه هاي بسیاري می شود واصوال مقامه ها، پایان بندي

وجود دارد، شخصیتها ازدو شخصیت تشکیل شده است که یکی به صورت راوي مقامات و دیگري پیرمردي 
فرزانه وادیب ظاهر می شود.

نها به مکانها هم آن چنان مولف در قید تکلف مانده است که فواصل شهرها و موقعیت جغرافیایی مکا
کلی فراموش شده است.

پی نوشت ها:
ه)1307محمد ابن منظور، لسان العراب،(قاهره، -1
25-24ج، ج، ص 3بهار، سبک شناسی، -2
324همان، ص -3
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: پیرنگ، مرکب از دو کلمه پی و رنگ است پی به معناي بنیاد و شالوده وپایه plotدر مورد پی رنگ: -4
ش بنابراین روي هم پی رنگ به معنی بنیادنقش وشالوده طرح است ومعناي آمده ورنگ به معناي طرح ونق

. درفرهنگ معین پیرنگ را پیرنگ چنین تعریف شده: طرحی که نقاشان بر روي کاغذ plotدقیق ونزدیک براي 
»کشند وبعد آن را کامل کنند. طرح ساختمان که معماران ریزند واز روي آن ساختمان بنا کنند.

حمید عبدالهیان50، شماره 1387ي ادبیات وزبانها، ادبیات داستانی، بهار از نشریه-5
.46ادوارد براون، تاریخ ادبیات ایران( ازسنایی تا سعدي) ترجمه: صدري افشار ص -6

کتابنامه
 ،لسان العرب، بیروت.دارصادر1997ابن منظور .
.دستور زبان داستان.تهران.  نشر فردا1371اخوت، احم .
مقامات حمیدي، چاپ سوم، تهران. سمت1389ی نژاد، رضا.انژاب .
.هنر رمان نویسی. تهران. نگاه1380ایرانی، ناصر .
.قصه نویسی، چاپ سوم. تهران. نشر نو1362براهنی، رضا.
 .چاپ چهارم. تهران. زوار2. سبک شناسی، جلد1390بهار،محمدتقی ،
 .چاپ دوم. تهران. علمی و فرهنگی.ریخت شناسی افسانه  هاي جادویی1391خدیش، پگاه ،
.فن نثر، چاپ چهارم. تهران. زوار1390خطیبی، حسین .
.فرهنگ اصطالحات ادبی، چاپ پنجم. تهران. مروارید1390داد، سیما .
 .داستان کوتاه. ترجمه؛ فرزانه طاهري. تهران. نشرمرکز1376رید ، یان.
.فردوس. انواع ادبی، چاپ دهم.تهران. 1383شمیسا، سیروس
 .انواع نثر فارسی، ج سوم.. تهران. سمت1390فسایی، رستگار .
. جنبه هاي رمان، چاپ ششم .ترجمه ؛ابراهیم یونسی .تهران.نگاه1391فورستر، ادوارد مورگان.
 .عناصر داستان، چاپ هشتم . تهران.  علمی1392میرصادقی، جمال .
. ره اي ، چاپ اول. تهران. علمی وفرهنگی.ساخت رمان.ترجمه ؛فریدون بد1373میور، ادوین
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چشم انداز شعر معاصر ایران به توسعه اجتماعی
- 1350بررسی نگرش صد سال شعر معاصر ایران نسبت به روند توسعه اجتماعی کشور (

1250(
1کبري مژده جویباري

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جویبار
عیسی چراتی

شناسی کارشناسی ارشد جامعه 
چکیده

است که در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شاعران  معاصر و حاضر در 2این مقاله، حاصل پژوهشی
عرصه ورود مدرنیته به ایران، توجهی به توسعه و گذر از سنت داشته اند؟ و اگر اینگونه بوده چه مفاهیمی را 

(نیما یوشیج، محمدتقی  بهار، احمد شاملو، سهراب مدنظر داشته اند؟ در این بین با بررسی آثاري از پنج شاعر
اند، در پی پاسخ به خورشیدي آثارشان  را ارائه داده1350تا 1250سپهري و فروغ فرخزاد) که در بازه زمانی 

این پرسش با شیوه تحلیل محتوي پرداختیم که در نهایت با شمارش مقوالت مفهومی سنتی و عناصر و پیش 
توسعه، مشخص شد در میانگین تعداد دفعات استفاده از انواع مفاهیم سنتی و مدرن از نیازهاي مدرنیته و

توسعه طبق یافته هاي پژوهش بیشترین مقوالت مطرح شده و نیز در میانگین تعداد دفعات تکرار استفاده از 
در شعر معاصر مفاهیم نزد شاعران مربوط به عناصر مرتبط با توسعه فرهنگی بوده است و حرکت رو به تغییر

توان حرکتی آگاهانه دانست. این وضع غالب در آثار شاعران مورد بررسی نشان دهنده بینش و درك را می
نماید.ها را به خوبی بازنمود میمسئله توسعه در ایران آن سال

ادبیات، توسعه، سنت، تحلیل محتوي.ها:کلیدواژه
مقدمه

هاي ها و تکنیککند، نقش خود را از وراي تاروپود سبکمیي زبان یک جمع عمل ادبیات که به مثابه
اي است مستلزم شناخت که تاروپود آثار ادبی متعهد و متعلق به چه اندیشهکند. ایننویسندگی متجلی می

عصري دارد که نقش ادبی از آن برآمده است.
تواند مشتمل بر محیط یمحیط مکند.معموال نویسنده تحت تاثیر مخاطب و محیط اثرش را خلق می

تواند از نظر نویسندگان طبیعی و انسانی باشد اعم از سیل و طوفان تا نهاد حکومت و آموزش و مخاطب می
بر حسب سن، جنس، طبقه، قشر، تحصیالت و... شناسایی شود. 

1 . fcherati@yahoo.com

رش ادبیات صد ساله معاصر ایران نسبت به روند توسعه اجتماعی کشور .این مقاله منتج از بخشی از پژوهشی با عنوان بررسی نگ1
) است که به عنوان طرح پژوهشی توسط نویسندگان مقاله براي دانشگاه آزاد واحد جویبار انجام گردید.1250- 1350(
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ب و محیط اثر اي بازنمایی شده مجدداً بر مخاطکند و به گونهاي دیالکتیکی  ایجاد میاثر خلق شده رابطه
که واسطه و در دومی غیرمستقیم و به واسطه مخاطب است همچنانگذارد. این تاثیر بر اولی مستقیم و بیمی

ي سراینده بر اثر تولید شده مؤثرند. مخاطب و محیط نیز به واسطه
ود تحت تاثیر ي او اثرگذار بود خمحیط (در تمامی معانی خود) که بر شاعر و به تبع آن بر اثر تولید شده

گیرد. اثر و به واسطه مخاطبان (دیگران) قرار می
ي تمام نماي وقایعی باشد که ي خویش است. باید هنر او نیز آیینهاگر بپذیریم که هنرمند فرزند زمانه

خبري در گذرگاه تاراج گذر زمان است، شایسته دهد و اگر جامعه در بستر بیتاثیر قرار میمردمش را تحت
ه هنر او بانگ بیدارباش ملتش باشد. است ک

اي که گَرد تاریخ بر آن نشسته ، شناخت ادبیات فرزندان هاي شناخت جامعهبنابراین یکی از شیوه
وطنانش و دوم آنکه او پرچمدار هنرمند آن است زیرا که اوال او در همان بستري رشد کرده که دیگر هم

آگاهی بوده است.
باشند. شناخت آثار و تفکرات صاحبان قلم در هر کشور محرك فکري و توسعه میاز آنجا که ادبیات و 

ادبیات، ارتباط خود را گاه «این نویسندگان یکی از جنبه هاي شناخت وضعیت توسعه  یا روند توسعه است. 
کند، حتی زمانی که نویسنده نیت پرداختن به مسائل به صورت آشکار و گاه به صورت پنهان بیان می

(برکت، » یابد.هایش با حیات اجتماعی ارتباط میي داللتي پیچیدهتماعی را ندارد، متن  به سبب شبکهاج
1385 :82 (

است که روشنفکران ادبی کشور ما در حال این نکته از این نظر مهم و قابل ارزیابی و بررسی بوده
ن و در ارائه به مخاطبانشان توجه و تاکید ي شعر به چه میزان به مفهوم توسعه و انواع آن در آثارشاحوزه

داشته اند.
توسعه 

رساند. ( ) در معناي زیستی و اخالقی، رشد یک موجود یا یک استعداد را میdevelopmentتوسعه (
) اما در زندگی اجتماعی انسانی توسعه عبارت است از دگرگونی کیفی و ساختاري در تمام 89: 1375بیرو، 

ي کند. مثالً از مرحلهصر جامعه. آن طور که جامعه از وضعیت موجود به وضعیت نوین گذر میارکان و عنا
نهد. ي صنعتی و یا از مرحله وابستگی به مرحله خوداتکایی و خودکفایی گام میکشاورزي به مرحله

) 1386:37اللهی، (سیف
به توسعه اقتصادي، توسعه سیاسی، تواناست که توسعه ابعاد و انواع چندي دارد که میرقابل ذک

توان به قسمی دیگر به درون زا و برون زا توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی و... اشاره کرد و نیز توسعه را می
تقسیم نمود.

زا زا، توسعه برونتوسعه درون
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وسل به حمایت ي هدایت و ایجاد توسعه است. اگر توسعه متزا بودن توسعه نقل شیوهزا یا بروندرون
زا خواهد زا و اگر تکیه بر فرهنگ و سنت بومی باشد دروناي برونو هدایتی  بیرون از جامعه باشد توسعه

بود. 
هاي خارج از مرز و بوم نوع مطرود توسعه (یعنی ها و دانستهبا این حال برخی معتقدند که توجه به یافته

ها و رد) الزاماً به همراه نخواهد داشت بلکه با توجه به یافتهزا را که انگ استعمار به دنبال داتوسعه برون
برداري بهتر از آنچه داریم بر مبناي اي جهت بهرهرا وسیلهسازي آن، آندانش خارج از مرز و بوم و بومی

دهیم. فرهنگ و سنت خود قرار می
زا از نوع ي درونکید بر توسعهتواند روشنفکر را از غرب زده (یا شرق زده) منفک کند توجه و تاآنچه می

خودي نیز نشان تحجر است.ها و طرد هرگونه یافته و دانش غیراخیر است زیرا باز توجه صرف  به داشته
توسعه فرهنگی 

)  نوعی دگرگونی است که از طریق تراکم عناصر cultural developmentمنظور از توسعه فرهنگی («
گیرد و بر اثر آن جامعه همواره کنترل موثرتري بر محیط ین صورت میفرهنگی (تمدن) در یک جامعه مع

ناپذیر، معارف، فنون و تکنولوژي به عناصري که از کند. در این تراکم برگشتطبیعی و اجتماعی اعمال می
)195:1379(شایان مهر، » شود.است افزوده میداشته و منشأ اینها بودهپیش وجود 

ها و شناختی دارد، بر فکر، آراء و اندیشه افراد و سپس بر گروهاي روانهنگی جنبهاز آنجایی که توسعه فر
هاي جدید هگذارد و در واقع نوعی آمادگی براي پذیرش یا طرد نوآوري و یافتدر نهایت بر ملت تأثیر می

تواند تسریع بخش توسعه و یا مانع آن باشد.میکند که ایجاد می
توسعه اجتماعی 

ي زندگی افراد پیوند ) از مفاهیمی است که با چگونگی و شیوهsocial developmentاجتماعی (توسعه «
، مسکن، ، بهداشتي تغذیهدارد و ناظر بر باال بردن سطح زندگی عمومی و ایجاد شرایط مطلوب در زمینه

هاي هنگی جنبهاشتغال، آموزش، فقرزدایی، گذران اوقات فراغت و... است. توسعه اجتماعی و توسعه فر
مکمل و پیوسته یک پدیده هستند. و هر دو نوع الزاما به ایجاد تفکیک و تمایز فزاینده در جامعه منجر 

) 1387:47(ازکیا و غفاري، » شوند.می
هاي توسعه اجتماعی اصوال در رابطه با نیازهاي اجتماعی حیاتی است، یعنی مهیا ساختن تمام فرصت«

ق پتانسیل انسانی تا بیشترین حد ممکن ضروري است. توسعه اجتماعی به این آرمان زندگی که براي تحق
پایبند است که هر فردي فی نفسه ارزشمند است و فرد دغدغه اصلی جامعه است. احترام به شخص و 

)   198:1387(واسیست، » انسانیت عام در قلب فلسفه توسعه اجتماعی قرار دارد.
ي توسعه فرهنگی که بیشتر ذهنی است، دانست عه اجتماعی را وجه عینی شدهتوان توسطورخالصه میبه

و آن دو را فراشد یک رخداد درنظر گرفت.
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نوسازي اجتماعی 
باشد و فرایندي است که در سطحی فراتر از فرد مطرح می«(social modernizathon)نوسازي اجتماعی

شود و در جامعه شاهد رشد و توسعه یان برداشته میي سنتی از مهاي جامعهطی آن تنگناها و محدودیت
هاي گروهی، صنعتی شدن، عقالیی ساختن هایی چون میزان شهرنشینی، باسوادي، گسترش رسانهشاخص
» ها، مشارکت اجتماعی و سایر موارد هستیم.هاي اجتماعی، عام شدن رفتارها، اکتسابی شدن موقعیتسازمان

)58: 1387(از کیا و غفاري، 
نوسازي اجتماعی همچون توسعه اجتماعی برآیند تأثیر توسعه فرهنگی است و حالت گذر از 

سازد. نوسازي اجتماعی بیشتر امري خنثی است و شاید بتوان ماندگی به توسعه یافتگی را نمایان میعقب
توسعه یافته تفاوت آن را با توسعه در این نکته دانست که نوسازي نمود اموراتی است که در همه کشورهاي

شود و حتی ممکن است در سایر کشورهاي حتی توسعه نیافته نیز وجود داشته باشد (مانند نهاد دیده می
دانشگاه) اما جهت تأثیر ندارد و یا این جهت نامشخص است اما در توسعه اجتماعی جهت تأثیر مثبت بوده و 

برد.آنچه نوسازي شده ابتدا درونی گشته و جامعه را پیش می
متغیرهاي الگویی 

ي سنتی که فاقد توسعه اجتماعی است از جامعه مدرن که توسعه براي تفکیک جامعه(T.Parsons)پارسونز
است: اجتماعی یافته است پنج مالك در نظر گرفته

کنش عاطفی در برابر کنش غیرعاطفی .1
گرا گیري خویشتنگرا در برابر جهتگیري جمعجهت.2
گرایی خاصگرایی در برابرعام.3
انتسابی در برابر اکتسابی .4
)   70: 1376اشاعه در برابر تفکیک (روشه،.5

که در جوامع سنتی مالك ارزیابی و سنجش برخالف جامعه توسعه یافته بر اساس کنش عاطفی، جمع
شود. یباشد که پایبندي خاصی نسبت به این قبیل امور در آن دیده مگرایی، انتسابی و اشاعه میگرایی، عام

متغیرهاي فوق که تبیین کننده سطح توسعه اجتماعی می باشند در سطح فردي ویژگی هایی فرهنگی هستند 
که می توانند بر گروه ها تاثیر گذاشته و به سطح ملت سرایت نماید.

ي ادبیات با اجتماعرابطه
ویژگی اعتقادي اعضاي یک توان به مجموعه رفتارهاي اکتسابی وفرهنگ را می«شناسی از دیدگاه جامعه

) ویژگی اکتسابی بودن حائز اهمیت و توجه است . از این رو 59:1376(کوئن، » جامعه معین تعریف کرد.
ادبیات هر کشوري توسط اهل آن کسب شده و گاه بخش جدایی ناپذیري از اعتقادات ایشان نیز می شود 

ایم. اشعار مولوي و حافظ باز فهم کردههاي اعتقادي را باچنان که در کشورمان بسیاري از جنبه
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پذیرد به این توان دریافت وجه ارتباطی ادبیات و اجتماع از کانال فرهنگ صورت میهمانطور که می
هاي طبیعی و محیط صورت که نوع اجتماع در تمامی ابعاد خود یعنی سیاسی، اقتصادي، و... حتی ویژگی

آورد که در آن بستر، شکلی از ادبیات در حالتی روایی و شفاهی وجود میاي بهزندگی اجتماعی بستر فرهنگی
آید.اي مکتوب (در قالب دیوان شاعران و داستان) تکامل یافت، به وجود می(نقالی) که بعدها به شیوه

مسائل اجتماعی در آثار ادبی زبان فارسی 
هاست. آثاري که عی پدیدآورندگان آنطور قطع بسیاري از آثار ادبی فارسی حاصل تجربیات اجتمابه«

است و شده که از زندگی اجتماعی عصر مایه گرفتهها و آمال و آرزوهایی بافتهها از واقعیتتاروپود آن
گردد. به همین دلیل آثار الي این آثار آشکار میهاي متعدد فرهنگ ایرانی از البهزوایاي پنهان و ناآشناي جنبه

حاسن بالغی و هنري، ساختار تفکر رایج و نظام اجتماعی و سیاسی هر عصر و ادب فارسی، گذشته از م
جهان بینی حاکم بر آن است و همچنین تضادهاي اجتماعی و طبقاتی و روابط و مناسبات خویشاوندي و 

سازد. در حقیقت ادبیات از این جهات بخشی از حافظه جمعی و قومی و اعتقادات مردم را روشن می
ي پیوند اقوام متعدد و یکی از بزرگترین شود. ادبیات فارسی مبین رشتهی ایرانیان شمرده میپیوندهاي قوم

) 6:1382(تنکابنی، » ي ملیت ایران است.عناصر تشکیل دهنده
اي دارد. داند، البد مسئله و دغدغههاي جامعه میاش را حمل معانی و ضرورتحال ادبیات که وظیفه

هاي خود را دارد و هر اي مسائل و دغدغهتواند باشد. طبیعی است که هر دورهمیحال این مسئله چه 
پردازد. نویسنده برحسب طبع و ظرف و درك خود موردي را مسئله دانسته و به آن می

(لوزیک، » زا، شایع و قابل تغییر باشد.شود که غلط، مشکلمسئله اجتماعی به شرایطی اطالق می«
ي یک اجتماعی مورد توجه در این نوشتار مبحث توسعه و توجه ادبیات کشور در فاصلهي )  مسئله25:1388

است. شمسی به آن بوده1350تا 1250قرن 
ادبیات و جامعه شناسی 

شناسی تعاریف مختلفی وجود دارد و بر حسب آن که از کدام منظر و پارادایم فکري به آن براي جامعه
هاي اساسی این علم ها در ویژگیاند اما همگی آناظ شکل متفاوت شدهنگریسته شده این تعاریف به لح

ها و نتایج و آثار رفتارهاي مطالعه علمی زندگی گروهی انسان«شناسی را توان جامعهمشترکند. به طور عام می
) 32:1376(کوئن »  اجتماعی دانست.

مورد توجه است بلکه آثاري که شناسی نه تنها خود جامعه و گروه از هر نوعیدر واقع در جامعه
گذارند نیز قابل مطالعه است و این ارتباط البته دو سویه است شرایط اي اجتماعی از خود بر جاي میهگروه

کند. کند و آثار ادبی با تاثیر بر مخاطبان جامعه را هدایت میاجتماعی و سیاسی و... آثار ادبی را خلق می
ي آن ادبیات معاصر و محدوده
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غرض از ادبیات تالش و مبارزه است، تالش و «گوید: ژان پل سارتر نویسنده و متفکر معاصر فرانسه می
: 1363(سارتر، » مبارزه براي نیل به آگاهی براي جستجوي حقیقت و وصول به حقیقت، براي آزادي انسان.

35(
منظور از آن شناخت نظم و نثر و امروزه ادبیات با مفاهیم و معانی مربوط به واژه ادب فاصله گرفته و 

ها از قبیل دستور زبان، معانی و بیان، عروض قافیه، صنایع بدیعی و... است. فنون مربوط به آن
عصر به معنی عهد، زمان، زمانه، گرفته شده است. پس معاصر، به معنی هم زمان، ي معاصر از ریشهواژه

گردد. پس منظور از ه زمان حاضر یا زمان حال اطالق میشود و اصطالحاً بهم عصر و هم عهد معرفی می
ادبیات معاصر ادبیات زمان حاضر است، حال سؤال اینجاست که زمان حاضر یا معاصر از چه موقعی شروع 

شود و چه زمانی را باید مبدأ بحث در چگونگی نظم و نثر و احوال شاعران و نویسندگان معاصر قرار داد می
تاریخ چگونه است؟  و مالك تشخیص این 

جواب این سؤال به روشنی مشخص نشده است زیرا هر کشور با توجه به شرایط مختلف تاریخی که 
مربوط به یک واقعه سیاسی، اجتماعی و ادبی بوده و به زمان حاضر نزدیک باشد و مشروط به اینکه تغییر و 

دهند زیرا شعرا و نویسندگان قرار میتحولی مهم در ادبیات را موجب شده باشد آغاز تاریخ معاصر خود 
گیرند. خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر این وقایع قرار می

باید نهضت مشروطیت را مبدأ قرار داد. اهم در بحث از ادبیات معاصر ایران، بنا به دالیل مختلف می
این دالیل عبارتند از: 

ول گردید و مفاهیم و مضامین جدیدي از آغاز پیدایش افکار مشروطه خواهی نظم و نثر دچار تح.1
ساالري در نظم و نثر راه یافت.  خواهی و مردمدر جهت افکار آزادي

طلبی باب ادبیات سیاسی را در ایران گشود و رشته جدیدي خواهی و نهضت مشروطهافکار آزادي.2
اضافه کرد. هاي سنتی مانند ادبیات حماسی، ادبیات بزمی و...بر رشته» سیاسی«به نام ادبیات 

هاي مردمی و پیدایش رشتهخواهی و آغاز نهضت مشروطیت به انتشار روزنامهافکار مشروطه.3
نگاري تربیت نمود. نگاري کمک کرد و نویسندگان صاحب نامی را در مکتب روزنامهجدیدي به نام روزنامه

ها بر حسب فرمان ناصرالدین شاه ینهایی که در ایران انتشار یافتند دولتی بودند و تأسیس انخستین روزنامه
کردند. با ها به صورت گزیده، قناعت میها معموالً به درج اخبار و حوادث، آنانجام گرفت. این روزنامه

هاي مردمی هموار شد و چندین روزنامه در داخل و خارج منتشر ها راه براي انتشار روزنامهتأسیس آن
ز عوامل مؤثر در برپایی نهضت مشروطیت دانست. هاي مزبور را باید اگردید. روزنامه

هاي اروپایی به فارسی که غالباً توسط محصلین ها و مقاالت و آثار مختلف از زبانترجمه کتاب.4
خواهی و نهضت مشروطیت همزمان بود. ي افکار مشروطهگرفت و با اشاعهاعزامی به خارج انجام می

. وجود آوردتحولی در نظم و نثر فارسی به
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چارچوب نظري
توانستند چارچوب این نوشتار باشند، کارکردگرایی در در پژوهش حاضر از میان همه مبانی مرتبط که می

نوع پارسونزي آن به عنوان چارچوب نظري برگزیده شد.
جهت نیست و وجودش هیچ چیزي در جامعه بیدر دیدگاه کارکردگرایی و بخصوص تئوري پارسونز 

ضرورتی دارد. 
اند و در عمل شرایط سونز معتقد است چون نگرش ها (مثل اندیشه هاي نویسندگان)، اجتماعیپار

دهند، بسیار متنوع بوده و کافی است آنها را به چند نوع اساسی که الگوهاي تحلیلی ساخت کنش را شکل می
را تشکیل می دهند تبدیل کنیم.

ها تبی را پیشنهاد می کند بدین معنا که خرده سیستمپارسونز با استفاده از مفهوم کنش اجتماعی سلسله مرا
اند.بر حسب غناي اطالعاتی و فقر انرژي نظم یافته

سیستم فرهنگی در راس قرار دارد چون اساساً از عناصر نمادین مثل شناخت و ارزش ها تشکیل شده 
ین سلسله مراتب از ارزشها سخنی است و بر عکس سیستم بیولوژي در پایان قرار دارد .هرچند پارسونز درا

کند آورد. ولی با استفاده از نوع سلسله مراتب و نهادهایی که او در این سلسله مراتب مطرح میبه میان نمی
را نوعی سلسله مراتب ارزشی به حساب آورد. بر اساس این توان به نوعی ربط ارزشی پرداخت و آنمی

گیرند. زیرا ضامن حفظ نظم و تعادل و حفظ در راس قرار میهاي اخالقی و معنويسلسله مراتب، ارزش
هاي حقوقی و هنجارهاي اجتماعی داراي اهمیت هستند و سپس ارزش بندي ارزشفرهنگ هستند. در رده

اند و در پایین ترین رده سیاسی که سبب نظم بخشیدن به جامعه و ضامن انجام و رعایت هنجارهاي جامعه
هاي اقتصادي قرار دارند که ضامن ادامه حیات و توالی زیستی عبارتی ارزشنهادهاي اقتصادي و به

اند.جامعه

دهد:ي زیر سطوح انتزاعی و فرعی کارکردي جامعه را نشان میوارهمدل

الاط
عات

انرژ

ي

خرده سسیستم 

فرهنگی

خرده سیستم 

اجتماعی

خرده سیستم 

روانی

خرده سیستم 

زیستی
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اقتصاد سیاست
پذیرينهادهاي جامعهاجتماع جامعوي 

ي خاصی در مخاطبین خواهد شد که در هاهاي چهارگانه نویسندگان، منجر به منشبه این ترتیب نگرش
تواند ارائه شود:سطح جامعه خود در مدل فرعی به شکل زیر می

هاي اقتصاديمنشهاي سیاسیمنش

هاي فرهنگیمنشهاي اجتماعی منش

ي ابعاد خود ها در همههاي مدل بر کسی پوشیده نیست و سنجش نگرشگستردگی ابعاد هریک از بخش
آن مد نظر قرار گرفته است و از چه بسا ناممکن است. لذا جهت سنجش آن، ابعاد مشخصی ازکاري دشوار و 

ترکیب و ادغام و گزینش عوامل گوناگون مدل فرضی زیر استنتاج شده است:

شناسی پژوهشروش
ه به این مقاله که بخشی از یک پژوهش گسترده در ادبیات صد سال اخیر به روش کیفی است با توج

هاي مرتبط با این مقاله به شکل زیر مورد ارزیابی و تلخیص قرار گرفته است.محدودیت
هاي توسعهشاخص

شاخص توجه به توسعه در نگرش شاعران در ابعاد چهارگانه چارچوب نظري برحسب مطالعه متون 
مشخص شد که شامل موارد ذیل بوده است: 

نگر
ش

اقتصادي

نگر
ش 

سیاسی

توسع
ه

نگر
ش

فرهنگی

نگر
ش

اجتماعی
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بط، گذشته نگري، فقدان امنیت، کنترل بر محیط و شرایط، همدلی ، آرزومندي، اعتماد متقابل در روا
تدبیرگرایی، وقت شناسی، اعتقاد به پیشرفت، توجه به ارزش فرد ، استفاده از اوقات فراغت، مشارکت 
اجتماعی، برخورد غیر عاطفی، عدم اعتماد شخصی، آمادگی براي پذیرش تجربیات جدید، توجه به آموزش، 

وآوري، علم گرایی، اکتسابی بودن مقام و منزلت، استفاده از برنامه ریزي دراز مدت تحرك اجتماعی، امنیت، ن
ها، آموزش زنان، کمرنگ شدن روابط خانوادگی، نقد اجتماعیدر توسعه، توجه به انجمن

ي تحقیق نمونه
هارت است، با در نظر گرفتن سه معیار سطح مي تحقیق که شامل شانزده شاعر بودهپس از تعیین جامعه

هاي توسعه، پنج ادبی، مردمی بودن و اقبال عمومی به آثار و نیز نگرش و توجه شاعر و نویسنده به شاخص
شاعر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  

تواند با ي تعدادي از اعضاي جمعیت است. نمونه میآوري اطالعات فقط دربارهنمونه حاصل گرد
است. از آن برگرفته شدهدرجاتی از دقت بازتاب جمعیتی باشد که

طرفی ارزشی در این انتخاب براي جلوگیري از خطاي ناشی از سوگیري محقق و پرسشگر و حفظ بی
نفر از اعضاي 24پژوهش، نظر داوران، مالك ارزیابی تعیین گردید. به این لحاظ متخصصین عبارت بودند از

اند. شد و دکترا بودههیات علمی و مدرسین دانشگاه که داراي مدرك کارشناسی ار
چگونگی انتخاب نمونه تحقیق 

هجري شمسی به اعضاي هیات 1350تا 1250براي انتخاب شاعران اسامی شاعران مطرح در دوره زمانی 
به شاعر مورد نظر ابراز نمودند. 4تا0يي نمرهها نظر خود را در بازهعلمی و مدرسین تحویل داده شد و آن

ي مورد نظر و ي هر شاعر با جمع نمرات در سه شاخهشوندگان، نمرهسط پرسشگذاري توپس از نمره
ي آن با سایر شاعران، بر حسب نمرات به دست آمده نیما یوشیج، محمدتقی  ي میانگین آن و مقایسهمحاسبه

بهار، احمد شاملو، سهراب سپهري و فروغ فرخزاد به عنوان نمونه انتخاب شدند.
تب منتشره شاعران و استخراج و مقوله بندي آن در قالب تکنیک تحلیل محتوا بر با بررسی دواوین و ک

هاي توسعه بدین صورت به دست اساس رویکرد کارکردگرایی پارسونز به توسعه اقبال شاعران به شاخص
است:آمده

الف ) نگرش نیما یوشیج به توسعه:
شیج در قالب چارچوب تئوریکی پارسونزي در طبق مقایسه به عمل آمده از مفاهیم مورد استفاده نیما یو

مقوله در قالب انواع توسعه استفاده کرده است که بیشترین توجه نیما به توسعه در 24او از 1جدول شماره
درصد و کمترین میزان استفاده از مفاهیم مرتبط با توسعه مربوط به توسعه 83/45بخش توسعه فرهنگی با 

است.درصد بوده 51/12سیاسی با 
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رد
یف

تعداد مقوالت استفاده نظام
شده 

درصد مقوالت استفاده 
شده

%520.83اقتصادي1

%312.51سیاسی2

%520.83اجتماعی3

%1145.83فرهنگی4

ج
مع

%24100نظام4مجموع 

. تعداد مفاهیم مورد استفاده نیما یوشیج در هر نظام1جدول شماره

ا در ارتباط با تعداد دفعات استفاده از مقوالت (تکرار مقوالت) است.هجدول زیر تجمیع یافته
رد

یف
تعداد دفعات استعمال نظام

مقوالت 
درصد دفعات استعمال 

از مقوالت
%4111.95اقتصادي1

%6819.83سیاسی2

%10029.15اجتماعی3

%13439.07فرهنگی4

ج
مع

%343100نظام4مجموع 

تجمیع دفعات استفاده از مفاهیم .2جدول شماره 

درصد بیشتر از سایر انواع 07/39در دفعات استفاده از مقوالت مورد توجه او به حیطه توسعه فرهنگی با 
4درصد کمترین بار تکرار شده است. او در مجموع 95/11توسعه بوده و مفاهیم مرتبط با توسعه اقتصادي با 

مرتبط با توسعه اشاره کرده است.بار به مفاهیم343نظام پارسونزي 
ب)  نگرش ملک الشعراي بهار به توسعه:
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با مقایسه به عمل آمده از مفاهیم مورد استفاده بهار در قالب چارچوب تئوریکی پارسونزي در جدول 
درصد و سپس نظام اجتماعی با 65/32بیشترین توجه بهار به توسعه در بخش توسعه فرهنگی با 11شماره

باشد. کمترین میزان استفاده از مفاهیم مرتبط با توسعه مربوط به توسعه اقتصادي و سیاسی  درصد، می61/30
اصطالح مرتبط با انواع توسعه در اشعارش بهره گرفته 49درصد بوده است. در مجموع بهار از 37/18با 

است.
رد

یف
تعداد مقوالت استفاده نظام

شده 
درصد مقوالت استفاده 

شده
%918.37تصادياق1

%918.37سیاسی2

%1530.61اجتماعی3

%1632.65فرهنگی4

ج
مع

%49100نظام4مجموع 

. تجمیع تعداد مفاهیم مورد استفاده بهار3جدول شماره

است.اي در آنجدول زیر ارزیابی دیوان بهار به لحاظ میزان تکرار مقوالت توسعه

رد
یف

ال تعداد دفعات استعمنظام
مقوالت 

درصد دفعات استعمال 
از مقوالت

%111812.56اقتصادي1

%96810.88سیاسی2

%391243.98اجتماعی3

%289832.58فرهنگی4

ج
مع

%8896100نظام4مجموع 
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. تجمیع دفعات استفاده از مفاهیم4جدول شماره
درصد بیشتر از سایر 98/43ه اجتماعی با اما در دفعات استفاده از مقوالت مورد توجه او به حیطه توسع

اي چشمگیر مفاهیم مرتبط با درصد قرار دارد و با فاصله58/32انواع توسعه بوده و سپس توسعه فرهنگی با 
درصد) تکرار شده است. تکرار و دفعات 88/10درصد و 56/12توسعه اقتصادي و سیاسی (به ترتیب 

اي در دیوان بار استفاده از مقوالت توسعه8896بسیار قابل توجه است. استفاده او از مفاهیم مرتبط با توسعه
او، جاي تعمق دارد.

پ) نگرش احمد شاملو به توسعه:
طبق مقایسه به عمل آمده از مفاهیم مورد استفاده شاملو در قالب چارچوب کارکردگرایی در جدول 

درصد و کمترین میزان استفاده از 67/41با بیشترین توجه شاملو به توسعه در بخش توسعه فرهنگی5شماره
24درصد از مفاهیم بوده است. او در مجموع 50/12مفاهیم مرتبط با توسعه مربوط به توسعه سیاسی با 

مقوله توسعه را در اشعارش به کار گرفته است.
رد

یف
تعداد مقوالت استفاده نظام

شده 
درصد مقوالت استفاده 

شده
%416.67اقتصادي1

%312.50سیاسی2

%729.16اجتماعی3

%1041.67فرهنگی4

ج
مع

%24100نظام4مجموع 

. تجمیع تعداد مفاهیم مورد استفاده شاملو5جدول شماره 

ها در ارتباط با تعداد دفعات استفاده از مقوالت (تکرار مقوالت) است.جدول زیر تجمیع یافته

رد
یف

تعداد دفعات استعمال نظام
مقوالت 

درصد دفعات استعمال 
از مقوالت

%327.20اقتصادي1
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%8920.04سیاسی2

%14532.66اجتماعی3

%17840.10فرهنگی4

ج
مع

%444100نظام4مجموع 

. تجمیع دفعات استفاده از مفاهیم6جدول شماره
ت که در دفعات استفاده از بار در آثار او تکرار گردیده اس444در مجموع مفاهیم مرتبط با توسعه 

درصد بیشتر از سایر انواع توسعه بوده و توسعه 10/40مقوالت مورد توجه او نیز حیطه توسعه فرهنگی با 
درصد کمترین تکرار را داشته است.20/7اقتصادي با 

ت) نگرش  سهراب سپهري به توسعه: 
الب چارچوب تئوریکی پارسونزي در طبق مقایسه به عمل آمده از مفاهیم مورد استفاده سپهري در ق

مقوله مرتبط با توسعه مورد استفاده او در اشعارش بیشترین توجه سپهري به 29از بین 23جدول شماره
درصد و کمترین میزان استفاده از مفاهیم مرتبط با توسعه مربوط به 93/37توسعه در بخش توسعه فرهنگی با 

بوده است.درصد 24/17توسعه اقتصادي و سیاسی با 

رد
یف

تعداد مقوالت استفاده نظام
شده 

درصد مقوالت استفاده 
شده

%517.24اقتصادي1

%517.24سیاسی2

%827.59اجتماعی3

%1137.93فرهنگی4

ج
مع

%29100نظام4مجموع 

. تجمیع تعداد مفاهیم مورد استفاده سپهري7جدول شماره
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ن مرتبط با توسعه در دیوانش بهره جسته است که در دفعات استفاده از بار از مضامی246سهراب سپهري 
درصد بیشتر از سایر انواع توسعه بوده و سپس توسعه 80/37توسعه اجتماعی با اش، مقوالت مورد توجه

درصد 88/4اي چشمگیر مفاهیم مرتبط با توسعه اقتصادي درصد قرار دارد و با فاصله67/29فرهنگی با 
ه است.تکرار شد

رد
یف

تعداد دفعات استعمال نظام
مقوالت 

درصد دفعات استعمال 
از مقوالت

%124.88اقتصادي1

%6827.65سیاسی2

%9337.80اجتماعی3

%7329.67فرهنگی4

ج
مع

%246100نظام4مجموع 

. تجمیع دفعات استفاده از مفاهیم8جدول شماره
ث) نگرش فرخزاد به توسعه: 

مفهوم مورد استفاده فرخزاد در قالب چارچوب تئوریکی پارسونزي در 25مقایسه به عمل آمده از طبق 
درصد و کمترین میزان استفاده از 48بیشترین توجه به توسعه در بخش توسعه فرهنگی با 9جدول شماره 

درصد بوده است.16مفاهیم مرتبط با توسعه مربوط به توسعه اقتصادي و سیاسی با 

رد
یف

تعداد مقوالت استفاده نظام
شده 

درصد مقوالت استفاده 
شده

%416اقتصادي1

%416سیاسی2

%520اجتماعی3

%1248فرهنگی4
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ج
مع

%25100نظام4مجموع 

. تجمیع تعداد مفاهیم مورد استفاده فرخزاد9جدول شماره
فاده نموده است. در دفعات استفاده از بار از مقوالت مرتبط با توسعه در اشعارش است231فرخزاد 

اي چشمگیر درصد بیشتر از سایر انواع توسعه بوده و با فاصله38/52مقوالت، حیطه توسعه فرهنگی با 
درصد تکرار آمده است.95/9مفاهیم مرتبط با توسعه سیاسی با

بطور دقیق بیانگر این ارزیابی است.10جدول شماره 

رد
یف

ستعمال تعداد دفعات انظام
مقوالت 

درصد دفعات استعمال 
از مقوالت

%239.95اقتصادي1

%4820.78سیاسی2

%3916.89اجتماعی3

%12152.38فرهنگی4

ج
مع

%231100نظام4مجموع 

. تجمیع دفعات استفاده از مفاهیم10جدول شماره
توجه به توسعه در نظامهاي چهارگانه:

ا به مفهوم توسعه را در دو بعد کلی می توان بررسی نمود:توجه شاعران مورد بررسی ر
دفعات استفاده از مقوالت مرتبط با توسعه.-الف: ـ توجه به انواع توسعه ب

طبق یافته هاي پژوهش بیشترین مقوالت مطرح شده نزد همه شعرا مربوط به عناصر مرتبط با 
ترین اهمیت را عناصر مرتبط با توسعه اجتماعی درصد) و بعد از آن بیش22/41توسعه فرهنگی بوده است(

داشته است. در نظر این شاعران توسعه اقتصادي  و سیاسی اهمیت کمتري داشته به گونه اي که نزد بهار ، 
سپهري و  فرخزاد این میزان در دو نوع توسعه برابر بوده  و در نزد نیما و شاملو ارجاع به مقوالت اقتصادي 

والت توسعه سیاسی در مرتبه آخر قرار داشته است.بیشتر و توجه به مق
طور مختصر گویاي وضعیت مذکور است.به11جدول شماره 

میانگیفروغ سهرااحمد محمدنیما نظام ، 
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نفرخزادب سپهريشاملو تقی بهاریوشیجشاعر
اقتصاد

ي
20.83

%
18.37

%
16.67

%
17.24

%
16%17.82

%
12.51سیاسی

%
18.37

%
12.50

%
17.24

%
16%15.32

%
اجتماع

ي
20.83

%
30.61

%
29.16

%
27.59

%
20%25.64

%
فرهنگ

ي
45.83

%
32.65

%
41.67

%
37.93

%
48%41.22

%
%100%100%100%100%100%100جمع
. درصد تعداد مفاهیم مورد استفاده در مجموع11جدول شماره

ی و اجتماعی بیش از تکرار مقوالت مرتبط طبق بررسی به عمل آمده تکرار مفاهیم مرتبط با توسعه فرهنگ
با توسعه اقتصادي و سیاسی بوده است. در این ارتباط فرخزاد بیشترین درصد تکرار خود را نسبت به سایرین 

درصد) و بهار در زمینه اجتماعی و اقتصادي رتبه باالتري را داشته 38/52به نظام فرهنگی معطوف داشته(
هري بالنسبه رتبه باالتري را دارداست و در بخش نظام سیاسی سپ

بطور کامل موید این نکته است. 12جدول شماره 
نظام ، 

شاعر
نیما 

یوشیج
محمدتقی 

بهار
احمد 
شاملو 

سهراب 
سپهري

فروغ 
فرخزاد

میانگین

11.95اقتصادي
%

12.56
%

7.20%4.88%9.95%9.31%

19.83سیاسی
%

10.88
%

20.04
%

27.65
%

20.78
%

19.83
%

29.15تماعیاج
%

43.98
%

32.66
%

37.80
%

16.89
%

32.10
%

39.07فرهنگی
%

32.58
%

40.10
%

29.67
%

52.38
%

38.76
%

%100%100%100%100%100%100جمع
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. درصد دفعات تکرار مفاهیم مرتبط با توسعه نزد شعرا12جدول شماره 

ها و الزامات ه اگر مبتنی بر نیازمنديتوسعه اجتماعی تغییر مثبت در ابعاد کلی زندگی اجتماعی است ک
آلی از تواند زندگی را بهبود بخشد. از این رو و براي دستیابی به وضعیت ایدهدرونی یک نظام باشد می
باید ایفا کنند. رسد روشنفکران جامعه نقشی برجسته میتشخیص نیازها به نظر می
یک ملت است، اگر کنکاش شود علل یا ي وضعیت اجتماعی و سیاسی تاریخادبیات که خود آیینه

اي از رخدادها است.کند که تا حد بسیاري واگویهعواملی را بازنمود می
خورشیدي صرفا در 1350تا 1250هاي جستجو در علل و عوامل موثر بر وضعیت توسعه در ایران سال

م کالن اجتماعی و سیاسی رسد بیش از آنکه سیستعوامل اقتصادي و سیاسی ریشه ندارد بلکه به نظر می
هاي رخ داده در این عرصه باشد، بخش فرهنگ باالخص فرهنگ عمومی جامعه از بتواند جهت بخش فعالیت

اند.جمله ادبیات موثر در تنویر افکار و جهت دهی به آن بوده
نیما یوشیج، محمدتقی بهار، احمد شاملو، سهراب سپهري و فروغ فرخزاد برحسب نظر متخصصین 

اند. گواه اند و نیز براي همان جامعه نوشتهیات از شاعرانی هستند که قلم اجتماعی دارند. در جامعه زیستهادب
توان اذعان داشت ها در این عرصه است. با توجه به ارزیابی صورت گرفته میاین ادله اشعارمتنوع و متعدد آن

درك کرده و در راستاي آن چونان فرزند که این شاعران تغییر در عرصه حیات اجتماعی خود را به خوبی 
اند. شایسته زمانه خود به استفاده از مفاهیمی نو در عرصه ادبی ایران پرداخته

اي با توان فرض کرد که این شاعران ضمن همسویی با یکدیگر به گونههاي این پژوهش میطبق یافته
این ارزیابی در چارچوب نظري اند.ران بودههاي خود پیشرو و همسو با جریان مدرنیته در ادبیات اینوشته

کارکردگرایی تالکوت پارسونز با دو معیار تعداد دفعات استعمال مقوالت و اصطالحات سنتی و مدرن توسعه 
و انواع مقوالت سنتی و مدرن از توسعه تحلیل شده است.

پژوهش بیشترین مقوالت در تعداد دفعات استفاده از مفاهیم سنتی و مدرن از توسعه طبق یافته هاي 
مطرح شده نزد همه شاعران مربوط به عناصر مرتبط با توسعه فرهنگی بوده است و بعد از آن بیشترین 

اهمیت را عناصر مرتبط با توسعه اجتماعی داشته است . 
هاي پژوهش تکرار مفاهیم مرتبط با توسعه فرهنگی و اجتماعی بیش از تکرار مقوالت برحسب یافته

ها توان یک روال  یا قاعده را در میان آنا توسعه اقتصادي و سیاسی بوده است. اما در این میان نمیمرتبط ب
یافت به گونه اي که نزد نیما، شاملو و فرخزاد تکرار مقوالت مرتبط با حوزه نظام فرهنگی باالترین توجه را 

اند. از سوي دیگر کمترین تکرار دهبرانگیخته است.بهار و سپهري به حوزه اجتماعی توجه بیشتري نشان دا
شان به حوزه سیاسی بوده مقوالت را در حوزه نظام اقتصادي استفاده کرده اند و با قدري اختالف بیشتر توجه
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است مگر توجه بهار که در نزد او توجه به توسعه سیاسی مقام آخر را داشته است که شاید به جهن منصب 
سیاسی او بوده است. 

توان به جرات حرکت رو به تغییر در ادبیات را حرکتی آگاهانه در این عرصه دانست. این در خاتمه می
ها را به وضع غالب در آثار شاعران مورد بررسی نشان دهنده بینش و درك مسئله توسعه در ایران آن سال

نماید.خوبی بازنمود می

کتابنامه
) ی توسعه، انتشارات کیهان، چاپ هفتم، )، جامعه شناس1387ازکیا، مصطفی و غفاري، غالمرضا

تهران.
)فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، انتشارات کیهان، چاپ سوم، 1375بیرو، آلن ،(

تهران.
)ادبیات و نظریه نظام چندگانه و نقش اجتماعی نوشتار ، نامه علم اجتماعی،  1385برکت، بهزاد ،(

.28شماره 
) الشعراي بهار. انتشارات نگاه .تهران.ن ملک) دیوا1387بهار. محمدتقی
)شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب فارسی، 1382تنکابنی، حمید و دیگران ،(

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران.
) تالکوت پارسونز، ترجمه غالمحسین نیک گهر، تهران.1376روشه، گی (
)مصطفی رحیمی، نشر زمان، چاپ –) ادبیات چیست؟، ترجمه ابوالحسن نجفی1363سارتر، ژان پل

سوم، تهران. 
) هشت کتاب. چاپ شانزدهم. چاپ کتابخانه طهوري . تهران1375سپهري، سهراب (
)جامعه شناسی مسائل اجتماعی در ایران، انتشارات جامعه پژوهان 1386سیف اللهی، سیف اهللا (

سینا، چاپ دوم، تهران.
مجموعه اشعار. دفتر یکم. به کوشش نیاز یعقوبشاهی.. انتشارات نگاه.1380املو، احمد (ش(
)دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، انتشارات کیهان، کتاب دوم، 1379شایان مهر، علیرضا ،(

تهران. 
)دیوان فروغ فرخزاد. چاپ دوم. انتشارات نیک فرجام. تهران1383فرخزاد،فروغ .(
مبانی جامعه شناسی، ترجمه غالمعباس توسلی و رضا فاضل، انتشارات 1376وس(کوئن، بر ،(

سمت، چاپ هشتم. تهران.
) نگرش نو در تحلیل مسائل اجتماعی، ترجمه سعید معیدفر، انتشارات امیر 1388لوزیک،دانیلین ،(

کبیر، چاپ دوم، تهران.
)بیر، چاپ بیست  چهارم، تهران.)، فرهنگ فارسی، جلد اول، انتشارات امیرک1376معین، محمد
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) (ذوالقدر) واژه نامه هنر داستان نویسی: فرهنگ تفصیلی 1377میرصادقی، جمال و میمنت ،(
اصطالح هاي ادبیات داستانی، انتشارات کتاب مهناز، تهران.

)نوآم چامسکی، انقالب در زبان شناسی.1383نیلی پور، رضا ،(
)فهومی توسعه اجتماعی (از کتاب توسعه اجتماعی)، ترجمه )، مقاله پرداخت م1387واسیست،آر.ان

محمد ارغنون، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی، تهران.
) مجموعه کامل دیوان اشعار نیما. به کوشش سیروس طاهباز. انتشارات نگاه.1370یوشیج. نیما (
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هاي دیوان سهاي شیرازيبررسی عناصر داستان در مثنوي
1سجديحسین م

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اصفهان     
2مهدیه اسدي

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

هاي شناخت ادبیات داسـتانی سـنّتی فارسـی اسـت.     هاي علمی جدید از راهبررسی عناصر داستان با شیوه
هـاي  پردازي سنّتی موجـب احیـاي سـنّت   ردهاي داستانهاي ساختارگرایانه بر متون روایی و کشف شگتحلیل

خان سهاي شیرازي شاعر قرن سیزدهم از جمله کسانی است که روایت را شود. محمدتقیداستانی قدیم ما می
هـاي منحصـر بـه    عصر و ماقبل خود در خدمت پند و اندرز درآورده است. از ویژگیبه سبک نویسندگان هم

هـا در یـک حکایـت    الب مثنوي، استفاده از دو زاویۀ دید براي راوي و تلفیـق آن فرد حکایت تعلیمی او در ق
هاي نظیر است. انطباق برخی ویژگی(پلی فونی) است که با توجه به زمان این اثر، در نوع خود بی سابقه و بی

در ایـن  هاي پسامدرن، نمونۀ تالش این شـاعر بـراي ساختارشـکنی روایـی اسـت.     سرایی او با ویژگیداستان
است، بررسـی شـده   "عاشق و معشوق"نوشتار عناصر داستانی در دو حکایت دیوان سها که مسمی به مثنوي 

است.

خان سهاي شیرازي، بازگشت ادبی، عناصر داسـتان، پلـی فـونی، پسـامدرن، سـاختار      کلید واژه: محمدتقی
شکنی

مقدمه
ورة بازگشت ادبی است که به دلیل تصویرها و بیـان  از جملۀ آثار مغفول و مهجور، دیوان اشعار شاعران د

تقلیدي، از بسیاري از مطالعات محروم مانده است. این شاعران با روي آوردن به سبک شعري قدما، موفّق بـه  
شناسانه حائز خلق آثاري شدند که از حیث احیاي اصول حاکم بر اشعار سنّتی شاعران پیشین و رویکرد سبک

اهمیت است.

١
-masjedi.hosein@yahoo.com

٢-mahdiye.asadi1363@yahoo.com
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خان سهاي شیرازي از شعراي گمنام قرن سیزدهم، از پیروان سـبک بازگشـت ادبـی و صـاحب     قیمحمدت
هاي قصیده، غزل، قطعه، رباعی، مثنـوي و یـک مخمـس اسـت.     بیت در قالب2800دیوان اشعاري مشتمل بر 

سـت کـه در   کرد؛ از جملۀ کسانی اتخلّص می» سها«ملقّب بود و در شعر نیز » خان سها«خان که به محمدتقی
السلطنه ( پسر ششم فتحعلی شاه قاجار) به مقام خـانی رسـید.( دیـوان بیگـی     میرزاي شجاعخدمت حسنعلی

بـا انـدك مقـرري کـه     « ) او بعد از قدرت گرفتن محمدشاه قاجار از دربار رانده شـد و 1/808: 1364شیرازي،
زادة رکــن»( ق اســت.1270وفــات وي در حــدود ســال «پیشــین) »(داشــت معــاش کــرد تــا رحلــت فرمــود

) شواهد و قراین موجود در دیوان او نیز زنده بودن وي تا حدود همـین سـال را تأییـد    5/985: 1340آدمیت،
( ابـن یوسـف   بـرگ  124در 1000کند. دو نسخۀ خطی از دیوان او در مجلس شوراي اسالمی به شـمارة  می

696برگ موجـود اسـت.   84در36426ه شمارة در کتابخانۀ آستان قدس رضوي ب)و 3/247: 1353شیرازي،  
بیت از نسخۀ مجلس شوراي اسالمی، در قالب مثنوي است که شامل دو حکایـت عرفـانی و تعلیمـی اسـت.     

گیري از ادبیات داسـتانی  هاي او با بهرهنسخۀ آستان قدس رضوي فاقد این دو حکایت است. هرچند حکایت
ی سروده شده ولی شگفت است کـه حکایـت دوم دیـوان، از برخـی     سرایی تمثیلسنّتی فارسی به شیوة داستان

هاي هم عصر سرایی او را از نمونهمند است که شیوة داستانمدرن و پست مدرن امروزي بهرههاي داستانمایه
کند.  خود و ماقبل آن، متمایز می

)1000صفحۀ اول دیوان سها(نسخۀ مجلس شوراي اسالمی ش 
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طرح مسأله
مقاله سعی بر آن است که عناصر داستان در حکایات تعلیمی سها بررسی شود و با این کاوش، بـه  در این

هاي امروزي پرداخته و به تالش وي براي ایجاد تغییـر در  هاي او با داستانبیان تطبیق برخی از عناصر داستان
سرایی سنّتی فارسی و معمول آن زمان، ارج نهاده شود.ساختار داستان

ی دو حکایت موجود در دیوان سهامعرّف
بیت است. هـر دو حکایـت در قالـب مثنـوي سـروده      401و حکایت دوم  295تعداد ابیات حکایت اول 

)151-219تا:شده است.(نگ؛سهاي شیرازي، بی
اسـت.(آغا بـزرگ   » عاشـق و معشـوق  «ها مسمی به مثنوي هاي سها، بنابر نامگذاري بعضی فهرستمثنوي

اما در دیوان وي هر دو حکایت بـه صـورت زیـر نامگـذاري     )7/405: 1389؛ درایتی،19/215: 1403تهرانی،
شده است:

حکایت عاشق قابل و معشوق ناقابل و تمثال دنیاي دنی با انسان کامل و نجات یافتن بـه خداونـد و   -1
)151توسل به ائمۀ طاهرین علیهم السالم.( سهاي شیرازي، بی تا :

، عاشق معشوقۀ قابله شدن و چاره از عاشق خود جسـتن و هـر سـه بـه مـراد      حکایت معشوق قابل-2
)182رسیدن.(پیشین: 

فحواي براعت استهالل اوست که قبل از بیان "عاشق و معشوق"هاي سها به شاید وجه تسمیۀ مثنوي
حکایات آورده است:

حکایت اول
خالصۀ داستان

کنـد. بعـد از   پیکی به سـویش روانـه مـی   شود و به امید وصال، مردي عارف، عاشق جوان زیبایی می
شود که به دیدار عارف آید. عـارف تمـام وسـایل پـذیرایی و     اصرار پیک در چند نوبت، جوان راضی می

ــده    ــه دیــ ــالم را دو فرقــ ــق عــ امخلــ
ــر   ــه دهـ ــق بـ ــا عاشـ ــوق یـ ــود معشـ ــا بـ یـ

ــق ه   ــه عاش ــا ک ــین  ی ــوقش چن ــت و معش س
ــین  ــد دلنشــ ــه آیــ ــن نکتــ ــر دو را ایــ هــ

امهــــم بــــرون زیــــن دو دگــــر نشــــنیده
ــر   ــام، زهـ ــا در جـ ــوش یـ ــامش، نـ ــه کـ ــا بـ یـ
ــا کـــه معشـــوق اســـت و عاشـــق دارد ایـــن  یـ
ــن  ــد در ایـــ ــان باشـــ ــان حالشـــ ــه بیـــ کـــ

)151(پیشین:
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داند و بـه  نشیند. جوان هیچ پذیرایی عارف را درخور خود نمیعیش و نوش را آماده کرده و به انتظار می
کنـد  شود. مرد عارف جوان را تعقیب مـی نۀ عارف خارج میآورد و از خاجز اعتراض کالمی بر لب نمی

رود و تا علّت ناسازگاري او را بیابد. جوان نزد لوطی پلنگ پاسبان بازار که به رذالت معـروف اسـت مـی   
گویـد و فـراوان از او طلـب وصـال     نگرد. جوان بسیار تملّق لوطی میها را میعارف مخفیانه برخورد آن

-همۀ رفتارهاي آن دو، عارف از عشق ناقابل خود متحسر شده و صحنه را ترك مـی دارد. بعد از مشاهدة
کند.

پردازي شاعر در حکایت اولشگرد داستان
-چطـور ممکـن اسـت پـیش    « کنـد. و  خان، حکایات خود را با براعت استهالل شروع میمحمدتقی-1

گـوییم:  گفتنـد و حـاال مـی   ل میدرآمدي بهتر از این انتخاب کنیم که در گذشته به آن براعت استهال
) سـهاي شـیرازي، هـدف از حکایـات را     47: 1384میرکیانی، »(آلود مجموعۀ داستاندرآمد وهمپیش

نماید:تعلیم و هدایت خلق بیان می

رود. مخاطب انجام داستان را بـا عنایـت بـه    عنوان حکایت سرنخ روشنی براي مخاطب به شمار می-2
ها [یی کـه نویسـنده   در میان سرنخ« نویسندة کتاب عناصر داستان یابد. به بیان عنوان به راحتی درمی

) عنـوان روشـن و   23: 1377اسـکولز،  »(ترین همان عنـوان اثـر اسـت.    دهد] ، بدیهیبه مخاطب می
گونه هاي مختلف حکایت نیز همینهاي قصص قدیمی نمادین است. عناوین بخشصریح از ویژگی

است.
کند.آغاز می» نصیحت«کرده و گیري در پایان داستان، نتیجه-3

ــده   ــادي ش ــق را ه ــق  خل ــن طری ــتم زی اس
ــه ــکار   نکتــ ــردم آشــ ــز کــ ــن رمــ اي زیــ

ــت    ــن ماجراسـ ــدا ایـ ــاه و گـ ــر شـ ــر هـ بهـ
ــار   ــر دیـــ ــریف هـــ ــیع و از شـــ از وضـــ

کـــــه ره باطــــــل نپوینـــــد، اي رفیــــــق  
ــار   ــد اعتبــ ــام گیرنــ ــاص و عــ ــه خــ ــا کــ تــ
ــت     ــه جاسـ ــه بـ ــن نکتـ ــالم ایـ ــقِ عـ ــرِ خلـ بهـ

ــی  ــه مـــ ــار جملـــ ــد اعتبـــ ــت گیرنـــ بایســـ
)151(سهاي شیرازي: 

ــوق نیســــت  ــان معشــ ــرادر در جهــ اي بــ
ــه دل نمــــی   ــاش للَّــ ــت بســــت حــ بایســ

خــــــوب بنگــــــر اي رفیــــــق ار عــــــاقلی

ــی  ــس نمـ ــت  کـ ــه چیسـ ــت را کـ ــد محبـ دانـ
بــــــر جوانــــــان لطیــــــف طبــــــع پســــــت 
کــــه چــــه ســــان از کــــار دنیــــا غــــافلی!     

)169(سهاي شیرازي:
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استفاده از آن، موضـوعی را تحـت پوشـش موضـوع     اي غیرصریح [است] که نویسنده با نماد شیوه« -4
ها و مفـاهیمی را بـا توسـل بـه شـاهد و      کند و صحنهدیگر، چیزي را بر حسب چیز دیگر عنوان می

) ســها بــراي پنــددادن بــه مخاطــب از تمثیــل و 415: 1364میرصــادقی، »( کشــد.نمونــه پــیش  مــی
نمادپردازي بهره گرفته است.

ـسوختـــه                  چــــشم بـــر دنـــیاي فـــــــانــــی تــــو خــــودي آن عـــارف دلــ
دوخـتـــه

این جــهان آن امــرد زیبـا رخ اســت                   کــــت بخــواهـــد بــرد یــکبــاره ز       
دســت                             

)169هاي شیرازي: (س
گوید:کند و سپس میهاي جوان را به مصائب دنیا مانند میبعد از این تمام سرزنش

-از تـو بـرگردد، چو برگـشت آن پسـر                    بــا تــو آن ســـازد کـــه بـــا آن بـی    

خبــــر
ـو بـــر دامــــن او جـــا    لــوطــیِ دونِ زمـــان، پیـــدا کنــــد                   رغـــــم تــ    

کنـــــد
)                       172(پیشین:

گونه بیان نمود: توان اینهاي حکایت اول را میتمثیل
برگشـتن جـوان)          جـوان زیبـا   (برگشـتن دنیـا    انسان وابسـته بـه دنیـا     دنیـا    عارف

رابطۀ جوان با لوطی پلنگروکردن دنیا به انسان دون
خـورد مثـل: کاسـۀ سـفالین و شـکنبۀ      هاي فرعی دیگر که در اثناي داستان به چشم مـی و تمثیل

بهرة انسان از دنیاسگان

اسـتفاده  گونه بودن واستفاده از براعت استهالل در ابتداي حکایات، عنوان روشن و صریح، تعلیم
هاي قدیم با پایـان داسـتان،   در داستان« هاي کهن است.هاي داستاناز تمثیل و نمادپردازي از ویژگی

شود. همۀ مسائل، حل شده و گفته شده است. سرنوشت هر کسی مشخّص شده و همه چیز تمام می
هاي کهن، زنـدگی  در داستان« ) به بیان دیگر47: 1386(شمیسا، » هیچ نکتۀ مبهمی باقی نمانده است.

)47: 1348میرکیانی، »( شود.بدون هیچ ابهامی مطرح می

حکایت دوم
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خالصۀ داستان
شود و از این عشق بیمار و نـاتوان  بیند و عاشق او میپسر جوانی در شکارگاه دختر زیبایی را می

وصال جـوان  گذارد. شاعر که خود در آرزوي گردد. او حکایت عشق خود را با شاعر در میان میمی
قـدم  کند تا براي حل این مشکل پـیش است، با اعتراف به عاشقی خود و براي جلب نظر او قبول می

گري شاعر مقبول افتد وي را به مراد برساند.شاعر بـا  دهد در صورتی که میانجیشود. جوان قول می
پـذیرد و بـه   یکند. دختر، جوان را به حضور مـ دختر صحبت کرده و حکایت عشق جوان را بیان می

رسد.شود. شاعر هم به مراد دل میوصال راضی می
پردازي در حکایت دومشگرد داستان

براعت استهالل و عنوان روشن براي درك کامل مخاطـب هماننـد حکایـت اول اسـتفاده شـده      -1
شـود کـه   است. مورد متفاوت داستان، این است که مخاطب در اثناي کـار، ناگهـان متوجـه مـی    

که در عنوان آمده همان شاعر است کـه بـا نـام سـها از او یـاد شـده و بـدین        » عاشق«منظور از 
منـد اسـت. شـاعر از ایـن شـیوه طـوري       ترتیب، داستان از نوعی شیوة غافلگیري مخاطب بهـره 

استفاده کرده که هنگامی که مخاطب در آخر داستان با بیت : 
دوباره عهـد مهر از جان و دل بسـتبگفت ایـن و مرا بگرفت پس دسـت                    

)218(سهاي شیرازي:
اي میان پسر جـوان و  یابد که در گذشته رابطهشود که از زبان شاعر است؛ درمیروبه رو می

گري سها براي بـه مـراد رسـیدن    میانجیشاعر بوده که به هر دلیل منقطع شده و امروز دوباره با
رسـد  مـی » ماننديحقیقت«پسر جوان، ارتباط برقرار گردیده است. در اینجا مخاطب به احساس 

حقیقت مانندي باید در تاروپود داستان نهفته باشد و « کند. چرا که و داستان را واقعی فرض می
ه چنین حوادثی در جهـان خـارج اتّفـاق    افتد. چه بسا کدر نفس حوادثی که در داستان اتّفاق می

رابطـۀ مؤلّـف بـا    )« 131: 1364میرصادقی، »(ها را خلق کرده باشد.نیفتاده باشد بلکه نویسنده آن
توان به عنوان شکلی از عشق در نظر گرفت ... عشق به عنوان موضوع هایش را نیز میشخصیت

هـاي حقیقـی عشـق    کرد : بازنماییهایش جدا توان از عشق مؤلّف به شخصیتبازنمایی را نمی
ها شـده و از ایـن وجـود    شوند که مؤلّف دلبستۀ وجود مستقل شخصیتتنها هنگامی ممکن می

آورد یـا اینکـه   رسد این عشق است که داستان را به گردش درمیشود... به نظر میسرخوش می
)121و2: 1379یزدانجو، » ( دست کم، عشق در همه جاي داستان در گردش است.

-پردازي داستان استفاده کرده است. وصف طبیعت در قصـه شاعر از وصف طبیعت براي صحنه-2

هاي قدیمی، نماد وصال و پایان خوش داستان است.
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ها ذهن مخاطب را به سـوي دریافـت معنـاي عشـق     شاعر با انتخاب عنوان متقابل براي حکایت-3
وري کـه ذهـن او بـه طـور     کشـاند طـ  حقیقی در مقابل عشق غیرواقعی در حکایـت قبلـی مـی   

هـاي حکایـت قبلـی را در حکایـت     اي بکند عکس تمثیـل ناخودآگاه و بدون اینکه شاعر اشاره
کنـیم، اول  اگر دو کنش را در یـک قصـه دنبـال مـی    «  گوید:یابد. رابرت اسکولز میجدید درمی

اي از رشـتۀ  واقعهیکی و بعد آن یکی، باید بگردیم و ببینیم چرا یک واقعه از یک رشته در کنار 
هـاي مشـابهی کـه بـه     کنیم: موقعیتها توازي جالبی پیدا میدیگر قرار گرفته است. خیلی وقت

رسـد و بـه   آیند. اگر شخصیت الف به یک موقعیت میصورت نوعی تکرار با واریاسیون در می
عـدتاً  زند، قازند و شخصیت در موقعیت مشابه دست به عملی دیگر مییک نوع عمل دست می

ها را در تباین با هم قرار دهیم و بدین ترتیب توانیم این دو را مقایسه کنیم و رفتار متمایز آنمی
هاي به جـا دربـارة معنـاي اثـر     تواند ما را به تعمیمها بیشتر بدانیم. این نوع مقایسه میدربارة آن

-اند، انواع تکرار دیده میهایی از یک داستان که در کنار هم قرار نگرفتهرهنمون شود. در بخش

کنـد  شود که حائز اهمیت است. این نوع تکرار عنصري است مهم در نقشۀ داستان و کمک   می
تـر  تا اجزاي جداگانۀ یک داستان با هم پیوند بخورند و در نتیجه کلّ ساختار را محکمتر و غنـی 

خـش از قصـه یـادآور    شویم، طوري که یـک ب سازد. وقتی به هنگام خواندن متوجه نقشه میمی
ایم خالف حرکتمـان  ایم؛ در واقع در حرکتی وارد شدههاي دیگري است که پیشتر خواندهبخش

)37-9: 1377اسکولز، »(از آغاز به پایان.

هاي دیوان سهابررسی عناصر داستان
ي اند. یعنی فکر یا خوشـۀ افکـار  مضمون و درونمایه را به معناي کل اثر دانسته«مایه:درون- 1

: 1364میرصـادقی،  »(کنـد. که موضوع اساسی مورد نظر نویسنده را در داستان، تحکـیم مـی  
هـا تمثیلـی و   ) بر خالف عنوان حکایات که عاشق و معشـوق اسـت، مضـمون داسـتان    42

تعلیمی با مضمون پند و حکمت است. در حکایت اول صراحتاً اشاره شـده و در حکایـت   
ار شاعر در ایـن حکایـت بـراي پرهیـز از خودنمـایی،      شود. انگدوم این مطلب دریافت می

نمادها را بیان نکرده است. چون تمثیل عاشق حقیقی در داستان، خود شاعر است.

زاویۀ دید راوي:- 2



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال7078

تـرین  حکایت اول: به بیان بعضی، سوم شخص دانـاي کـلّ نامحـدود راوي، از قـدیمی    
اوي، نویسنده است و بر همـه  هاي کهن دارد. راشکال روایت است که اختصاص به داستان

هـا  تواند از همۀ زوایا، حـوادث و آدم مکان و زمان. راوي میچیز آگاه و داناست. داناییِ بی
چیـز را غیـر   پردازد و همهرا ببیند. نویسندة داناي کل، معموالً به توصیف کامل وضعیت می

)104: 1371کشد.(اخوت، هاي داستان را نیز به نقد میکند حتّی افکار آدممستقیم بیان می

حکایت دوم:
براي تلفیق دو حکایت عاشقانه و بـه نتیجـۀ مطلـوب رسـیده در قالـب یـک حکایـت، شـاعر                                     

ناچار به استفاده از دو زاویۀ دید براي راوي شده است. شاعر در ضـمن بیـان قصـۀ عشـق پسـر بـه       
کند و هر دوحکایت، وصال در پی دارد.ه پسر را نیز بیان میدختر، حکایت عشق خود ب

ایـن چنـین   "پلـی فـونی  "اخوت در کتابش (دستور زبان داستان) این دیدگاه راوي را بـا لفـظ   
تواند دنیا را از دریچۀ چشم خود و یا دیگـران ببینـد و بـه جـاي کسـی      راوي می«کند: تعریف   می

تفاوت است و یا در داستان مرتّب دیدگاه خود را عوض کنـد و یـا   حرف بزند که کامالً از خودش م
) 95: 1371اخوت،»(براي داستانش چند دیدگاه انتخاب کند، یعنی از دید چند نفر به وقایع نگاه کند.

واژة چند آوایی یا پلی فونی به معنی آهنگ صداست [و] در واقع به گفتمانی اطـالق  «یا به بیان دیگر
چند آوا همزمـان بـه صـدا درآیند.مسـئلۀ چنـد آوایـی را نخسـتین بـار میخاییـل          شود که در آنمی

آثـار بعضـی نویسـندگان از جملـه     ) در بررسی ادبـی بـراي مشـخّص کـردن ویژگـی     1978باختین(
). این مطلب با توجه به زمان سرودن ایـن  6: 1383کهنمویی پور، »(داستایوفسکی و رابله مطرح کرد.

) و همچنین پیروي شاعر(سها) از سبک بازگشت کـه سـبکی اساسـاً    1270تا 1266اثر( حوالی سال 
شاعر در حال ««تقلیدي است در میان همعصران سها، مسبوق به سابقه نیست. زیرا در این سبک، باید

گفت، جز حال و هواي خودش. احساس او احساس عاریتی بود. انگـار  و هواي همه کس سخن می
دلیـل متقنـی   ). الزم به ذکر اسـت؛  76: 1372شمس لنگرودي، » ( شت.اي از زندگی نداخود، تجربه

براي استفادة عمدي شاعر از پلی فونی، در این حکایت وجـود نـدارد؛ بـه بیـان دیگـر یقینـاً سـهاي        
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شیرازي از تعریف پلی فونی و کاربرد آن بی اطّالع بوده است. امـا بـا توجـه بـه زمـان اثـر ، سـبک        
سابقۀ کاربرد پلی فونی در آثار مؤلّفان تا آن زمان، سـهاي شـیرازي بـه    شاعر(سبک بازگشت) و عدم

هر تقدیر به گونه اي ساختارشکنی دست زده است.
وي در حکایت سرایی خود، از راوي داناي کلّ نامحدود سوم شخص از ابتدا تا:

ـــــوز و زاريشـنیـدم بـا سـها از دوســــتـداري                    نهــادي در میــان آن س
)169(سهاي شیرازي، بی تا: 

استفاده کرده وسپس از این بیت:
چو دیدم عاشق است و در سرش شور                 بـگــفتـــم مرحبــا نور علــی نــور

(پیشین)        
روایـت  «یابد که من اول شخص همان شاعر اسـت. شود و مخاطب در میراوي، اول شخص می

به شیوة اول شخص، معموالً درونـی اسـت. در اینجـا بـین راوي و شخصـیت ایـن همـانی وجـود         
اخـوت،  »( داستان است و یا کامالً با او همـدلی دارد. دارد.چون معموالً یا راوي همان شخصیت اول

خواهد احساسات درونـی خـود و   شود که راوي یا میهنگامی انتخاب می«)دیدگاه درونی94: 1371
پیشین)  در آخـر داسـتان در هنگـام    »( ها ابراز نماید.یا دیگران را بازگو کند و یا نظرش را دربارة آن

هاي مـدرن تبـدیل   یکی از خصایص داستان«گردد.به سوم شخص برمیگیري، زاویۀ دید راوي نتیجه
سوم شخص به اول شخص و دوباره بازگشت به سوم شخص است. دلیـل اصـلی ایـن تبـدیل ایـن      

پذیرد. در حقیقت خواننده ابتـدا بـا ذهـن    است که جریان سیال ذهن بدون حضور راوي صورت می
-اصلی داستان را دوباره راوي سوم شخص ادامه میشود و بعد روالبیان کنندة شخصیت روبرو می

گرداند.) سهاي شیرازي با ابیات زیر راوي را به سوم شخص برمی113همو: »( دهد.

غرض زین گفتگو، مقصود این اسـت                   که عشـق راستــان آخر چنیــن است
بــــه راه راســـتـی از ســر قــدم زدسها هرجـا کــه بهــر عشــق، دم زد                       

)            200( پیشین:
در ایـن شـیوه، داسـتان بـا طریقـۀ سـوم       «گوید: می» داستان در داستان«یونسی در تبیین این موضوع با نام 

»          گویـد کنـد، سـپس ایـن شخصـیت را در اول شـخص بـاز مـی       را ارائه میشود و شخصیتیشخص آغاز می
)   76-7: 1386( یونسی،

براي سهولت درك مخاطب، تصویر بعضی صفحات حکایت دوم دیوان سها که در آن تغییر ناگهانی زاویۀ 
خورد، آورده شده است.(نگ: پایان همین مقاله)  دید به چشم می
شخصیت پردازي:-3
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ت اول:حکای
لوطی پلنگ و شخصیت فرعی داسـتان پیـک   -جوان-سه شخصیت اصلی دارد. عارف

آیند صرفاً براي تبیین موضـوع  هایی که براي احوالپرسی عارف میاست.(شاعر از شخصیت
هـا بـه خـودي خـود تـأثیري در داسـتان       کند و حضور آناز خودشدگی عارف استفاده می

ندارد.)
حکایت دوم: 
سر، شاعر و دختر، اصلی هستند. بقیۀ موارد مثل حکایت اول است.سه شخصیت پ

اغلب گفتگوها در هر دو داستان ، پرسش و پاسخ هستند که در شناساندن اشخاص گفتگو:-4

داستان تأثیرگذارند . در حکایت دوم واگویۀ درونی شخصیت سها که همان شـاعر و راوي  
ـ واگویه یا تک«شود. است، دیده می ی الیـۀ پیچیـدة زیـرین شخصـیت داسـتان      گویی درون

گویی درونی شاعر در حکایت دوم دو نوع است:) تک337: 1364میرصادقی،»(است.
کند.شاعر با خود نجوا می-1

ببین کآخر چه سان صید شد صید               ببین عشـقش چــه سـان افکنـد در     
قیـــد

صیـــاد مـن و صیـــد دگـــر     بحمداهللا کـه از مــن باخبر شــد                 که 
شـــد

)169(سهاي شیرازي، بی تا: 
کند.شاعر نجوا با خود را با حالت مخاطب قرار دادن درون خود بیان می-2

امچـو دیـدم با منش شد روي پیغام            به دل گفتــم: بگیـر اي دوسـت آر
)182(پیشین: 

شود.در حکایت اول واگویۀ پیک از زبان راوي مشاهده می
صحنه پردازي:-5

گیـرد، وصـف محـل   حکایت اول: وصف خانۀ عارف و مجلس بزمی کـه بـراي جـوان مـی    
استقرار لوطی پلنگ و محل دید مخفیانۀ عارف در شب.

حکایت دوم: وصف کوه و شکارگاه.
کشمکش:-6

حکایت اول:
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تالش عارف براي روانه کردن پیک پیش جوان.-1
جدال پیک و جوان.-2
عارف و جوان که گره داستان است.-3
رسد.جوان و لوطی پلنگ که گره داستان باز شده و داستان به پایان می-4

دوم:حکایت
سها و دختر براي راضی کردن او.-1
دختر و پسر جوان براي وصال.-2
پسر جوان و سها براي وصال دوباره.-3

گره داستان آنجاست که شاعر که عاشق پسر جوان است درحال یافتن راهی براي وصال اسـت. ایـن گـره    
اً به این موضوع اشـاره  بعد از قبول کردن طلب وصال پسر جوان از سوي دختر، باز شده و خود شاعر مستقیم

کند.می
چو دیدم با منش شد روي پیغام                   به دل گفتم بگیر اي دوست آرام 

)                                                         181تا:(سهاي شیرازي، بی
ي:لحن راو-7

حکایت اول: در لحظات وصف معشوق، عاشقانه است؛ در هنگام عتـاب او شـاکی   
و منزجرانه؛ و بعد از روشن شدن اشتباه عارف، متحسرانه و تعلیمی است.

جا عاشقانه است.حکایت دوم: در همه
در حکایت اول تعلیمی و در حکایت دوم عاشقانه است. اما چـون هـر دو   سبک داستانی:-8

دانست.» پند و موعظه«توان هدف شاعر از هر دو را مل یکدیگرند، میحکایت مک

نقطۀ اوج:-9
حکایت اول: روشن شدن حقیقت براي عارف.

حکایت دوم:
یابد سها، شخصـیت اصـلی داسـتان، همـان شـاعر و      جایی که مخاطب به یکباره درمی-1

راوي است.
در لحظات اعتراف عشق سها به پسر جوان.-2
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کایات دیوان سهاهاي حدیگر ویژگی
هاي تـالش  تالش شاعر براي درك و دریافت مخاطب، بدون اشارة مستقیم براي پیگیري داستان، از نمونه

تـوان نفـی   مایۀ هر نوع ساختارشکنی ادبی را مـی روح و جان«او براي ساختارشکنی متون روایی قدیمی است.
) بدیهی است این مورد با توجـه  2/206: 1389زرشناس،»( وجود هر نوع معناي قطعی و ثابت در متن دانست

سال، پیش از این مسبوق به سابقه نیست. بـراي اثبـات ایـن مـدعا،     160به زمان سرودن این مثنوي در حدود 
هاي پسامدرن بنـا  هاي داستانهاي داستانسرایی سها که پیش از این آمد، بر برخی ویژگیانطباق برخی ویژگی

آمــده "هــاي ادبــیدرآمــدي بــر رویکردهــا و مکتــبپــیش"دفتــر دوم کتــاببــر آراء شــهریار زرشــناس در 
تـوان آن را در  اي که مـی اي از بسط مدرنیته است.مرحلهپسامدرنیته به لحاظ تاریخی و فرهنگی، مرحله«است.

اي خودآگاهی نسبت به این بحران انحطـاطی دانسـت...   دوران بحران انحطاطی غرب مدرن و رسیدن به گونه
ظهــور کـــرده  1980و 1970هــاي  م و بیشــتر از آن در دهـــه 1960پســامدرن از اواخـــر دهــۀ   ادبیــات 

کنـد  هاي پسامدرن ذکر میویژگی را براي داستان16)  نویسنده در این کتاب 227و8: 1389زرشناس،»(است.
نیسـت و یـک   ها در آن اثر الزامـی براي پسامدرن نامیدن یک اثر داستانی وجود همۀ این ویژگی« گوید: و می

) در آن 231-2/5(نـگ؛ همـان:   » ها را داشته باشد.داستان پست مدرن ممکن است فقط برخی از این شاخص
شود:   هاي منطبق زیر یافت میمیان نمونه

توجیه ناپذیري و غیرقابل درك شدن رفتار بیشتر قهرمانان: عدم بیان علّت عشق شخصیت سها به پسر -1
جوان.
شود و در نقش بازیگر آن اثر، به ایفاي نقش پست مدرن، نویسنده خود وارد داستان میگاه در یک اثر-2

پردازد: سها، خود شاعر است.می
اي که خواننـده بـه عنـوان    شود به  گونهدر گرایش پسامدرنیسم ادبی، به ذهن خواننده اصالت داده می-3

پسامدرنیتۀ ادبی، فرایند خواندن به معنـاي نوشـتن   شود. به نحوي که از منظرتولیدکنندة معناي متن مطرح می
هاي حکایت اول و درك قدمت رابطۀ سها و پسر جـوان را  دوم دریافت عکس تمثیلاست: شاعر در حکایت

بر عهدة مخاطب نهاده است.  
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شروع حکایت با راوي سوم شخص
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186تغییر زاویۀ دید راوي به اول شخص در صفحۀ 

218رگشت زاویۀ دید به سوم شخص در صفحۀ ب
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پایان حکایت

گیري:نتیجه
هاي هم عصران خود و پیش از آن، هاي دیوان سها، طبق روال معمول قصهحکایت-1

مایۀ تعلیمی برخوردار است.از درون
مثنوي دوم دیوان، حکایتی است که در آن از دو زاویـۀ دیـد بـراي راوي اسـتفاده     -2

هـاي  هـاي داسـتان  فونی) طبق آنچه گفته شد، این مورد از ویژگیشده است.(پلی 
مدرن امروزي است.

عدم بیان علّت عشق شخصیت سها به پسـر جـوان، ورود نویسـنده در داسـتان در     -3
هاي اصلی و اصالت به ذهن خواننده بـه عنـوان تولیدکننـدة    قالب یکی ازشخصیت
وة داستانسـرایی معمـول آن   هاي نوعی ساختار شکنی در شـی معناي متن، از نمونه

هاي پسامدرن امروزي انطباق دارد.  هاي داستانزمان است. که با برخی ویژگی
-در میـان نمونـه  -)3و2هاي داستانسرایی سها(موارد اشاره شده در برخی ویژگی-4

نظیر است.سابقه و بیبی-هاي مشابه، تا زمان شاعر

فهرست منابع:
.ج.سوم26) الذّریعه الی تصانیف الشّیعه. بیروت:. داراالضواء.1403(آقا بزرگ تهرانی، محمد حسن
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) فهرست کتابخانۀ مجلـس شـو راي ملّـی. اصـالح و تکمیـل      1353شیرازي(ضیاءالدین حدائق) (یوسف ابن
. دوم.  3عبدالحسین حائري. تهران: مجلس شوراي ملّی. ج

) دستور زبان داستان.اصفهان: فردا.1371اخوت، احمد (
) عناصر داستان.ترجمۀ فرزانه طاهري .تهران: مرکز.1377اسکولز، رابرت(

هاي ایران (دنا). تهـران: کتابخانـۀ مـوزه و مرکـز اسـناد      نوشتهوارة دست) فهرست1389درایتی، مصطفی (
ج.12مجلس شوراي اسالمی. 

ج.3. تهران: زرین.) حدیقه الشّعراء. تصحیح عبدالحسین نوایی1366بیگی شیرازي، سید احمد (دیوان
ج .5سرایان فارس. تهران: خیام. ) دانشمندان و سخن1340زادة آدمیت، محمد حسین (رکن

هـاي ادبی(دفتـر دوم: از رئالیسـم ادبـی تـا      ) پیشدرآمدي بـر رویکردهـا و مکتـب   1389زرشناس، شهریار (
پسامدرن).تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.

(بی تا).1000خان دیوان سها. نسخۀ خطّی کتابخانۀ مجلس شوراي ملّی. ش دتقیسهاي شیرازي، محم .
).1266. (36426ــــــــــــــــــــــــــــــ . نسخۀ خطّی کتابخانۀ آستان قدس رضوي. ش 

هـاي افشـاریه، زندیـه، قاجاریـه).     ) مکتب بازگشت (بررسـی شـعر دوره  1372شمس لنگرودي، محمدتقی(
.تهران: صنوبر

) نقد ادبی.تهران: میترا.1386شمیسا،سیروس(
نشریه پژوهش ادبیـات معاصـر جهـان.تهران:    ». چند آوایی در متون داستانی) «1383کهنمویی نژاد، ژاله (

. 5-16. صص 16دانشگاه تهران. ش 
) عناصر داستان.تهران: شفا.1364میرصادقی، جمال (
بررسـی عناصـر داسـتان ایرانـی(     ». هـاي امـروزي  سـتان هاي کهن و داداستان) «1384میرکیانی، محمد (

مقاله از احمد سمیعی و دیگران). گردآوري و تنظیم حسین حداد. تهران: سورة مهر.16مجموعۀ 
) ادبیات پسامدرن.تهران: مرکز.1379یزدانجو، پیام (

) هنر داستان نویسی.تهران: نگاه. هشتم.1384یونسی، ابراهیم (
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سی عناصر رئالیستی در رمان کولی کنار آتش نقد و برر
1علی مسعودي سوریان

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی فردوسی مشهد 
علیرضا تاج نیا 
دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

چکیده 
اختن به آن نوع پرداختن به سنت داستان پردازي رئالیستی در ادبیات داستانی معاصر ایران، در واقع پرد

ادبی است که چند و چون شیوه اي از زندگی را کال برحسب خصایص شخصیت ها می آفریند و می سنجد. 
آنچه مسلم است نقد و تجزیه و تحلیل یک رمان بر اساس اصول و قواعد رئالیسم کمک شایانی به 

ف و نقاط قوت یک رمان که خوانندگان و پژوهندگان ادبیات داستانی معاصر در جهت دریافت زیبایی ، ضع
نقد و بررسی عناصر رئالیسم در رمان کولی کنار « در این مقاله با عنوان .مبتنی بر مکتب رئالیسم است دارد 

هاي مبتنی بر ي نوشتهشدهسعی بر آن گردیده است با به کارگیري و پیاده کردن اصول علمی و پذیرفته» آتش
ا، زبان و مکان و زمان نقاط قوت و ضعف این اثر نشان داده همکتب رئالیسم همچون: پیرنگ، شخصیت

شود.و مشخص گرداند نویسنده تا چه حد بر اصول و معیار هاي مکتب رئالیسم احاطه و پایبندي دارد و در 
چه مواردي نیز با نادیده گرفتن این اصول از ارزش ادبی و زیبایی ها و نقاط قوت اثر خود کاسته و آنرا حتی 

اط و ضعف کشانده است. به انحط
نقد رئالیستی، پیرنگ، شخصیت، زبان، مکان، زمان .ها:کلیدواژه

درآمد
از بدو دوره زمانی که رئالیسم در ادبیات باب شده است، این اصطالح در مفهوم تخصصی آن براي اشاره 

بر کاربرد متعارف خود به دقت و وضوح در باز آفرینی جزئیات زندگی در هنر به کار رفته است و نیز عالوه 
در سطحی گسترده به مفهوم وفاداري به واقعیت روانی به کار رفته می رود ، بدین معنا که با انواع مختلفی از 
اسلوب هاي هنري می توان خواننده را متقاعد کرد که تجربه هاي مطرح شده در یک اثر ادبی ذاتاً رئالیستی 

آن اثر را به وقایع عادي یا معاصر و یا روز مره محدود کرد.است و براي این کار الزم نیست که موضوع
پرداختن به سنت داستان پردازي رئالیستی در ادبیات داستانی معاصر ایران، در واقع پرداختن به آن نوع 
ادبی است که چند و چون شیوه اي از زندگی را کال برحسب خصایص شخصیت ها می آفریند و می سنجد. 

دوره مشروطه با تغییر وظیفه ادبیات و با به وجود آمدن شکل جدیدي از آن که از لحاظ این نوع ادبی از
محتوا و زبان چندان میانه اي با ادبیات کالسیک نداشت در ایران پایه و شکل می گیرد .و با پیدایش و فزونی 

ایران رفته رفته به جمعیت کتاب خوان و رشد بورژوازي و نیز به دنبال دگرگونی وسیع اشکال زندگی مردم 

1 . alimasoudisuran@gmail. com
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عنوان پرطرفدار ترین نوع ادبی داستان نویسی در ایران راه خودرا باز می کند و در نتیجه بسیاري از 
نویسندگان جذب آن می شوند.این شیوه داستان نویسی به دو دسته کلی رمان هاي معطوف به جامعه که 

اي معطوف به اشخاص تقسیم می شود. توصیف و مشاهده دقیقی از زندگانی همگانی است و نیز رمان ه
البته این بدان معنا نیست که این دو نوع کامالً مستقل و جدا از هم در نظر گرفته می شوند چرا که شیوه هاي 

زندگی انسان ها نه مبتنی بر توده است و نه مبتنی بر فرد بلکه فرایندي است پیوسته و تجزیه ناپذیر.                              
طرح مسئله

آنچه مسلم است نقد و تجزیه و تحلیل یک رمان بر اساس اصول و قواعد رئالیسم کمک شایانی به 
قوت یک رمان که خوانندگان و پژوهندگان ادبیات داستانی معاصر در جهت دریافت زیبایی ، ضعف و نقاط 

مبتنی بر مکتب رئالیسم است دارد. و پر واضح است که فهم کامل تکنیک هاي رمان فقط با آگاهی از شالوده 
هاي نظري آن میسر می شود تابدین وسیله بتوان به دقت فنون نگارش و برجستگی هاي آن را مورد بررسی 

قادي نویسنده به میزان و معیار هاي مهارت و قرار داد و عالوه بر پی بردن به سر چشمه هاي فکري و اعت
ضعف او نسبت به تسلط بر شیوه هاي علمی داستان نویسی دست پیدا کرد، و در نتیجه بتوان در جهت طبقه 
بندي ارزشی و مهارتی نویسندگان معاصر ایران گام هاي اساسی برداشت . از طرفی در فضاي جامعه علمی 

ه اي معین و علمی در نقد ادبی رمان هنوز هم خأل یک نظریه ثابت ، کارآمد و ما به دلیل مبتنی نبودن بر شیو
علمی که بتواند با دقت موشکافانه نوشته هاي داستانی ادبیات معاصر را مورد نقد و بررسی قرار دهد 
احساس می شود. این امر باعث گردیده در عرصه نقد رمان در ادبیات داستانی معاصر کمبودهاي اساسی و 

ود داشته باشد . اگر هم نقدهایی صورت گرفته است مبتنی بر کلی نگري و سطحی پردازي است و این که ج
فقط کلیت یک رمان یا داستان را از لحاظ مکتبی بررسی کند و کمتر به تکنیک هاي نوشتاري یک اثر بر 

اساس معیار هاي علمی آن مکتب بپردازد.
سعی بر آن گردیده است » عناصر رئالیسم در رمان کولی کنار آتشنقد  و بررسی« در این مقاله با عنوان 

با به کارگیري و پیاده کردن اصول علمی و پذیرفته شده ي نوشته هاي مبتنی بر مکتب رئالیسم نقاط قوت و 
ضعف این اثر نشان داده شود.و مشخص گرداند نویسنده تا چه حد بر اصول و معیار هاي مکتب رئالیسم 

بندي دارد و در چه مواردي نیز با نادیده گرفتن این اصول از ارزش ادبی و زیبایی ها ونقاط قوت احاطه و پای
اثر خود کاسته و آنرا حتی به انحطاط و ضعف کشانده است. 

اصطالح رئالیسم-1
هاي هاي زندگی و شرح و توضیح آنها و انتخاب قهرمان و ساختن تیپي واقعیترئالیسم مشاهده

اي که در زیر ظواهر نفهته است و همچنین جدا کردن به عبارت دیگر تحقیق در مسائل حیاتیمختلف است؛
، 1375این حقایق از تصورات و تخیالت در شمار وظایف نویسنده رئالیست و پیروان رئالیسم است (الیوت 

).279ص 
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اند:ي متفاوت به کار بردهمنتقدان ادبی اصطالح رئالیسم را به دو شیوه
نویسی در قرن نوزدهم که بالزاك فرانسوي جرج الیوت انگلیسی و راي معرفی یک نهضت ادبی رمانب-1

هاولز آمریکایی در زمره نویسندگان آن قرار دارند. ویلیام دین
هاي گوناگون ها و قرنبه معناي یک شیوه ادبی متداول در نمایاندن زندگی و تجربه انسان که در دوره-2

)313، 1384ه است (ابرامز، ادبی وجود داشت
رسد به ادبیات داستانی رئالیستی زندگی و دنیاي اجتماعی را همانگونه که براي خواننده عادي به نظر می

کند که شخصیت داستانی آن ممکن است وجود واقعی داشته باشد کشد و این احساس را ایجاد میتصویر می
کشد که اي به تصویر میه رئالیست موضوعات را به گونهو وقایع آن نیز به همین شکل رخ دهند. نویسند

شود، البته نباید براي خوانندگانش عین امور عادي به نظر آید و ازین جهت به شیوه ژورنالیستی نزدیک می
نویسی این بینی و واقعشود است زیرا واقعتصور شود رئالیسم صرفاً نمایندن زندگی آنگونه که دیده می

د هر چه را در برابر چشم دارد بدون اینکه در آن دست ببرد یا حقایق برجسته را برگزیند،  نیست که هنرمن
)45، 1362عینا تصویر کند (پرهام 

شود بلکه عوامل و وضعیتهاي آید راضی نمیدر واقع رئالیسم به تصویر کردن آن چه به چشم می
برد پی بردن به علل و عوامل رویدادها با کمی ها پی بدهد تا به علتهاي معلولاجتماعی را مدنظر قرار می

برجسته نشان دادن آن عوامل تا بیشتر به چشم آید هر چند ممکن است چنین حوادثی اتفاق نیفتاده باشد. اگر 
هاي نویسنده ممکن است  واقعی نباشند اما نویسنده رئالیست  با به کارگیري اسامی مکان هاي چه شخصیت

ها یکی از عوامل اصلی در یک بخشد .بنابر این مکانتان به اثر خود رنگ واقعیت میواقعی در رابطه با داس
نوشته رئالیستی است که در جاي خود و در قسمت تحلیل رمان مورد بحث از آن سخن خواهیم گفت.

ف ي مورد مطالعه است. هدهاي کامل و اساسی پدیدهکننده جنبهدر هنر رئالیستی اندیشه ناتمام ما منعکس
ي هر چیز را که هنر رئالیستی که با مسائل عمده حیات و وجدانیات آدمی سروکار دارد این است که ریشه

هاي زندگی روزانه نهفته است بکاود . براي رسیدن به این هدف هنرمند باید از ساختمان درونی غالباً زیر الیه
سازد از قبیل نوسانات سیر تاریخی و در میاجتماع نیروهاي ناپیدایی که پیدایی و نمود ، نابودي آن را مق

)45تضادهایی که گرد اجتماعیات موجود حلقه زده است آگاهی داشته باشد. (همان ، 
فلسفه رئالیسم-2

شود که به کلی با اصطالح رئالیسم به معناي اخص خود فلسفه ، به آن نگارشی از واقعیت اطالق می
هاي مختلفی از جمله معرفت شناساسی، متافیزیک و لیسم در حوزهکاربرد عام آن در تضاد است مباحث رئا

معناشناسی قابل تعمیم است . در زمینه چیستی و ماهیت رئالیسم این پرسش مطرح است که آیا چیزي وجود 
هاي یکسان دارد و اینکه حقیقت چیست و چه نسبتی با واقعیت دارد آیا برداشت از حقیقت در همه دوره

پایه و اساسی که زمانی جزء هاي تاریخی بیمثال یکی از تعاریف اسطوره این است که روایتاست. به عنوان
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رفته است و اکنون خیر باروها و اعتقادات یک قوم بوده است  یعنی زمانی براي قومی حقیقت به شمار می
گیرد د قبول قرار میاي مور) حقیقت عمالً توضیح و تبیینی است که به هر دلیلی در دوره49، 1387(روتون، 

دهد که شود. پس تاریخ علوم ادبی نشان میو براي اکثر مردم آن دوره مفیدتر و کارآمدتر از حقیقت قبلی می
ها پا به پاي تاریخ بشر در حال تحویل و تحول است و گاه حقیقت مطلق وجود ندارد و حقیقت و پاسخهیچ

ئالیست است  و ضد رئالیست کسی است که وجود هر پذیرد ربر این اساس کسی که وجود چیزها را می
هاي یونانی که صراحتاً از کند. برخی از سوفیستداند و لذا آن را انکار میچیزي را مستقل از ذهن انسان نمی

) به هر 1387،4اند. (صادقی، آوردهاند همه چیز را تابع برداشت ذهن انسان به شمار میضدرئالیسم دفاع کرده
رود که اعتقاد هاي اسکوالتیک قرون وسطی به کار میسم در فلسفه براي توصیف دیدگاه رئالیستحال رئالی

ها که اشیاء غیرمجردي هستند که با اند و نه جرئیاند که واقعیات راستینها یا مجرداتها، گونهداشتند کلی
اسکوالتیک رئالیست را به ).فیلسوفان5، 1389شوند. (الج، وات، دیوید دیچز، ي حس انسان درك میقوه

معناي حقیقت مثل در مقابل نام گرایی به کار بردند.رئالیسم اسکوالتیک دست کم این فایده را دارد که توجه 
کند. رئالیسم امروز دارد جلب میهاي رمان که وضعی شبیه به معناي فلسفی تغییریافتهما را به یکی از ویژگی

اك حسی حقیقت را دریابد تخته پرش رئالیسم در عصر فلسفی جدید است و تواند از طریق ادراینکه فرد می
این نظر ریشه در فلسفه دکارت و الك دارد و نخستین بار در اواسط قرن هجدهم تامس رید آن را به طور 

)16کامل بیان کرده است (همان
اش این است که یوهرئالیسم فلسفی جدید در مجموع سرشتی انتقادي و ضد سنتی و نوآورانه دارد و ش

فرد پژوهشگر باید ذهن خود را از بند تمامی فرضیات گذشته و اعتقادات سنتی برهاند و به بررسی جزئیات 
ها با تجربه بپردازد. همچنین این دیدگاه فلسفی توجه خاصی به معناشناسی یعنی چگونگی همخوانی واژه

هاي رمان رئالیستی ه رئالیسم فلسفی جدید با ویژگیهاي متمایزکننددارد کلید این ویژگیواقعیت مبذول می
هایی که توجه ما را به همخوانی مشخص واقعیت زندگی در ادبیات داستانی مشابهت دارد؛ یعنی ویژگی

سازد.متداول شده معطوف می
رئالیسم و ناتورالیسم:-3

ورالیسم است چرا که هر ترین مکتب به مکتب رئالیسم مکتب ناتهیچ شکی نیست که نزدیکترین و مشابه
هاي هستی کشند از نظر این دو مکتب تمام پدیدهدو واقعیات روزمره زندگی و جهان هستی را به تصویر می

ي دانش علمی و تجربی جاي دارد و هیچ چیز در وراءمان وجود ندارد. ورود در طبیعت، و در محدوده
اي توان ناتورالیسم را دنباله و پارهاست و در حقیقت میناتورالیسم به ادبیات با دوران طالیی رئالیسم همراه 

از رئالیسم به شمار آورد . اکثر منتقدان نیز این دو اصطالح را مترادف یا دست کم در کنار یکدیگر به کار 
گذاران اصلی ناتورالیسم تعریفی مشخص و برند . این ویژگی مترادف دانی به خاطر این است که بنیانمی

- اند البته گاهی ادعا میاند و مرزي ما بین تفاوت این دو مکتب نشان ندادهاین مکتب به دست ندادهمعینی از 
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) نویسنده 314، 1384کند. (ابرامزتري از زندگی ترسیم میشود که ناتورالیسم نسبت به رئالیسم تصویر دقیق
کند به عنوان مثال صادق چوبک به تري ایجاد ناتورالیسم سعی دارد آن طور بنویسید که فضاي رئالیستی قوي

ها گویند ناتورالیستتري ایجاد کند با این همه برخی مینویسد تا رئالیسم قويهمان زبان عامیانه جنوب می
ها بیشتر گویند ناتورالیستشوند و حتی برخی میکنند که تبدیل به ضدرئالیسم میآنقدر اغراق می

) 99، 1390پژوهشگرند تا هنرمند (شمیسا، 
توان در چند رویکرد مهم بررسی کرد :هاي عمده رئالیسم و ناتورالیسم را میبه هر حال تفاوت

شناسی بساداروینی در قرن نوزدهم بود. بر جبر تجربی وراثتی: این نظریه که حاصل اندیشه زیست-3-1
) روح ندارد و به هیچ این باور است که انسان از تمام جهات عضوي از نظم طبیعت است این موجود (انسان

کند، بنابراین چنین موجودي یک حیوان طریق به یک دنیاي مذهبی و معنوي فراتر از طبیعت تعلق پیدا نمی
شود. نظام یافته است که شخصیت و رفتارش به طور کامل توسط دو نیرو یعنی وراثت و محیط تعیین می

برد، بنابراین تحت تأثیر عوامل وت را به ارث میاندوزي و شهشخص غرایز غیرارادي از جمله گرسنگی، مال
گیرد. ازراپاند شود قرار میاي، و نیز محیطی که در آن زاده میاقتصادي، اجتماعی و خانوادگی طبقه

نویس فرانسوي تالش کرده این نظریه را که وي آن را رمان تجربی نامید گسترش دهد، یعنی (عزراپاند) رمان
کشد.هایی که به تصویر میک آزمایش علمی پیرامون رفتار شخصیترمان شکل گرفته به سب

زوال و نویسندگان ناتورالیست پس از وي از جمله نویسندگان امریکایی همچون فرانک نوریس تالش «
کنند موضوعات خود را با واقع بینی علمی و گاهی با واقعیات شبه پزشکی درباره فعالیت و کارکردهاي می

تري از هاي حیوانی قويگزینند که رانههایی را برمیشد به تصویر بکشند و شخصیتکر نمیبدن که قبالً ذ
جمله طمع و هوس جنسی دارند و قربانی ترشح غدد از درون و فشارهاي اجتماعی از بیرون هستند 

تورالیستی است پردازي ناهاي داستانها و پیرنگ) بنابراین جبر و جبرگرایی از مهمترین تم315، 1384(ابرامز،
تواند اشخاص داستان را از سرنوشتی که براي ایشان رقم خورده نجات دهد زیرا سرنوشت که هیچ چیز نمی

) 272، 1375شود. (داد، ش رقم زده میي دو نیروي طبیعی یعنی وراثت و محیط اجتماعیاو به وسیله
نگ ناتورالیستی نیست هر چند داراي پیر» کولی کنار آتش « آنچه مشخص است رمان مورد بحث ما 

شود. به عنوان مثال قانون قبیله و گرفتاري آینه وزن هایی ضعیف از این نوع مکتب در آن دیده میرگه
اي است که ناخودآگاه ذهن  خواننده را به جبر وراثتی محیطی ناتورالیسم سوخته در قانون جبري آن نمونه

کند. قانون قافله همچون رالیستی در ذهن خواننده تداعی میکشاند و احساس ضعیفی از یک نوشته ناتومی
زندانی است که انسان را پس از تولد در خود حبس می کند و راه را بر پیشرفت و شکوفایی استعدادش می 
بندد واین  درست یاد آور و تداعی کننده جبر وراثتی ناتورالیسم  است که راه گریزي از آن وجود ندارد . و 

چرا آنها خانه دارند مادر؟ «خصیت اصلی این داستان ،آینه ،را در محیط خود حبس کرده است: اینچنین ش
گذرد آینه ( کولی کنار آتش اند... ما هم خانه بسازیم مادر؟ قانون قافله نمیچون که پدرانشان خانه داشته
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قافله ي (ایل) زن سوخته نیز وجود هایی که قانون سنتی و ظالمانه خود را دارند) در قانون قافله (قافله.)13،
دارد که همچون حصاري جلو پیشرفت و اظهار هویت شخصیتی او را گرفته است.:

ها بود دور یک قلعه هیچ راه از شیمی مینو، میان کوه» اي؟تو خودت کجایی هستی، از چه غربتی آمده«
گذارد قانون قافله نمی…نشان زدمدررویی نداشت پنج سال پیش بیرونم کردند/ به کدام گناه؟/ زیر قانو

)92آقا...قانون قافله. ناگهان صداي دور دست پدر در ذهنش پیچید قانون قافله (همان ، 
بیند و به این عامل باور ندارد که ها را محصور در جبر وراثتی محیطی نمیاما رئالیسم سرنوشت انسان

ت و علل حوادث و سرنوشت آدمی و ها غیرقابل تغییر است. درست است که علسرنوشت شخصیت
شناسی تشریح کند به دهد اما بیش از اینکه انسان را از لحاظ زیستشخصیت ما را مورد بررسی قرار می

ها راه را بر هاي داستانی و تکامل سرگذشتپردازد و در تحول شخصیتمطالعه انسان اجتماعی و تاریخی می
) پس انسان موجود مجبور آفریده 64، 1362داند (پرهام تاریخ میبندد و بشر را سازنده عوامل تصادفی می

تواند خود سرنوشت خود را معلوم گرداند و تغییر دهد و این عامل مهمترین تفاوت رئالیسم و نشده بلکه می
کند باشد. البته در رئالیسم انسان از اختیار کامل نیز برخوردار نیست ولی با این حال باید سعی ناتورالیسم می

خود را به کمال سعادت برساند هر چند عوامل بسیاري وجود دارند که دست به دست دهند تا او را در جبر 
محیطی گرفتار سازند. درسیر روایتی این رمان نیز مشکالت عدیده اي بر سر راه آینه، قهرمان اصلی داستان، 

شود که دیگر مجبور به نقاشی ماهر میقرار دارد اما  او با این همه از پس این مشکالت برآمده و تبدیل
گرا را تحمل کند. تصویر این خود باوري نخواهد بود اعتقادات خرافی و جور و ستم قبیله بدوي و سنت

،امید و پیشرفتی که نویسنده از آینه به دست می دهد تصویر و نمونه اي است برجسته و کامل از یک قهرمان 
م سختی ها و موانع با تالش و همت خود به عنوان یک انسان خود و شخصیت رئالیستی که با وجود تما

باور، سعادت و خوشبختی را براي خود رقم می زند. 
هاها و پلشتیتصویر کردن زشتی-3-2

ها و تصویر کردن آنهاست ها و پلشتیگزینند زشتیها از بین تمام اعمال و رفتار آنچه را برمیناتورالیست
حقایق چه زیبا باشند و چه زشت باید به تصویر کشیده شوند. در ادبیات داستانی معاصر زیرا اعتقاد دارند

کند: هاست در رمان سنگ صبور این چنین اظهار نظر میصادق چوبک که طرفدار سرسخت نشان دادن زشتی
هست که به درك که خواننده حالش به هم بخوره کتابتو بنداز دور اینان وجود دارند و زندگیشون همین «

ها و کشیها و آدمبینی توشون هستی و باید همین جور که هستی نشونشون بدي. تموم این شمشیرزنیمی
).86و 74ها بوده (سنگ صبورها براي به نوا رسوندن پایین تنهتمدن واژگون کردن

ر سطح موجودات کنند آنان را داي که اشیار را توصیف میها با توصیف آدمیان به همان شیوهناتورالیست
ها را به کشند، منتهی زشتیها را به تصویر میدهند. نویسندگان رئالیست نیز زشتیجان تنزل میو اشیاء بی

هاي زندگی انتخاب کنند. آن هم با تأکید بر ها و همه مسائل حیات؛ نه اینکه برشی از زشتیهمراه خوبی
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براساس اصل علمی و فیزیولوژیک وراثت و محیط و مسأله تبعیت انسان از غرایز پست حیوانی و جنسی و 
گردند و ها را بیان کنند به دنبال علل و رفع آن میمسائل مشمئزکننده. نویسندگان رئالیست اگر هم زشتی

دهند. معموالً مرکز ثقل آثار خود را بر فساد طبقات ثروتمند و رنج و بدبختی طبقا ت محروم قرار می
ها هاي گسترش عدالت و تصویر بزهکاريررسی موشکافانه مشکالت جامعه و بیان راهي رئالیسم با بنویسنده

پردازد و به جاي تصویر کردن انسان در حضیض و پستی ها و عوامل آن به پیشگیري و درمان میو شرارت
غریزه نگرد که توانایی آن را دارد که کند و به او به چشم اشرف مخلوقات میاو را در اوج خود مجسم می

). اما ناتورالیسم 64، 1362حیوانی خود را به غریزه اجتماعی و انسانی بدل سازد و بر آن چیره شود. (پرهام، 
ها، دهد، نویسنده ناتورالیسم در جهت هدف خود که نشان دادن زشتیفقط یک واقعیت سطحی را نشان می
لیسم در راستاي توضیح نیروهاي پردازد اما توصیف جزئیات در رئابه توصیف جزئیات دسته دوم می

دهد اما از آن نفرت دارد اما نویسنده ها را نشان میاجتماعی و اقتصادي است نویسنده رئالیست زشتی
کند این پردازد و وانمود میچسبند و با شور و شوق بسیار به توصیف آن میها میناتورالیست به زشتی
پلیدیها طبیعی است.

رئالیسم در ایران:-4
گیرد اما این به نویسی به معناي غربی آن ،هم زمان با دوره مشروطه در ایران شکل میگرایی و واقعواقع

گرایی و توصیفات واقعی در ادبیات کالسیک قبل از مشروطه وجود نداشته باشد. اگر آن معنا نیست که واقع
هاي توصیفات ت ادبی بهترین نمونههاي رئالیستی تاریخ بیهقی را تاریخ بدانیم و جدا از توصیفانوشته

توان در آثار نویسندگان سبک خراسانی به ویژه ناصرخسرو مشاهده کرد. چرا که از مهمترین  رئالیستی را می
باشد که در سفرنامه سازي و توجه به حوادث کوچک میاصول و قواعد اصلی رئالیسم تشریح جزئیات، تیپ

یده شده است.ناصرخسرو به بهترین شکل به تصویر کش
خورد چرا که عمده نگاههاي ها در گذشته سبکی ادبی زبان فارسی زیاد به چشم نمیاما از این نمونه

ادبیات فارسی در طول چندین قرن اخالقیات و مشغول شدن به الهیات عرفانی و تخیالت شاعرانه است که 
رش رمانتیک گونه و خیالی که بیشتر به چندان میانه خوبی با واقعیات نداشته است و در حقیقت یک نوع نگا

پردازد و سعی دارد نه کرسی فلک را به زیر پاي قزل ارسالن بکشاند.هاي عاطفی و خیال میبیان تجربه
گرایی و روي آوردن به نوشته هاي رئالیستی به معناي تام و کامل آن از دوره مشروطه در ایران پس واقع

-کننده اش رواج و گسترش صنعت چاپ و روزنامهدهنده و تقویتوقترین عوامل سگیرد و عمدهپاي می
نویسی، و تأسیس مدارس جدید به سبک اروپایی ، اعزام دانشجویان به خارج از کشور و آشنایی آنان با 

هاي رئالیستی غرب و ترجمه این آثار توسط آنهاست که به نوعی گذري است از رمان تاریخی به رمان رمان
شود نگاه قشر  تحصیل همه مهمتر روي آوردن به زبان روزرمره و ساده است که باعث میاجتماعی و از

اي که با هاي اصلی زندگی تغیر کند چرا که نویسندهکرده ایرانی و نیز رفته رفته دیگر مردم به واقعیت
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-را گزارش مینویسد و اقعیت ي مسائل اجتماعی میپردازي و زبان فاخر نزدیک به کالسیک، دربارهصنعت
گذارد، نویسنده  برجسته ها را به نمایش مینویسد واقعیتاي که با زبان طبقات اجتماعی میدهد اما نویسنده

رئالیست با کاربرد زبان محاوره و با نوشتن زبانی که مخصوص هر طبقه از مردم است مسلما بیشتر  فضاي 
را دیالوگها در رمانی که همه اشخاص یکنواخت و با داستانش را براي خوانندگان واقع گرا جلوه می دهد.زی

گرایی به معناي گویند با واقعیت برخوردتر رسمی و یکسویه دارد. واقعزبان فاضالنه نویسنده سخن می
شود و بعد از زاده به خصوص کتاب فاخر یکی بود یکی نبود شروع میدرست کلمه با آثار محمدعلی جمال

دهند و حتی گاهی بهتر از هاي رئالیسم راه او را ادامه میبیشتر با اصول و روشاو نویسندگان ضمن آشنایی 
توان به نویسندگانی چون مرتضی مشفق کنند که از آن جمله میهاي اجتماعی را بیان میزاده و اقعیتجمال

کاظمی در رمان تهران مخو ف  وعباس خلیلی درمان روزگار سیاه و اسرار شب نام برد.
مان کولی کنار آتشخالصه ر

در قبیله اي در اطراف بوشهر، زندگی می کند. برخی از شبها زنان قبیله و آینه تا » آینه«دختري کولی به نام
سحر براي غریبه هاا می رقصند. شبی در کنار دریا آینه با مانس ها که نویسنده است و قصه هاي محلی را 

منجر به عالقه او به مانس می شود. تا جایی که به خانه او ، جمع آوري می کند ، آشنا می شود . این آشنایی 
می رود. این کار او از نظر قبیله مردود است . آینه حاضر نمی شودنام مرد را بازگو کند. افراد قبیله او را مورد 

لی او را ضرب و شتم قرار می دهند  و از قبیله طرد می کنند. آینه براي یافتن مرد نویسنده به بوشهر میرود؛ و
نمی یابد. لذا سرگردان و پریشان در کوچه هاي شهر می گردد تا اینکه از سوي مردي بی بندوبار به نام 

اغفال می شود. به خانه مرد می رود؛ ولی وقتی به قصد او پی می برد، شبانه می گریزد و همراه » شکري«
او اجازه برگشتن را نمی دهد. آینه با یک راننده اي به سوي محل اتراق قبیله می رود.ولی قانون قبیله به 

اتوبوس به شیراز می رود.او در شیراز غریب و سرگردان است. شب ها با آوارگان می خوابد . شبی با خیابان 
خواب ها به گورستان می رود و در آنجا با زنی سوخته ، آشنا می شود. پس از مدتی ، اینه و زن سوخته 

وزها کار می کنند تا هزینه ي زندگی شان را تامین کنند.اتاقی اجاره می کنند. آنها ر
که نقاش » نیلی«روزي اینه به بهانه شیشه پاك کردن وارد خانه اي می شود و با دختر صاحب خانه ، 

است ، اینه از طریق نیلی با مریم که فعالیت سیاسی هم دارد ، آشنا می شود و مدتی با مریم زندگی می کند. 
بارزات سیاسی و در گیر شدن مریم ، نیلی از کشور خارج می شود. اینه دوباره سرگردان می با اوج گرفتن م

شود. با راننده کامیون دیگري آشنا می شود و با او ازدواج موقت می کند؛ اما آسودگی خاطر چندان دوام نمی 
ن می رود و در هتلی نزدیک آورد؛ چراکه راننده کامیون او را رها می کندو می رود. پس از مدتی اینه به تهرا

دانشگاه اقامت می کند. چند روزي در کتاب فروشی ها به دنبال مانس می گردد؛ولی اورا نمی یابد تا اینکه 
با پایان یافتن پولش، ناچار هتل را ترك می کند.
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ار آشنا می شود. مدتی با آنها روزگ» سحر«و » گل افروز«، » قمر«پس از چندي با سه زن به نام هاي 
میگذراند.قمر در تظاهرات خیابانی کشته می شود. اینه به دنبال یافتن گل افروز به کلیسایی راهنمایی می 

معرفی می کند . اینه در محضر او نقاشی می » هانیبال«شود. کشیش کلیسا او را به یک استاد نقاشی به نام گل 
ه جنوب برگردد. در بوشهر می فهمد که قبیله آموزد و استاد می شود. او تصمیم می گیرد براي یافتن پدرش ب

یک جانشین شده و دیگر کوچ نمیکند . پدر در حال مرگ است و با دیدن اینه از دنیا می رود.
در پایان داستان، نویسنده به سراغ فرزانه نقاش می رود؛ اما کسی اورا نمی شناسد. نویسنده به خانه می 

ند او که بر آتش می رقصد ، بر گرد آتشی برافروخته ، به رقص می رودو با پوشیدن لباس هاي آینه ، همان
پردازد.
عناصر ، اصول و قواعد رئالیسم دررمان کولی کنارآتش:-5
) نقشه، طرح یا الگوي حوادث در داستان است و چون و چرایی حوادث را در داستان Plotپیرنگ: (-1

کند که در نظر خواننده منطقی به نظر آید و در کل به دهد و حوادث را چنان در داستان تنظیم مینشان می
) مهمترین عناصر ساختاري پیرنگ عبارتند از: 61، 1385معناي بنیاد و شالوده و طرح است (میرصادقی، 

) در هم اندازي مسایلی که پیرنگ داستان را گسترش می دهدcomplicationالف : گره افکنی (
ها و نیروها با عناصر پیرنگ است که عبارت است از مقابله شخصیت) از مهمترین Conflictب:کشمکش(

هم 
): که با گسترش داستان کنجکاوي و شور و اشتیاق خواننده Suspenseج : حالت تعلیق  یا هول و وال (

هاي داستان به خصوص قهرمان اصلی عالقمند بیشتر شده و خواننده و مخاطب نسبت به یکی از شخصیت
کند.ظهار همدردي میشده و با او ا

رسد و اي است در رمان و داستان یا نمایشنامه که در آن بحران به نهایت می) لحظهClimaxد: نقطه اوج (
گشایی است.در حال نزدیک شدن به گره

) پیامد وضعیت گشوده شدن رازها و معماها و پایان انتظارهاست denouement resolutionگشایی( و: گره
)298-293، 1376شود. (میرصادقی، ها تعیین میصیت یا شخصیتکه سرنوشت شخ

کند. اینکه او آنچه سبب شد دکارت فیلسوف بزرگی شود بیش از هر چیز روشی است که او انتخاب می
دهد دست یافتن نشان می»  گفتار در روش و تأمالت« پذیرد او در کتاب خود به نام دلیل نمیهیچ چیز را بی

کامالً فردي است و فرد در این راه باید منطقاً از سخن کهن بگلسد و در واقع بداند که به حقیقت امري
امکان دستیابی او به حقیقت زمانی بیشتر خواهد شد که نقطه عزیمتش نیز خود حقیقت باشد؛ حقیقی از 

)17، 1389هاي شخصی و خودمحورانه که تقلیدي نیست (الج، ها و یافتهبرداشت
تابد. ترین شکل بازمیی آن نوع ادبی است که تغییر جهت فردمحورانه و نوآورانه را به کاملرمان رئالیست

شوند هایی خلق میدهنده این حقیقت بودند که آثار ادبی در چارچوب فرهنگانواع ادبی پیش از رمان نشان
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هن در دوره قبل بر هاي کزنند. پیرنگ حماسهکه حقیقت را عمدتاً براساس پیروي از رویه سنتی محک می
ي اینکه نویسنده آن پیرنگ را تا چه حد هاي قدیم است و قضاوت دربارهمبناي تاریخ گذشته یا افسانه

گیرد که وي تا چه میزان مختصات آن نوع ادبی هنرمندانه پرداخته است عمدتاً بر مبناي این معیار صورت می
رمان رئالیستی است که به مبارزه تمام عیار با این (حماسی، غنایی و...) را حفظ کرده است.نخستین بار 

هاي فردي است که همواره منحصر به فرد و اش وفاداري به تجربهگرایی ادبی برخاست و محک عمدهسنت
)18بدیع است (همان، 

پور براي پر رنگ جلوه دادن  فضاي رئالیستی داستانش سعی میکند دیالوگ ها  را با در این رمان روانی
آورد عالوه بر این پیرنگ این داستان بر حول نی نسبتاً عامیانه مخصوص جنوب ایران به رشته تحریر درمیزبا

گردد که در برخی از موارد روابط اي از بیان و طرح مسائل سیاسی روز جامعه میمحوري فیمنیستی در هاله
گیر زنان آن روزها که مشکالت گریبانشود.او سعی دارد براي بیانعللی و معلولی داراي پیچیدگی و ابهام می

خود نیز یکی از آنهاست از داستانی نیمه واقعی استفاده کند و در حقیقت بسیاري از این افکار فمنیستی و 
سیاسی -هاي داستان بیان کند.تصویر فضاي رئالیستیسیاسی را که زاده فکر خودش است از زبان شخصیت

کردند و وبا این دستاویز نویسنده این گونه ي زندان میدستگیر و روانههاي واهیدورانی که همه را به جرم
گیرد.رفتارها را به باد تسمخر وانتقاد می

ترسم به زندان بیفتد و تو این شلوغی اعدام شود، حتی اگر بتواند دوستی با مریم را زمانه بدي است، می«
گردد، پدري از دست پسر کفتربازش به ستوه آمده و به انکار کند... قصه آن کفتر باز هنوز دهان به دهان می

کند، پسر که راه و رسم خودش را آن خیال که او را به راه راست هدایت کند، پسر را به مأموران معرفی می
شود و از این شعار نویسد کفتربازان جهان متحد شوید، قسمتی از شعار پاك میدوست داشت روي دیوار می

چیست. سالهاست که پدر » ك«شود تا بگوید مقصود از ماند... پسر سرانجام محاکمه میباقی » ك«فقط یک 
)159کولی کنارآتش ،» ( رود رود تا بگوید پسرش فقط یک کفترباز بوده اما کسی زیربار نمیهر روز می

م و عالوه بر اظهارنظرهاي سیاسی و پرداختن به این مسائل، مهمترین پی رنگ و تم داستان، فمنیس
پور به رحم زنان جامعه آن دوران است که این امر باعث شده روانیپرداختن به اوضاع زندگی نامساعد و بی

نویسی ایران مطرح باشد و این اثر به عنوان یک گراي برجسته در فضاي داستانعنوان یک نویسنده فمنیسم
این داستان از ابتدا قربان عیاشی و اثر برجسته فمنیستی در بین منتقدان شناخته شود.آینه شخصیت اصلی

هاي جنسیتی است.سودجویی قبیله گردیده و در طول داستان نیز مدام درگیر این نابرابري
ها گشاید چرا که در نظر او این سنّتهاي شرعی نیز زبان به اعتراض میپور گاهی در برابر سنتروانی

توان به سنت صیغه گردیده است که از آن جمله میخود یک عامل اصلی در چپاول و استثمار زنان جامعه
شود زن به عنوان یک کاالي مصرفی مورد استفاده قرار گیرد که اشاره کرد در نظر او این سنت باعث می

گرایانه و رئالیستی که بشود آن را خرید و هر وقت تاریخ مصرف آن گذشت او را دور انداخت.حقیقتی واقع
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گیرند؛ مردانی هوس باز که پس از سودجویی و ارضاي ول جنسی مردان قرار میزنان به راحتی مورد چپا
روند و هیچ قانونی نیز گریبانگیر آنان نیست:کنند و میخبر رها میخود هر وقت بخواهند زن را حتی بی

ي که او اکند تا مرد را بیابد (رانندهزند، دستش را دراز میصبح سحر میان خواب و بیداري آینه غلتی می«
سرد بسترش خالی است و تا انتهاي دنیا چیزي نیست تا تاقچه را صیغه کرده) اما دستانش انگار در بیابانی می

بیند نوشته است، ماندن ما اي پول و نامه را میکند تا بستهروبرو که او حیرت زده و خواب آلود نگاهش می
آور، اتاق در احتضار مرگ، است یک شوخی مرگدانی، آري رفتهدر کنار هم درست نیست، خودت بهتر می
)169(همان , ». لرزدکاغذ توي دستش مثل کبوتري زخمی می

-از طرفی راوي داستان اینگونه مسایل را(چپاول حق زنان) با مهارت به مسایل سیاسی آن دوران گره می

کنند به ش حقیقت جلوه میزند تا تنفر شدید خود را بازگو نماید و به نوعی افکاري را که در ذهن خود
تصویر بکشد.

56ها را آنها توي دامن من انداختند. آن دوره گذشته از سال شناسی نصف بچهتو که راننده ها را نمی«
ها با گواهینامه اند و بعد از درگیري خیلیها براي بودن اعالمیه و اسلحه به شهرهاي مختلف رانده شدهخیلی

)176د و به بیابان زدند. (همان، ها نشستنجعلی پشت کامیون
پور نیز همان راهی اما از لحاظ تکنیک بیان انتقاد بردگی که برپیرنگ این اثر وارد است این است که روانی

اند. اینکه نویسنده خود را وارد داستان رود که نویسندگان ابتدائی رئالیسم در ایرانِ دوره مشروطه رفتهرا می
-کند. از نمونههاي داستان افکار و نظریات خودش را بر داستان تحمیل میشخصیتکند و ضمن گفتگو بامی

زاده اي و رمان دام گستران صنعتیي ابراهیم بیگ مراغهتوان به جلد اول سیاحت نامههاي این نوع روایت می
(رحیمیان کرمانی اشاره کرد . در نظر منتقدین این عمل نشانه سخت مبتدي بودن نویسنده تلقی می شود

)49، 1383هرمز، 
پردازد بلکه با نادیده گرفت پور در این اثر نه تنها در چند جا با شخصیت اصلی داستان به گفتگو میروانی

فرستد که از آن جمله اصول یک نوشته رئالیست به میل خود کسانی را براي کمک به قهرمان اصلی ،آینه، می
اره کرد.توان به راننده تاکسی در تهران اشمی

شناسه، تو عمرش هم رانندگی نکرده، نه تنها رانندگی بلکه ش، نوکرت و هیچ کسی نمیراست و حسینی«
زندگی هم یخ نوکرت و کسی فرستاده (راوي) تا راه و چاه رو نشونت بده. راستش ترسید برگردي بندر و 

)180(همان ، » اش به هم بخورهقصه
-شود بزنگاه یا نقطه اوج و نیز گرهکاهد بلکه باعث میتی داستان میاین عمل نه تنها از فضاي رئالیس

گشایی داستان که از عوامل اصلی پیرنگ قوي یک داستان هستند نقش ارزشی خود را تا حد زیادي از دست 
بدهند و داستان را تبدیل به یک رمان ابتدایی دوره مشروطه کند و ذهن خواننده را یکباره از فضاي رئالیستی 

میل گرداند داستان خارج کرده و او را نسبت به دنبال کردن اثر بی
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اي؟ چهره مچاله شده  خودت را، راحتم آینه خودت را در برکه دیده«ي گفتگوي راوي با آینه:صحنه
راوي) آرام باش دخترك بشین »(زارم اي بیاي که تو برایم ساختهخواهم، از این زندگیبگذار چهره نمی

)44شود.(همان ،توانیم حرف بزنیم در فصل هاي بعد زندگیت بهتر میمیاینجا ما 
بینی دنباله هاي اولیه داستان است با پیشپور در این همین قسمت که جزء قسمتدر حقیقت روانی

کند و مانع از دنبال کردن با شود بسیاري از عناصر پیرنگ را ناکارآمد میداستان که از زبان خودش جاري می
-گردد. و داستان در نظر خواننده خیالی و موهوم و ابتدائی جلوه میو شوق داستان توسط خواننده میشور

کند و به دنبال آن یکی دیگر از عناصر پی رنگ که همان حالت تعلیق یا هول والست کارکرد خود را از 
هاي همدردي با شخصیتدهد زیرا اگر از اشتیاق خواننده براي ادامه داستان کاسته شود اظهار دست می

دهد و با غیرواقعی جلوه کردن فضا و شخصیت از انتظار و داستان نیز اهمیت و معناي خود را از دست می
گرایی داستان که از عناصر مهم و ضروري یک داستان شود و به دنبال آن عینیتاضطراب خواننده کاسته می

ر اعتقاد طرفداران و نظریه پردازان رئالیسم، نویسنده دهد چرا که درئالیستی است ارزش خود را از دست می
یک اثر رئالیستی هنگام آفریدن اثرش بیشتر تماشاگر است و نباید افکار و احساسات خود را در جریان 

هاي احساسی و فلسفه بافی احتراز داستان ظاهر کند لذا باید از تظاهر به حضور خود در اثر و از رازگویی
زه ندهد خود را وارد داستان کند و این حق را ندارد حتی صداي خود را با صداي کند و به خود اجا

بینی کند. اطالعی که او هاي اثرش درآمیزد ، درباره آنان قضاوت کند یا سرنوشت آنان را پیششخصیت
باشند توانند داشتههاي دیگر رمان میاي است که شخصیتدرباره هر یک از قهرمانانش دارد درست به اندازه

- کند و در واقع باید نقش کمدي بیگر ممتاز و مطلع عرضه نمیاز این رو هرگز خود را به عنوان مشاهده

) این عمل راوي در چند جاي دیگر داستان نیز به نحوه ادامه 288، 1387اطالعی را بازي کند (سیدحسینی، 
اي که خودت هم ازش بیرون کشیدم گذشتهاتکنی، من تو را از گذشتهببین آینه تو دادري ناشکري می«دارد.

)112کشی (همانخجالت می
شخصیت و زبان-6

از دیدگاه فلسفی برخورد خاص گرایانه با شخصیت عبارت است از مشخص کردن فردیت شخص. پس 
از آنکه دکارت نهایت اهمیت را براي فرایندهاي اندیشه در ضمیرآگاه فرد قائل شد به دنبال آن مسایل فلسفی 
هویت فردي نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت مسئله هویت فردي منطقاً ارتباط تنگاتنگی با جایگاه معرفت 

ها کنند اما کلیاسامی خاص یک چیز را به ذهن متبادر می«شناختی اسامی خاص دارد زیرا به گفته هابز 
همین نقش را دارند؛ یعنی در زندگی اجتماعی اسامی خاص دقیقاً.آورند چیزهاي متعددي را به ذهن می

) رئالیسم با گزینش موضوعات عادي بر این نکته 25، 1389هاي کالمی هویت خاص افرادند (الج، جلوه
گونه که موضوعات سنتی و عجیب ممکن است موضوع ادبیات باشند، موضوعات اصرار دارد که همان

).Becker, 1963: 23د بود (پاافتاده نیز براي ادبیات مفید و مناسب خواهنمعمولی و پیش
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بیند که فرد مشخص و غیرعادي یا عجیبی را که با اشخاص نویسنده رئالیست به هیچ وجه لزومی نمی
معمولی فرق دارد به عنوان قهرمان داستان خود انتخاب کند او قهرمان را از میان مردم و از هر محیطی که 

ینده همنوعان خویش و وابسته به اجتماعی است که در آن کند و این فرد در عین حال نمابخواهد انتخاب می
در نظر او باید نویسنده قهرمانانی براي داستان خود برگزیند که «کند. بالزاك نیز همین نظر را دارد زندگی می

-)به عنوان مثال وقتی نویسنده رئالیست می272، 1387(سیدحسینی، ». اي براي نظایر خود باشدبتواند نمونه
جنگ را موضوع خود قرا دهد هیچ شکی نیست که در انتخاب قهرمان، انتخاب سرباز جزء یا افسر خواهد

کند؛ زیرا یک سرباز به میدان جنگ بسیار تر در نظر مخاطب مجسم میدون پایه فضاي داستان را رئالیستی
هایی است که نمونهپیوندد. انتخاب و آفریدن چنین نزدیکتر است و اتفاقات بیشتر براي او به وقوع می

شود. پس نویسنده باید براي آفریدن تیپ دلخواه خویش حقیقت را از چند ) نامیده میtypisationتیپزاسیون (
نمونه واقعی و زنده بگیرد و با ذوق هنري که دارد آنها را درهم آمیزد و تیپ کمال مطلوب خود را بسازد. 

اند و این بدان معنا رفتهش نیز معموالً به صورت عام به کار میها در انواع ادبی پی) البته شخصیت287(همان، 
هاي رئالیستی مدرن و معاصر باشد . ولی در کل نویسندگان نیست که اسامی عام مخصوص نوشته

دادند براساس روش متداول در ادبیات کالسیک براي قهرمانان غیررئالیست و نیز سنت  گرا ترجیح می
ی و نامهاي سنخی انتخاب کنند که با قواعد نقد آن دوران سازگار باشد.داستان خود اسامی تاریخ

ي گزینند که نشانگر طبقههایی برمیها و قهرمانان نامنویس رئالیست معاصر براي شخصیتاما رمان
هایی که به نحوي افرادي باشد خاص محیط اجتماعی همان دوران یا همان فضاي حاکم بر جامعه باشد  نام

هاي رئالیستی متداول هستند. مسلماً اسامی قهرمانی و ه مناسب و داللت گرند و در عین حال شبیه نامماهران
داش «شوند از همین ویژگی برخوردارند: هایی که توسط نویسندگان رئالیست معاصر انتخاب مییا شخصیت

آمیز) رمضان در رمان شهري چون بهشت دانشور (با نگاهی طنز» عصمت«صادق هدایت شخصیت » آکل
در رمان دایی جان »دایی جان «زاده ،جمال» فارسی چون شکراست«(نامی روستایی و ساده) در داستان 

ناپلئون ایرج پزشک زاد و... از این نمونه هستند.
ي یک ها و اسامی نیز بر طبق همان معیارهاي پذیرفته شدهدر اثر مورد بررسی این مقاله نیز شخصیت

اند عام و ناشناس همراه و با تشریح دقیق جزئیات روحی و به خصوص ظاهري تخاب شدهرمان رئالیستی ان
که از شرایط الزم یک نوشته رئالیستی است. 

اتاقی پر از کتاب کونه هاي سیگار روي حصیر کهنه پخش و پال بود کمی دورتر تنگی تا نیمه آب کنار «
) 31ا خاکستري و... (کولی کنار آتش ،دیوار و کتابی با قوطی کبریت میان برگهایش دیواره

) در این رمان 50اي تیز (همان ،چشمانش را گشود، پیرزنی بود با لباس سراسر سیاه، عباي عربی و پوزه«
شود بلکه اسامی انتخاب شده هاي مکانی دگرگون میها با تغییر محیطهاي شخصیتنه تنها زبان و دیالوگ

گیرد. شروع داستان که در سمیه همان منطقه یا محیط مکانی را به خود میتوسط نویسنده این اثر نیز وجه ت
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رود این اسامی اي که بیشتر در آن ناحیه به کار میافتد همراه است با زبان محلی و اسامیجنوب اتفاق می
تان را گیرد که این خود یکی از مهمترین عواملی است که فضاي داسهاي غیر انسانی را نیز دربر میحتی نام

کشد و ذهن خواننده را بیشتر درگیر محیط و فضاي حوادث و تر به تصویر میگرایانهبراي مخاطب واقع
شود و در نتیجه تر میگرداند و رنگ رئالیستی داستان در نظرش پررنگرخدادهاي داستان در آن مکان می

گردد.اش نسبت به دنبال کردن داستان زیادتر میعالقه
هایی به سبک اسپانیانی نیتوك (پیرزن قبیله) کیمیا (نامادري آینه) جاشوها، شناشیر (بالکناي چوناسامی

در ساختمانهاي قدیمی بوشهر) ترانده شدن (روي زمین کشیده شدن) تفکه (مقدار بسیار اندك از یک 
د. چیز).اما از همه مهمتر این است که دیالوگ هاي شخصیت ها مطابق با مکان ها به کار می رو

ها اگر تونی قدقد کن، نباید سروصدا بدي و گرنه انداخمت بیرونوخی وخی برو بیرون هر چه می«
ها هم خواهم. این تن پوشهایت را نمی) خوف نکن آینه مهره80دروغ باشد بدا به حال دروغگو( همان ،

).38خورد (همان ،دیگر به دردت نمی
ها در مکانهاي دیگر داستان از جمله تهران مخصوص به صیتها و حتی اسامی شخحال آنکه این دیالوگ
شناسه، تو عمرش هم رانندگی ش، نوکرت هیچکی رو نمیراس و حسینی« گردد. همان مکان و منطقه می

نکرده، نه تنها رانندگی بلکه زندگی هم یخ، نوکرت و کسی فرستاده تا راه و چاه و نشونت بده، حاجیت 
)180(همان ،». شده به خاطر وجود نازنین شومااینطور یا وارد معرکه

ها رئالیستی که راوي به او داده است سمبلی است از اما آینه شخصیت اصلی داستان با تمام ویژگی
خودشناسی و حقیقت نمایی زن امروز که در جامعه مرد ساالر گرفتار مانده است و راوي داستان از حنجره 

دهد. از سمبول که بگذریم جریان زندگی آینه به زنان را در جامعه سر میعدالتی نسبت اوست که فریاد بی
ي کامالً بر مبناي اصول رئالیستی است. اینکه رئالیسم، ریشه و سرنوشت آدمی را همانند ناتورالیسم در سیطره

موجودي که داند و نیز ي تاریخ میداند بلکه بشر را سازندهجبر علمی و وراثت اسیر و غیرقابل تغییر نمی
زند نیز چنین است از قادر به تغییر شخصیت و زندگی خود است. سرنوشتی که راوي براي آینه رقم می

آل و در کشد و با آموختن هنر نقاشی بدل به شخصیتی ایدهحضیض و جبر و سکون قبیله خود را بیرون می
شود.خور براي یک نوشته رئالیستی  می

ینه، اثر نویسنده را کامالً با اصول اولیه یک نوشته رئالیستی، برجسته و و بدین گونه شخصیت و اعمال آ
از جمله -ي این اثرهاي برشمرده شدهسازد که خود باعث نادیده گرفتن بسیاري از نقصقوي برابر می

گردد.سازد میکه داستان را از فضاي رئالیستی دور می-جاي راوي در داستاندخالت و حضور نابه
ن و زمانمکا-7

مسلماً در بررسی رئالیستی یک اثر مکان و زمان الزم و ملزوم یکدیگرند. مکان از دیرباز تقریباً همان قدر 
هاي رزمی و عاشقانه .گاهی تمایز میان زمان و مکان کلی و مبهم بود، که زمان در تراژدي، کمدي و داستان
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خورد و در واقع همواره به تصور مکان پیوند میپنداشتی که از زمان داریم « مشخص نیست به گفته کلریج 
)38، 1389(الج، ». این دو بعد از داستان به دالیل بسیاري از یکدیگر جدا نیست

هاي شناخته شده بخشد ذکر نام مکانمسلما آنچه پیش از همه هویت رئالیستی به یک داستان یا رمان می
هاي داستان و اعمال آنها ساختگی ذهن نویسنده است و و واقعی است. چرا که در بسیاري از موارد شخصیت

کند. اما ذکر مکان هاي کند فضاي رئالیستی داستان را تقویت میاو با دیالوگهایی که بر زبان آنان جاري می
هاي و حکایات آثار بزرگ بخشد. در داستانواقعی بالفطره و به طور طبیعی به داستان هویت رئالیستی می

تر می شود هاي رئالیستی این آثار برجستهآید جنبههاي واقعی به میان مینیز هر جا نام مکانکالسیک ادبی 
توان به تاریخ بیهقی، سفرنامه ناصرخسرو و حکایت گلستان اشاره کرد. و نیز یکی از که از آن جمله می

هاي واقعی ذکر مکانتر باشدهاي تاریخی شاهنامه به واقعیت نزدیکاي که باعث شده  قسمتعوامل اصلی
است که توسط حکیم توس نام برده شده است.

بوشهر که قافله صفاري در آن زندگی -1در رمان کولی در کنار آتش ما با سه مکان اصلی مواجه هستیم 
هاي خاص شهر بزرگ تهران . هر کدام از این مکان ها با ویژگی- 3اقلیم فارس و شهر شیراز -2کند.می

دهد و به دنبال ها را تحت تأثیر قرار میشود و همانطور که گفته شد حتی دیالوگکشیده میخود به تصویر
ها هستند که برخوردها و شود. این مکانهاي داستان میآن ذهن خواننده بیشتر درگیر حوادث و شخصیت

ر درون آنها تغییر هاي داستان ددهد و حتی دیالوگانسانی در آنها رخ می-هاي اجتماعیها و نگرشتعامل
فرهنگی و حتی سیاسی بر زندگی -هاي اجتماعیتواند با ذکر آنها تأثیر محیطکند و بالطبع نویسنده میمی

توان حوادث و دهد نمیها رخ میقهرمانان داستان را بهتر به تصویر بکشد .  از آنجا که تمام حوادث در مکان
اسمی از مکان نبرد.اتفاقات را از مکان جدا کرد و در ذکر وقایع

سازند بوشهر، سرزمینی برد هر یک به نحوي بستر داستان را میهایی که روانی پور در این اثر نام میمکان
باشد. ساکنان نواحی یشان میسنتی که دغدغه مردمش بدست آوردن نان و سیر کردن شکم خود و خانواده

بینی و پیشگویی و نیز باشند. خرافاتی همچون فالی میاطراف این شهر غرق در باورهاي سنتی و خرافه پرست
هاي متحجرانه. نظام مرد ساالري و قوانین سنتی دست و پاگیر که به صورت یک تابو درآمد است و سنت

سرپیچی از آن را غیرممکن ساخته است. و در حقیقت به یک نوع عقب ماندگی فکري مبتال هستند که 
ود ندارد در این بین زنان بشتر از همه قربانی این عقب ماندگی فکري و افکار  دارویی نیز براي درمان آن وج

اند.متحجرانه شده
ها می دونم/ تو قبیله شما همه زنمی رقصی/ خیلی وقت آقا/ چند سالته/ نمیچند وقته آینه-(مانس)

کنن؟ هیچی تو چادر میگیرن/ مردها چه کار ي ما برخی می رقصن/ برخی فال میرقصن؟ نه آقا نه قافله
)7کنند. (کولی کنار آتش ،مانند/ برخی فقط کالگري میمی
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پور با کشاندن عرصه داستان به این مکان رسد قصد روانیدر مورد شیراز و نواحی اطرافش به نظر می
ارد برجسته کردن و به شهرت رساندن بیشتر رمانش باشد. چرا که او در این قسمت فضاي دستان را بیشتر و

اند.به عنوان ها شهرت فراوانی در بین عام و خاص جامعه پیدا کردهکند که اسامی این مکانهایی میمکان
-ها ژئومورفولوژیک ایران است که به خاطر ویژگی خاص زمینمثال دشت ارژن یکی از مشهورترین دشت

قرار گرفته است.شناسی بسیار مورد بررسیشناسی خود در کتب علمی به خصوص جغرافیا و زمین
هاي سرشناس دیگر همچون: ها و مکان)  و بسیاري از نام83همان ،»(دشت ارژن نیم ساعت استراحت«

تواند گواه این مدعا باشد و بازار وکیل، دریاچه پریشان، دروازة قرآن ،خوابگاه باغ ارم و گود عربها نیز می
دهند.از طرفی تر جلوه میتر و رئالیستیگرایانهرا واقعها فضاي داستانروي هم رفته تمام این اسامی و مکان

شروع و عطفی باشد در رشد فکري و دگرگونی تواند نماد و نقطهفضاي فرهنگی برجسته شیراز می
ها که ماندگیها و عقبفرهنگیشخصیت فرهنگی آینه یعنی سکوي پرش و فاصله گرفتن او از تحجر ها ، بی

باشد.ع و آغازش از این مکان فرهنگی میها نقطه شروي اینهمه
هاست .به ها، مبارزات سیاسی و دگرگونیو در نهایت شهر تهران شهري که محل برخورد و تضاد اندیشه

اي است که در رشد فکري و اعتقادي مردمی که به آن وارد پور مدینۀ فاضلهرسد تهران در نظر روانینظر می
ي شهري است مدرن گذارد چهرهپور از تهران به نمایش میاي که روانیچهرهشوند تأثیر به سزایی دارد. می

گرایی در آن جایی ندارد و هر چه هست پیشرفت و ترقی با مردمی پور شور و روشنفکر که خرافات و کهنه
اي که اگر انسان ي فاضلهي رئالیستی است ، مدینهي یک مدینه فاضلهو خودباوري است و نمونه برجسته

هاي وراثتی ناتورالیستی خود را جدا کرده و به پیشرفت و ترقی تواند از محدودیتخودباوري داشته باشد می
رئالیستی برساند. همانطور که آینه شخصیت اصلی داستان در این شهر است که با آموختن فنون نقاشی خود 

شود .این عمل ی روشنفکر و هنرمند میرهاند و تبدیل به زنرا از تمام قید و بندهاي سنتی و دست وپاگیر می
ي یک نویسنده رئالیست است که انسانی را از حضیض زندگی به اوج و ترقی برساند و هدف و خواسته

اي ناتورالیسم به آن اعتقاد دارند .نگذار خوار و مغلوب جبر وراثتی اي شود که عده
نتیجه 

گاهی دقیق از شالوده هاي نظري آن همچون تحلیل آنگونه که مسلم است فهم کامل تکنیک هاي رمان با آ
و بررسی پیرنگ ، شخصیت ها و مکان و زمان میسر می شود. لذا با بکارگیري این عناصر است که می توان 
به میزان مهارت ضعف و نقاط قوت نویسنده یک اثر در تسلط به شیوه ها و تکنیک هاي رایج رئالیستی 

ایج بررسی این مقاله نشان می دهد:داستان نویسی معاصر پی برد .نت
روانی پور در این رمان نتوانسته اصول و قواعد رئالیسم یک نوشته رئالیستی را با مهارت در پیرنگ -1

داستانش بکار ببرد و در بکارگیري این عناصر مخصوص پیرنگ از جمله نقطه بزنگاه یا نقطه اوج ،گره 
و سستی عمده شده است. گشایی و حالت تعلیق یا هول وال دچار ضعف
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اما در قسمت شخصیت پردازي و تیپ سازي مهارت و تسلطی را که مخصوص و الزمه یک نویسنده -2
رئالیسم است از خود به خوبی نشان داده است و با سرنوشتی که براي قهرمان اصلی داستانش آینه رقم می 

تی می سازد که کامال با اصول و معیار هاي زند از او نمونه کامل و ممتازي از یک شخصیت برجسته رئالیس
تیپ ساز ي و شخصیت پردازي این مکتب هماهنگی و سازگاري دارد.

مکان ها نیز بر طبق موازین و اصول یک نوشته رئالیستی با مهارت در داستان بکار رفته است و نشان -3
شهرت رمان خود بیفزاید بلکه با می دهد نویسنده سعی داشته با بکارگیري مکان هاي سر شناس نه تنها بر

این شیوه فضا و حوادث این اثر را براي خوانندگان واقع گرایانه تر جلوه دهد. 
کتابنامه

)،فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی، مترجم سعید سبزیان، تهران، چاپخانه هاتف، 1384ابرامز، ام ، اچ (
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) ،کولی کنار آتش، تهران، نشر مرکز، چاپ پنجم.1382روانی پور ، مینرو (
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مفاهیم اساسی جامعه شناسی در رمان کلیدر
جلیل مسعودي فرد
استادیار دانشگاه پیام نور
زینب علوي
دانشجوي دکتري دانشگاه پیام نور

چکیده
اي بر جهان ادبی هاي تازههاي مارکس افقشناسی ادبیات در قرن نوزدهم متاثّر از اندیشهجامعه

اي از ي نظریات نوینی در این زمینه پرداختند.درنتیجه مفاهیم تازهها به ارائهیستگشود.شمار زیادي از مارکس
ویژه شناسی بهوعامل جمعی وارد عرصه ي جامعهوارگیجمله، قهرمان پروبلماتیک، آگاهی ممکن ، شی

شناسی رمان گردید.جامعه
رزش هاي راستین در جامعه ي فشرده ي این مفاهیم آن است که در نوع ادبی رمان قهرمان به دنبال ا

هاي است و این شکاف میان ارزشهاي کمی شدههاي کیفی پایمال ارزشاي که ارزشواره است جامعهشی
کشاند .مرگی که تضاد میان فرد وجامعه که قهرمان وجامعه در نهایت قهرمان پروبلماتیک را به سوي مرگ می

گرآن است که خالق دهد.همچنین برخی از این مفاهیم بیانهاي فرم ادبی رمان است را نشان میاز ویژگی
است.بینی آن طبقه به وسیله ي نویسنده در رمان بیان شدهاصلی رمان طبقه ي اجتماعی است که جهان

اساس کار این مقاله بررسی این مفاهیم در رمان کلیدر، حماسه ي عظیم محمود دولت آبادي، است.
شی وارگی، قهرمان پروبلماتیک، عامل جمعی، کلیديآگاهی ممکن، ها:کلیدواژه

مقدمه
کرد که دهنده ي مارکس برکنار بماند. مارکس تاکید میهاي تکانتوانست از تاثیر نظریهنقد ادبی نمی

روزافزونفرهنگی دیگري، بازتاب ساختار اقتصادي جامعه است. گسترشيادبیات، همانند هر پدیده
د؛ هاي ادبی مارکس را در همه ي ممالک جهان متداول کرسراسر جهان، نظریهیستی درسهاي مارکسیاست

- 1380:172یسم چشم انداز جدیدي گشود که بر غالب تحقیقات ادبی تاثیر فراوان گذاشت (هال ، سمارک
174(.

ریش اآدورنو،تئودورشناسی ادبیات به نام بزرگانی چون جورج لوکاچ، لوسین گلدمن، امروزه جامعه
هرچند یافته مکتب مارکس هستند. که اکثر اینها پرورشاست.خوردهگرهائیل باختینمیخو کوهلر

م کردن ا همه به نوعی در جهت منظّات صورت گرفته، امشناسی ادبیریزي جامعههاي دیگري در پیششکو
.افکار و اندیشه هاي کسانی چون لوکاچ و گلدمن بوده است
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» حماسه ي مدرن جامعه ي بورژوایی«رمان را .وي اولین نظریه پرداز رمان استهگل به نظر لوکاچ
: 1381دهد (لوکاچ، جهان را در تمامیت خود نشان می، می خواند. از این جهت که رمان مانند حماسه 

یت اجتماعی در طول تاریخ است و مخصوصا اهمویکی از تاثیرگذارترین منتقدان نقد سیاسی لوکاچ .)402
لوکاچ نیز .)291:1386(شمیسا، هاي بزرگ و مسائل اجتماعی عصر استدر یافتن پیوندهایی میان رماناو

ت است در حالی که پردازند. به نظر او قهرمان حماسه یک ملّهمچون هگل به مقایسه ي حماسه ورمان می
رمان را لوکاچ). 197:1381است که با جامعه ي خودش تضاد دارد (ایوتادیه،دار فردي مساله، قهرمان رمان

ترین داري به کاملکه تمامی تضادهاي جامعه ي سرمایهداندمی»وارترین نوع ادبی جامعه ي بورژوایینمونه«
.)411:1381لوکاچ،است (ترسیم شدهی در آنوجه

گلدمن برخی از با پیروي از اندیشه ي لوکاچ به بحث جامعه شناسی رمان پرداخت .نیزگلدمن
لوکاچ است. مفاهیمی مارکس وهايکند که عمدتا برگرفته از اندیشهیستی را مطرح میسیم جدید مارکمفاه

کوشد به یاري این الگوها روش او می«عامل جمعی.وارگی وشی،آگاهی ممکنک،اتیمچون قهرمان پروبل
فردي ،قهرمان رماني به عقیده ي و)21:1358، رمصباحی پو»(مثبتی براي بررسی آثار فلسفی و ادبی بیابد.

حاصل است.گلدمن به ا جستجوي او بیدار است که به جستجوي ارزش هاي اصیل برمی آید.املهامس
آفریننده ي .یعنی داندبینی یک جمع میهاي فرهنگی را نه یک فرد،بلکه جهانصراحت تمام، فاعل آفرینش

د. نمود هنري می یاب،بینی آن دراثر ادبیجهانکههاي مردمی هستند، طبقات اجتماعی وگروهادبیواقعی آثار 
گذار به عنوان بنیان«تر تا جایی پیش رفت که گلدمن باگسترش این مفاهیم و ارائه ي نظریات تازه

.)123-122: 1387(عسگري ،شدشناسی رمان در حد یک رشته ي دانشگاهی شناختهجامعه
گزینش مفاهیم زیر براساس نظریاتی بوده است که شناسیباتوجه به گستردگی نظریات  جامعه
کثیري از جامعه شناسان برآن مهر تایید زده اند.

) آگاهی ممکن1
مارکس در عبارت مشهوري .آگاهی ممکن یا آگاهی طبقاتی ترجمه ي یک اصطالح مارکسیستی است

دهد که نیازي نیست بدانیم فالن میکند و در آن جا شرحاین مفهوم را ذکر میخانواده ي مقدساز کتاب 
خواهیم بدانیم که آگاهی طبقاتی رنجبران کدام است.این اندیشند، بلکه میرنجبر، یا همه ي رنجبران چه می

برد در واقع نام می» آگاهی راستین«و مارکس با عنوان » النفسآگاهی فی«آگاهی ممکن که هگل از آن با نام 
بینی را نسبت به موقعیت خودش، نسبت به آمال اي نهایت روشنیا طبقهآگاهی است که اگر یک گروه 

آگاهیحداکثر ).  «103: 1379(پوینده، رسدهاي خودش پیدا کند، به آن میخودش و نسبت به خواسته
شناسی منسجم است دهد که از دیدگاه روانبینی را تشکیل میي اجتماعی همیشه یک جهانممکن یک طبقه

).39: 1382(گلدمن، »شود.ت به صورت مذهب، فلسفه، ادبیات یا هنر بیانو ممکن اس
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داري، مستلزم حالت بیشین آگاهی به عقیده ي لوکاچ مفهوم آگاهی طبقاتی حداقل در نظام سرمایه
ندارند. شانطبقاتیداري معموالً درك درستی از منافع ي سرمایهکاذب است یعنی طبقات در جامعه

داري مثال، تا مرحله ي انقالبی، اعضاي پرولتاریا ماهیت و گستره ي استثمارشان را در نظام سرمایهنعنوابه
اند بر این آگاهی کاذب فائق دهند. بیشتر طبقات اجتماعی در سراسر تاریخ نتوانستهخوبی تشخیص نمیبه

یگاه ساختاري پرولتاریا در داخل نظام همه جااینیابند. باآیند تا از این طریق به آگاهی طبقاتی راستین دست
).196: 1388است (ریتزر، ها بخشیدهیابی به آگاهی طبقاتی را به آنداري، توانایی ویژه ي دستسرمایه

آگاهی ممکن در کلیدر
گر مبارزه ي طبقاتی است، به کرّات تمایز میان آگاهی ممکن که رمان کلیدر نمایشجاییاز

دهد. تی یا آگاهی واقعی (روزمره) را نشان میو ناآگاهی طبقا
توان در عمل نابخردانه ي شخصیتی به نام قدیر یکی از نمونه هاي بارز ناآگاهی طبقاتی را می

شود به آسانی ... با تهیه ي داس و وساطت گودرز بلخی ... موفق میوي پس از مدت ها تن«جو کرد.وجست
گیري پسر بندار، پیوندند. اما او که در درو دستی ندارد مورد خردهجمع دروگران [زمین اربابی] ب

کند. اما کینه ي او از بندار به دلیل آنکه وي ) قدیر درو را رها می179: 1383(اسحاقیان، »گیرد.میقرار
ر پسي هاست، با این عمل، کینهشترهاي پدرش را در گذشته به ارزانی خریده و اینک درصدد کشتن آن

دادن شود. نویسنده بارها به اوج نفرت قدیر از بندار و عمق تأسف وي به خاطر از دستانگیخته میبندار، بر
ي تابدو شعلهنمیهاي سخن اربابی را براست. این بار قدیر، دیگر حقارت زیر تازیانهشترها اشاره کرده

نشاند.اش را با برافروختن آتش خرمن اربابی فرو میکینه
تر از این زدن دشت،حدکینه ي خودش را بروز دادودیگر او کاري بزرگقدیر با آتش

).2112توانست بکند ..این بود که چنین کاري آخرراه قدیر بود(نمی
شد، اما آتش زدن خرمن که در واقع هر چند سهم اندکی از برداشت محصول نصیب نیروي کار می

یت بود گواه روشن بر ناآگاهی طبقاتی قدیر است نمونه ي مشابه این ناآگاهی کردن تنها منبع درآمد رعنابود
عمو مبنی بر بیرون مشاهده کرد. در این واقعه پس از آنکه مردم از حکم خان» خرسف«توان در واقعه را می

ر آب آسیاب زنند، وي در مقام تالفی گندم ها را با ریختن آنها دکشاندن گندم از انبارهاي اربابی سرباز می
کند.نابود می

توانست شد و میبود..کجا آرام وقرار میشدهیافته. برکت زمین به هدر دادهکاري بود انجام
کرد که دستی به کار و ابزار... داشت. نان گرفت؟... درد تباهی محصول را آن کس به جان حس می

).2309-2308عمو بر آب داده بود این کار کمی نبود... (سفره را خان
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گیرند. قهرمان نیز از این امر مستثنی هاي روزمره و کاذب قرار میهر فرد همواره تحت تأثیر آگاهی
دهد. در نیست. نویسنده سیر گذر قهرمان از آگاهی کاذب به آگاهی ممکن را در بستر حوادث رمان نشان می

د.کنجایی گل محمد،قهرمان رمان، خود به این امر اشاره می
ما کاري را شروع کردیم که عاقبتش برایمان کور بود، ما دست به کاري بردیم که خود 

).2787دانستیم تا چه پایه مهم و بزرگ است ( نمی

بلوچ نخستین شخصی کننده در بیداري قهرمان داشتند.قربانها نقشی تعییندر طول رمان برخی شخصیت
کند. نیرنگ آالجاقی میمحمد را متوجه حیله واست که گل

)1718محمدخان،(اي باید از ارباب هاشان پرهیز کنی گلجانب رعیت را گرفته
محمد تأکید می گیري دوگانه گلبلقیس دومین شخصیتی است که بیش از هر چیز بر رفتار و جبهه

).243: 1382رباب (شهپرراد، ورزد. به نظر او ممکن نیست کسی در آن واحد دوست رعیت باشد و همدم ا
مند خوري؟...نان دولتکنی اما شامت را روي سفره ي ارباب مینانت را با رعیت تقسیم می

کنند اما نه براي دزدند،...روي دست بلندت میدهند ونامت را میمحمد،نانت را میجماعت را مخور گل
).1727-1726کنند تا بر زمین بزنند(میاینکه در باال نگاهت دارند پسرم،روي دست بلندت 

سومین فرد و مغز متفکّر راهنماي مبارزه ي طبقاتی در کلیدر ستّار است. اوست که جنبش 
کشاند.گري به شاهراه مبارزه ي طبقاتی میمحمد را از یاغیي گلانگیختهخود

)1761-1759ا از کی بستانی؟(خواهی داد کی رحرف من با تو این است که ..باالخره می
جمله این که کند. ازمحمد را به حقایق آشکارتر میدیگر حوادثی که پس از این رخ می دهد دید گل

(شهپرراد، عمو او را وادار به قتل برادرزاده اش کنندکنند که با تطمیع خانمأموران در ژاندارمري تالش می
1382 :243.(

دهد.اش را با بینشی متفاوت ادامه میاست، مسیر مبارزهآگاهی رسیدهقهرمان که به خود
.هایی مثل آالجاقی باشمخواهم ... دست ناکسام، دیگر نمیمن حاال که ملتفت خودمان شده

.)2120خواهند از سر راه خودشان بردارند( اند که میآنها خودشان هم این را فهمیده
توان گودرز بلخی و غضنفر هاي طبقاتی میآگاه به موقعیتاز دیگر شخصیت هاي 

گیر هاي بسته ي ذهن رعیت تالشی گسترده دارند. سهم چشمکردن دریچهآبادي را نام برد که در بازهاشم
هاي وي دریافت. وي عالوه بر توان از سخنرانیکردن مردم از حقوقشان را میآبادي در آگاهغضنفر هاشم

کند.ها میهقانان را ترغیب به وصول حق از اربابدادن، دآگاهی
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داریم به خانه هامان درصد ما از سر خرمن ورمیسهمیه ي دهقانی امسال را به عالوه ي پانزده
گذاریم مثل هر سال ارباب گندم را بکشاند به انبار ... تا بعدش برویم در خانه بریم. امسال دیگر نمیمی

داریم و با گدایی و خواري وصول کنیم. امسال سهم خودمان را سر خرمن ورمیي مباشر و کدخدا ... 
).1309گذاریم دستمان زیر سنگ ارباب بماند ( نمی

گودرز بلخی نیز به عنوان دروگري که انتظار دارد نتیجه ي کار و دروگري خود را نزد خود داشته «
یل ندارد براي دریافت نتیجه ي نیروي کار خود، توبره ي باشد با دیگر دروگران هم داستان است. او اصالً م
)278: 1383(اسحاقیان، » گدایی به گردن انداخته، پیش مباشر آالجاقی برود.

خواهد. ام را بار کنندوببرند هرجا که دلشان میکشیمن از آنهاش نیستم که بگذارم مزد زحمت
بیفتم دنبال حقّ خودم....یک بار زحمتش را بیاندازم وراهام انبارکنندتا بعدش..توبره ي گدایی به شانه

چمن کار کنیم و مزدمان را از زعفرانی بگیریم؟ ( اش را بکنم؟ در قلعهام و یک بار هم گداییکشیده
1565-1566(

هایی که می کوشند بر گردد که در آن، آنجامعه به یک رزمگاه عقیدتی تبدیل می«در چنین شرایطی 
کردن آن کنند که خواستار برمالآرایی میطبقاتی جامعه سرپوش گذارند، در برابر کسانی صفخصلت

اند. با تمام این شرایط و با وجود یافته) یعنی مقابل کسانی که به آگاهی طبقاتی دست196: 1388(ریتزر، »اند.
اقتصادي به سطح هدف آگاهانه این که قهرمان نبرد طبقاتی خود را مطابق گفته ي لوکاچ از سطح ضرورت 

). اما ثمره ي حقیقی قیام، همواره در بیشینه ي آگاهی ممکن یک طبقه نهفته 197سوق داده است (همان : 
که حمایت نکردن مردم از قهرمان در واقعه ي خرسف، گواه راستین بر عدم این نوع آگاهی بود حالیاست در

خود اعتراف می کند.تا جایی که قهرمان به شکست و عامل شکست 
براي اینکه آدم شکست را باور کند، حتما الزم نیست از نهر خون بگذرد.نه،در خرسف خونی 

ي ما نشد.....اما ما شکست خوردیم.مردم در خرسف به ما جواب رد دادند.دست رد به سینهریخته
).2387کردم ( گذاشتند....در آن روز من شکست را باور

وارگی)شی2
هاي مارکسیستی از اندیشه ي بورژوازي است ترین تحلیلاز مهم» وارگیشی«یا » وارگی کاالبت«

بیگانه ي کار و وجود انسان است. این پول همان ذات از خود«).از نظر مارکس، 232: 1381(گلدمن، ب، 
.)85: 1387(کوزر، » گیرد.شود و مورد پرستش او قرار میذات بر انسان چیره می

بنابر نظر وي الگوي حاکم وارگی رامطرح می کندیگاهی طبقاتی مسئله ي شآکتاب تاریخ ولوکاچ در
آالید که روابط میان اشخاص به صورت روابط میان اشیاء کاالي شی،تمام هستی انسان را تا آن جا می
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هاي افزوده بر هستی ت).در چنین جامعه اي انسان چیزي جز یک مقدار کمی223: 1382آید (هارلند، میدر
گشته و به سوي سرگذشتی رانده هاي چندي، خردناب او نیست. بدین روي شخصیت فرد زیر پاي ارزش

شود که در زندگی روزانه چیزي جز افسانه نیست. مثال پارسایی، مردانگی و انسانیت چیزي جز می
جا که مفهوم چیزوارگی لوکاچ در تاروپود آن). اما از 75: 1358پور، (مصباحیبودهاي زیبا نخواهدافسانه

).195: 1388دانست (ریتزر، بود، چیزوارگی را محدود به سرمایه داري میشدهنظریه هاي مارکسیستی تنیده
ي کشیدن مفاهیم جدیدي از نظریه ي لوکاچ دربارهشناسی به بیرونپردازان جامعهبرخی از نظریه

پردازان است. به عقیده ي او ترین این نظریه). که گلدمن از برجسته340: 1381کا، وارگی پرداختند (البیشی
نویسد کننده اقتصاد در مجموع کردار اجتماعی است. او میوارگی به عنوان نمونه ي بارز نقش تعییننیز شی

ه بر ارزش شود؛ ارزش مبادلارزش مبادله در آگاهی انسان ها همچون خصوصیت عینی کاالها نمودار می
شود. و این در حقیقت به معناي سلطه ي عامل کمی بر عامل کیفی یا سلطه ي شیء بر مصرف چیره می

شود. نظامی که در آن انسان است. مبادله ي کاال و همچنین بازار به نظامی مستقل از اراده ي افراد تبدیل می
هاي اراده و به زائدههایی بیها به آدمکانها حاکم است. در این نظام، انسجان بر انسانحرکت اشیاي بی

شوند. به عنوان مثال ارزش خریدار براي نانوا همچون آدمکی است که وارد مغازه بیگانه یعنی اشیا بدل می
گذارد. و خود نانوا هم در بخش اعظم زندگی چیزي خوان میدارد و پول را روي پیششود، کاال را برمیمی

).45-44: 1381گر فروشندگان نیست (لووي و نعیر، جز آدمکی در برابر دی
کند و ارزش میوارگی فرایندي است که مناسبات میان انسان ها را با مناسبات میان اشیاء بیان شی

هاي کیفی پایمال یابد.یعنی آن جا که ارزشهاي راستین) چیرگی میمبادله (پول) بر ارزش مصرف (ارزش
339-338: 1381(البیکا،داند که لوکاچ آن را دستاورد جامعه ي بورژوایی میشوندی میهاي کمارزش

ها در جامعه جوي این ارزشودر حالی که جست،هاي کیفی است ترتیب قهرمان رمان به دنبال ارزشدین).ب
یابند، بنابراین رمان هاي بزرگ نوین مطلقا با مرگ قهرمان پایان می« بورژوایی امري تباه وبیهوده است 

».کندل میمبدء ناپذیر وتاریخ اجتماعی ناپذیرفتنی که آدمی رابه شیقهاي تحقّیان ارزشممرگ سازش است 
.)224: 74(سمیعی،

وارگی در کلیدرشی
دانند و رمان کلیدر، مرحله ي گذار به شبه وارگی را به نوعی محصول بورژوازي میشیهر چند 

تر آن، یعنی تبدیل وارگی را البته در مفهوم عامتوان نمودهایی از شیکشد، اما میمیداري را به تصویر سرمایه
هاي انسانی در این رمان بررسی کرد.گرفتن ارزشخصوص نادیدهانسان به ابزار تولید و به
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بورژوازي پوشش «شود، مؤید این است که میآنچه از زبان اصالن درباره ي پدرش، بندار، گفته
1380(مارکس؛ انگلس، » دریده و آن را به مناسبات صرفا پولی تقلیل داده است.همخانوادگی را ازاحساساتی

 :279(
دهد که از سفیده ي صبح تا تنگ غروب پشت دستگاه قالی بافی به همین زن، زن خودش، مزد می

).476بنشیند و ناخن به نخ بزند(
مالکان وارگی است. آنچه را که یکی از خردهاز دیگر نمودهاي شیهاي انسانیگرفتن ارزشنادیده

ارزشی است.گوید،نمونه ي این بیمحمد میکردن دو تن از رعیت به گلدر باب خفهاربابنجفبه نام 
).1848دهم ( خونی هر رعیت صد تومن.بیشتر که نیست؟ من دویست تومان می

از این فراتر رفته تا جایی که در دنیاي حقیقت در چنگال بورژوا ارزشی حرمت انسانی گاه،بی
وارگی است. وي پس از مرگ مدیار از صوقی، نامزد مدیار، نمونه ي دیگري از تبلور شی.شودشکسته می

پاید که در چرخه ي سرنوشت با گریزد، اما دیري نمیهاي اربابی (نادعلی) به امید رهایی میدست شکنجه
پیوندد. او که روزي سمبل یک عشق حقیقی بود، حال آدمک رقّاصه اي ار جیران به اهل طرب مینام مستع

آورند.کننده ي اربابی او را به حرکت در میاست که دستان تصاحب
خواست برقصاندش.دخترك معلوم بود بار اولش است..دهاتی یا ایلی بود، لوطی رخک می

هایی که بکند باالخره دخترك را میان مجلس کشاندوجلوي چشم خانتواند فکرش رادانم..کی مینمی
).712سبیل در سبیل ..تکیه داده بودند،رقصاند(

هاي قدرت هوس بورژوازي واره، حتی اقتدار عشق در پنجهگونه است که در یک جامعه ي شیاین
شود.شکسته می

کنند امشب باز هم...خودم شنیدم که ته قایممگر آن دخترك...را در پشت هفت دیوار و در بس
).2243بندار قول جیران را به جلیل ارباب داد(

کشی با این وجود، لوکاچ بر این باور است که اگر طبقه ي پرولتاریا بتواند تفاوت نیروي کار را از بهره
). 58-57: 1377اچ، وارگی رهایی یابد. و به خودآگاهی طبقاتی برسد(لوکتواند از شیباز شناسد، می

اند به این چنان که در کلیدر، برخی از اعضاي حزب و حتّی خود قهرمان با وجود نیاز اقتصادي توانستههم
آگاهی دست یابند.

) قهرمان پروبلماتیک3
رود، از مفاهیم که از تعابیر لوکاچ به شمار می» دارقهرمان مساله«یا » شخصیت پروبلماتیک«عبارت 

یشه ي گلدمن است. هگل رمان را حماسه ي بورژوایی و جانشین عصر حماسه ي قهرمانی اساسی اند
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داند. دوران شعر (حماسه) به نظر هگل دوره ي فعالیت مستقل انسان است، یعنی دورانی است که جامعه می
سان گري انهاي اجتماعی در نیامده است. پس دوره ي قهرمانیاز نظر تاریخی هنوز زیر سلطه ي قدرت

(لوکاچ وهگل، است.قهرمانی نه به معناي شجاعت و توانایی بلکه به منظور نبود تضاد میان فرد و جامعه است
است که هماهنگی تام جان و جهان (فرد و جامعه) را بیان کند ). حماسه در واقع بر آن401-402: 1381

شکند و انسان را از جامعه جدا می). اما جامعه ي بورژوایی این وحدت را درهم252: 1381(فراروتی، 
). رمان نوع ادبی است که 402: 1381گر کشمکش آرمان با واقعیت است (لوکاچ وهگل، کند. رمان بیانمی

).20: 1371شود (گلدمن، نشدنی میان قهرمان و جهان مشخص میبرخالف حماسه یا افسانه با گسست رفع
جوي وتار رمان در واقع عبارت است از سرگذشت جستگاه لوکاچ، ساخبنابراین در نظر

). منظور از 252: 1381هاي راستین(فراروتی، یابی به ارزشپروبلماتیک قهرمان اهریمنی براي دست
هایی است که هایی نیست که منتقد یا خواننده آنها را راستین بداند، بلکه ارزشهاي راستین، ارزشارزش

هاي ویژه ي خود را دهد. بدیهی است که هر رمانی ارزشبه طور ضمنی سامان میمجموعه ي دنیاي رمان را 
).20: 1371هاي هر رمان با رمان دیگر متفاوت است (گلدمن، دارد و ارزش

کند عبارت است از گرایش به سوي هایی که گلدمن براي شخصیت پروبلماتیک عنوان میویژگی
گرفتن در حاشیه ي جامعه و پیروي از هاي مبادله حاکم است، قراراي که ارزشهاي مصرف در جامعهارزش
شود یعنی انسان سرانجام انسان پروبلماتیک با عبارت منتقد و مخالف جامعه تعریف میهاي کیفی.ارزش
ي آینده و معترضی که جویاي ارزش هاي کیفی و اصیل انسانی است به همین دلیل در حاشیهدار و بیمسأله

).46-40: 1381(گلدمن،الف، گیردقرار میجامعه 
جوي تباه خود در گذشته وهاي مطلق است هنگامی که به پوچی جستقهرمانی که جویاي ارزش

رسد که نویسنده براي بیان این اندازي وجود ندارد و لحظه اي فرا میبرد، در برابر او دیگر هیچ چشممیپی
).مرگی که لحظه ي نمادین و 328: 1381(گلدمن، ب، کشاندمرگ میموقعیت، قهرمان خود را به سوي

). یعنی در فرم رمانی 252: 1381گر آگاه شدن قهرمان از بیهودگی امیدهاي بر باد رفته است (فراروتی، بیان
ست یا نماید که جامعه شرّ اشود و بدین ترتیب غالبا با مرگ خود ثابت میقهرمان تبدیل به قربانی جامعه می«

).17: 1386(زرافا، » شدن دارد.فاصله ي زیادي تا خیر

قهرمان پروبلماتیک در کلیدر
دادن قهرمان در بستر حوادث از او دهد. رمان با قرارخوبی ویژگی یک رمان را ارائه میکلیدر به

ي جدایی قهرمان را از سازد. تنگناهاي اقتصادي نخستین عاملی است که زمینه شخصیتی پروبلماتیک می
آنکه برویند، خورد، بذرها بیوقتی زمین خشکیده و تفتیده در آرزوي باران ترك می«کند. جامعه فراهم می

محمد ها را هم بر گلرو ندارند. راهزار جز مردن راهی پیشسوزند و گوسفند و بز از ساییدن پوزه بر شورهمی
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محمد براي گل).157: 1380(یاوري، »شناسد.ذارد که پایان آن را نمیگمحمد قدم در راهی میگلبندند.می
رود و با یادآوري اینکه در زمان شدن مابقی احشام به مشهد میگرفتن از دولت جهت جلوگیري از تلفکمک

کند. اما اینکرده، از آنها درخواست کمک میسربازي در سرکوب فرقه ي دموکرات صادقانه به دولت خدمت
تنها پاسخی است که از مقام مسئول می شنود :

)317برو بیرون مردکه ي بیابانی! آدم شده اي براي ما (
کشد.هاي قدرت، دردمندانه به تصویر مینویسنده حقارت قهرمان را زیر چکمه

نیاورده بود. امحمد کسی او را به جبود. وارونه ي پندار گلگرفتهمحمد راه بیابان در پیشگل
تر از محمد پیش از این خود را برجستهبودند. گلبه هر جا سر کشیده بود، دست رد به سینه اش گذاشته

داشت که چنین گم و ناچیز جلوه کند ... آن پنداشته بود که دیده نشود. هنوز هم به دشواري باور می
محمد مانده ن کالمی بود که در گوش گل... برو بیرون مردکه ي بیابانی ... سرانجام این آخری

)317بود ... فشرده ي همه ي حرف ها (
برد و با بندار پناه میبقلیچمن، بامالک قلعهتر از گذشته، ناامیدانه به خردهمحمد این بار شکستهگل

کند.ي اوصافی که از خست و فرومایگی این مرد سراغ دارد، از وي درخواست کمک میهمه
کنم با بقلی میرند. کاري بکن ... التماس میریزند و میهامان مثل برگ درخت میبندار گوسفند

).354خان ! ... ما کس دیگري را نداریم که دستمان را بگیرد (
محمد شود گلمحمد مینام. تنبان سیاه به پا و جلیقه به بر. بعد که گلهنوز مرد است. مردي بی«

بندار دوخته است تا کیسه ي بقلیگریبان فقر و نداري که چشم به احسان بابهده اي است دستآمتنگبه
محمدي که گندمی، پولی به او قرض بدهد تا سال نحسی را از سر بگذارند ... در بستر وقایع است که گل

: 1380خاکسار، »(محمد تبدیل می شود و عیاري پیشه می کند.نگران چاردانه گندمش است به سردار گل
399(

محمد یا حرکت مردمی او، سرآغاز تحول تدریجی اثر از بخش حماسی به حضور ستّار در کنار گل
یابد که پیوند ارگانیک میان فرد و جامعه ممکن نیست. میبخش رمان به معنی دقیق کلمه است. قهرمان در

هاي کمی امعه ي سرمایه داري مبتنی بر ارزشهاي کیفی است در حالی که جقهرمان پیرو ارزش
جان نیز مؤید آن است که قهرمان ).حتّی اعترافات شخصیت متزلزلی چون عباس380: 1383(اسحاقیان، است

هاي ناراستین محصور شده است.در جهانی مملو از ارزش
یک چیز حقیقت دارد. کنم به من فهمانده کهعمرم و زندگانی ام و دنیایی که در آن زندگی می

)1450فقط یک چیز و آن قدرت است، قدرت، فقط قدرت ( 
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هاي قهرمان او را در برابر مسائل در چنین جامعه اي است که به قول گلدمن زندگانی و ارزش
). قهرمان خود، پیوسته 260: 1371ها ندارد (گلدمن، نشدنی قرار می دهد که آگاهی روشنی نسبت به آنحل
کند.ین امر اشاره میبه ا

.... ما تفنگ به دست داشتیم ... و خود به خود طرف مردمی بودیم که دست هاي خالی و دهان 
هاي باز داشتند. ما بدون این که خودمان ملتفت باشیم به ارباب هاي این مردم حکم داده بودیم که آنچه 

گفتند.در این در واقع تفنگ هاي ما این را میرا که تا حاال خورده اند، برگردانند. ما این را نمی گفتیم
).2480عمو،فکرکردم مگر بتوانم راه دیگري پیدا کنم (کردم خانهاي بسیاري را فکردار من شبوگیر

شود. کننده از هر طرف سرازیر میکند. خبرهاي مأیوسمتن خواننده را براي تنهایی قهرمان آماده می
اند. را (برابر قانون سهم دهقان) بین رعیت تقسیم کنند، آن را به زعفرانی انتقال دادهآنکه محصولها بیارباب

محمد پیرامون خود ها را سرکوب کند. جهانی که گلمیرخان (یکی از ارباب ها) موفّق شده شورش دهقان
محمد و یارانش ل). پایان رمان عرصه دیگر بر گ277-276: 1382پاشد (شهپرراد، اندك فرو میساخته اندك

کامی او به خاطر دهد. تلخخورده، نبردش را ادامه میمحمد با رهبر قیامی شکستتنگ شده است. گل
عمو به ). در این رویداد خان72: 1380نشدنش از سوي مردم در حادثه ي خرسف است (خاکسار، پذیرفته

ارباب (سلطان خرد خرسفی) را از انبارها هاي گندمخواهد تا کیسهروستا رفته در مقام دفاع از رعیت می
گویی ومحمد خود در گفتزنند. گلبیرون بکشند. اما رعیت با وجود نیاز اقتصادي از انجام این حکم تن می

).145: 1383کند (اسحاقیان، عمو به این شکست و خستگی از مبارزه ي خود اشاره میبا خان
ردم که تو بدان حال از خرسف واگشتی ... آن روز بود که آن روزي من خستگی خود را باور ک

صداي مردم از هاي بیمن خستگی و شکست خود را قبول کردم. هم آن روز بود که من و تو با دست
).2480پاي درآمدیم. آن روز شروع مرگ من بود، بله مرگ ( 

ن قهرمان بیان می کند. در نبرد نویسنده علّت اصلی شکست این قیام(نبودن آگاهی ممکن) را از زبا
شوند بدین ترتیب قهرمان با مرگ خود تضاد و محمد و تنی چند از یارانش کشته مینهایی با حکومت، گل

کند.گسست میان فرد و جامعه را در نوع ادبی رمان اثبات می
عامل جمعی آفرینش ادبی

ه اجتماعی است، نه فردنویسنده. (پوینده، گلدمن تأکید معینی دارد بر این که خالق آفرینش هنري، گرو
).به عنوان مثال هنگامی که ژان و ژاك جسم سنگینی را بلند می کنند، دو عمل یا دو آگاهی خود 102: 1379

مختار وجود ندارد. در حقیقت یک عمل است که عامل آن، یک گروه دو نفره یعنی ژان و ژاك هستند. 
ه هر رفتار انسانی مستقیم یا غیرمستقیم اجتماعی و تاریخی است، مانند گیرد کگلدمن از این مثال نتیجه می

ها، زندگی فرهنگی و حتی آفرینش ادبی که داراي عامل جمعی است. وي شمار این عامل ها، جنگانقالب
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داند مانند عامل جمعی در مثال باال و عامل جمعی جنگ علیه جمعی را از دو تن تا چند میلیون نفر متغیر می
بینی گروه است. آلمان . هر اثر ادبی وابسته به گروه است؛پس هر اثر برجسته ي ادبی در برگیرنده ي جهان

کننده ي آفرینش ). بنابراین عامل تعیین92-82: 1382اي گروهی است(گلدمن، بینی، پدیدهچرا که جهان
ها ها بر مبناي آنرينگهاي اجتماعی تشکیل می دهند که جهانها و گروهنگريفرهنگی را جهان

گیرد. نمینظرنگري را گلدمن به شیوه ي سنّتی درمفهوم جهان). «231: 1381آیند (گلدمن،ب، میوجودبه
ها است یعنی نظامی از اندیشهنگري، شیوه اي است که با آن واقعیتی دیده و احساس شدهمنظور وي از جهان

).  پس به طور کلّی روش گلدمن ،پیدا کردن 61: 1381، کند (پاسکاديکه مسیر تحقق اثر را هدایت می
بینی پنهان شاهنامه، نفرت از بیگانگان بینی پنهان اثر و ربط آن به یک گروه اجتماعی است. مثال جهانجهان

بینی است این جهانشدهنمایی پهلوانان ایران و تمدن ایرانی نشان داده(ترك ها و عرب ها) است. که با بزرگ
).293: 1386ي دهقانان است(شمیسا، طبقه

انکار میانجیداند، اما نقش نویسنده را به عنوان هر چند گلدمن، طبقات اجتماعی را آفریننده ي اثر می
جمعی [گروه] در اختیار ذهن هایی است که فاعلبخشیدن به مقوله. به نظر وي نقش فرد در شکلکند.نمی

کننده ي اثر را از جمعی که هایی تعیینیعنی هنرمند، احساسات، عواطف و مقولهدهد. فرد [نویسنده] قرار می
آگاهی هاي این گروه، خودکند به این احساسات و اعمال انسانگیرد و سعی میبه آن تعلّق دارد، می

ی، به نظر وي، هنرمند بزرگ، فردي استثنایی است که در عرصه ي آثار ادب).26-25: 1379بدهد(پوینده، 
آفریند که ساختارش با ساختاري که مجموعه ي گروه به آن جهان خیالی منسجم یا تقریبا منسجمی را می

دهی ).و ارزش هنرمند در نهایت همان انسجام321: 1371گرایش دارد(جهان بینی)، منطبق است (گلدمن، 
است.

عامل جمعی آفرینش ادبی در کلیدر
بینی طبقه ي نگري حاکم بر اثر همان جهانجهانآید که میمان چنین براز تحلیل ساختار اچتماعی ر

هاي طبقات محروم و آگاه جامعه بینی رعیت یا حداکثر آگاهی ممکن در حقیقت گرایشرعیت است جهان
اعم از کارگرو عشیره و... است.   

دست استثمار طبقات فرادست جامعه است که به نوعی مورد منظور از طبقه ي رعیت، طبقه ي فرو
گیرند.اند. با این نگاه، کارگران اعم از شهري و روستایی، رعایا و عشیره در این طبقه جاي میگرفتهقرار

هاي توصیفی وي انعکاس نگاه مثبت دولت آبادي به کار و نیروي کار در آینه ي ظرافت
گوید، گویا حظّ وافر نویسنده در پناه این ش سخن میجا که از جدال سر انگشتان با تاروپود فراست.آنیافته

توصیف پنهان است.
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شد، موسی به یاد کار خود [افتاد] ... به هنگام که از راه انگشتانش در نقش نقش فرش بافته می
خود از خود کرد که مستحیل در کار و آغشته به کار و بیچندان که دیگري و حتّی خود را حس نمی

)1107؛ چنان که انگار در معاشقه می بود با کار، بی منی و تویی، گره، نقطه ي وصل. (شد در کارمی

گونه نسبت به پرولتاریا ندارد. اما تقریباً تمام دولت آبادي، هر چند، هم چون مارکس، بینشی اغراق
بخشی چون جویانه ي وي از این طبقه است.کارگران روستایی نیزهاي حمایترمان نمودي از اندیشه

آیند. موسی میشماربافی، دائمی و برخی دیگر همچون، گروهی از رعایا، کارگران فصلی بهکارکنان قالی
کارانه در خدمت بندار است. شخصیتی محافظههاي سیاسی و آگاه و بابافی با داشتن اندیشهسرکارگر قالی

کشی جبران [کارگران] همواره مورد بهرهگوي موسی با پدرش مؤید این گفته ي مارکس است که رنوگفت
).529: 1370اند (فلوزا، سرمایه
کند؟این بابقلی بندار، چطور همراهت تا می-
کنند ...ها که با فرمانبردارهاشان تا می... مثل همه ي آن-
دهد؟مزدت را به اندازه می-
دارد ... میهم پیش خود نگاهگذاشته کم است. تازه نصفی از همان مزد رانه ... کلّ مزدي که قرار-

کشی براي اینکه ریشم پیشش گرو باشد و من مجبور باشم سر کارش بمانم، اصلش را بخواهی، گرو
).526- 525است (

علی خاکی از کارگران فصلی بنداراست که در واقعه ي آتش زدن خرمن به عنوان یکی از عاملین این 
گوید،نشان از آگاهی طبقاتی .آنچه او در مقام دفاع ازخود میگیردي اربابی قرار میجنایت مورد شکنجه

بینی این گروه از رعیت است.وجهان
خواهند مرا بکشند،بگذار بکشند اما شما بدانید که من ،هرخوشه ي گندم را،اگر هم مال اگر می

ندم را آتش توانم عزیز خودم را،دشت گهاي خودم عزیز دارم.نه من نمیدشمنم باشد،مثل سر بچه
).1596-1595زنم اما گندم را نه(بزنم...فکرش هم براي من محال است.نه .من جگرخودم را آتش می

دارد تا به جاي انتقام از قدیر، چشمان وي را به عمق آن میهمین آگاهی است که علی خاکی را بر
این فاجعه ي دردبار بگشاید.

ارت یکی از بچه هاي من را سر بریده بودي، نان مردم، آمدم به تو بگویم، کاش به جاي این ک
گندم مردم با این گناه سبکی نیست پسر خداداد! این گناه سبکی نیست! ... یا بگذار و برو یا سر بگذار و 

)1605بمیر! (
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ي رعیت است که نویسنده به زیبایی رد انگشتان استثمار را بر گلوي این دیگر گروه طبقه» عشیره«
حاصل زمین با خشکسالی و کنده از دروي بیمردان خانوار کلمیشی، دل«است ها به نظاره گذاشتهنشینبانبیا

(نوري عال، » هاي عمیق حیاتشان، دچار بیماري و مرگ العالج است.گریبانند. دام و حشم رشتهبهفقر دست
خوبی عمق درد و رنج این است بهآبادي که خود از خطّه ي کویر است، توانسته) دولت34: 1380
دهد.ها را به خواننده انتقالنشینبیابان

چهره ي مردان کلمیشی در هم بود، گره کوري بر هر پیشانی، شیار چین ها گودتر شده و 
).241بود. باران بال ... (چشم ها، راوي هراسی عمیق بودند ... پیچشی یگانه در کار افتاده

عمو بگوید: تواند چنین دردمندانه از زبان خانباشد میرا چشیدهنویسنده اي که طعم فقر 
)227جگر شده ... (بهکرمحشمسیاه بر سر کن بلقیس! 

کند. این چنین به راستی سیاه بر سر باید کرد آن هنگام که حادثه اي تمام زندگی ایلیاتی را فنا می
اند.نه خماندهاست که زنان نیز در زیر سنگینی این مصیبت شا

براي زن ایلی چه بال به جان گوسفند بیفتد چه به جان خویش، توفیرش چندان زیاد نیست. پس 
).233سوزاند (نظاره ي جگر سوراخ شده ي گوسفند، جگر او را می

کند به به راستی کدامین خواننده است که عمق دردهاي نهفته در این تصویري را که نویسنده ارائه می
ان درنیابد.ج

عمو که بلقیس جگر [کرم زده] را پیش سگ انداخت، سگ ... آن را به دندان گرفت ... خان
ناگهان جگر سفید را زیر دندان سگ دید از جا جهید و پیش از آنکه پا به گریز گذارد تکّه هایی از جگر 

.)229را از الي چنگال و دندان هایش بیرون کشید (
هاي طبقه ي فرادست است. دردهایی که در پینه دست و داراییه دردهاي طبقات فروکلیدر نمایشگا

ستیزي، احقاق حقّ رعیت و مبارزه با نظام ها نهفته است. ظلمنشیني دستان کارگران و شیار پیشانی کوچ
دهد.عالوه براین، سرتاسر رمان تحت سیطره ي اندیشه ي بینی این طبقه را تشکیل میحاکم جهان

جویانه ي نویسنده از این طبقه ي اجتماعی است. حمایت او به عنوان داناي کل از رعیت و نفرت او حمایت
شناسانه، خالق اصلی رمان، انداز جامعهازنظام حاکم همه گواه عینی بر صدق این مطلب است. پس، از چشم

شکلی منسجم و تخیلی بیان هاي آن را به ها و اندیشهطبقه ي اجتماعی رعیت است که نویسنده گرایش
کند.می

نتیجه گیري
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از منظر مارکسیستی کلیدر به حقیقت ویژگی یک فرم رمانی را داراست.قهرمان در جامعه ي شی واره 
هاي انسانی پایمال مبادالت کمی گردیده وحرمت انسانی تا اي که ارزشهاي کیفی است.جامعهبه دنبال ارزش

قهرمان در رمان کلیدر که  آگاهی خود را از سطح ضرورت اقتصادي ؛استلیل یافتهحد کاالي اقتصادي تق
تا هدفی آگاهانه ارتقا داده است در می یابد که شکافی عظیم میان او وجامعه وجود دارد پس  با ارزش هاي 

ت واین در ناراستین جامعه به مبارزه برمی خیزد اما پیروزي در گرو بیشینه ي آگاهی ممکن یک جامعه اس
ي استثمارشان بی خبرند بنابر این تالش قهرمان به علّت عدم حالی است که در کلیدر برخی هنوز از گستره

شودونویسنده قهرمان را به سوي مرگ می کشاند.مرگی که بیان میحداکثر آگاهی ممکن با شکست مواجه 
گر تضادمیان فرد و جامعه در فرم ادبی رمان است.

ها،فرهنگ ومذهب،ساخته ي یک عامل جمعی است، من، همچنان که انقالبنظر گلدبربنادیگر آنکه 
گر حقیقی رمان آفرینش ادبی نیز نتیجه ي تجربیات یک طبقه یا گروه اجتماعی است. به نظر وي آفرینش

به اینکه است. در نتیجه با توجهبینی آن گروه به وسیله ي نویسنده در اثر بیان شدهگروهی است که جهان
بینی طبقه ي رعیت است، پس این طبقه در واقع خالق اصلی رمان محسوب تمام رمان تحت تاثیر جهان

هاي گروه دادن به گرایشکند.وي نقش نویسنده را در انسجامشود.البتّه گلدمن نقش نویسنده را انکار نمیمی
گیرد و در اثر ادبی به آن، شکل منسجم و یعبارتی این نویسنده است که مقوالت را از اجتماع مداند.بهمی

همچون شاهکار ادبی کلیدر ؛دهد که به اعتقاد گلدمن شاهکارهاي ادبی نتیجه ي نبوغ نویسنده استتخیلی می
هاي گروهی را که خود بدان تعلّق دارد در نهایت انسجام به نمایش ها افکار و اندیشهکه نویسنده گرایش

آبادي در بیان این اندیشه ها این اثر را جاودانه کرده است.است و نبوغ دولت گذاشته
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بررسی سبک شناسی شعر شفیعی کدکنی در دفتر از زبان برگ
1دحسین مطلبی نژا

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده

پیشرفت فرهنگ و تمدن و مظاهر دنیاي جدید از نکات مهم و درخور توجه در آفرینش لغات،
شاعر از رویکردهاي مختلف دنیاي تکنولوزي و اصطالحات و ترکیبات در عرصه زبان محسوب میشود.

ن دسته زءآج» شفیعی«شعر خود بکار گرفته است. هاي جدید درنشمدرنیته ازجمله وازگان علوم و دا
باورهاي خصوصی و ویزگی هاي روانی خود،گونه اي خاص از هاي فکري،شاعرانی است که بنابر گرایش

زبان شعر را به خود اختصاص داده است. درشعر او زبان گسترش پیدا میکند و او به آسانی توانسته یافته 
را بیان کند. او در شعرش بیش از هر چیز دیگري از زبان بهره میگیرد و در بکارگیري هاي شاعرانه خود

گان امروزي نهایت سعی خود را میکند و بدیع ترین تصاویر را با زیرساخت وازگان عصر جدید می ژوا
.به دنخستین مجموعه شفیعی است که او را به عنوان شاعري نوپرداز معرفی می کن» از زبان برگ«.آفریند

اذعان اکثر پژوهندگان شعر معاصر و به ویژه شفیعی کدکنی، شاعر در این دفتر به هویت شاعري خود دست 
گان جدید و امروزي در حوزه ژبرجسته ترین شاخصه ي سبکی شعر شفیعی که با استفاده از وایافته است. 

رنگ امروزي دارد.بکار گیري ي( بیان)از آن بهره میگیرد تشبیه است.عناصرتشبیه موجود در شعر شفیعی 
گان جدید، در شعر شفیعی از عوامل تازگی ژبا تکیه بر وا-بیشتر از نوع جاندار پنداري(تشخیص)-استعاره

زبان و فضاي شعري محسوب میشود. بکارگیري زبان تازه در شعر و درعین حال توجه به عناصرزبانی کهن 
ن کهن، زبان شعري شفیعی را از سایر شاعران شعر سبک در شعر فارسی، با توجه به سروکار داشتن با متو

نیمایی متمایز کرده است.
شعر، سبک شناسی،سبک نیمایی، شفیعی کدکنی،از زبان برگها:کلیدواژه

مقدمه:
بررسی مطالعه این دو .بیشتر در دو حوزه ي زبان وبیان قرار داردجستاربررسی و تحلیل در این بنیاد 

قرار گرفته است. سبک شخصی هرشاعر در یک سبک خاص از رهگذر تکرار و باب  در حوزه ي کاري
به دنبال نیما شاعران بسیاري ذوق و قریحه ي خود را در خورد.بسامدهاي شاخصه هاي آن سبک رقم می

از شاخصه هاي زبانی و بیانی خاص خود شاعري در قالب نیمایی امتحان کرده اند. هرکدام از این شاعران 
. ازمیان کسانی در سرودن اشعار نیمایی دستی بر آتش نهاده و تجربیات زیستی خود را در قالب ندبرخوردار

شفیعی کدکنی بعنوان یکی از شاعران صاحب سبک شعر نو به منصه ظهور رسانده شفیعی کدکنی می باشد.
گر شاعران این در این سبک شعري از ویزگی هاي خاص ادبی و زبانی برخوردار است که صداي او را از دی

motallebinejad70@gmail.com.1
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»از زبان برگ در واقع مظهر هویت شاعري و سبک شخصی اوست.«سبک متمایز ساخته است. 
)181:1379(بشردوست،

از شاخصه هاي عمومی شعر نیمایی.
(سمبولیسم اجتماعی) میتوان در موارد زیر اینگونه فهرست کرد:

استفاده از زبان نو،لغات و اصطالحات عامیانه-1
ان و بیان نمادیناستفاده از زب-2
بهره گیري از طبیعت-3
زبان تند و انتقاد اجتماعی-4
بکارگیري تشبیه -5
جاندار پنداري طبیعت(تشخیص)- 6

سبک و عناصر سبک ساز:
اي عربی و به معنی گداختن زر و نقره است ولی اُدباي اخیر سبک را به طور مجازي به معنی سبک واژ«

کلمه سبک .«اند. اروپائیان قرار داده» استیل«و تقریباً آن را در برابر اندطرز خاصی از نظم یا نثر به کار برده
هاي طرز، طریقه، سیاق، شیوه و ي کتاب مجمع الفصحاي هدایت در کنار واژهبار در مقدمهبراي نخستین

خاصی از طرز «اُدباي قرن اخیر سبک را مجازاً به معنی )«275ـ276: 1383داد، »(معادل اینها به کار رفته است.
که چگونه سبک شیوه بیان خاص نثر یا نظم است؛ یعنی این) «15:1386بهار،»(انداستعمال کرده» نظم یا نثر

کند. تجزیه و تحلیل سبک شامل بررسی گزینش واژگان، شکل اي مشخص مطالب خویش را بیان مینویسنده
» هاي قابل درك زبان نویسنده است.یوهها و شها و بسیاري از جنبهکالم، شگردها، نوع جمالت و پاراگراف

ي سبک، در تمام مراحل از انتخاب موضوع گرفته تا نوع ) شاعر و نویسنده به واسطه663: 1377(کادن، 
در بررسی و تجزیه و تحلیل «نهد)کلمات، لحن و سیاق تألیف عناصر گوناگون، تأثیر خودرا بر اثر برجا می

ي ارتباط ها، طریقهات بیانی او از قبیل واژگان، ساختار و تنوع جملهسبک هر نویسنده یا شاعر، به خصوصی
) 125: 1376(میرصادقی، » شودهاي کالم او توجه میچنین به آرایشمطالب و ترتیب و تنظیم فکر و هم

هرشخص یا شخصیتی،به علت سابقه ي خاص خود،بیانی خاص پیدا میکند؛فضاي کالمی خاص در 
ه اي فضاها با فضاهاي دیکر فرق دارد.به دلیل آنکه تجربیات آن شخص،جدال هاي ذهنش پدیدار میشود ک

درونی و حوادث شخصی،خانوادگی و اجتماعی او،زمینه هاي فردي و اجتماعی او، از او آدمی میسازند که 
)آن ویژگی بارز را که از تاثیر متقابل عناصر سبکی 1380:432داراي خصایص کالمی خاص باشد.(براهنی،

) 57:1368می نامیم.(عبادیان،» شاخصه ي سبکی«ختلف از بررسی سبک شناختی متن حاصل می شود م
وجود نمونه هاي پراکنده از شاخصه هاي سبک ادبی در شعر یک شاعر چندان اهمیت ندارد بلکه بسامد، 
رسیدن به فردیت شاعرانه و کسب توفیق شرط اصلی صاحب سبک بودن است.(حسن پور 
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) تنها عناصري در سخن مناسبت سبکی می یابند که نویسنده در گزینش و کاربردشان مختار 89:1384آالشتی،
عناصر «باشد؛این عناصر عوامل زبانیی می باشند که سبک متن سخن را میسازند.آنها 

در واقع مظهر هویت و سبک شخصی شفیعی به حساب می » از زبان برگ) «1368:57اند(عبادیان،»سبکی
دست نیافته است؛که از این دفتر قبلی خود هنوز به ذهن و زبان و ساخت و صورت مشخصیآید.در دو اثر

به بعد به ذهن و زبان یکدست، دست پیدا میکند.به طوري که می تواند مورد تقلید بسیاري از شعرا قرار 
)181:1379بگیرد.(بشردوست،

زندگی و شعر شفیعی:
ش در کدکن نیشابور به دنیا آمد.تحصیالت خود را در ه.1318به سال دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی«

همین شهر گذراند و در دانشکده ي ادبیات مشهد در رشته ي ادبیات فارسی مدرك لیسانس گرفت تا اینکه 
در دانشگاه تهران به تحصیالت خود ادامه داد و موفق به کسب مدرك دکتري در این دانشگاه 

شاعران آگاه روزگار ماست.وي شاعري را باشعر سنتی خاصه م.سرشک از«) 130:1379،(بشردوست»شد.
که در واقع آغاز کار شاعري اوست؛ نمودار قدرت و آگاهی وي » هازمزمه«غزل شروع میکند و مجموعه ي

از شعر کالسیک فارسی است. با این همه خیلی زود قالب و بیان کالسیک را رها میکند و به سوي شکل و 
بدون شک در میان شاعران سبک نیمایی شفیعی «) 217:1358(زرین کوب،»می آورد.بیان شعر نیمایی روي 

جایگاهی انکارناپذیر دارد. و به همراه نیما،شاملو،اخوان،فروغ و..... از شاعران برجسته ي سبک نیمایی 
از زبان برگ نخستین مجموعه شعر شفیعی است که او را بعنوان شاعر نوپرداز معرفی « محسوب میشود.

) 218پیشین:»(میکند.
از زبان برگ نشان دهنده ي تحول شاعر است و یافتن زبان و راهی مشخص که در اثر قبلی شاعر نبود. «

از زبان برگ در واقع ) «273:1387.(حسین پور چافی،»از ویژگی هاي این مجموعه طبیعت گرایی است
ی که دور از همه ي دروغ ها و نیرنگ پیوندهاي عمیق و انسانی و پرعطوفت را با طبیعت اصیل و واقع

بیشتر به طبیعت روي کرده است » از زبان برگ«) م.سرشک در 225:1358.(زرین کوب،»هاست،نشان میدهد
)229و این طبیعت گرایی نیز شعر او را سرزنده و پویا و شفاف کرده است.(پیشین:

زبان -1
شعر شفیعی:زبان 1-1

ي ها و خیال آفرینی ها،از زندگی مردم و جامعه به دور نیست و شعر این دوره با همه ي تصویرساز
شاعران این دوره حکم زبان گویاي ملت ایران به شمار می آیند.اولین مسئله اي که از لحاظ تکنیکی در شعر 
این دوره داراي کمال اهمیت است،مسئله ي تحول زبان شعر فارسی است.به هرحال زبان شعر این دوره با 

خصایص تکنیکی این دوره به طور کامل تغییراتی پیدا کرده «دوره هاي قبل کامال متفاوت است زبان شعر 
است.زبان این دوره، اندك اندك به زبان کوچه نزدیک میشود.چه از لحاظ نحو و چه از لحاظ صرف یعنی 
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. )40:1383عی،شفی»(واژگان.فرم شعر این دوره از فرم هاي تثبیت شده ي کالسیک بیش و کم فاصله میگیرد.
هاي تمثیلی شعر معاصر اي از بارورترین زبانزبان شعر او فصیح و دقیق و روشن است.او با شعر خود گونه

شود.زبانی نرم و پرتوان را به نام خود ثبت کرده است.در شعر او اثري از مغلق گویی یا پرگویی دیده نمی
رسددارد،تصاویر خیال در شعر او به اوج می

زجمله شاعران عصر حاضر است که روح تحول نیمایی را در شعر خود زنده نگاه میدارد و شفیعی ا«
همیشه مثل خود نیما به دنبال ظرفیت هاي جدید شکلی و محتوایی است و می خواهد اشکال ذهنی و عینی 

است.این زبان شعر شفیعی استخوان دار و در عین حال رس«)428:1380.(براهنی،»جدیدي را وارد ادبیات کند
زبان پشتوانه اي استوار دارد.هم میتوان ریشه هاي آن را در شعر کالسیک جستحو کرد و از سوي دیگر در 

م. سرشک در کار ساختن زبان است؛ زبانی «)128:1378(عباسی،»شعر اصیل امروز، مایه هاي آن را یافت.
ن در هم سرشته است،این فنی و زیبا و از جهاتی شکوهمند. ماده هایی که براي ترکیب این زبا

)178:1351(کیانوش،.»هایند
.کلمه هاي جاندار کهن1
.کلمه هاي امروز2

نمونه هاي کلمات کهن را میتوان در قطعه هاي شعري دفتر از زبان برگ مشاهده کرد:
سفر ادامه دارد و شب از کناره می رود

گریوه ها و دشت هاي رهگذر
ان برگ،عبور)دوباره شکل یافتند و روشنی (از زب

درمنزل خجسته ي اسفند
همسایه سراچه فروردین

باشاخه هاي ترد بلوغ جوانه ها
باران به چشم روشنی صبح آمده است(از زبان برگ، چشم روشنی صبح)

در توس، در نشابور ، در ري
لس آن را شب تیره نماید یادر فضاي قرطبه (شهري در اسپانیا که فینیقی ها بنا کردند و خلفاي اموي اند

پایتخت خود قرار دادند)
در خواب مادرید(شب در کدام سوي سیه تر)

بهل اي شکوه دریا که ز جو کنار ایام
ننهد به باغ ما گام سرود جویباران 

.....به ستاره برگ ناهید نوشتم این غزل را
که بر این رواق خاموش به یادگار ماند(درخت روشنایی)
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ایق را، دستی به نفرینمن نیز می دانم که یاران شق
از ستاك صبح پرپر کرد (براي باران)

من در این سوي این ترعه ي خون
تو درآن سوي آن باغ آتش

وز دگر سوي ابر و باران و تنهایی من (شب به خیر)
تویی تنها که می فهمی 

زبان و رمز آواز چگور نا امیدان را (درین شب ها)
در خیمه ي مجنون دلتنگ کدامین شب

بر توسنی دیگر براي مرگ شیرین گوارایی
زین و یراق و برگ می بندند ( از پشت این دیوار)

و در کنیسه ي گل هاي ساده ي مریم
مجال شوق و نیایش نمی دهد ما را ( نماز خوف )

امروز:و تعبیراتکلمه ها
سفر ادامه دارد و من از دریچه ترن

ه می کنم (عبور)به کوه ها و دشت ها سالم عاشقانه اي روان
اینجا قناري هاي محبوس قفس پیوند
این بستگان آهن و خو کرده با دیوار

برچوب بست حس معصوم سعادت هاي مصنوعی
با دانه اي، فنجان آبی، چهچهی آوازشان خرسند (گل هاي زندان)

در پیچ و خم هاي خیابان هاي غرق اردحام آهن و پوالد
ار راه رنگ بازي ها)زیباترین رنگ ها سبز است. (در چ

در پاسخ ترنم این شور و اشتیاق
خاموشی گلوله ي سربی است

در خون گرم سینه ي قرقاول جوان (خاموشی گلوله سربی)
او می ستاید عشق را در روزگار قلب مصنوعی

او می ستاید صبح را در قعر شب با لهجه ي خورشید (آواز بیگانه)
به هاي ساده ي ده رادر قرن بی ایمان ، او می ستاید کل

در روزگار آهن و سیمان(آواز بیگانه)
هنجارگریزي واژگانی:1-2
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گاه شاعران به ساختن واژگان تازه با گریز از شیوه هاي معمولی ساختن وازه در زبان هنجار میزند. این «
گانی ژگریزي وانوع هنجارگریزي بر شکوه،شگفتی و تاثیر شعر می افزاید و باعث غناي زبان می شود. هنجار

)49:1373(صفوي،»یکی از شیوه هایی است که شاعر از طریق آن زبان شعر خود را برجسته میکند.
شاعران بزرگ نه تنها در حوزه ي معنا آفرینی و تصویرسازي خوش درخشیده اند که در غنی سازي «

شاعران معاصر نیز ساخت حوزه ي واژگان و گسترش قلمرو زبان بیشترین سهم را داشته اند.درشعر برخی از
واژگانی جدید کوشیده اند. شفیعی نیز با ساختن واژه ها و ترکیبات جدید در این راه کوشیده 

)1388عنایتی،-.(روحانی»است
از آنجا که شفیعی پدید آوردن هرگونه ترکیب جدید را با بهره گیري از دانش لغوي و بر پایه ي دستور 

اف و آشفتگی نمی انجامد.زبان انجام میدهد،کارش به انحر
شاعر به خاطر اشرافی که «این ویژگی شعري شفیعی در دفتر از زبان برگ نمود باالیی پیدا کرده است و 

»( بر متون کالسیک دارد ، به راحتی میتواند دست به خلق واژگان و تعابیر نو همراه با تصاویر بدیع بزند.
)191:1379بشردوست،

دریچه ي ترنسفر ادامه دارد و من از«
به کوه ها و دشت ها سالم عاشقانه اي

)عبور»(روانه می کنم
اینجا قناري هاي محبوس قفس پیوند
این بستگان آهن و خو کرده با دیوار

برچوب بست حس معصوم سعادت هاي مصنوعی
)گل هاي زندان»(هرگز نمیدانند کاین تنگناشان پرده ي شور و نوایی نیست

ه ي زبانی شفیعی در دفتر از زبان برگ:از دیگر ترکیبات تاز
باغ بهاران صبح بیداران

آرامش و شرم سکوت شسته ي صحرا
اندیشه ي معصوم گل ها در بهاران در شب باران (در چار راه رنگ بازي ها)

وقتی من سوي تو می آیم
از ارتفاع لحطه هاي شوق

)یا ژرفناي تلخ و تار صبر....... (در چار راه رنگ بازي ها
در منزل خجسته ي اسفند

همسایه ي سراچه ي فروردین
باشاخه هاي ترد، بلوغ جوانه ها
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باران به چشم روشنی صبح آمده است (چشم روشنی صبح)
شب هاي نیل چهر، شب هاي تیره اي که نمی دانم

پستانک کدام ستاره ، تاریکی شما را 
این گونه شیر می دهد از مهر (شب در کدام سوي سیه تر)

آخرین برگ سفرنامه باران این است
که زمین چرکین است. (سفرنامه باران)

موتیف:1-3
موتیف عبارت است از فکر،موضوع و مضمون یا درون مایه ي اثرادبی که در قالب هاي زبانی و بیانی «

لبا ذهنیت و یک شاعر از آنها بهره میگیرد و این فکر،موضوع در درون یک اثر ادبی نمود پیدا میکند موتیف غا
حساسیت هنرمند به یک موضوع یا پدیده است که این موتیف ها هم معنایی اند و هم تصویري.مساله ي 

)125:1384(حسن پور آالشتی،»بسامد و تکرار این موتیف ها در شعر اهمیت بسزایی دارد.
اي شاعر دارند. چندین واژه است که شفیعی پیوسته آنها را بکار میگیرد و حکم سوگلی واژه ها را بر

کاربرد این موتیف هاي واژگانی در شعر شفیعی عالوه بر تصویرسازي شاعرانه اي که در آثار او نمایان 
است،از بار عاطفی و احساسی برخوردار است و خواننده با آن ارتباط برقرار میکند.موتیف هاي بکارگرفته 

نیز هستند وتصاویر گوناگون از رهگذر آن ها شده فقط جنبه ي واژگانی ندارد و گاه داراي ارزش تصویري 
شکل میگیرد. این تصاویر انقالبی را در شعر شفیعی ایجاد میکند.

عناصر سازنده ي تصاویر و ایماژهاي شعري این دوره بیشتر از دریا و موج و صخره وباران و ارغوان و «
براي او نماد زندگی است و گویی شقایق مایه میگیرد. مایه هاي شعر شفیعی بیشتر از طبیعت است.طبیعت

)223:1368زرین کوب،».(طبیعت را با انسان در می آمیزد
ابر و باد و باران و کشتزاران،گل هاي ساده،جویباران،این ها چنان در شعر شفیعی جاري است که گویی «

اران گرایش شاعر فردیت خود را در جامه ي پاك آنها کمال میبخشد.از فرزندان طبیعت بیش از همه به ب
)172:1351کیانوش،».(دارد

شاهدمثال:
اي باد ! اي صبورترین سالک طریق

اي خضر ناشناس
که گاهی به شاخ بید
گاهی به موج برکه و
گاهی به خواب گرد

دیدار مینمایی و پرهیز می کنیایام تشنه کامی ما را
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از یاس هاي ساحل دریاچه ها مپرس
( برگ از زبان باد)کنیآنجا که از شکوفه شکر ریز می 

چو نگاه روشنت هست چه غم که برگ ها را
به سحرگهان نشویند به روشنان باران

به ستاره برگ ناهید
نوشتم این غزل را

که برین رواق خاموش
به یادگار ماند

ز زبان سرخ آالله شنیدم این ترانه
که اگر جهان بر آب است

ترنم تو بادا و
وشنایی)(درخت رشکوه جاودانه

من نیز می دانم که در این سوك
یاران را

یاراي خاموشی گزیدن نیست
اما تو می دانی که در این شب

دیوارهاي خسته را
(براي باران)تاب شنیدن نیست

اي کاش آدمی وطنش را
مثل بنفشه ها

در جعبه هاي خاك
یک روز می توانست

همراه خویشتن
ببرد هر کجا که خواست

شناي باراندر رو
(کوچ بنفشه ها)در آفتاب پاك

بیان:-2
سمبلیسم:1-2
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یکی از خصلت هاي شعري این دوره نگرانی .از جمله عوامل تغییر فرم شعرنو، عوامل اجتماعی است«
شاعران نسبت به پیرامونشان بود.شاعر به طور وسیع، نه تنها درگیري با امپرالیسم را در محیط زندگی خود 

)57:1383(شفیعی،»ه آن را در سراسر جهان می نگرد و تصویر می کند.میبیند، بلک
اش گفتنی هاي شعريهاي به کار رفته در مجموعهگراست،اما آنچه درباره نمادم.سرشک شاعري نماد

هاي مربوط به طبیعت اخذ و اقتباس شده یا متن است این است که این نمادها یا از عناصر و پدیده
اند. کدکنی با زیر و بم الفاظ فارسی بسیار و ادبی و اساطیري گذشته فارسی برگرفته شدههاي فرهنگیمیراث

هاي زیبا و نو خالقیت فراوان دارد.او در شعر از دیدگاهی انسانی و اجتماعی آشناست و در ابداع ترکیب
تاثیر ورتی دلکش و پرهاي زیباي جهان شاعرانه خود را به صها و پدیدهها و دریافتگوید و اندیشهسخن می

به دلیل شرایط سرد و سخت جامعه، ترس ، 32در سال هاي پس از کوتاي سال .داردبه خواننده عرضه می
خفغان و سانسور،شاعران مجبور به استفاده از زبان و بیانی نمادین شدند و در این زبان نمادین از عناصر 

عر سبک نیمایی در شعر خود از طیف واژگانی خاصی طبیعت بیشترین بهره را گرفتند.بهمین سبب شاعران ش
براي بیان مسایل اجتماعی بهره جستند که بیشتر این واژگان از حوزه ي طبیعت گرفته شده 

شعرسمبولیک که بخشی از شاملو،سپهري،فرخ زاد،شفیعی و... را در بر میگیرد، داراي دستور زبانی «است.
ی مطنطن، وازگانی کهن شیوه و مجموعا متاثر از سنت سرراست و هماهنگ باهنجارهاي مالوفف لحن

است.زبان بیانی این اشعار از مقادیر گوناگونی شعار،تشبیه،استعاره و نماد برخوردار است.در شعر سمبولیک 
ایرانی برخالف سمبولیسم اروپایی، فرم گرایی مدرن حاکم نیست.سمبولیسم در ایران محتوا محور است.نشانه 

رود:شبنم و.... نشانه هاي اساطیري: کودك،ریباس:مرغ آمین و.... نشانه صبح،باران،شب،هاي طبیعی:آب،
حالج و... مجموعا به امور اجتماعی روي دارند و در غایت نمادهایی اجتماعی ،هاي مذهبی: نجات دهنده

گی است و مایه هاي شعر شفیعی نیز از طبیعت است. طبیعت براي او سمبل زند) « 51:1383تسلیمی،»(اند.
گویی طبیعت را با انسان در می آمیزد و پیام هاي شاعرانه و اصیل خود را با زبانی که همه بفهمند در فضاي 
شاعرانه ارئه می دهد.او به وصف طبیعت نمی پردازد و مانند شاعران گذشته تجسم از زیبایی هاي طبیعت را 

)234:1358زرین کوب،»(سمبولیک ارائه می دهد.ارائه نمی دهد.طبیعت را با انسان در می آمیزد و حالتی 
نمونه هایی از شعر شفیعی که در آن ها شاعر با زبانی سمبولیک به بیان اهداف اجتماعی خود دست زده 

است:
من می شنیدم از لب برگ

این زبان سبز
در خواب نیم شب که سرودش را

در آب جویبار
بدین گونه شسته بود
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تناوردرختدر سکوت اي
اي آیت خجسته ي در خویش زیستن

ما را
(مرثیه درخت)حتی امان گریه ندادند
هیچ کس هست

که اندیشه ي گل ها را
از سرخ و کبود

بنگرد صبح در آیینه ي رود
ن خانهیا یکی هست دری
که همسایه شود

با سرودي که شفق می خواند
(مزامیر گل داوودي)بر لب ساحل بدرود و درود ؟

سرود دیگیر سر کن!باران
من نیز می دانم که در این سوك

را یاراي خاموشی گزیدن نیستیاران 
اما تو می دانی که در این شب

دیوارهاي خسته را
(گل هاي زندان)تاب شنیدن نیست

تشبیه:2-2
شعر شفیعی شعر خطی و مستقیم نیست.شفیعی به خاطر تسلطی که بر متون فارسی،دستور زبان فارسی و 

از این مهارت هاي خود به خوبی بهره می برد و بالغت ادبی دارد،در سرودن شعر به طور ناخودآگاه وضمنی 
درهنگام سرودن شعر با استفاده از ابزارهاي شعرسازي قوي و پرکاربرد دربین شاعران به خلق تصاویر تازه 
دست می زند.ازجمله صناعات پرکاربرد در شعر شفیعی را می توان، تشبیه و دیگر صناعات تشبیه محور 

رد.مانند استعاره و تشخیص نام ب
تشبیه یکی از پرکابردترین عناصر بیانی است که تمامی شاعران بهره برده اند.چه در شکل تشبیه گسترده و 
چه فشرده.از دیگر عناصر بیانی که شفیعی در شعر خود از آن استفاده کرده است، تشبیه است. این کاربرد 

مود سبک شناسیک یافته است و اگر نبرخوردار است و در شعر اوبسامد باالیی در شعر شفیعیازبیانی
صنایعی که شفیعی از آن ها در شعر خود به کار برده است بسنجیم،این صنعت در ن را با دیگرآبخواهیم 
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یکی ازقابلیت هاي تشبیه درشعر شفیعی تنوعی است صدر صنایع شعري مورد استفاده شفیعی قرار می گیرد.
خلق تصاویر ملموس و زیبا با بهره مندي آگاهانه و .استکه شاعر در تشبیهات خود از آن بهره گرفته

هوشمندانه از رهگذر صنایع ادبی و باالخص تشبیه صداي شعر شفیعی را از بین سایر شاعران سبک نیمایی 
با این وجود نمونه هایی از تشبیه در شعر شفیعی وجود دارد که قابل توجه است و به زبان متمایز کرده است

ایز بخشیده است.او تازگی و تم
دیري ست

مثل ستاره ها چمدانم را
از شوق

ماهیان و تنهایی خودم
پر کرده ام ولی

مهلت نمی دهند که مثل کبوتري
(قصدرحیل)در شرم صبح پر بگشایم

اي کاش آدمی وطنش را
مثل بنفشه ها

در جعبه هاي خاك
یک روز می توانست

همراه خویشتن
(کوچ بنفشه ها)ستببرد هر کجا که خوا

گلروشناییتو درخت
مهر برگ و بارت

تو شمیم آشنایی همه شوق ها نثارت
تو سرود ابر و باران و طراوت بهاران

خت آشنایی)(درهمه دشت انتظارت
تشخیص:3-3

تشخیص در تمام ادوار شعر فارسی نمونه دارد و یکی از خصایص (بیانی) شاعران به حساب می آید. از 
مجبور به استفاده از زبان و قرار داشتند،آنجا که شاعران سمبولیسم اجتماعی در شرایط سرد و سخت سیاسی

ن آکه از مهمترین خصیصه ي بیانیاعران سبک نیمایید.شبیان نمادین براي بیان مفاهیم اجتماعی خود بودن
خاصیتی که زبان شعر سمبلیک دارد، این امکان را به شاعر می دهد بهره مندند تشخیص میباشد. باتوجه به

که در تصویرسازي ها و ساخت مضامین تازه و باریک از صنعت تشخیص بهره ببرد.در بین صناعات موجود 
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سی، قدرتمندترین ابزار براي بیان غیرمستقیم شاعر در رساندن مفهوم ذهنی و شناخته شده در شعر فار
خود،تشخیص می باشد.چراکه شاعر به گونه اي عمل می کند که گویی مخاطب و یا فاعل شعر او موجودي 
غیر از انسان است.اما در واقع مخاطب مورد نظر شاعر کسی جز انسان نیست.قابلیت این صنعت در رساندن 

ر لفافه،شاعران سبک نیمایی(سمبولیسم) را برآن داشت تا در بیان اندیشه ها و آرمان هاي مشترك خود پیام د
زبان سمبولیکی که از آن با انسان هاي هم عصر خود،بیشترین استفاده را از آن ببرند.شفیعی هم به واسطه ي

. اکثر تشخیص هاي شفیعی هم استاستفاده فراوانی کردهازین خصیصه ي بیانی خودشعر،دربهره مند است
مثل تشخیص هاي رایج در زبان فارسی محصول اسنادهاي مجازي است؛یعنی صفات انسانی به عناصر مادي 

و طبیعت اسناد داده می شود که موجب نوعی پویایی و تحرك در تصاویر شعري او شده است.
صبح آمده ستروشنیباران به چشم

زشت است اگر که من
یار قدیم و همدم همساغر سحر

)صبحروشنیچشم(در کوچه هاي خامش و خلوت نجومیش
در خلوت بامدادي باران

بیداري روشن خروس صبح
خواب خوش قریه را سالمی داد(تنهایی ارغوان)

من می شنیدم از لب برگ
این زبان سبز، در خواب نیم شب که سرودش را 

در آب جویبار شسته بود(مرثیه درخت)
من عاقبت از اینجا خواهم رفت

پروانه اي که باشب می رفت
را براي دلم دید(قصد رحیل) فال گرفتن پروانه تشخیص دارداین فال 

ابري که بر آن دره ها
خاموش می بارد

سیالب تندش
خواب شهر خفتگان را نیز

( از دور در آینه)آشفته خواهد کرد
آخرین برگ سفرنامه باران این است

که زمین چرکین است( سفرنامه باران)
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شب هادرین
که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر می ترسد

شب هادرین
گانه ستکه هر آیینه با تصویر بی

و پنهان می کند هر چشمه اي
سر و سرودش را

چنین بیدار و دریاوار
( در این شب ها)تویی تنها که می خوانی

نتیجه گیري:
باتوجه به اینکه خصایص تکنیکی این دوره تغییراتی پیدا کرده و فرم شعر از فرم کالسیک آن فاصله 

آوردند و روح تازه اي وارد کالبد شعر فارسی گرفته است؛ شاعران سنت گرا رو به تجدد و نوخواهی
کردند.شفیعی کدکنی ازجمله شاعران سنت گراست که پس از شعر کالسیک و سنتی رو به شعر نو با اهداف 
اجتماعی می آورد. با آنکه شفیعی کدکنی شاعري را با قالب سنتی غزل آغاز کرد اما به سبب روح تجددخواه 

تی دست کشید و رو به قالب نیمایی با زبان و بیانی متفاوت آورد. زمزمه ها و نوگرا به زودي از قالب سن
اولین اثر شفیعی می باشد که او را بعنوان شاعري سنت گرا نشان می دهد که بیشتر از ویژگی هاي زبانی و 

ن کرده است. اینبیانی شعر سنتی در شعر خوداستفاده کرده است و تمایز سبکی خاصی در شعر خود ایجاد 
دفتر براي شاعر حکم تمرین سیاه مشقی است تا به زبان اصلی خود در مجموعه ي بعدي دست پیدا کند. اما 
شفیعی در دنیاي شعر نو بعنوان شاعري صاحب سبک از ویژگی هاي زبانی و بیانی خاص خود بهره مند 

لی که به سرودن است که صداي او را از صداي دیگر شاعران این سبک متمایز می سازد. شفیعی درحا
اشعاري در قالب نیمایی دست می زند اما  به سبب تسلط و الفتی که با متون کالسیک داشته، فخامت و 
استواري زبان شعرسنتی بخصوص سبک خراسانی در شعر او نمود پیدا کرده است.بطور کلی آنچه شفیعی از 

شاعر از » از زبان برگ«بیعت می باشد. در آن بعنوان مایه هاي شعري از آن بیشترین  بهره می گیرد عناصر ط
زبان طبیعت حرف می زند. گاه طبیعت صفات انسانی می گیرد و جاي انسان را می گیرد و گاه انسان صفات 
طبیعت را می گیرد. شفیعی به وصف طبیعت نمی پردازد بلکه در قالب زبان نمادین به بیان اهداف اجتماعی 

خود دست میزند.
کتابنامه
1380انتشارات زریاب-تهران -طال در مس،ی، رضابراهن
)1379بشردوست،مجتبی،در جستجوي نیشابور(زندگی و شعر شفیعی کدکنی)،تهران،نشر ثالث(
،1369امیرکبیر:تهراناول،جلد،فارسینثرتطوریاسبکشناسیمحمدتقی،بهار
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،1383نشر آمه ،تسلیمی ، علی، گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران(شعر) ، تهران
،1384سخنانتشاراتتهران،اول،چاپتهران،تازه،طرزحسین،حسن پورآالشتی
 حسین پور چافی،علی، جریان هاي شعري معاصر فارسی،تهران ،انتشارات امیرکبیر،چاپ

1387دوم
،1383مرواریدانتشاراتتهران،دوم،چاپادبی،اصطالحاتفرهنگ،سیماداد
بررسی هنجار گریزي در شعر شفیعی کدکنی، نشریه ، قادیکالیی،محمدعنایتی-روحانی،مسعود

1388پژوهشی پژوهشنامه زبان وادبیات فارسی(گوهرگویا)سال سوم،شماره سوم-علمی
1358چشم انداز شعر نو،تهران، انتشارات توس(،زرین کوب،حمید(
1390(،تهران،چاپ ششم،انتشارات سخنادوار شعر فارسی،شفیعی کدکنی،محمدرضا(
--------------- ،1389، از زبان برگ، چاپ یازدهم، تهران، نشر سخن
،1378عبادیان،محمود،درآمدي بر ادبیات معاصر ایران،تهران،مروارید
1378سفرنامه باران(نقد و تحلیل اشعار شفیعی کدکنی)؛تهران،نشر روزگار(،اهللاعباسی حبیب(
1351چاپ اول،تهران،نشر رز،بررسی شعر و نثر فارسی معاصر،کیانوش،محمود
1376میرصادقی،میمنت،واژه نامه هنر شاعري،چاپ دوم،تهران،نشر کتاب مهناز
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نازك المالئکه و رویکرد نوستالژیک
1سولماز مظفري

دکتراي زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز 
زینب جعفري 

از دانشجوي کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه شیر
چکیده

نوستالژي یکی از مباحث مطرح در نقد روان شناسی است که در فارسی به حسرت سروده یا دل تنگی 
بازگردانی شده است. حسرت گذشته هاي شیرین و تقابل زمان حال با گذشته، نوستالژي نامیده می شود. غم 

شوق، یاد دوران باشکوه غربت و دوري از وطن، یادکرد مرگ، حسرت دوران کودکی و جوانی، جدایی مع
تاریخ، باستان گرایی و آرزومندي آرمان شهر از مولفه هاي آن به شمار می روند. نازك المالئکه، شاعر معاصر 
ادبیات عرب، اشکال و ابعادي از دردمندي، حسرت و دل تنگی را در شعر خود به نمایش گذاشته است. این 

ق، مرگ و خاطرات کودکی و جوانی و آرزومندي آرمان شهر مقاله در رویکرد نوستالژیک وي به گذشته، عش
تاملی نموده و در صدد برآمده تجلیات هریک را تبیین سازد. 

نازك المالئکه، شعر، نوستالژي، خاطره ي فردي، خاطره ي جمعیها:کلیدواژه
مقدمه-1

ساس بیگانگی و بیزاري ) روایت دلتنگی، اح246: 1381(آشوري، » غم غربت«) یا Nostalgiaنوستالژي (
از واقعیات موجود و ممکن، همچنین مجالی براي ورود به ساحات خوشایند از بین رفته و دست یابی به 
خوشی هاي گم شده ي انسان است. ناسازگاري با محیط پیرامون و واقعیت هاي آن و نارضایتی از بودن در 

یکی از «ونه گون در زندگی انسان پدید آورد، عرصه ي واقعیات نامطلوب زندگی، می تواند بازتاب هاي گ
آن ها تالشی ذهنی براي انکار واقعیت ها و جبران آنچه از دست رفته، است. چنین تالشی غالبا ناخواسته و 
ناخودآگاه است و عواملی پنهان، در شکل گیري آن نقش ایفا می کنند. قابلیت هاي مختلفی که ذهن در 

(علی » به ابزارهاي موثري براي التیام حسرت و دل تنگی انسان، بدل می شوند.اختیار دارد، در این حرکت 
است، او براي تحقق آرزوهاي » تخیل«) یکی از این توانمندي هاي بشر، 175-176: 1391زاده و باقی نژاد، 

مون خود می فروکوفته و نومیدي هایی که با آنها روبرو شده، به تخیل پناه می برد و با حسرت به وقایع پیرا
نگرد و به مسیر آرزومندي و آرمان جویی پا می گذارد؛ هرگاه ذهن راه رهایی از غم و اندوهی که حیات 

خوانده می » نوستالژي«ذهنی و انتزاعی اش را در برگرفته، در گذشته جست و جو کند، حسرت و دلتنگی که 
صت را به ذهن بشري می دهد که به گذشته شود، در او پدید می آید. نومیدي ها و ناکامی هاي حیات این فر

1 . s_mozafari8673@yahoo.com
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بازگردد و حسرت خود را در آن و از آن نشان دهد. این مساله تنها در حیطه ي پزشکی و روان شناسی توام 
با ذهن بشر نیست، بلکه هنر و ادبیات نیز بستري براي تجلّی چنین بازگشتی در انسان ایجاد نموده اند. آثار 

) و تناقضات درونی بشر را در 12: 1360(مندور، » اضطراب و حسرت بوده اندجلوه گاه صادق «هنري نیز 
خود در قالب هاي مختلفی نشان داده اند و مجسم نموده اند. همچنین ادبیات به مثابه ي آیینه اي دیگر، 
بیگانگی انسان با روزگار خود و ناسازگاري با واقعیت هاي حیات را در خود نمایان ساخته و تجلی گاه
دیگري براي روایت حسرت و دل تنگی بشري گردیده است. ادبیات معاصر نیز از این امر مستثنی نبوده و 

) بشري بوده است. حسرت و 11: 1371(براهنی، » بیش از هر عصر دیگري، معبر تضادهاي درونی و برونی«
دوره ي سلجوقی شاعران«تاسف بر گذشته از موتیف هاي رایج در ادبیات به خصوص شعر فارسی است، 

به دوره ي محمودي حسرت می خورند و شاعران دوره ي محمودي از دوره ي رودکی با حسرت یاد می 
) قابل بیان است نوستالژي محدود به شعري خاص و سبک مشخصی نیست و 137: 1377(شمیسا، » کنند.

ر معاصر نیز دلتنگی و غالب گونه هاي شعر عرصه اي براي بازتاب دلتنگی و غم و اندوه شده اند. شاع
احساس غربت را جان مایه ي کالم خود قرار داده و آن را مایه ي تسکین خاطر می داند و با این شیوه و 
نسق، اعتراض خود را به شرایط موجود عصر بیان می کند. از جمله ي شاعرانی که در ادبیات معاصر عرب، 

است که در این مقاله ي تحلیلی و توصیفی » الئکهنازك الم«شعرش با دغدغه هاي نوستالژیک همراه است، 
به بیان برخی از مولفه هاي نوستالژي در شعر وي پرداخته می شود. پژوهشگران درصدد هستند مولفه هاي 
نوستالژي را در اشعار وي یافته و براي آنها شواهدي ذکر نمایند. در تبیین پیشینه ي این موضوع می توان 

و مولفه هاي آن در ادبیات معاصر مقاالتی نوشته شده که بیشتر در زمینه ي اشعار گفت در مورد نوستالژي 
شاعران ادبیات فارسی معاصر به تحریر درآمده است و برخی از آنها به عنوان منبعی براي این مقاله ذکر 

در اشعار ابن بررسی پدیده ي نوستالژي «گردیده اند و در راستاي تحلیل اشعار ادب عرب، مقاله اي با عنوان 
) به چاپ رسیده است، اما در مورد رویکرد 1390به قلم علی باقر طاهري نیا و نسرین عباسی(» خفاجه

نوستالژیک اشعار نازك المالئکه نوشته ي توسط پژوهشگران مشاهده نگردید.
بحث و بررسی  -2
نوستالژي و مولفه هاي آن -2-1

ن معانی همچون میل به بازگشت به خانه و کاشانه و غم نوستالژي واژه اي فرانسوي است که براي آ
) و فراق، درد دوري، درد جدایی و 572: 1380) و حسرت گذشته(باطنی،1011: 1382غربت(پورافکاري، 

) آمده است. معادل این کلمه در زبان عربی، االغتراب، الغربه و 3539: 1380آرزوي گذشته (آریان پور، 
) این اصطالح مربوط به حوزه ي روان شناسی بوده و در مورد 630و 383: 1406الحنین است. (فیروزآبادي،

سربازانی به کار می رفته که بر اثر دور شدن از خانه و خانواده دچار نوعی افسردگی و بیماري شدند، رفته «
) از 202: 1381(تقی زاده، » رفته وارد سایر حوزه ها مخصوصا علوم انسانی و از جمله ادبیات شده است.
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مسائل سیاسی و اجتماعی، «مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل در ایجاد حالت نوستالژي در شاعر و نویسنده، 
مشکالت فردي، ویژگی هاي روحی و روانی، تاثیر مدرنیسم و صنعت جهان معاصر بر روابط و روحیه ي 

ب شعري رمانتیسم به سبب داشتن ) ادبیات معاصر و مکت155-179: 1387(عالی عباس آباد، » انسان هاست.
اصولی همچون طبیعت گرایی، آزردگی از محیط و زمان فعلی و گذر به خاطرات و گریز به بازآوري خوشی 
هاي از دست رفته، بسامدگاهی براي فرایند روانی نوستالژي است. به نظر می رسد شاعر یا نویسنده ي 

شعري به محتوا و درون مایه ي کالم خود وارد کرده معاصر این اصول را به عنوان یک اندیشه و مضمون 
است. توجه به این مقوله در شعرمعاصر فارسی به طور ویژه اي دنبال شده است. از علل توجه می توان به 

اوضاع سیاسی، احتماعی و اقتصادي حاکم بر جامعه، تغییر خلقیات و روحیات شاعران، مهاجرت و تبعید، «
سائل خاص زندگی، غم و حسرت از دست دادن اطرافیان، غم و درد پیري و نحوه ي زندگی شاعران، م

) 52: 1386(شریفیان، » اندیشیدن به مرگ، یادآوري خاطرات دوران کودکی و نوجوانی و ... اشاره کرد.
نوستالژي می تواند فردي یا جمعی باشد؛ دوري از زادگاه و وطن، جدایی از یار، خاطرات دوران کودکی 

نی و جوانی و یادکرد حسرت آمیز آن، یادکرد مرگ، غم و حسرت از دست دادن عزیزان مربوط به و نوجوا
حوزه ي نوستالژي فردي است و یادکرد دوران با شکوه  و صالبت تاریخ یک قوم و سرزمین و خاطراتی که 

نوستالژي جمعی ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد و با اسطوره پردازي و باستان گرایی توام است، در حیطه ي
قرار می گیرد. 

نازك المالئکه -2-2
از جمله شاعرانی که در ادب معاصر عرب، شعرش توام با دغدغه هاي نوستالژیک است، نازك المالئکه 

م) شاعر معاصر عربی است که معموال وي را در کنار بدر شاکر 1923-2007است. نازك صادق المالئکه(
کی از بنیان گزاران شعر نو عربی می دانند. وي در دانش سراي عالی معلمان در السیاب و عبدالوهاب البیاتی ی

بغداد در رشته ي ادبیات عربی تحصیل کرد، سپس به آمریکا رفت و از دانشگاه وسکونس، کارشناسی ارشد 
ادبیات تطبیقی گرفت، پس از آن به عراق بازگشت و به تدریس پرداخت، وي سال هاي زیادي از عمر خود 

ا در مصر سپري کرد و در همان کشور بدرود حیات گفت. از آثار پژوهشی وي می توان به قضایا الشعر ر
) با موضوع جامعه شناسی جوامع عربی و 1974) در نقد ادبی، التجزیئیه فی المجتمع العربی(1962المعاصر(

ه شعر نیز به یادگار مانده ) در نقد ادبی شعر عرب اشاره کرد. از وي چندین مجموع1979سیکولوجیه الشعر (
)، ماساه 1965)، شجره القمر (1956)، قرار الموجه (1949)، شظایا و رماد(1947است، مانند: عاشقه اللیل(

). 1978) و للصاله و الثوره یغیر الوانه البحر (1977الحیاه و اغنیه لالنسان (
مولفه هاي نوستالژي در اشعار نازك المالئکه -2-3
ه ي فردي نازك المالئکهخاطر-2-3-1
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عشق و زندگی عاشقانه و سفرهایی که به نوعی در زندگی فرد تاثیر گذاشته است، همه خاطرات فردي 
(عباسی و » تکرار آنها به سبب نارضایتی از وضع موجود است و منجر به حس دلتنگی می شود.«است که 
شته که در زندگی ادبا پیش آمده، به شکل ) خاطره و یاد همه ي حوادث و رخدادهاي گذ48: 1392فوالدي، 

برخی از این پیشامدها به گونه اي است که شاعر تماما در فضاي آن به «بارز در آثار آنها منعکس شده است، 
روشن و دور از هرگونه «) به نظر می رسد اشعار نازك المالئکه نیز که 56: 1386شریفیان، »(سر می برد.

) است، از حضور این خاطرات خالی نیست، از جمله مولفه هاي خاطره 18: 1359(شفیعی کدکنی، » غموض
ي فردي که می توان در سروده هاي وي دید، می توان به حسرت و اندوه جدایی و دوري از معشوق، یادکرد 
خاطرات دوران کودکی و جوانی، غم و اندوه ناشی از یاد مرگ، دلتنگی براي گذشته اي که سپري شده و 

رزوي بازگشت آن است، اشاره نمود. در زیر براي هر کدام از این موارد شواهد و مصادیقی از شاعر در آ
سروده هاي وي ذکر می شود و مورد تحلیل قرار می گیرد. 

الف) جدایی از معشوق 
عشق ورزیدن ویژگی خاص دنیاي انسان هاست که از آغاز آفرینش تاکنون با جلوه هاي رنگارنگ، «

) یکی از ابعاد 68: 1377(مختاري، » ن خود، رنج حیات را براي انسان تحمل پذیر کرده است.نامکرر و دلنشی
نوستالژیک شعر نازك المالئکه عشق و حسرت بر گذشته ي عشقی اوست. نازك المالئکه از اینکه خود را 

نومیدي وي در فراموشی عشق و بی وفایی معشوق گرفتار می بیند، اظهار ناخشنودي و نارضایتی می کند، 
نسبت به دیدار دوباره ي معشوق در شعرش بازتاب می یابد، وي عواطف و احساسات خود را نابود شده می 

بیند و تنها به خیال معشوق خشنود است: 
چطور عواطف و مهربانی هایم نابود شد/ چگونه عشق و حیرت و وفاداریم را از یاد تو بردند؟/ دل «

بیهودگی ها انباشتند/ در حالی که خبرهاي دروغ ساختند/ روزها را با نجیب و اصیل تو را چگونه با 
ابراز احساسات/ و ریختن اشک سپري کردم و از جدایی لذت بردم/ به جز گمان و وهم امید دیداري 

) 555/ 1» (نیست/ و هیچ سروري جز خیال معشوق و بازتاب عشق او وجود ندارد...
لحظاتش در نبود معشوق گذشته و ناله هاي جدایی او را از بین نازك المالئکه معترف است روزها و 

به گذشته ي گمشده می «برده، اما در حسرت بازگشت آن دوران به سر می برد و امید به فردایی دارد که 
در ابتداي هر بند شعر که حاکی از گذر زمان است و » مرت ایام«، وي در شعري با تکرار عبارت »گریزد

روزها گذشت/ یکدیگر را «سرت و تالم بیان می کند، این دل تنگی را بیان می کند که: خاطرات را با ح
ندیدیم/ تو در آنجا، پشت مرز رویاها هستی/ در افقی که مجهوالت آن را در بر گرفته/ و من راه می روم و 

ه به گذشته می بینم و می خسبم/ روزها را پشت سر می گذارم و فرداي شیرین را پیش می کشم/ فردایی ک
)111/ 2» (ي گمشده می گریزد/ روزهاي عمرم که ناله ها تباهشان می سازد/ کی باز خواهند گشت؟
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آرواره ي «بر عشقی حسرت می خورد که  روزگار آن میان » اشواق و احزان«نازك المالئکه در شعر 
آن را دارد و با خطاب سپري شده و مجبور به کتمان آن گشته و اکنون آرزوي فاش ساختن » شوق و اندوه

هر زمان «آن را توصیف می کند،در حالی که تصمیم به افشاي این عشق دارد، می گوید: » رویاي روح«آن به 
) وي 555/ 1»(چشم هایم حدیث عشق با تو می گوید/ آنان را با تحریم کردن کیفر و عقوبت می کنم.

جست و جو می کند و منشا دلتنگی هاي همواره گمشده هایی چون مهر و محبت و همدل و هم زبان را
خود را نبود هم صحبت و گم شدن عشق و از بین رفتن لحظات با هم بودن می داند؛ همین جست و جوي 
گمشده هاي وي، کالمش را با وجوهی از نوستالژي در آمیخته است. تصاویري که در شعرش بروز می کند، 

ه و غمی که به قلبش زخم می زند، به ظهور می رساند. ساحتی است که در آن اعتراضش را نسبت به اندو
رقصت فیه و شدته الی الجرح دموعکان قلبی متعبا یسکنه حزن فظیع

قلبم خسته بود و غمی جانکاه در آن النه کرده بود، اشک ها در آن رقصیدند و به زخم گرفتارش کردند. 
)2 /876(

رت بار به روزگار شیرین گذشته می نگرد و به ندرت با نازك المالئکه در عاشقانه هایش با نگاهی حس
شور و شادمانی از لحظات بودن با یار سخن می گوید. او بر این باور است که دیگران مسبب نابودي عشق 
مابین او و معشوق شده اند و بدین سبب اندوه و حسرتی عمیق در شعر او ناشی از این عشق از بین رفته 

حسرتی سوزناك معشوق را مورد خطاب قرار می دهد و گذشته ي عشقشان را به او پدید آمده است. او با
تو آن کسی بودي که یادش را نگاه داشتم/ و اینک دل باوفایم آن را فراموش نمی کند/ «یادآوري می کند: 

چگونه رویاها و شوق و عشق روحم از خاطرات و یادمان تو غایب شوند/ بازگشت گواهی می دهد که 
ه عشق تو را به او آموختم/ و او عاشق شقی است/ عبادتگاه محزون به جاودانگی و ابدي بودن عشق چگون

) تالم ناشی از خاطرات معشوق در این شعر نشان از روح ظریف زنانه، 1/556»(من شهادت می دهد
دردمندانه و آرزومندانه ي او دارد. 

ب) نوستالژي مرگ 
ي اصلی نوستالژیک نازك المالئکه است و بازتاب فراوانی در سروده مرگ و یادکرد آن یکی از دغدغه ها

یکی از پارادایم هاي فکري نازك المالئکه است که در کالمش آن را به تصویر » مرگ اندیشی«هاي وي دارد. 
که پرنده ي شب یا جغد را به ذهن » نغم الطیر«، »دوي الریاح«کشیده است، شاعر با به کار بردن کلماتی چون 

سعی کرده فضایی غمگین و تیره در شعرش ایجاد کند و » الریاح الحزینات«و » ظلمه المساء«می آورد، 
و «اندیشه ي مرگ را به ذهن مخاطب متبادر سازد و حزن و اندوه خود را نیز از یادآوري مرگ نشان دهد: 

یابم و در هیاهوي باد و در آواز معناي فنا و آثار نیستی در اطرافم/ و در هر آنچه چشم هایم می بیند،/ در می
پرنده و در تاریکی شب/ پس اگر بادهاي اندوهگین ناله سر دهد/ به یاد ماندگاري آن و مرگ خودم می افتم/ 

) 211(همان:1»و قبرها را در زیر سیطره ي بادها و صداي باران و تغییرات جوي می بینم...
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کریه مرگ را توصیف می کند و همگان را مغلوب عفریت چهره ي» الکولیرا«نازك المالئکه در شعر آزاد 
شب آرام گرفت/ گوش بسپار به صداي پاي ناله ها/ در قعر تاریکی، در آغوش سکوت، کنار «مرگ می داند: 

مردگان/ فریادها پر می شوند، پریشان می شوند/ غمی که می جوشد و شعله می گیرد/ و پژواك آه باز می 
ان/ در کلبه هاي آرام ماتم/ در همه جا/ آنجا که روحی فریاد می کشد/ در تاریکی تابد/ در قلب هاي پریش

ها/ آنجا که صدا می گرید/ مرگ است که این چنین می گسلد/ مرگ، مرگ، مرگ/ اي غم فریادگر نیل از کار 
یت ) قابل بیان است که او نگاهی دوسویه به مرگ دارد، از سویی مفهوم مرگ و واقع2/138(2»مرگ...

اجتناب ناپذیر و سرنوشت محتوم انسان را در شعر خود مجسم می کند و به شومی و دهشتناکی مرگ می 
پردازد و چهره ي تلخ آن را به تصویر می کشد و از سوي دیگر با توجه با این بینش که مرگ عاملی براي 

دي مرگ دوست داشتنی ام را به زو«رهایی از آالم و دردهاي زندگی است، با دیدي متفاوت به آن می نگرد. 
مالقات خواهم کرد/ روح شاعري، سکوت خاك را دوست می دارد/ و قلبی مرگ را جوانی براي آرزو و 

» آگاهی می بیند،/ اي مرگ! تو را به زودي شادمان، دیدار خواهم کرد.../ آهنگ جاودانی ام، هستی را پر کرد...
اموشی و درد هجران معشوق سخن بگوید، با سخن از مرگ ) او حتی زمانی که می خواهد از فر211(همان: 

همه جا پیچید/ این چکش تهی در گوش زمان است/ صداي » او مرده است«صداي «به توصیف می پردازد. 
(همان: » مانند اژدها ساکت است/ هر حرف رگی است که از ترس در سینه ي تو می تپد» او مرده است«

، »جنون«، »آهنگی غمین«ش از حقیقت مرگ مضامین و ترکیباتی همچون ) او براي تبیین دل گیري خوی192
را به یاري گرفته » اژدها«و » چکش تهی«، »مرگ آهنگ بر لب«، »هستی غمناك و دردآلود«، »مردن معشوق«

است. 
ج) یادکرد حسرت آمیز دوران کودکی و جوانی 

) و 14: 1380(آتشی، » تخیل ما خوابیدهشعر کودکی است که در هزارتوي اعصاب، روان و «این مدعا که 
) است (علی زاده و باقی نژاد، 53: 1371(براهنی، » بازگشت به کودکی«ادعاهایی همچون شعر گفتن، نوعی 

)، به گونه اي در شعر نازك المالئکه نیز نمود یافته است؛ البته او دوران جوانی را نیز دوره اي 192: 1391
الشباب الذي یسمونه نع/ می «که با تمام شدنش آرامش او نیز تمام می شود. عمیق در زندگی خود می خواند

)251/ 1» (شباب الشعور و الرغبات/ و الشباب الذي اسمیه احسا/ سا عمیقا بکل ما فی الحیات
یادآوري دوران کودکی و جوانی و نشانه هایی از آنها، همواره توانسته اند ساحتی براي ظهور عواطف 

المالئکه فراهم کنند. او در اشعارش رجعتی به خاطرات کودکی داشته و دلتنگی خود را نشان پنهان نازك
دست به دامان دنیاي کودکی می شود » سایه ي گسترده و عمیق و شیرین«داده است. وي با بیان صفاتی چون 

در گذر زمان ها «و دریغاگوي روزهاي رفته ي خود می گردد. در حقیقت با یادآوري این دوران که اکنون 
) به دنبال مجالی براي فراموش کردن واقعیات تلخ و گریز از آنهاست هرچند که این 1/205»(ذوب شده است

رویدادها ناگریزند و خود را مقهور آنها می داند. به یاد آوردن نشانه هاي کودکی به عنوان تسلی بخش خاطر، 
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و تحمیل کرده، نشان می دهد و آرزوي برگشت به گاهی اعتراض شاعر را نسبت به هر آنچه روزگار بر ا
کودکی، با اینکه مقوله اي تحقق ناپذیر است، دستاویزي در مفهوم اعتراض نسبت به رخدادهاي زمانه و بیان 
آزردگی خاطر شاعر از پیرامون خود، قرار می گیرد؛ اما نازك المالئکه کامال واقع بینانه به این مساله نگاه می 

زهاي کودکی را با حسرت بیان می کند و در صدد بازگشت به آن برنمی آید و آن را پایان کند و گذر رو
خاطرات شیرین و درخشان کودکی فرو می ریزد/ و سایه ي گسترده و عمیق و شیرینش در «یافته می خواند. 

دردها و آالم ) نازك المالئکه دوران کودکی و رویاي آن را التیام بخش 1/205» (گذر زمان ها ذوب می شود
قلبم خسته بود / و غمی «روحی خود می داند و یادآوري آن را زداینده ي تیرگی اندوه قلب می خواند. 

جانکاه در آن آشیان گزیده بود/ اشک ها در آن رقصیدند و به زخم گرفتارش کردند/ تصاویري در عمقش 
سالمی ارمغانش کرد/ دردهاي سیاهش را بود که تیرگی آینه هایش را می پوشاند/ اما دستی بر او گذشت/ و 

)176-177/ 2» (دست هاي کودکی شفا داد/ اما کدام کودك؟/ در شبم جز من و سایه ام هیچ نبود...
. یکی دیگر از دغدغه هاي ذهنی 3زمینه ي دل تنگی دیگر او را می توان در حسرت گذر جوانی نیز دید

جوانی به آن گرفتار آمده است. او پژمردگی دوران جوانی است که با گذر کودکی و نوجوانی و» تنهایی«او 
آن را توصیف کرده، می بیند و حسرت و اندوه » تلخ«که با واژه ي » سپري شدن در جهنم تنهایی«خود را در 

)1/213» (کل یوم اري شباب حیاتی/ فی حمی الواحده المریره یذوي«را از این گذر بیان می کند.
ه د) دل تنگی براي گذشت

بعدي دیگر از نوستالژي شعري نازك المالئکه مربوط به دل تنگی و حسرت براي گذشته و روزگارِ 
سپري شده است، روزهایی که پی در پی می گذرند و زمینه ي دل تنگی او را فراهم می سازند. حس 

مان، تلخی دردمندي او در پس مضامینی چون گذر روزها، سپري شدن لحظات، غم و اندوه منتج از گذر ز
هاي حیات، اندوه زیستن، تیرهاي سهمگین زندگی و بار سنگین رویاها و آه ها و دردها حضور دارد. گاه به 
پیوند ابعاد عاطفی و احساسیِ کالم با مضامین اجتماعی این مضمون را قوت بیشتري می بخشد که در بخش 

لبریز از اندوه و نومید از «مون خود می بیند، خاطره ي جمعی به آن نیز پرداخته می شود. شاعر با هرچه پیرا
) به زیستن خود ادامه می دهد. 1/214» (سایه ي تنهایی مبهم«) می شود و در 1/210» (خوشایندهاي زندگی

گذر عمر خود را در نهایت دل تنگی و اندوه اینگونه مجسم می سازد: » نهایه السلم«در شعر 
یم/ حتی رویایی سراب گونه ما را به هم نزدیک روزهاي خاموش گذشت/ یکدیگر را ندید«

نکرد/ من تنهایم و خود را با گام نهادن در تاریکی سرگرم می سازم/ در پشت شیشه ي پنجره ي 
ضخیم و در پشت در/ در تنهایی من/ روزها گذشت/ روزهایی سرد و گذران که مالل اشک آلودم 

/ در حالی که من به حرکتشان گوش می دادم را به خود بردند/ و در پشت در به کندي می گذشتند
و دقایق اضطراب آمیزشان را می شمردم/ آیا زمان بر ما گذشت؟/ یا ما در بی زمانی فرو رفتیم و 

) 2/111» (در پهنه ي اوهام غرق شدیم؟...
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ها شاعر رویاها و خاطرات عاشقانه را در معرض خطر گذر زمان می داند و آن » االعداء«در منظومه ي 
را درحال از بین رفتن و سرگردانی در پنجه ي نفرین روزگار به تصویر در می آورد و بر گذشته ي عشق 
تاسف می خورد و آن را سرگذشتی می پندارد که اکنون بازگو می شود و گذشته اي داشته و گور او را در 

دنیاي ما آرزوها و «اکنون آغوش کشیده و با خاك کینه ها مدفون شده است و اکنون همچون گذشته نیست،
) 260/ 2» (شوق ها را نمی فهمد/ و سرود چشم ها را درك نمی کند/ و چشمهامان رازگویی را نمی فهمند

(نخ گره خورده بر سرو) نیز می توان اندوه شاعر را نسبت » الخیط المشدود فی الشجره السرو«در منظومه ي 
ی شود و ناپدید می گردد و شاعر تنها حسرت آن را درك می به گذشته دریافت، گذشته اي که تنها بازگو م

لون «(سکوت گنگ) و » الصمت االصم«(خیابان تاریک)، » سواد الشارع المظلم«کند. کاربرد ترکیباتی چون 
(رنگ سیاه تیره) همراه با تصویري از سایه ي اندوه گیاه خرزهره که بر زمین گسترده می » الدیاجی المدلهم

نیز می توان » انا«به فضاسازي حزن آمیز گذر زمان و حسرت گذشته می افزاید. در منظومه ي )،2/187شود(
استمرار درد و اندوه را با تصاویري لبریز از دل تنگی شاعر نسبت به گذشته اي که سپري شده و شاعر مرثیه 

(درخت » ره الذکريشج«سراي آن است، مشاهده کرد. یادآوري خاطرات، این اندوه و غم را در منظومه ي 
یادگاري) استمراري بیشتر می بخشد. 

در شب تاریک بر آن گذشتم/ آنگاه در سایه ي آن رحل اقامت افکندم/ و به سبزي برگ «
هایش / و روح دردمندم در شب آن خیره شدم/ تاریکی خاطرات دلم را به هیجان آورد/ ساق آن 

اطراف آن طواف کرد/ خاطراتم را به یاد آوردم/ را تکیه گاهی براي خود قرار دادم/ و اندوه هایم
) 593/ 1» (درحالی که قلب در اندوهش بود

خاطره ي جمعی نازك المالئکه-2-3-2
هرچه تعداد افرادي که قادر به یادآوري خاطرات هستند، افزایش یابد، خاطره از قلمرو فردي خارج و به 

ی که براي اولین بار توسط موریس هالبواکس در سال واژه ي خاطره ي جمع«حوزه ي جمعی وارد می شود. 
به کار رفته، به معناي خاطراتی است که گروهی از انسان ها » چارچوب خاطره ي اجتماعی«در کتاب 1925

-17: 1387(میرمقتدایی، » در آن سهیم بوده، آن را به دیگران انتقال داده و در شکل گیري آن دخالت دارند.
هاي خاطره جمعی که شامل اسطوره گرایی، باستان گرایی و آرکائیسم، یادکرد دوران ) از میان مولفه 15

باشکوه تاریخ و آرمان شهر است، نوستالژي آرمان شهر در سروده هاي نازك المالئکه به شکل بارزتري 
مشهود است. در بسیاري از سروده هاي وي دریغ و حسرت نسبت به رویدادهاي حال با یاس و نومیدي 

ما با نومیدي ها و آرزوها و اجساد دیروزمان آمدیم/ و میلیون ها نفر/ رویاهاي آینده و «،4ند می خوردپیو
) اما در برخی دیگر از سروده هایش می توان رگه هایی از 1/309»(ضعیفشان را/ با غم و اندوه می فرستند

حزن و اندوه حیات مارا هدف : «، امید به غروب اندوه و حزن و فرا رسیدن آینده اي روشن5امید نیز یافت
تیرهاي سهمگین خود قرار داده،/ ولی ما در مقابل آن همه سختی ها،/ شکیبایی پیشه ساخته ایم/ و به غروب 
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) وي مضامین اجتماعی نسل بشر را در برخی از اشعارش می گنجاند و 1/651» (غم ها و اندوه ها امیدواریم
ت به احیاي آن را می توان در البه الي اشعارش مشاهده نمود. با حسرت نابودي ارزش هاي انسانیت و دعو

این حال در آرزوي رفتن به مدینه ي فاضله و آرمان شهري است که همه ي انسان ها به وعده ي آن دل 
می توان آرزوي رفتن به این آرمان » جزیره الوحی«خوشند و پایان دردهاي خود را در آن  می بینند. در شعر 

آتشی، در ادب منوچهر » باغ زرین«سپهري وسهراب » هیچستان«و» شهري پشت دریاها«ید، شهر را د
پشت دریاها شهري«: اشعارِ در آرزوي رفتن به آرمان شهر استهایی از این نوع نیز نمونهفارسی معاصر

- بشري میهوشه يها جاي کبوترهایی است که به فوارها رو به تجلی باز است./ باماست/ که درآن پنجره

نگرند/ که معرفتی است./ مردم شهر به یک چینه چنان میه يشهر، شاخه ينگرند./ دست هرکودك ده سال
»آید در باد/ ...شنود/ و صداي پر مرغان اساطیر میخاك، موسیقی احساس تو را می/به یک خواب لطیف

ام/ شگفتا! که اینک توقفی نامیمون دهام/ من در سفر زاده شمن در سفر زیسته«و )365-364: 1380(سپهري، 
باغی زرین در سرزمینی دور/ ه يام/ دلبستپس از سفري مقدس/ مرا فرسوده کرده است/ من دلبسته شده

ها ها و نوازشها/ که از نسیم نفسها، جویبار پنجهآشتیه يهاي لطیف لبخندها، شکوفباغی زرین/ با ساقه
ه يهاي مزرعتاب شدم/ بهار تپشهایش را بیشاداب چشمه يیومتالطم است/ باغی زرین/ که من م

نازك المالئکه نیز )57: 1386(آتشی، .»تر سرودم/ و فصل پردوام انتظارها را زندگی کردمپرآفتابش را گرم
آرمان شهر خود را جزیره ي وحی می خواند، جایی که جایگاه آرزوهاي دور دست است و نومیدي و بی 

به خواب رفته اند و نومیدي به امیدواري بدل یافته است. بهرگی در آن 
خذنی الی العالم البعید/ یا زورق السحر و الخلود/ و سر بقلبی الی ضفاف/ توحی الی القلب «

بالقصید/جزیره الوحی، من بعید/ تلوح کالمامل البعید/ قد ضحک العمر و استنامت/ عواصف الیاس 
) 1/584» (و امنیات، فاي عید!و النکود/ وانقبی الیاس بشریات/

نتیجه ي بحث -3
نوستالژي در اصطالح ادبی به شیوه اي از نگارش اطالق می گردد که برپایه ي آن خالق اثر، گذشته اي 

) حسرت آمیز و حزن انگیز 295: 1392نورایی، »(سرزمینی که یادش را در دل دارد«که در ذهن داشته یا 
فق نوستالژي از جمله یادکرد معشوق و جدایی از او، مرگ، یاد گذشته و ترسیم می کند. نمونه هاي مو

خاطرات دوران کودکی و جوانی در شعر نازك المالئکه نمود دارند. از میان این مولفه ها، وي به نوستالژي 
یادکرد گذشته توجه خاصی دارد و حسرت و دل تنگی ناشی از رخدادهاي روزگار و پیش آمدهاي ناگوار در 

م او بیشتر نمود یافته است، از سویی دیگر غالبا اندوه و دردي ژرف به عاشقانه هایش رسوخ یافته است کال
که تاثیري عمیق بر ذهن حزن پرورش گذاشته است. مرگ اندیشی نیز با تصاویري متفاوت و برخاسته از 

ئکه است. به نظر می رسد اندیشه ي دوسویه ي وي نسبت به آن نمودي دیگر از نوستالژي شعري نازك المال
وي هرگاه در حوزه ي رمانتیک طبع آزمایی نموده، بی شک به این مولفه ها توجه داشته است. با یک چشم 
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انداز کلی بر اشعار نازك المالئکه، او را می توان یکی از بزرگ ترین شاعران نوستالژي سراي معاصر عرب 
زند تا عمق آزردگی، حسرت و دل تنگی خویش را زبان دانست که با خلق تصاویري در کالمش دست می

نمایش دهد. 
پی نوشت ها:

و معانی الفناء المحها حو/ لی فی کل ماتراه عیونی/ فی دوي الریاح فی نغم الطی/ ر و فی ظلمه -1
المساء الحزین/ فاذا انت الریاح الحزینا/ ت تذکرت خلدها و فنایی/ و رایت القبور تحت ید الري/ ح و 

)1/211مطار و االنواء (صوت اال
سکن اللیل/ اضع الی وقع صدي االنات/ فی عمق الظلمه، تحت الصمت، علی االموات/ صرخات -2

تعلو، تضطرب/حزن یتدفق، یلتهب/ یتعثر فیه صدي اآلهات/ فی کل فؤاد غلیان/ فی الکوخ الساکن احزان/ 
فه الموت/ الموت الموت فی کل مکان روح تصرخ فی الظلمات/ فی کل یبکی صوت/ هذا ما قد مز

)2/138الموت/ یا حزن النیل الصارخ مما فعل الموت (
اي اندوه هاي جوانی در چه خواهید بود، در داغ ترین اندوه ها یا غم ها؟/ تو اي کسی که -3

سرنوشت ستمگر شبی بر هستی فانی/ تو را می سازد/ اي اندوه ها! چرا جوانی هدف تو بوده است؟ به 
تهم به چیست؟/ چرا جز جوانی ما را در اندوهت آب نمی کنی، اي غم ها، ما را بسنده نظر تو جوانی م

)1/209است آنچه را چشیدیم...(
یاس و نومیدي را به وضوح نشان داده است، در بخشی » فی وادي الحیاه«نازك المالئکه در شعر -4

ک یا زورقی مسیرا/ لن یخدع و الموج من حولنا جبال/ سدت علی خطونا السبیال/ حسب«از آن می گوید: 
موج هاي اطرافمان بسان کوه ها راه را در مقابل گام هایمان بستند/ اي قایقم، راه را ادامه » القلب بالسراب

)1/550» (مده/ قلب هرگز با سراب فریب داده نمی شود
، شاعر در این امید به فردایی بهتر و رهایی از دردها را می توان مشاهده کرد» نداء السعاده«در شعر -5

) 1/318سروده براي رهایی از تالمات روحی فردي و اجتماعی، امید به سرزمینی تهی از درد می دهد.(
کتابنامه

الف) کتاب ها
) هر اتاقی مرکز جهان است(گفت و گوهایی با اهل قلم)، به کوشش سایر 1380آتشی، منوچهر(-

محمدي، تهران: نگاه
ار، تهران: نگاه) مجموعه اشع1386آتشی، منوچهر(-
فارسی)، تهران: جهان رایانه–) فرهنگ پیشرو آریان پور(انگلیسی 1380آریان پور، منوچهر(-
) فرهنگ علوم انسانی، تهران: نشر مرکز1381آشوري، داریوش(-
فارسی)، تهران: فرهنگ معاصر-) فرهنگ معاصر( انگلیسی1380باطنی، محمدرضا(-
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ان: انتشارات نویسنده) طال در مس، تهر1371براهنی، رضا(-
) فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی، تهران: فرهنگ معاصر 1382پورافکاري، نصرت اهللا(-
) هشت کتاب، تهران: طهوري1380سپهري، سهراب(-
) شعر معاصر عرب، تهران: توس 1359شفیعی کدکنی، محمدرضا(-
الرساله) القاموس المحیط، بیروت: موسسه 1406فیروزآبادي، مجدالدین(-
) هفتاد سال عاشقانه ها، تهران: تیراژه1377مختاري، محمد(-
، بیروت: دارالعوده2و1) الدیوان، ج 1986المالئکه، نازك(-
) در نقد ادب، بازگردانی علی شریعتی، تهران: انتشار 1360مندور، محمد(-

ب) مقاالت
201-205، صص 24ي ) نوستالژي، مجله ي فرهنگ و هنر بخارا، شماره1381تقی زاده، صفدر(-
) بررسی فرآیند نوستالژي در اشعار سهراب سپهري، مجله ي زبان و ادبیات 1386شریفیان، مهدي(-

51-72، صص 8فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال پنجم، شماره ي 
، صص 6) غم غربت در شعر معاصر، مجله ي گوهر گویا، شماره 1387عالی عباس آباد، یوسف(-

62-33
) بررسی نوستالژي در شعر منوچهر آتشی، ادبیات پارسی 1392، محمود و یعقوب فوالدي(عباسی-

43-73، صص 2معاصر، سال سوم، شماره ي 
) قیصر امین پور و رویکرد نوستالژیک، مجله ي بوستان 1391علی زاده، ناصر و عباس باقی نژاد(-

175-204)، صص 12(پیاپی 2ادب دانشگاه شیراز، سال چهارم، شماره ي 
) معیارهاي سنجش شکل گیري، ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر 1387میرمقتدایی، مهتا(-

5-17، صص 37تهران، نشریه ي هنرهاي زیبا، شماره ي 
) رویکردهاي نوستالژیک در شعر 1392نورایی، الیاس، مهدي شریفیان و علی اصغر آذرپیرا(-

، صص 20ن و بلوچستان، سال یازدهم، شماره ي م.سرشک، پژوهش نامه ي ادب غنایی دانشگاه سیستا
298-279
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بررسی برجسته سازي واژگانی در غزل هاي شهریار
1دکتر سولماز مظفري

دکتراي زبان و ادب فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز
کیهان شهریاري 
دانشجوي دکتري زبان و ادب فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز
سوده مظفري
دبیر زبان و ادبیات عرب آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز
زینب جعفري
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه شیراز

چکیده
برجسته سازي را نشانگر کاربرد نامتعارف یک رسانه و خودنمایی آن در مقابل پس زمینه اي از پاسخ 

برقرار » یف زبان شناختی و ذهنیت نسبی داوري ادبی پلی میان عینیت نسبی توص« هاي خودکار دانسته اندکه 
می سازد، این قابلیت هنري که به صورت قاعده افزایی و قاعده کاهی نمود می یابد، مورد توجه بسیاري از 
خالقان آثار قرار می گیردکه می خواهند خودکاري زبان را با شگردهاي برجسته سازي دگرگون سازند. 

ژوهشی است که با تکیه بر نظریه ي برجسته سازي به منظور یافتن واژگان برجسته ي حاضر نتیجه ي پمقاله
ي زبان شعري شهریار در غزلیات وي  صورت گرفته است تا بتوان به رویکردهاي زبان شناختی، سبک 
شناختی و شگردهاي برجسته سازي آن از دید قاعده افزایی دست یافت. طبق یافته هاي پژوهشگران می 

ي مشهود در غزل هاي شهریار را در شش بخش تنظیم نمود: واژه هاي ابداعی، واژگان ژگان برجستهتوان وا
تلمیحی، واژگان محاوره اي، واژگان کهن و کم کاربرد، واژگان هم نوا و اصوات. در این جستار به هر کدام 

ست، مورد واکاوي قرار ازاین بخش ها توجه نشان داده شده و تکرار واژگان نیز که نوعی برجسته سازي ا
گرفته است. 
شهریار، غزل، برجسته سازي کالمی، قاعده افزایی، برجسته سازي واژگانی ها:کلیدواژه

مقدمه 
در قرن حاضر عالقه به پژوهش هاي ادبی و استفاده از امکانات علم زبان شناسی با توجه به نظریه هاي 

و بسیاري را بر آن داشته است که با استفاده ازروش هاي ادبی معاصر به طرز چشم گیري افزایش یافته است
این علم به توصیف صورت هاي زبانی در ادبیات بپردازند. محور اصلی بسیاري از این پژوهش ها و نظریات 
دستیابی به زیبایی کالمی خالق اثر است .آنچه در دید آغازین مهم به نظر می رسد، زیبایی سخنی است که با 

ینده به آن دست می زند و آن را دنبال می کند.    دیدي کلی گو

1. s_mozafari8673@yahoo.com
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» زیبایی« همانگونه که [ در بسیاري ازآثار ] مشاهده می شود، تعریف واحد و جامع و کاملی براي 
نداریم؛ بنابراین سخن زیبا را هم نمی توان در چهارچوب یک یا چند قاعده ي خاص و معین تعریف کرد. 

–.سخن ]می ماند[که کالم زیبا، کالمی است که به دل می نشیند و در خاطر آنچه به نظر می رسد این است 

آنگاه که دلنشین باشد، زیباست. اما پیداست که این دل نشینی و دل نشانی سخن در گرو –اعم از شعر یا نثر 
رام بودن اسب توسن واژگان در دست گوینده است که حاصل آن انتخاب هنري و ذوقی کلمات در محور 

) 192-3: 1381نشینی واژه هاست. (گلی زادههم
نظریه هایی که در تعریف هنر و زیبایی بیان شده، دو نوعند: یکی ذهنی (درونی) و دیگري عینی (بیرونی) 
اما آنچه در اینجا مد نظر است، برجسته سازي کالمی است که منجر به زیبایی زبان ادبی شعر وهنري شدن 

دبی به دو شکل امکان پذیر است: نخست آن که نسبت به قواعد حاکم بر زبان آن می گردد. برجسته سازي ا
خودکار (عادي و غیر ادبی) انحراف هنري صورت پذیرد، که این را هنجار گریزي می نامند و دوم آنکه 
قواعدي بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افزوده شود. به این ترتیب، برجسته سازي از طریق دو شیوه ي 

) یکی از آثار ادبی اشعار سراینده ي 43: 1373گریزي و قاعده افزایی تجلی خواهد یافت. (صفويهنجار
است که با بیانی لطیف و از دل برخاسته، بر دل نشانده ها را » شهریار«معاصر، محمد حسین بهجت تبریزي 

این جستار نتیجه ي سروده و برجستگی سازه هاي کالمی وي با بیانی زنده و پرشور به وضوح مشهود است.
به منظور دستیابی به برجسته سازي واژگانی  شعري » برجسته سازي«پژوهشی است که با تکیه بر نظریه ي 

وي انجام شده است. پژوهشگران سعی دارند در این نوشتار این اثر را از این دیدگاه، مورد نقد و تحلیل قرار 
دهند. 

روش تحقیق
پژوهشی این گونه است که ابتدا به شرح و معرفی کوتاهی از گونه هاي -لیروش کار در این مقاله ي تحلی

مختلف قاعده افزایی در کالم پرداخته شده و سپس در تقسیم بندي هاي خاص انواع قاعده افزایی در سخن 
قه شهریار ذکر گردیده اند؛ در ادامه شواهدي از غزلیات وي براي هر مورد ارائه گردیده است . گردآوري و طب

بندي اطالعات، تجزیه و تحلیل یافته ها و استنتاج کلی، ساختارهاي اساسی این نوشتار را شامل می شود. 
) مدنظر قرار گرفته است.1386براساس محدوده ي پژوهش این مقاله ، غزلیات (

پیشینه ي تحقیق 
قرار گرفته یبررساز آثار مورد نقد وياریو مباحث مرتبط بدان در بسبرجسته سازيدر حال حاضر  

دهیآثار خود از آن و انواعش بهره مند گرديبه منظور برجسته سازسندگانیاز شاعران و نوياریاست. بس
اما ،دینگردمشهودجستار نیايتوسط نگارنده يمبحث به صورت جداگانه اثرنیدر مورد ااند.

این پژوهش نگارشدرجات مرتبط آن درکه ازمنقالب مقاله استاین موضوع اغلب درسایرآثارمرتبط با
مایدر اشعار نییمعنايزیهنجارگرياز گونه هایکیرمز به عنوان یزبان شناختیمددگرفته شده است. بررس
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کارکرد ادبی زبان و گونه هاي آن نوشته ي محمد )1380صورتگر (نیو نوشیافخمیعلينوشته جیوشی
) و جلوه هاي 1384رکیب در شعر اخوان نگاشته ي صهبا فروغ () برجسته سازي واژه و ت1382بارانی (

ازنمونه آثاري است که به شکلی به مباحث مرتبط ) 1381هنري و بالغی در تاریخ بیهقی نوشته ي گلی زاده (
به نهیزمنیدر اشهریار در مورد اشعار نگارنده است یپرداخته است. گفتنیزبان شناسيمساله نیبا ا

ی را مشاهده ننموده است.ه اثر مدونصورت جداگان
بحث و بررسی 

به اعتقاد صورت گرایان روسی، هر شاعر و نویسنده براي خلق اثر ادبی خود، به انواع فراهنجاري ها و 
قاعده افزایی ها در زبان دست می زند و برجستگی کالمی خود را نقش می بخشد و این در گرو نامتعارف 

نشانگر کاربرد نامتعارف یک رسانه و خودنمایی آن در مقابل پس زمینه «ه سازي ساختن اثر وي است. برجست
اي از پاسخ هاي خودکار است و این وجه مشخصه ي بخش عمده اي از اشکال بیان هنري، اگر نه تمامی 

پلی میان ]برجسته سازي[«) از سوي دیگر در تعریف برجسته سازي آمده : 1383:61(مکاریک،» آنهاست...
) در واقع برجسته 61(همان:» یت نسبی توصیف زبان شناختی و ذهنیت نسبی داوري ادبی برقرار می کند.عین

سازي فرآیندي است که صورت گرایان روس مطرح کردند و آن را از عوامل به وجود آورنده ي زبان ادبی 
ي زبان مانند وزن هاي این برجسته سازي یا به شکل قاعده افزایی یعنی افزودن چیزي بر برونه«خواندند. 

عروضی، یا به شکل هنجارگریزي یا قاعده کاهی یعنی حرکت از حالت هنجار و معمول زبان و آفریدن 
) به بیانی دیگر هر نوع انحراف از فرم خودکار زبان 86-87: 1384(ساسانی،» صورتهاي بدیع، شکل می گیرد.

را در سخن رقم بزند، برجسته سازي نامیده می و ایجاد دگرگونی در ساختار کالمی به نحوي که زیبایی 
شود. باید به این نکته توجه کرد که برجسته سازي ها اگر حالت تقلید و تکراري به خود بگیرند یا مانع 
ارتباط گوینده و خواننده شود، نقش اساسی خود یعنی خالقیت ادبی را از دست می دهد. بنابراین در 

مهم جمال شناسی و رسانگی زبان را که دو اصل اساسی در هر کاربرد برجسته سازي باید شاعر دو اصل 
- 1) لیچ دو گونه از برجسته سازي را ممکن می داند: 14: 1370زبانی است، در نظر داشته باشد. (شفیعی،
قاعده افزایی، البته شفیعی کدکنی انواع برجسته سازي را به دو - 2انحراف از قواعد حاکم بر زبان خودکار 

) محورهاي برجسته سازي از دیدگاه دکتر شفیعی 56ه موسیقیایی و زبان تقسیم می کند. (دزفولیان، :گرو
کدکنی عبارت است از: 

گروه موسیقیایی: مجموعه عواملی که زبان شعر را از زبان روزمره به اعتبار بخشیدن آهنگ و توازن -1
ه.امتیاز می بخشد از قبیل: وزن، قافیه، ردیف، جناس و غیر

گروه زبان شناسیک: مجموعه عواملی که به اعتبار تمایز نفس کلمات در نظام جمله ها بیرون از -2
خصوصیات موسیقیایی آنها می تواند موجب تمایز یا رستاخیز واژه ها شود ازقبیل: استعاره و مجاز، حس 

، ترکیبات زبانی، آشنا آمیزي، کنایه، ایجاز و حذف، باستان گرایی در دوشاخه واژگان ونحو، صفت هنري
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- 38: 1370زدایی در حوزه ي قاموسی، آشنا زدایی در حوزه ي نحو زبان و بیان پارادوکسی. (شفیعی کدکنی،
) آنچه مورد بحث و واکاوي در این جستار است ، برجستگی سازي ادبی است که نظر بسیاري از زبان 34

تعددي را مورد واگویه قرار داده است. اینکه زبان شناسان و ادیبان را به خود معطوف ساخته و جنبه هاي م
ادبی دارد از دیدگاه هاي متعدد قابل بررسی است.–نقش ادبی و کارکرد عاطفی 

) و تنی چند از صورتگرایان چک Shklovskyباور به نقش ادبی زبان در دیدگاه هاي اشکولفسکی (
فرآیند -2فرآیند خودکار شدگی -1گر جدا می سازند: ریشه دارد. صورتگرایان دو فرآیند زبانی را از یکدی

برجسته سازي. فرآیند خودکارشدگی زبان استفاده از عنصر زبان است به نوعی که براي بیان موضوعی به کار 
گرفته شود. در این فرآیند شیوه و چگونگی بیان مدنظر نیست. فرایند برجسته سازي زمانی صورت می گیرد 

تعارف خود خارج شود و در مقابل فرایند خودکارشدگی زبان قرار می گیرد. که زبان از حالت م
) آنچه مورد توجه است برجسته سازي است نه فرایند خودکارشدگی زبان، زبان شعري 1384:56(دزفولیان

زمانی به حد اعالي خود میرسد که برجسته سازي در آن نمود پیدا کند، بسیاري شعر و زبان آن را برخوردار 
ز نهایت برجسته سازي می خوانند. نظر موکارفسکی همین است، وي برجسته سازي را انحراف از مؤلفه ا

) موکارفسکی که از نظریه پردازان مکتب پراگ است به تعریف 34: 1373هاي هنجار زبان می داند. (صفوي،
آن حد به درجه اعالي برجسته سازي در زبان شاعرانه تا «برجسته سازي برخاسته و بر این باور است که: 

) 329: 1373(قادري،» خود می رسد که عمل ارتباط را در پس زمینه قرار می دهد.
هدف غایی برجسته سازي آفرینش سازه هاي ادبی در محورهاي جانشینی و همنشینی واژگان است، 

ذهن خلّاق است آفرینش زیبایی ادبی خود فرایندي گسترده و پیچیده است که در گرو ذهن خالق است، این
ذهن خلّاق، ذهنی است که قدرت آفرینش ساختارهاي هنري را «که دست به خلق برجسته سازي می زند. 

دارد. چنین ذهنی از موادي ساده و در دسترس مثل چند واژه، شعري می سازد که عواطف را برمی انگیزاند. 
تلفیق می شود. این عناصر که از پیش ذهن خلّاق با عناصري که ماهیت زیبایی را در ادبیات می سازند،

تعریف شده هستند، نشان می دهند که در آفرینش زیبایی، تنها به کارگیري احساسات و عواطف کاري از 
پیش نمی برد، بلکه کنش منطقی ترکیب است که این احساسات را در قالب ساختارهاي هنري سازمان 

نها ماهیت زیبایی را می سازد. در حقیقت این سه عنصر میدهد. در ادبیات سه عنصر است که به کارگیري آ
در پیوند با هم و جزیی از تحلیل به مفهوم عام هستند:

زبان با کارکرد عاطفی-
تخیل هنري-
)36-7: 1378(محمدي، » تصویرهاي ذهنی خالق-

کارکردها آنچه در اینجا مورد اهمیت است، کارکرد عاطفی زبان ادبی است که ارجحیت آن بر دیگر 
روشن و واضح است، این کارکرد با برانگیختگی احساس و عاطفه، بافت زیبایی را در متن رقم می زند و 
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آراستگی واژگان و چینش آن ها در جمله و معماري بی نظیر کلمات را در ذهن و بر قلم نگارنده بر عهده 
نیز بر آن به عنوان یکی از کارکردهاي نخستین بار کارکرد عاطفی را مارتی مطرح  کرد و بوهلر« می گیرد. 

) ذات عاطفی زبان در بردارنده ي دو عنصر ابهام و ایهام است 233: 1377(علوي مقدم » زبان تاکید می کرد.
که به وسیله ي شگردهاي ادبی در متن و شعر نمود می یابد. توجه به زیبایی هاي یک شعر و سازه هاي 

ادبی، کارکرد عاطفی و زیبایی آفرینی هاي  ذهن خالق و حضور برجسته دلنشین آن در گرو آشنایی با زبان
سازي است.

در برجسته سازي نکته ي دیگري که مشهود است، به کار گیري عنصر تخیل است، این تخیل یک خالق 
ذهن را وادار به واکنش عاطفی می کند، ویژگی اصلی تخیل این« است که به زبان شعري تازگی می بخشد و 

است که با جداسازي و تفکیک و ترکیب ذهنی عناصر واقعیت جدید می سازد که براي مخاطبان دنیاي هنر، 
تازه و بدیع است. تخیل در زبان ادبی، هم در شکل و هم در محتواي اثر تأثیر می گذارد. ساخت یک شکل 

و ویژگی هاي شخصی را نو در اثر ادبی همان قدر اهمیت دارد که محتواي نو؛ چون تخیل خاص فرد است
) آنچه از بین 37:1378-36(محمدي،» که تخیل کرده است، در خود دارد، به زبان ادبی فردیت می بخشد. 

نظریه ها مشهوداست، توجه به اتصال زیبایی سخن و زیبایی آفرینی کالمی است که به دست برجسته سازي 
در سخن، به اعتالي زیبایی می رسد و نام هنري را رقم می خورد، اثر ادبی با هنجار گریزي و قاعده افزایی

بر خود می نشاند.
یکی از آثار غزل هاي شهریار است که با غور در سروده ها و تعمق و تأمل در سخن و باور وي می توان 
به برجستگی زبانی وي پی برد، او با ذهنی روشن دست به آفرینش واژه و مضمون زده و با استفاده از قابلیت 

ادبی، سعی در برجسته ساختن واژگان و نمودهاي کالمی خود داشته است. در این جستار به –اي هنري ه
این قابلیت هاي هنري وي با تکیه بر غزل ها در دیوان اشعار وي توجه شده است.

غزل شهریار 
روح و روان  غزل قالبی است که بیشتر و فراتر از دیگر قالب هاي شعري در طول تاریخ ادب فارسی با 

فارسی زبانان گره خورده و به ذائقه ي زیباشناختی آنان نشسته است، زبان نرم ولطیف،گره خوردگی عاطفی 
و تخیل در مناسب ترین فرم و محدودیت شکلی در طول و عرض که باعث گسترش فضا و موضوع می 

دیرباز غزل در حرکت زمانیش به از«شود و انبوهی از خصایل دیگر، باعث این توفیق و استقبال شده است. 
تناسب وقت دچار تغییر و تحوالتی بوده؛ اما همیشه از یک اسلوب و شیوه ي خاص پیروي کرده است که 
همان، به این قالب استحکام داده و عامل استمرار و توفیق آن بوده و در هر مقطعی یکی از بزرگان شعر و 

) در 8: 1382(قاسمی» ي خاص، این روند را حفظ کرده است.غزل با پیاده کردن کامل این اسلوب و شیوه 
بستره ي شعر معاصر، شاید بتوان اذعان کرد کسی که توانست اسلوب سرایش غزل را حفظ کرده و آن را در 
کنار شعر نو جاودانگی بخشد، شهریار بود که با زبانی لطیف و ایجاد پیوند عاطفه و تخیل و به کارگیري 
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متاز غزل را جاودان گرداند. حضور واژگانی مخصوص و برجسته یکی از خصایل غزل واژگانی خاص و م
هاي وي است که در این جستار به آن پرداخته می شود.

)Extra  regularity(قاعده افزایی
یکی از گونه هاي برجسته سازي عالوه بر انحراف از قواعد حاکم بر زبان خودکار، قاعده افزایی است. 

فزایی را افزودن چیزي بر برونه ي زبان خوانده اند. خالق اثر براي آفرینش به قاعده افزایی در زبان قاعده ا
دست می زند تا جمال گرایی متن را مورد بررسی قرار دهد. قاعده افزایی، هنجار گریزي از قواعد زبان 

رماهیت با فراهنجاري فرق نیست، بلکه اعمال قواعدي اضافی بر قواعد زبان هنجار به شمار می رود که د
دارد، چرا که فراهنجاري ها از لوازم شعر محسوب می شوند و از لحاظ ماهوي از قاعده افزایی جدا هستند، 
نتیجه ي فراهنجاري ها شعر است و نتیجه ي قاعده افزایی ها، توازن و نظم. توازن در اینجا در وسیع ترین 

که در سه سطح آوایی، واژگانی و نحوي قابل بررسی باشد. معناي خود است؛ یعنی هر نوع آهنگ و وزنی 
این توازن از تکرار کالمی حاصل می شود و از وزن عروضی و قافیه گرفته تا تکرار واج ها، واژه ها و جمله 

) 62-63: 1382( بارانی، ها، در چارچوب آن قرار می گیرد.
در این بیت از شهریار:       
)83/1عقل گو نیشم زند تا عشق نوش آرد مرا (به هوش آرد مراخواجه مدهوشم کند، سعدي

صرف نظر از فراهنجاري هاي آن، به دلیل قاعده افزایی، برجسته سازي وجود دارد. توازن حاصل از قافیه 
و ردیف و تجانس آوایی، نشانگر قاعده افزایی است و خلق وزن و هماهنگی صوتی و نغمه ي حاصل از 

دن، هنر قاعده افزایی را نشان می دهد.از جمله قاعده افزایی ها برجسته سازي واژگانی است که موسیقیایی بو
بحثی جداگانه را با جلوه هایی خاص به خود اختصاص داده است که شهریار با نهایت دقت به آن توجه 

نشان داده است.
برجسته سازي واژگانی

یی در محور جانشینی زبان است که به گونه اي خارج منظور از برجسته سازي واژگانی، گزینش واژه ها
از محدوده مورد کاربرد زبان در یک زمان خاص باشد. گزینش مستلزم امکانات زیاد است، اگر دایره ي 

) شهریار 151:1384امکانات لغوي شاعر محدود باشد، طبعاً شعر او از چنین پدیده اي بی بهره است.(فروغ ، 
است که دایره ي لغوي ذهنی و فکري وي با گستردگی بسیار بر واژگان کاربردي او از سرایندگان توانایی 

سایه افکنده و معماري ذاتی واژگانش حاکی از این نیروي خالقه ي ذهنی و ابتکاري اوست. وي در گزینش 
بر عهده دارد، واژگان به تمام زوایا و جنبه هاي آن توجه دارد، از نظر معنایی، موسیقایی و بار عاطفی که واژه 

همچنین از جهت هم نشینی با واژگان دیگر. معماري کلمات، توازن واژگان و چیدمان احساس و واژه و 
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پیوند بی نظیر و ناگسستنی بین این دو از خصیصه هاي سروده هاي وي است؛ برخی از برجسته سازي هاي 
واژگانی در اشعار وي عبارتند از: 

هاي ابداعی برجسته سازي با واژه و ترکیب 
واژه هاي ابداعی بر واژگانی اطالق می شوند که ساخته و پرداخته ذهن خود شاعر است. شهریار از 
معدود شاعرانی است که با قریحه اي روشن به ساخت واژگان می پردازد، وي با سازش واژگان و چینش 

داده است. هنر وي در این هنرمندانه ي آنها در کالم به بهسازي هندسه ي هنري سخن خویش توجه نشان 
است که وي در ساخت ترکیب ها و واژگان به اجزاي سازنده به دقت نگریسته و گاه با جا به جایی اجزا 
دست به سازش زده است. ترکیب هایی نیز که با ذوق و قریحه ي وي ساخته می شود به صورت گروه 

اي زبانی هستند که به گونه هاي مختلف در ترکیب ها از سازه ه« وصفی، اسمی و قیدي نمود پیدا می کند؛
زبان رواج دارند و سخن سرایان توانمند گذشته، همواره با آمیزش واژه ها و ساختن ترکیب هاي گوناگون به 
توسع زبانی و خلق معانی تازه دست زده اند. آفرینش ترکیب هاي تازه، به نو شدن زبان شعر کمک می کند 

از جمله ي این ساخته شده هاي اسمی و )163: 1383(حسنلی،» ز است. و اغلب در ایجاز سخن کارسا
)،تیشه شورافکن 18/85)، جوانانه (15/75)، کهن ماشین (2/75)، مسیح دل (13/73ترکیبی: رفرف آسا (

)، 3/101)،آه پرافشان(12/95)،گلقند (15/94)، پري شان (12/92)خاتمت اندیش (13/90)، تیرقد (16/88(
) و ...10/116)، هوسناکان (6/108)، واحدفزا (12/104حال انگیز(

برجسته سازي با واژه هاي کهن (آرکائیسم یا باستان گرایی)
در این دسته سخن از واژگانی کهن است که شاعر با ذوق و احساس خود آنها را بار دیگر حیات بخشیده 

یا اساطیري باشد، در این حالت یا با اشاره و در زبان امروزي به کار بسته، خواه واژگانی مرده یا کم کاربرد و
و تلمیح به آنها پرداخته و یا به سروده ي خود در قالب شعریش با این واژگان رنگ باستانی بخشیده است؛ 

نمونه هایی در کاربرد واژگان کهن عبارتند از:
الف) اسم:

زشت و زیباي جهان قصه ي آرد است و سبوس   
)131: 1386نیست(شهریار، پرویزن همه جا صرفه ي پاالیش و

منکر عکس عمل بین که عمل را پنداشت      
)131نیست (همان: پاداشنو مژده ي بادافرهمزد 

ب) فعل:
گ خمیده      به رکوع و به سجود است که چون چن

)73خدا را (همان: بموییموستاییم دادي از مویه 
ج) حرف:
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گو دلبرا به عاشق مسکین چه می کنی
)147( به معناي به حرف اضافه به کار رفته) که شفا می فرستمت(همان:رابیمار 

مات کهن عبارتند از: و دیگر کل
) 7/69) خدا را (15/68)صال/بارعام (11/68)درنوشت (9/68) نتواند زدن (4/68)مقرنس (1/68شنعت (

)[عالقه ي شدید 13/74) نسوان (11/74) احتجاج (7/74) تغنّی (11/71) ناسره (3/71) خواهدم (16/69هله (
)صواعق 8/75تودیع (شهریار به استعمال جمع هاي مکسر در ابیاتش مشهود است ]

) آغازید 21/102) قوس قزح(6/115)قدان (20/80) کوکبه (4/79)غمین (9/78)چشمکان(20/76(
) و ... . شهریار به واژگان قدیمی 7/100)مرساد(3/100) تذهیب (8/82)بلیه(4/81)اهتزاز(19/84)هلد(3/94(

به وفور مشهود است. این نوع قابلیت در و باستانی عالقه ي بسیار نشان داده است. حضور واژگان عربی نیز 
سروده هاي شهریار از بسامد باالیی برخوردار است و موجب صالبت و فخامت کالم وي می گردد. 

برجسته سازي با اصوات
گاهی در شعر یک صوت (= شبه جمله) برگرفته از محاوره ي مردم چنان در سرعت رساندن پیام و 

: 1384ده مؤثر است که هیچ واژه ي دیگر از عهده ي آن بر نمی آید. (فروغ سهولت برقراري ارتباط با خوانن
) شهریار نیز در برخی از سروده هاي خود از این قابلیت استفاده کرده است، شبه جمله هاي وي تنها 157

ات محاوره اي نیست. او به شبه جمله هاي ادبی نیز توجه نشان داده و سخن خود را برجسته نموده است، ابی
زیر نشانگر بهره گیري شاعر از این نوع برجسته سازي است:      

پیر شدم نکرد ازین رنج و شکنجه بس مراچه خسته می کند تنگی این قفس مراواي
)2-84/1چه حسرت آورد زمزمه ي جرس مرا     (آه پاي به دام جسم ودل همره کاروان جان

)102/10که خدا بر سر خشم است و عتاب است (واهاطغیان معاصی شده طوفان مصائب         
)82/4که بی برگی عشقت چه نوا داد مرا (وه ناي ناقوسی من بین و نواي قدسی

برجسته سازي با واژگان محاوره اي
یکی از انواع برجسته سازي ها.... در شعر استفاده از زبان محاوره و به عبارت دیگر زبان مردم کوچه و 

این موضوع را ]مهدي اخوان ثالث[قرار داد.» هنجار گریزي سبکی« است که می توان آن را تحت عنوان بازار 
من از زبان عامه ي روزگار بهره ها برده ام.کلماتی را که در زبان عامه « ...... به این صورت بیان کرده است: 

ما نوع تلفیق اینها و به اصطالح جا به کار می رود ولی جانشین ندارد، در کنار کلمات کهن نشانده ام؛ ا
) 66-465به نقل از کاخی:158:1384(فروغ » انداختن اینها بدون اینکه قصدي داشته باشم چنین درآمده است.

به نمونه هایی از این نوع کاربرد در سروده هاي  شهریارنگاه می کنیم:
: 1386دانه ي ما را (شهریار، دهن وانکنده این مرغ بهشتی که به دام آمده، یارب      ترسم ک

78(
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)کار 72/12)قانقرایا(70/19)فی المثل (70/17)دست آخر (69/1و عبارات دیگر:   پنبه در گوش کردن (
)چانه گرم 77/9) یالون(76/4)گنده می کند (76/4)خیک...خل(73/10)بیخ گلو(72/14لنگ بود(

)شکم سفره 85/19()در پاش بریزند85/11)قرق می کند (78/6کنی(
) 115/11)پاشو(105/10)اینور،آنور(90/9)گلوبند(90/7)وانمی شود(93/7)رودل(93/6)روسیاهی(86/21شدن(

و...در سروده هاي وي کنایات و عبارات  گفتاري و محاوره اي فراوانی دیده می شود که حاکی از صمیمیت 
بیانی وي است.

برجسته سازي با واژه هاي تلمیحی
نیايریبه کارگاو دري ژهیفراوان درآن؛ بلکه تبحر وحاتی، نه تنها وجود تلمي شهریارعرشفیاز لطا
مصراع، کیدرحیتلمکیبا ورود ، هنرنمایی وي زمانی در این زمینه مشهود می گردد که استیصنعت ادب

با چشم يزیدن به چاشاره کریبه معنحی. تلمردیگیمنتج از آن قرارميمعناریمعموال سرتا سرشعر تحت تاث
آوردن ادیثیو حدهیبه اشاره کردن درکالم به داستان، افسانه، مثل، آع،یاست و در اصطالح علم بد

شعر یحیاشارات تلموزه. البته، حشودیاطالق مرهینجوم و غ،یقیاصطالحات علوم مختلف، چون: موس
در موضوعات گوناگون يات گسترده واست که نشانگر معلومات و مطالعشهریار بسیار وسیع و گسترده 

حضور واژگانی که حاکی از توجه خالق آنها به تلمیح است، برجستگی خاصی ایجاد نموده که می است.
دارد که از آن به یبستگیتداعزانیبه محیارزش تلمتوان آن را برجسته سازي واژگان تلمیحی نام نهاد.

. دوشیمحسوب مشیواترحیباشد، تلمترفیمورد اشاره لطياهها و داستان. هر قدر اسطورهدیآیدست م
حیتلم. کندیبدان اشاره مسندهینوایاست که شاعر ياودریافته از دانستهیآگاهح،یاز تلميمندالزمه بهره

یا به بیان بهتر در تلمیح دوژرف ساخت تشبیه و تناسبهمراه باشدریبا مراعات نظتواندیم،یدر شعر فارس
(مراعات نظیر ) وجود دارد. از نمونه هاي آن در سروده هاي شهریار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) تلمیح اسالمی:
)332/1تیغ شق القمریم و قمري شق نکنیم (ما به حق ملحق و دعوي اناالحق نکنیم

موسا و معجزات عصا می فرستمتدریا کالف گردن فرعون می کنی 
)8-147/9کاي مروه سعی کن که صفا می فرستمت(ه هروله ست و هنوزش زبان حالهاجر ب

ب) تلمیح اساطیري وملی:            
)194/7پرچم کاوه ي نوروز پدیدار آمد (الله چون تاج فریدون بدرخشد کز کوه

)213/9که دل معاینه جام جهان نما بکند (نشسته از بر تخت سحر یکی جمشید
)242/10به اسم اعظمش آهنگ ترکتاز کنید (جم به صف اهرمن شکست آردنگین 

ج) تلمیح داستانی: 
) 78/7قبیله اي است که مجنون شوند لیال را (قبیله ها همه  عاشق شوند با   تو    ولی
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)      78/10که چشم بازکند جز جمال عذرا را (اگرچه مریم قدس است، رسم وامق نیست

ر نمونه هاي آن:          و دیگ
4و4،76/17،78/16،86/3و15،71/10،75/3و14و13و12و67/1،67/6،69/2،69/11تلمیح اسالمی :

و...؛ تلمیح 76/12،79/17،83/6،109/14،118/11و ...؛ تلمیح اساطیري و ملی: 95/4،96/4،108/18،
و...77/6،78/15،78/17،80/3،104/2،117/3داستانی : 

برجسته سازي با واژگان هم نوا   
تکرار واج ها، آواها و صداها منجر به موسیقیایی شدن کالم می گردد و این همان طنین و آهنگی است 
که هدف برجسته سازي آوایی است. شاعر با قاعده افزایی آوایی، نظامی آهنگین و موسیقیایی در سخن ایجاد 

این نظم و توالی اصوات و آواها و تکرار صامت ها «نجار اعمال می سازد. می کند و قواعدي بر قواعد زبان ه
و مصوت ها در شعر، طنین و آهنگی پدید می آورد و نغمه ي حروف، بیانگر و القا کننده ي مفهوم و حالتی 

) از نمونه هاي این نوع 101:1381علوي مقدم، »(احساسی و عاطفی و معنایی خاص در شعر می شود.
سازي که بیشتر می توان آن را برجسته سازي آوایی نامید، می توان به ابیات زیر اشاره نمود:برجسته 

الف) تکرار صامت:  (صامت ق، ش)        
)121/1هر قد و قامتی قیامت اوست (هر که  خواند  از  کتاب  او  الفی

رچه پیش آید خوش من دلی درویش دارم ههرچه در پیشم از آن زلف پریش آید، خوش آید
)243/1آید(

ب) تکرار مصوت:  (مصوت آ، و) 
)121/17بود و نبود هر دو نمودار بود اوست (آن جاودان که هر دو جهان یک نمود اوست             

ج) تکرار صامت و مصوت: (صامت ب، مصوت 
آ)

)135/1نیست (که آفتابی اگر هست آب و تابیبه آب و تاب جمال تو آفتابی نیست
67/7،69/19،71/14،72/10،73/14،79/8،81/1،81/3و دیگر نمونه ها: برجسته سازي با صامت ها :

و...؛ برجسته سازي با مصوت 6،85/13،88/2،88/8،90/5،97/14،99/1،99/4،112/19،118/1و82/4،
و ... .72/18،89/7،90/5،119/9،134/1،147/1ها :

رار  واژگان   تک
تکرار منظم یا غیرمنظم واژگان نیز موسیقی و آهنگی خاص به سخن سراینده می بخشد، گاه تکرار 
واژگان با هم صدایی و هم حروفی همراه می گردد و نغمه ي کالمی را به اوج اعتالي خود می رساند. در 
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ی خاص به سروده ي وي می سروده هاي شهریار، تکرار اسم ها و صفت هاي مورد نظر شاعر ضربآهنگ
در همه نوع -بخشد، این تکرار باعث چشمگیر شدن سازه هاي ساختاري کالم او می گردد، تکرار واژگان

کوبشی زنجیروار در پی دارد که خواننده را به دنبال خود می -کالم چه اسم و صفت و چه فعل و حرف
اژگان از جمله کاربردهایی است که شهریار بسیار کشاند و تأثیري ژرف در افهام بر جاي می گذارد؛ تکرار و

به آن توجه نشان داده، نمونه هاي زیر حاکی از این مسأله است:
الف) تکرار اسم: 

از عشقم خبرنیست که آخرخبرتاز خویشم نیست؟          خبرهست که دیگر خبرت
)117/1هست؟(

ب) تکرار فعل: 
پیدا کرده امپیدا             چه روشن ماه و روشن بین نگاهی کرده امدر آفاق و ماهی کردهنگاهی 

)73/2(
ج) تکرار قید:  

)71/17اینجا (گاهگاهاز اشتباه اینجا                  فداي اشتباهی کآرد او را گاهگاهگذار آرد مه من 
د) تکرار حرف: 
یاید نهال آرزو روزي به بار آید؟ این نهال نبرگ مرگوشاخه ي یاسوساقه ي هجر وریشه ي عشق 

)243/4(
)250/3چنین نهال جوانی خطا کند که بروید (میوه زهر ندامت                  بهغنچه شهد امید وبه

و...72/1،72/8،73/17،74/1،78/15،80/1،82/12،93/1،102/8،103/13،115/10و در ابیات :
نتیجه گیري

ا، شاعر براي آفرینش اثر ادبی خود، فراهنجاري ها و قاعده افزایی ها را اعمال می به باور فرمالیست ه
کند و برجستگی کالمی خود را نقش می بخشد. فرایند برجسته سازي با افزودن بر برونه ي زبان و 
هنجارگریزي صورت می گیرد و در ساختار کالمی دگرگونی شکل می پذیرد. برجسته سازي ادبی از جمله 

ردي است که خالقان آثار به منظور زیبایی کالمی و انحراف هنري از زبان خودکار،آن را در زبان و بیان موا
خود اعمال می کنند. محمد حسین بهجت تبریزي(شهریار) از جمله سرایندگانی است که به آفرینش سازه 

و هنري دست زده هاي ادبی سروده هاي خود در محورهاي جانشینی و همنشینی واژگان با ذهنی خالق
است. پژوهشگران در این جستار با واکاوي فرآیند برجسته سازي در زمینه ي قاعده افزایی در غزلیات 

شهریار به نتایجی دست یافته اند از جمله:
فزونی روند قاعده افزایی در غزلیات شاعر نشانگر توجه وي به این امر است و وجود تخیل قوي -1

ه افزایی تاثیر بسیار داشته است .شعري شهریار در روند قاعد
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اعتال سازي بیانی در غزلیات شهریار در گرو قاعده افزایی بوده و موسیقایی بودن کالم وي بیشتر -2
مرهون ایجاد تکرار و هم صدایی واج هاست.

ایجاد طنین و آهنگ در مصاریع و ابیات هدف واالي شاعر است که آن را پیگیري کرده و به آن -3
ست.دست یافته ا

بار عاطفی و احساسی واژگان به کار برده شده در زبان شعري وي آنقدر قوي است که با فرآیند -4
با تعمقی دراشعار شهریار مصادیق و نمونه هاي بارز برجسته سازي زیبایی مفهومی را به اذهان القا می کند. 

اشته و از نظر سبک و زیبایی فراوانی ازدید برجسته سازي قابل مشاهده است که جاي غور و تامل فراوان د
شناختی شایان توجه است.

کتابنامه
الف) کتاب ها:

) موسیقی شعر، چ سوم، تهران: آگاه1370شفیعی کدکنی، محمدرضا (-1
) دیوان شهریار ،چ سی و یکم ،تهران :نگاه1386شهریار، محمد حسین (-2
شمه) از زبان شناسی به ادبیات،چ اول: سرچ1373صفوي، کورش(-3
)نظریه هاي نقد ادبی معاصر،چ اول، تهران:سمت1377علوي مقدم، مهیار(-4
) زبان ادبی به عنوان نظام نشانه ها (مجموعه مقاالت دومین کنفرانس زبان شناسی 1373قادري، بهزاد(-5

نظري و کاربردي)، به کوشش سید علی میرعمادي، چ اول، تهران: دانشگاه عالمه
) دانش نامه نظریه هاي ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، 1383ا(مکاریک، ایرناریم-6

تهران: آگه
ب)  مقاالت

46و47) کارکرد ادبی زبان و گونه هاي آن، فرهنگ، شماره 1382بارانی، محمد(-1
، ) بهبود زبان فارسی از منظر ادبی، پژوهشنامه علوم انسانی1384دزفولیان، کاظم و عباسی، علی(-2

45و46شماره 
) بررسی ویژگی هاي سبکی کویر شریعتی، پژوهش نامه دانشکده ي ادبیات و 1384ساسانی، فرهاد(-3

45و46علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 
) برجسته سازي واژه و ترکیب در شعر اخوان، پژوهشنامه علوم انسانی، سال اول، 1384فروغ، صهبا(-4

45و46شماره 
3) جلوه هاي هنري و بالغی در تاریخ بیهقی، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 1381اده، پروین(گلی ز-5
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اي ترکی فارسی تا نمایشنامهاياز حماسه
بیک عثمانی) دهاك فردوسی و تیاتر ضحاك سامیآژي(اسطورة

1شهره معرفت

م تهرانپژوهشگر گروه تصحیح متون فرهنگستان و دکتري دانشگاه تربیت معلّ
چکیده 

گون این هاي گونههاي ادبی متعدد و ترجمهدر انواع و گونه،"دهاكآژي"بازآفرینی اسطورة تردید بی
در قرن چهارم، به زبان فارسی در قالب اي که تأثیر نیست. اسطورهروایت، در شهرت و ماندگاري آن بی

در اواخر قرن سیزدهم، به اير زمانیِ هزار سالهمثنوي و در نوع ادبی حماسه به نظم کشیده شد و پس از گذ
با -زبان ترکی و در نوع ادبی ِنوپدیدي به نام نمایشنامه به تحریر درآمد. در این پژوهش از منظر نقد تطبیقی 

هاي ساختاري، محتوایی و ها و تفاوت، به تحلیل و تبیینِ شباهت- تلفیقی از مکتب تطبیقی فرانسه و آمریکا
تیاتر ضحاك الدین سامی بیک عثمانی در هـ.ق) و شمس400(شاهنامهدهاك فردوسی در یت آژيروازبانی 

وسیلۀ میرزا بهبود که شاهنامه، نخستین نمایشنامۀ برگرفته از تیاتر ضحاكهـ.ق) پرداخته شده است. 1293(
ایی منظوم فارسی بود، سرفردوسی، نقطۀ اوج حماسهشاهنامۀهـ.ق) ترجمه شد. 1323ابراهیم به فارسی (چ 

هایی را هاي این نوع ادبی بود که کاستیبیک و ترجمۀ آن، نخستین نمونهکه نمایشنامۀ سامیحال آن
شناسی آنها نیز پرداخته شده است. این نمایشنامۀ ترکی، از منظر دربرداشت که در ضمن مقاله به آسیب

ها پیش از خود را نداشت، اما از آن رو که نخستین گامساختار، محتوا و زبان، امکان برابري با روایت فارسی 
را در راه نگارش نوع ادبی جدیدي برداشت، داراي اهمیت بود. 

، میرزا ابراهیم تیاتر ضحاك، شاهنامهتطبیقی، ایران، ترکیه، روایت ضحاك، ادبیاتها: کلیدواژه
مقدمه و طرح مسأله -1

هاي مشترك غیر قابل انکاري دارند. میراثی که هر چند در روزگار ساسانیان ثتردید، ایران و ترکیه میرابی
ادبی، -با تحدید مرزهاي مکانی ایران، اندکی از گسترة آن کاسته شد، اما همچنان با تشکیل مرزهاي فرهنگی

ترکی آشکار است؛ تا روزگار معاصر ادامه یافت. در این میان، تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر ادبیات و زبان 
داشت تا از زبان فارسی براي تأثیري که حتّی در روزگار جدال ایران و عثمانی، حاکمان عثمانی را بر آن می

). این تأثیر که در روزگار مشروطه و 153:1339بیان اهداف ادبی خود سود جویند (نک: براوان،
و سرزمین همسایۀ ایران، در آن روزها، پناهگاه سویه نبودشود، یکهایی پیش از آن نیز مالحظه میسالاندك

ایرانیان پیشگامی چون دهخدا، عارف، عشقی و... گردید که در فضاي وطن خود احساس خفقان داشتند. 
م.) و چند سالی پس از آن، بر ادبیات شرقی متمرکز بود 1923ادبیات ترکیه در روزگار پیش از استقالل (

الطّیر، کیمیاي سعادت، مثنوي، تذکرة رداخت. در میان آثار متعددي چون منطقپو به ترجمۀ آثار شرقی می

1.shohratmarefat@yahoo.com
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ویژه از قرن هشتم هجري، از فارسی به ترکی ترجمه شد، شاهنامۀ فردوسی نیز األولیا، گلستان و... که به
یوبی، هایی از شاهنامه به زبان ترکی صورت گرفت: شاهنامۀ منثور ادر قرن ده، ترجمه1شود.مالحظه می

شاهنامۀ منظوم شریف دیار بکري و شاهنامۀ منظوم علی افندي. 
زبان قرار گرفت، روایت هاي شاهنامه که به شکلی مستقل، مورد توجه مترجمان تركاز جمله روایت

، متون پهلوي، روایات مذهبی، شاهنامه تا 2، از اوستا"دهاكآژي"ضحاك بود. ماندگاريِ تاریخیِ اسطورة 
تاریخ بنامند (براي آگاهی بیشتر -معاصر، موجب شد تا برخی آن را اسطورهروزگار 

). محور سخن در این روایت، استبداد و استبدادستیزي 258:1372و نیز رضی،121-118:1381نک.مرتضوي،
یابد و زمانی در تجسم میاي شاهنامه در قالب مثنوي که روزگاري در فضاي اسطورهاستبدادي است، 
هاي نوپدیدي چون نمایشنامه. هاي روزگار معاصر و در قالبواقعیت

هـ.ق) 1293اند، تیاتر ضحاك (چ از جمله آثار متعددي که به بازآفرینی روایت ضحاك پرداخته
اي غربی را با بیک در تیاتر ضحاك، گونهسامی3بیک عثمانی به زبان ترکی است.الدین سامیشمس

اکبر خان، به فارسی ترجمه شد پسر میرزا علیمیرزا ابراهیم وسیلۀ ت. این کتاب بهاي شرقی درآمیخدرونمایه
برگرفته ۀاین نمایشنامه، نخستین نمایشنامبه چاپ رسید. (تهران) خورشید ۀچاپخاندرهـ.ق1323در سال و 

هایی بود تین نمونهترجمۀ این اثر، از نخس). 4و3: 1354فروغ،نک. در ایران به چاپ رسید (کهاز شاهنامه بود 
که در کنار آثار نمایشی آخوندزاده، میرزا آقاي تبریزي و مقدم، نوع ادبی تئاتر و نمایشنامه را به ایران وارد 

شود؛ روایتی که در هاي روایت ضحاك در این دو اثر پرداخته میو تفاوتکرد. در این نوشتار به شباهت
تأثیر ادبیات نویسی منثور ترکی رفت و تحتارسی به گسترة نمایشنامههاي منظوم فقالبی کهن از دایرة حماسه

تأثیر نمایشی غرب، شکلی نو یافت و سرانجام به ادبیات فارسی بازگشت و آثار نمایشی پس از خود را تحت
قرار داد. 

هاي پژوهش پرسش-2
ها پاسخ دهیم: در این پژوهش برآنیم تا بدین پرسش

-اك، از اسطورهعناصر متغیاي منثور چیست؟ اي منظوم به نمایشنامهر ساختار روایت ضح
هایی است و این ها و تفاوتاندیشۀ ایرانی قرن پنجم با اندیشۀ ترکی قرن سیزدهم داراي چه شباهت-

بعد زمانی و مکانی در این روایت چگونه نمود یافته است؟ 
شیوة پژوهش -3

23-22:1386ناصري،: نک: ساداتشاهنامههاي . براي آگاهی از ترجمه1
.34-5/30و 21-15/19:یشت1370. براي آگاهی بیشتر نک: اوستا،2
.1369هاي ملهم از شاهنامه: نک.طالبی،. براي آگاهی بیشتر از نمایشنامه3
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دو مکتب تطبیقی فرانسه و آمریکا، به شکلی تلفیقی مورد استفاده قرار گرفته در این پژوهش، عناصر
است؛ بدین ترتیب که بررسی تاریخ ادبیات، منطبق با اصول مکتب تطبیقی فرانسه صورت گرفته و تمرکز بر 

است.ادبیت اثر، ضمن نظر به دیگر قلمروهاي علوم انسانی، منطبق با معیارهاي مکتب تطبیقی آمریکایی 
مقایسۀ تحلیلی دو متن -4

مهر داشت به نام ضحاك. بامدادي، ابلیس بر خالصۀ روایت فردوسی: مرداس، شاه نیک عرب، پسري بی
ضحاك ظاهر شد و از او خواست تا با کشتن پدر، بر جایش بنشیند. ضحاك، فریب خورد و ابلیس با کندن 

ت نشستن ضحاك، ابلیس دیگربار در هیئت خوالیگري نزد چاهی بر سر راه مرداس او را کشت. پس از بر تخ
ها، جاي آن بوسههایش بوسه زند. بهشاه رفت. ضحاك از غذاهاي او خشنود شد و به او اجازه داد تا بر شانه

دو مار سیاه رویید و ابلیس ناپدید شد. شاه از پزشکان یاري خواست، این بار نیز ابلیس چون پزشکی نزد او 
رة درد را در مغز جوانان دانست. زین پس ضحاك براي ادامۀ زندگی به کشتن جوانان پرداخت. از آمد و چا

سوي دیگر، ایرانیان که از شاه خود جمشید به ستوه آمده بودند، شاه تازي را پذیرفتند و ضحاك با کشتن 
نان ادامه یافت. جمشید، شاه ایران شد. خواهران جمشید نیز گرفتار ضحاك شدند. بیداد ضحاك همچ

خانۀ شاه راه یافتند و هر روز با نجات هاي ارمایل و گرمایل، به خورشسرانجام، دو مرد گرانمایه با نام
دادند. ضحاك، شبی در جوانی، به جاي مغز سر او، مغز گوسفندي را با مغز سر انسانی آمیخته، به ماران می

م، این خواب را مرگ ضحاك به دست شخصی آفریدون ناخواب نابودي حکومتش را دید. خوابگزاري زیرك
نام تعبیر کرد؛ از این رو، ضحاك در پی کشتن کودکان برآمد. فرانک، مادر فریدون نیز براي حفظ جان فرزند، 

اي ایزدي، کودك را او را به نگهبان مرغزاري که صاحب گاو برمایه بود، سپرد و پس از آن نیز در پی اندیشه
بر کوه البرز برد. در این میان، ضحاك استشهادي مبنی بر نیک بودن خود جمع کرد. کاوه، این به هندوستان 

هایی اي بهشتی، به فریدون افسوناستشهاد را پاره کرد و همراه با مردم به سوي فریدون رفت. حوري
دشمنش به المقدس، گنگ دژ هوخت رسید. ضحاك نیز براي کشتن آموخت. شاه به اروندرود و به بیت

هندوستان رفته بود. خواهران جمشید، به فریدون از جاي ضحاك خبر دادند. پیشکار ضحاك گندرو نیز براي 
او از اوضاع کاخش خبر آورد؛ از این رو، ضحاك به کاخ بازگشت. فریدون با گرز خود بر ترك ضحاك زد، 

تخت ضحاك تکیه زد و ساختارهاي اجتماعی را اما سروش پیغام آورد که او را زنده به کوه ببر. فریدون بر 
سامان بخشید و ضحاك را بنابر پیغام دوبارة سروش، در غاري در کوه دماوند با مسمار اسیر کرد و این بیداد 

هزار ساله را پایان داد. 
ن بیک عثمانی: ضحاك شاه ایران است و پرویز (همان فریدون که هویت خود را پنهاخالصۀ روایت سامی

داشته است) و فرهاد (از مالزمان وفادار جمشید) برخالف میل خود از مالزمان اویند. شانزده سال است که 
چهر (نوة دختري جمشید ضحاك با برانداختن آیین جمشید، مارپرستی را رواج داده است. پرویز، به خوب

شود. ختر ضحاك است) دلبسته میخبر است و در نمایش دکه هویتیش پنهان است و حتّی خود نیز از آن بی
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را خواهد. موبدان خوابشبیند که چوپانی است و سگ گلّه از او به جاي نان، گوسفند میضحاك خواب می
–قحطان کنند که ضحاك باید زین پس به جاي مغز گوسفند، مغز انسان به مارانش بدهد. این گونه تعبیر می

–رام پردازد و فرزندان چوپانان و از جمله رستم و بهها میانبه فراهم آوردن مغز انس–وزیر ضحاك 

سازد و به همراهی چوپانان اندازد. کاوه با پیشبند چرمی خود درفشی میرا به زندان می–فرزندان کاوه 
. با معلوم شدن هویت حقیقی دهدو فرزندان را نجات میکشدکند و ضحاك و قحطان را میشورش می

نشیند. چهر، از روي بازوبندهایشان، فریدون بر تخت سلطنت میپرویز و خوب
ساختار روایی -4-1
اي در آغاز در اوج، نمایشنامهاي حماسیقالب: مثنوي-4-1-1

سرایی فارسی است در قالب مثنوي؛ پیش از او نویسندگان و شاعرانی روزگار فردوسی، اوج حماسه
ماسه خواه منظوم و خواه منثور و خواه اساطیري و پهلوانی و خواه تاریخی چند با نگارش و سرایش انواع ح

اي که در مقابل، نمایشنامه، گونهو دینی، پیمودن این راه را براي سرایندة شاهنامه هموار کرده بودند؛ حال آن
ه دچار عسر و اش هنوز کوبیده نشده بود و در بدو امر کمال سختی را داشت و نویسندجاده"نوپدید بود که 

)؛ از این رو، اسطورة فردوسی بر پایۀ الگوهاي آزمودة پیش از خود بنا 188:1382(عثمانی،1"شدحرج می
بیک در نقطۀ آغازین راه قرار داشت و خود از نخستین نهاده شد و به اوج رسید و در مقابل، نمایشنامۀ سامی

دهاي این اوج و آغاز، در ضمن تحلیل دو اثر خواهد هاي پیشگام این گونۀ نوپدید گردید. فراز و فرونمونه
آمد. 
عنوان: از شاهنامه تا تیاتر -4-1-2

شده بود، اما تئاتر (نمایشنامه) شاهنامه، در قرن چهارم با توجه به الگوهاي پیشگام آن، عنوانی شناخته
نوانی که با همنشینی در کنار نام در قرن سیزدهم، هنوز در ذهن جامعۀ ادبی شرق جایگاه چندانی نداشت؛ ع

2هایی را برانگیخت.هاي بسیار و گاه مخالفتاي ضحاك پرسشاسطوره

بهتر از این ممکن نیست، مگر روزگاري بگذرد و طباع در این «نویسد: یادداشتی در پایان این نمایشنامه چنین میالملک در. ذکاء1
).301» (کارهاي مشکل بزرگ و پرورده شود

رانیاییاست ضدهاي حاکم، از جمله ستأثیر سیاستتحتشاهنامههایی روبرو شدند. ، هر دو با مخالفتتیاتر ضحاكو شاهنامه .2
ها و شعر نویسندگان و شاعرانی چون هایی روبرو شد. این مسأله در نوشتهغزنوي، با مخالفتمحمود و مدارس نظامیه و ناپذیرایی عباسیان

گرایانه اي ملّیهایی که با تئاتر ضحاك صورت گرفت، بیشتر جنبهعبدالجلیل رازي قزوینی، فرّخی سیستانی، معزّي، انوري، عطّار و... . مخالفت
پرستان او را تنقید کردند که چرا یک نفر عجم را در سامی بیک پیس کاوة آهنگر را تألیف و در عثمانی به معرض نمایش نهاده. ترك«داشت. 

ها این مرد شجاع و دلیر را از خود تصورنوشت که عثمانیبیک، پیس کاوه را به یک شکلی میها گذارده. بایستی سامیمعرض نمایش ترك
هاي امروزه نیز از قهر و کنید... تاریخ نخواهد مرد و شما ضحاكکردند... اما شما اي زمامداران ایرانی که جلوگیري از نمایش این پیس میمی

، ). از دیگر سو ترجمۀ این نمایشنامه در ایران نیز با مخالفت مواجه شد2:1301(جریدة حقیقت،» غضب اوالد کاوة آهنگر خالص نخواهید شد
هاي نوپدیدي چون نمایشنامه نبود.چرا که جامعۀ ادبی ایران هنوز پذیراي انواع و گونه
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عناصر روایی -4-1-3
اي در ادامه، با تحلیل عناصر روایی شاهنامه و تیاتر ضحاك، به گذار روایت ضحاك از اسطوره

آنها پرداخته خواهد شد. هاي داستانیاي تغزّلی و ویژگیحماسی به نمایشنامه
* موضوع: محور هر دو روایت، استبداد و استبدادستیزي است، با این تفاوت که غلبۀ عناصر حماسی در 

بیک، موجب تفاوت موضوعی این دو اثر شده است. روایت فردوسی و غلبۀ عناصر تغزّلی در روایت سامی
نخستین گیري شکلدر زمان آناستبدادي واي ضدمحتهر چند که اهمیت تیاتر ضحاك در به بیان دیگر، 

، اما داستان عشق 1آورداست و این موضوع، خطّی محوري در کلّ روایت پدید میمشروطه هاي دورة جنبش
شود که در بسیاري مواقع موضوعی فرعی چهر در این نمایشنامه چندان گسترده میپرویز (فریدون) و خوب

د. شو(استبدادستیزي) روایت میاصلی (عشق)، جایگزین موضوع 
* درونمایه: استبداد در حکومت، موجب براندازي آن حکومت به وسیلۀ مردم است؛ این مسأله درونمایۀ 

اصلی هر دو روایت است. 
شخص و در تیاتر ضحاك، نمایشی (عینی) است. گذشته از دید اصلی در شاهنامه، سومدید: زاویه* زاویه

هاي تیاتر ضحاك در عنصر داستانی شود. از آسیبنیز در هر دو روایت مالحظه میگویی درونی آن، تک
هاي درونی در کلّ داستان است (براي مثال نک: گوییدید، عدم توازن، فراوانی و طوالنی بودنِ تکزاویه
چهر صص گویی خوبو تک199، 198گویی پرویز صص و تک195، 194، 193گویی فرهاد صص تک
و...). 208، 207

شوند: طبقۀ هاي این دو روایت به طور کلّی، به دو دسته تقسیم میهاي روایت: شخصیت* شخصیت
هاي مردمی در تیاتر ضحاك، نشانگر توجه نویسندگان معاصر به مردم حاکم و مردم. بسامد بیشتر شخصیت

ها نیز در هر ). تعدد شخصیت226(2»شودجزئی حریت اگر باشد، آن هم در میان مردم پست پیدا می«است: 
هاي هایی دارند؛ از جمله برخی از شخصیتها تفاوتدو روایت نسبتاً یکسان است، اما این شخصیت

اي شاهنامه، چون ابلیس و سروش، در نمایشنامۀ تیاتر ضحاك وجود ندارند و این مسأله نمایشنامه را اسطوره
کند. گرایی نزدیک میعاي دور و به واقاز عناصر اسطوره

تیاتر ضحاك شاهنامه 
---مرداس 

آه! آزاد نبودن، اسیر بودن چه چیز مشکلی «)، 206(ص» ها داردظالم پارة جگر ندارد. اقربا، تعلّقات، احباب هم ندارد. اسیرها و مظلوم. «1
).208(ص» شودتر نمیاشد، بدبختاست. از آدمی که قلبش، ارادتش در دست خودش نب

ما مردمان فقیر «)، 206(ص» ظلم ظالم را تحمل کردن یک فضیلتی است. شکایت مکن و تحمل کن«. با وجود این، گاه جمالتی چون: 2
با ظلم ظالم دیگر چه چاره«)، 267» (اشخاص محتاجی هستیم، باید به کار خودمان برسیم... به کارهاي بزرگ داخل شدن وظیفۀ ما نیست

) حکایت از انفعال مردم و پذیرش ظلم دارد؛ 277» (آیدتوانی بکنیم. صبر، تحمل، رضا، توکّل، سواي این چیزي از دستمان نمیمقاومت می
.گیرداهللا بودن سلطان سرچشمه میگویی این مسأله از باور ظلّ
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ضحاك (حاکم متحجر فارس) ضحاك 
قحطان (وزیر ضحاك) کندرو 
---ابلیس 

---جمشید 
---شهرناز و ارنواز (دختران جشید) 

---ارمایل و گرمایل 
---سپهبد 
مؤبدها موبدان 
---زیرك 

پرویز (که فریدون صورتاً پسر قباد و از فریدون 
خدمۀ ضحاك) 

---آبتین 
---فرانک 

---روزبانان 
---نگهبان مرغزار گاو 

---مرد دینی 
کاوه (آهنگر) کاوه 

---کیانوش و پرمایه (برادران ضحاك) 
---سروش 

مهرو (دختر جمشید و خدمتکار ضحاك) ---
ر حسب ظاهر دختر ضحاك چهر (بخوب---

از عبوس جمشید) 
فرهاد (از کسان با حقوق جمشید و ---

سرایدار با اعتبار ضحاك) 
مهربان (زوجۀ کاوه) ---
بهرام و رستم (پسرهاي کاوه) ---
ها)قباد و خسرو و نوذر (چوپان---
یزد---
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فریبرز---
شیرویه---
رئیس موبدان---
ضحاكخدمۀ---
قشون (سربازها)---

اطفال---
یک دهاتی ---

چهر و فرهاد اند. در تیاتر ضحاك، خوبهاي اصلی در هر دو روایت، ضحاك و فریدون و کاوهشخصیت
هایشان هاي پررنگی دارند. ضحاك و فریدون و کاوه، در روایت فردوسی، هر یک با ذکر پیشینهنیز شخصیت

بیک، نظام شوند و هر کدام نقش و جایگاه خود را دارند، اما در نمایشنامۀ سامیمیبه داستان وارد
اي از مجلس پانزدهم فصل اول به نمایشنامه وارد خورد. ضحاك بی ذکر پیشینهها بر هم میشخصیت

هاي یآید و شخصیت فریدون نیز با ویژگشود. کاوه نیز از مجلس یازدهم در فصل پنجم به صحنه میمی
گردد. هاي حماسی دور میشود و از جنبهتغزّلی پرداخت می
که فردوسی خود به عنوان راوي در متن داستان حضور دارد و باورهایش را نیز در متن نکتۀ دیگر آن

آورد: روایت می
...  ز دانـا شنیدستم این داستـان

شیر     به خون پـدر هم نباشد دلیرشود نرّهکـه فـرزنـد بد گر 
مگر در نهانش سخن دیگرست     پژوهنده را راز با مادر است 

)48(فردوسی، 
کند. هاي نمایشی مطرح میبیک، حضوري مستقل ندارد و اعتقاداتش را از زبان شخصیتاما سامی
عناصر نمایشی جدید در ادبیات روایی وگو و لحن: غلبۀ محتوا بر عناصر روایی و ناآزمودگی * گفت

وگوها و لحن روایی) در نمایشنامۀ رنگ شدن یا ناپختگی برخی عناصر داستان (چون گفتشرق، موجب کم
ها و تشخّص لحنی که در شاهنامه است، در تیاتر وگوها با شخصیتشود. هماهنگی گفتتیاتر ضحاك می

آید: اي از سخنان کاوه از هر دو روایت مینهشود؛ براي مقایسه، نموضحاك مالحظه نمی
کاوة شاهنامه: 

پرست... که اي نـامـداران یـزدان
سر از بنـد ضحـاك بیـرون کنـدکسی کاو هواي فریدون کند 

آفرین را به دل دشمن استجهانسـت بپویید کاین مهتر اهرمن
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)69(فردوسی، 
کاوة تیاتر ضحاك: 

اي؟... حاال تو را هم به جایی که شاهت را ی که جلّادي انسان را در دست گرفتهما مائیم! تو کی هست«
). 296(عثمانی، » فرستم... نه ظلم باقی ماند، نه ظالم، نه ضحاك، نه قحطانام، میفرستاده

تر و جمالتش امري و در جهت برانگیزاندن مخاطب براي جدال با ضحاك است، کاوة شاهنامه حماسی
گوید که لحن حماسیِ کاوة شاهنامه را ه کاوة تیاتر ضحاك، با جمالتی خبري یا پرسشی سخن میکحال آن
ندارد. 

ها و * فضا: غلبۀ فضاي حماسی در شاهنامه و غلبۀ فضاي تغزّلی در تیاتر ضحاك، از بسامد واژه
ات تغزّلی (آه، چه هاي حماسی شاهنامه (کشتن، غارت، سوختن، دشمن، سپه و...) و کلمات و عبارعبارت

عاشق و...) تیاتر ضحاك آشکار است؛ گذشته از آن، وزن و لحن شود،وجود لطیفی، محبت، قلبم کنده می
پرورد. اندوه بر فضاي روایت تیاتر ضحاك بیش از روایت ضحاك در حماسی شاهنامه این فضا را می

چه «هاي داستان است:  ن محوري شخصیتشاهنامه حاکم است. جبر سرنوشت نیز در تیاتر ضحاك از سخنا
مرا ذاتاً فلک از محبت «)، 204(ص» اگر فلک مساعدت بکند«)، 200(ص» خواهدچاره، فلک این طور می

اندکی هم به حکم «)، 206(ص» ام را از بغلم گرفتفلک حسد برد، جگرپاره«)، 205(ص» مادر محروم کرد
ببینم آسمان چه نشان خواهد «)، 229(ص» کنم؟چطور تحمل میکنی کهقضا و قدر تابع شو، به من نگاه می

)، 243(ص» دانداإلطالق میفهمیم، قادر علیبه این واسطه ماها نمی«)، 241(ص» فلک فلک«)، 240(ص» داد
کند، اگر وقت هر چیزي را تصحیح می«)، 203» (آه فلک«)، 200» (خواهدآه چه چاره فلک این طور می«

فلک هم این ظلم را «)، 206» (ام را از بغل گرفتفلک حسد برد، جگرپاره«)، 204» (دفلک مساعدت بکن
سعادت با «)، 241» (فلک... فلک...«)، 240» (ببینم آسمان چه نشان خواهد داد«)، 239» (تواند بکندتحمل نمی

)؛ 205» (مادر محروم کردمرا ذاتاً فلک از محبت «)، 295» (تواند ببینداو همراه مردن را هم فلک به من نمی
زند. خواب سرنوشت جامعه را رقم میهاي انسانی است که اغلب کنششاهنامه، که در این داستان از حال آن

پیوندد. هاي جبر سرنوشت است که سرانجام به حقیقت میضحاك نیز در هر دو روایت، از نمونه
تر (کشمکش ضحاك و ابلیس براي ماسیهاي شاهنامه، نسبت به اثر تقلیدي آن ح* کشمکش: کشمکش

کشتن مرداس، ضحاك و جمشید، ضحاك و کاوه) و گاه نیز فلسفی (کشمکش ابلیس و انسان) است. در تیاتر 
ها بیشتر از نوع درونی (کشمکش دینی فرهاد در حفظ آیین جمشیدي و تحمل ضحاك، این کشمکش

هاي حماسی نیز گاه در آن ، هر چند کشمکشچهر) استپرستش مارها، کشمکش درونی پرویز و خوب
شود. مالحظه می

کوشد تا با استفادة آشکار از عنصر تعلیق، مخاطب را همچنان به خواندن بیک می* تعلیق: سامی
نمایشنامه برانگیزد؛ تعلیقی که  فردوسی آن را چنان در بافت روایت خود گنجانده است که هر چند چندان 
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هاي آشکار تیاتر ضحاك جب انگیختن مخاطب به خواندن است. گذشته از تعلیقمشهود نیست، اما مو
چهر، سرنوشت مردم و فرزندانشان)، فراوانی (مجهول بودن هویت پرویز، سرانجام عشق پرویز و خوب

» آیا مجبورکننده چه چیز است؟ نفسم؟ حیاتم؟ منفعتم؟«افزاید: ها و جمالت استفهامی بر تعلیق آن میپرسش
آیا مخفی «)، 194» (شود؟اگر امروز یا فردا چشمم را روي هم گذاشته بمیرم، آیا آن وظیفه چه می«)، 194(

آیا «)، 198» (آیا این محبت و این خواستن از چه حاصل شده است؟«)، 197» (داشتن این چه سبب دارد؟
). 200و199» (ه دست کسی اسیر افتاد؟ها او را کشتند؟... در آن هنگامه آیا زیر پاي حیوانی ماند؟ آیا بدشمن

* اوج: نقطۀ اوج روایت ضحاك در شاهنامه، جدال کاوه با ضحاك و نقطۀ اوج این روایت در نمایشنامۀ 
گیرد. این نقاط اوج، هر یک چهر و پرویز میبیک، زمانی است که ضحاك تصمیم به قربانی کردن خوبسامی

کند. بافت تغزّلی را در تیاتر ضحاك برجسته میغلبۀ بافت حماسی در شاهنامه و غلبۀ
دهد و در گشایی در شاهنامه در پایان روایت و با دربند شدن ضحاك روي میگشایی: گره* گره

چهر و سرانجام با هالك ضحاك. نمایشنامۀ تیاتر ضحاك با آشکار شدن هویت پرویز و خوب
تر ه جهان اسطوره و در تیاتر ضحاك به دنیاي واقعی نزدیک* مکان و زمان: عناصر زمانی، در شاهنامه ب

است. حکمرانی هزار سالۀ ضحاك، زندگی هفتصد سالۀ جمشید و پنهان بودن صد سال از آن، در تقابل با 
بیک است. عناصر مکانی شاهنامه (چون سرزمین تازیان، شانزده سال حکمرانی ضحاك در نمایشنامۀ سامی

دریاي چین، اروند رود، هندوستان) بسامد بسیار بیشتري از تیاتر ضحاك دارد؛ علّت این البرز، دماوندکوه،
گردد، اصالتی که شاعر را ملزم به مرزبندي مسأله به اصالت ایرانی روایت ضحاك در ذهن فردوسی بازمی

بیک، از فضاي سامیکه این روایت در نزدکند؛ حال آنمرز دشمن میهاي همملّی ایران در تقابل با سرزمین
ادبی دیگري به وام گرفته شده است و همین عدم اصالت و تعلّق آن به سرزمینی دیگر، ذهن نویسنده را از 

هاي ملّی دور کرده است. این مرزبندي
ساختار زبانی -4-2

د، این آفرینزبانان میافزاید و الگویی زبانی براي فارسیپختگی زبان شاهنامه، بر ارزش ادبی آن می
ها و دستورمندي زبان هاي همگون با بافت روایی و آهنگ واژهپختگی حاصل قدرت ترکیب، کاربرد واژه
گوید، در اي که در قالب آن سخن میسراید، چون گونۀ حماسیفردوسی است. زبانی که فردوسی با آن می

هاي شود. یکی از ویژگیه نمیکه این پختگی در ترجمۀ نمایشنامۀ تیاتر ضحاك مالحظحال آن1اوج است؛
شود. هاي مختلف داستانی مالحظه میزبانی آثار روایی در قرن سیزدهم، سادگی زبانی آنهاست که در گونه

فهمند، لسان تیاتر زبانی باشد که خاص و عام، خوانده و ناخوانده آن را می«زبان نمایشنامه باید ساده باشد: 
بیک، از رغم این مسأله مترجم نمایشنامۀ سامی)، اما به187» (بول عام داردبه این واسطه در ممالک متمدنه ق

، موجب ماندگاري آن در طول تاریخ، در ذهن خاص و عام نامهشاه. غالمحسین یوسفی، زبان روان، روشن و بلیغ فردوسی را در 1
).139و1/138: ج1386داند (یوسفی،می
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یک آدمی که در «گردد: هایی میها و کژفهمیکه این امر موجب بدخوانی1شدگیِ اثر رها نیستردپايِ ترجمه
نخواهد ها، با فقر و تنگدستی بزرگ شده باشد و به این نعمت برسد، آیا راحتها و در آغل چوپانکوه

» خواهم به من دست بدهیدآیا مخفی داشتن این چه سبب دارد؟... هیچ، ولی نمی«)؛ 195(ص» کرد؟
)، با تغییر 206)، بغل زده (ص203)، اسکات (ص197ها (جهراً (بیک، گذشته از واژه). زبان ابراهیم197(ص

)، تأمینات 226تعیش (، )237مأیوسیت (ص)، 216)، ایصال (ص216)، قبوالنید (ص211(= باتغیر ص
)) و تعبیرات ناآشنا و نحو نامأنوس 274)، تپانیدي (261) تفتیش (254)، قاپوچی (253)، چپو کردن (237(

دلم را نتوانستم ضبط «)، 205(ص» خودش را ضبط کرد«)، 197(ص» گویدخود را ضبط کرده، می(«سخن 
بیا! باز «)، 203(ص» را تو خواهی دانستپسرم «)، 199(ص» شدامروز هیجدهم ساله می«)، 220(ص» کنم

زند، تکلّم زادة خودش حرف مینعمتبه من مثل کسی که با ولی«)، 214(ص» براي تو خدمتی بیرون آمد
این «، )239(ص»به این کار باید چاره کرد«)، 224(ص» من مردن را به چشم خودم گرفتم«)،220(ص» مکن

شما «)، 232» (ترسم بالیی به سر ما خواهد آوردمی«)، 227» (خنکیچه فعل «)، 214» (را باریک تعبیر کنید
» کنیدجا در حضور معبودهاي خودمان اقرار نمیچهر را به زوجگی خودتان قبول کردن را در اینخوب

» هاي سنواتیزحمت«)، 259» (خدا به امداد ما برسد«)، 256» (مانیتو به یک آدم مردي می«)، 235و234(
))، گاه زبانی مضطرب و 205و204» (لرزدبه قدري با من مکالمۀ سرد کرد که حاال هم بدنم میاو «)، 287(

» گفتیدجا بودنتان را نمیخواهم بگویم که آن وقت هم بعد از آن چرا در ایناین را می«ناهمگون دارد: 
). 196(ص
ساختار بالغی -4-3

افزاید؛ و این مسأله بر ارزش ادبی این اثر می2تعناصر بالغی روایت فردوسی فراوان و متنوع اس
که عناصر بالغی تیاتر ضحاك، از سویی بسیار اندك است و از سوي دیگر، این گاه براي خوانندة حال آن
). تنوع عناصر شبه: گردنده به هر سونماید، چون تشبیه موبدها به گل آفتابگردان (وجهزبان غریب میفارسی

گونه که در این ها در تیاتر ضحاك است، آنشاهنامه در تقابل با بسامد اندك این آرایهبالغی در روایت 
بیک نیز از نظر ها و صورخیال دیگري چندان نمود ندارد. تشبیهات سامیروایت غلبه با تشبیه است و آرایه

الماس، من شیر، آفتاب، پسر مهروشکل و محتوا چندان پیشرفته نیست؛ یا حسی به حسی (پرویز 

برّه) است یا حسی به زغال ته اجاق، فرزند فرهاد غنچۀ سر کوه، ما مورچۀ عاشق آفتاب، شما 

هاي فارسی که بسامد فراوان واژه، برخی کلمات ترکی را نیز در متن خود وارد کرده است؛ حال آنتیاتر ضحاك. مترجم نمایشنامۀ 1
: جلد دوم/ مقالۀ لغات 1377خانلري،زي قابل توجه است (براي آگاهی بیشتر نک: ناتلدر تقابل با شمار اندك کلمات تاشاهنامهفردوسی در 

عربی شاهنامه).
←وار به این عناصر پرداخته خواهد شد: تشبیه (جهان . به علّت تنوع و بسامد فراوان صور خیال در روایت فردوسی، به شکلی اشاره2

(پردخته کردن سر از باد) و... .پرّ زاغ)، استعاره (چراغ = خورشید)، کنایه 
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و این مسأله نیز نشانگر است بر تأکیدي که 1فرشته)بهشت، دختران ملَک، این خانه عقلی (پرویز 
دهد. تقلیدي بودن اثر او را نشان میاي بودن وبیک بر محتوا دارد تا زبان که مسأله ترجمهسامی
خواب، عنصري مشترك در هر دو متن -4-4

خواب ضحاك، از محورهاي مشترك دو روایت است: 
سه جنگی پـدیـد آمدي ناگـهانچنـان دیــد کـز کـاخ شاهنــشهان   
بـه باالي سـرو و بـه فـرّ کـیـاندو مهتـر یـکـی کهتـر انـدر مـیـان   

بـه چنگ اندرون گرزة گـاوسـارکـمـر بسـتـن و رفـتـن شـاهــوار 
دمـان پیش ضحاك رفـتـی به جنگ             زدي بر سرش گرزة گـاورنــگ
یـکایـک هـمیـن گـرد کهتر به سال             ز سر تا به پایش کشـیـدي دوال

نهادي بـه گـردن بـرش پـالهنگسنگ   بدان زه دو دستش ببستی چو
همـی تـاخـتـی تا دمــاونـد کــوه              کشان و دوان از پس اندر گـروه

)58(فردوسی، 
ام، در اول امر صاحب ده پانزده گوسفند بودم، بعد مالک چندین در خواب دیدم من یک چوپانی بوده«

گوید یق باوفایی پیش خودم داشتم. این سگ در خواب به من میهزار گوسفند شدم. یک سگ بسیار صد
اي، آیا الیق دادي، حاال که صاحب این همه گوسفند شدهوقتی که صاحب پنج گوسفند بودي، به من نان می

کنم تا تمام ات نگهداري نمیکه از گلّهاست که به من گوشت ندهی و نان بدهی؟ یا به من گوشت بده یا این
). 213(عثمانی، » گرگ آمده، بخوردآنها را 

ساختار این خواب در روایت فردوسی گذشته از زبان حماسی، آغاز، کنش و انجام دارد و داراي 
کشد، نماد جوانانی است که ضحاك، آنان را طعمۀ ماران اجزایی نمادین است (جوانی که ضحاك را به بند می

ماند که انجام بیک این خواب، به تمثیلی میکه در روایت سامیآنساخته است) و تعبیري حقیقی دارد. حال 
گیرد. این تمثیل با اصل شود، سگی که طریق خیانت پیش میآن مشخّص نیست و با تهدید سگ تمام می

داستان پیوند ژرفی ندارد و بر خالف خواب ضحاك در شاهنامه از محور روایت گسسته است. 
نتیجه

اي و حماسی روایت شد. این از روایت ضحاك، موجب دور شدن آن از روح اسطورهبیک ترجمۀ سامی
نویسی به عنوان یک گونۀ نوپدید در ادبیات داستانی چندان موفّق نبود، اما از آن اثر هر چند از منظر نمایشنامه

ها را در راه نگارش نمایشنامه برداشت، داراي اهمیت بود. مرو که نخستین گا

شود: تشبیه دل به سنگ. تشبیه طنزگونی نیز در این متن وجود دارد: بریدن . تنها یک تشبیه عقلی به حسی در این نمایشنامه مالحظه می1
سر به بریدن خربزه.
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بیک در که ساختار داستانی روایت سامیاختار داستانی روایت فردوسی در اوج پختگی است، حال آنس
رنگ شدن یا محو برخی عناصر روایی در این گونۀ نمایشنامه هنوز در آغاز راه است و این مسأله موجب کم

راهیم است که بوي ترجمه نمایشنامه شده است. از منظر زبان نیز پختگی زبان فردوسی در تقابل با زبان اب
دارد و نحو آن داراي اشکال است. از منظر بالغی نیز تنوع و تعدد عناصر بالغی و صور خیال در شاهنامه 

افزاید. بسیار بیشتر از تیاتر ضحاك است که این مسأله بر ارزش ادبی شاهنامه می
محتوا است؛ این مسأله نتیجۀ تقلیدي بیک برتأکید فردوسی بیشتر بر زبان و عناصر ادبی و تأکید سامی

ۀ منظوم فارسی به نمایشنامۀ منثور اي بودن تیاتر ضحاك است. روایت ضحاك در شکل حماسبودن و ترجمه
به ایران بازگشت. ترکی رفت و با شکلی نو 

کتابنامه
). گزارش جلیل دوستخواه. تهران: مروارید 1370اوستا. (-
سینا اصغر حکمت. تهران: کتابخانۀ ابناز سعدي تا جامی. ترجمه و حواشی علی).1339براون، ادوارد. (-
68). شمارة 1301جریدةحقیقت. (-
1). دانشنامۀ ایران باستان. تهران: نشر سخن. جلد 1381رضی، هاشم. (-
ص . ص47هاي شاهنامۀ فردوسی. ماهنامۀ حافظ. شمارة ). ترجمه1386ناصري، سید حسن. (سادات-

22-23
302-181. صص 35و34). تیاتر ضحاك. تئاتر. شمارة 1382بیک. (عثمانی، سامی-
150-105. صص 12و11هاي ملهم از شاهنامه. تئاتر. شمارة ). نمایشنامه1369طالبی، فرامرز. (-
هنر ). شاهنامه و ادبیات دراماتیک. تهران: ادارة کلّ نگارش وزارت فرهنگ و1354فروغ، مهدي. (-
مطلق. تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ ). شاهنامه. به کوشش جالل خالقی1386فردوسی، ابوالقاسم. (-

اسالمی. دفتر یکم 
). فردوسی و شاهنامه. تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. چاپ 1372مرتضوي، منوچهر. (-
دوم 
عه مقاالت). تهران: توس. جلد دوم ). هفتاد سخن (مجمو1377خانلري، پرویز. (ناتل-
هایی در آغوش باد. تهران: انتشارات علمی ). برگ1386یوسفی، غالمحسین. (-
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(با محوریت نوبت سوم)
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د رضاییدکتر محم

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
چکیده

تفسیر میبدي همانند بسیاري از شاهکارهاي متون صوفیانه به قرن ششم هجري یعنی دوران اوج بالندگی 
هایی از نثر مرسل را سبک میبدي نثر موزون مسجعی است که هم نشانهو شکوفایی نثر فارسی تعلق دارد. 

باشد. هم عالئمی از نثر مصنوع و در مجموع نمایانگر تحول و تطور نثر قرن ششم میدربردارد، 

االسرار و تأثیر نگرش صوفیانۀ میبدي در زبان نثر اوست. موضوع این پژوهش نقد نثر عارفانۀ کشف
دماتی دربارة شناسی ساختارگرا تکیه کرده و پس از تقریر مقنویسندة مقاله براي نیل به این مهم به شیوة سبک

مؤلف و متن و ذکر نکاتی در زمینۀ سبک دورة مورد بحث، متن این تفسیر را از رهگذر زبان و در سه سطح 
لغوي، نحوي و آوایی، تجزیه و تحلیل کرده است. به همین منظور، خصایص لغوي، نحوي و آوایی متن 

هایی ذکر شده است. استخراج و بررسی شده و براي هر مورد نمونه

شناسی زبانی و ادبی. االسرار، نوبت سوم، سبکها: میبدي، کشفکلیدواژه
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ونقرهوزرکردنگیريقالبوریختنگداختن،معنیبهاست؛عربیمجردثالثیمصدرسبک،واژة
تاسخاصیشیوةسبک،شده، مشتق از این واژه است. گیريقالبوگداختهنقرةوزرپارةمعنیبهسبیکه

adab86m@yahoo.com
rezaiesem@gmail.com
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تعاریف متفاوتی از گذشته تاکنون از این برد. میکاربهادبیاثردرخودمفاهیمبیانبرايشاعریانویسندهکه
هر نزددرخاصشیوةازعبارتستسبک«شود: عنوان نمونه بیان میواژه ارائه شده که در اینجا یک مورد، به

). 1372:175کوب،زریننقاب،بیشعردروغبی(شعر»او. مزاجوفکرطرزازایستصادقانهتعبیرگوینده،
-زبانهیمامفوفنونبردنکاربهطریقازکهرودمیکاربههاییروشمورددرحاضرحالدراصطالحاین

تغییراتی،اثردرعناصرشود. اینمیتشکیلعناصريازمتنیپردازد. هرمیادبیاتتحلیلیمطالعۀبهشناسی
نامگذاريهمچنین. برندمینامسبکیهايویژگیعنوانبهآنهاازکند کهمیتحمیلمتنبرارهاییویژگی
اجتماعی و... متفاوتمحیطومخاطباندانش، اونیتونویسندهنامادبی،اثرموضوعتوجه بهبا هاسبک
آثاردیگرازراـ ادبیهنري اثرآنکهاستعناصريوهاویژگیمجموعۀاثر،یکطور کلی، سبکبه. است

با وجود این، استاد بهار معتقدند: . داردزیادي در همان اثربسامدنیزکاربردمیزاننظرازسازد ومیمتمایز
عکس، باید آن را فنّی مرکّب از علوم و توان دانشی مستقل و مجزّا تصور کرد؛ بلکه بهشناسی را نمیسبک«

»). و«ص: 1386(بهار، » فنون مختلف دانست
ومتنازشناختی عمومیبایدطبیعتاًداد،قرارشناسانهسبکبررسیموردرامتنیکبتوانآنکهبراي

االسرار و نویسندة تواناي آن، مقاله ابتدا اجماالً به معرفی کشفاینباشیم؛ بنابراین درداشتهآننویسندة
عنوان بهناگزیریمنیل به این مهمایم. برايتهابوالفضل میبدي و سپس به تحلیل این اثر عرفانی پرداخ

باشیم. مقیدمتون،شناسانهسبکهايبراي بررسیشدهراهکارهاي ارائهکار، بهچهارچوب
االسرار مثبوت است؛ هاي کشفصورت مقاله و چه در آغاز برخی گزیدههایی چه بهدر این زمینه، نوشته

سنگ اشاره ر مجال اندکش تنها به مواردي از خصایص زبانی این اثر گرانولی بسنده نیست و این مقاله نیز د
شناسی تورقی محقّقانه از این تفسیر کبیر داشته باشند و بیش ازین نظران فن سبککند و امید دارد صاحبمی

االسرار را منتظر نگذارند. دیدة مشتاقان و محبان کشف
االسرار، با فردي میبدي در کشفسبکپیراموناستنکاتیدنبازنموآمد،خواهدنوشتارایندرآنچه

گانۀ زبانی. در این مقاله، به دالیلی از جمله مجال شناسی ساختارگرا و در محورهاي سهتوجه و تکیه بر سبک
اي در این زمینه، در کار نشده است. کم، محور فکري میبدي و اثرش مورد توجه نبوده و نکته

میبدي و تفسیرش:مختصري درمورد 
االسالم ابی سعید بن احمد بن ابی سعید (سعد) بن احمد بن مهریزد میبدي فرزند جمالرشیدالدین احمد

باشد. از زمان دقیق چشم گشودن رشیدالدین بر مهریزد یکی از مشهورترین نثرنویسان قرن ششم هجري می
به یاري خدا در «کند: فسیرش تصریح میجهان فانی اطالع موثقی در دست نیست جز آن که در ابتداي ت

). 1:1االسرار، ج(کشف» شروع به تحریر آن کردم520اوایل سال 
میبدي در عصر شکوفایی و پختگی و کمال زبان و ادبیات فارسی به نویسندگی پرداخت و آثاري از وي 

توان به یقین از او دانست:در دست است که برخی را می
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قرار دارد و فصالی یک نوع ادبیات شفاهی » فصالی«از لحاظ موضوع در ردیف آثار کتاب«الفصول: -1
». و جزئی از آداب و رسوم مردم ایران در دوره خوشی و آسودگی و رفاه پیش از حمله مغول بوده است

). 59: 1389(مسرّت، 
وجوه و نظایر؛ -2
و نگارش آن توسط میبدي صورت گرفته الصوفیه: این کتاب از تقریرات پیر هرات استطبقات-3
است؛

اربعین. -4
6497االسرار تفسیري عظیم از قرآن مجید است که در ده مجلد بر االبرار: کشفاالسرار و عدهکشف-5

گیرد که هر مجلس در سه قسمت مجلس را در بر می445صفحه به چاپ رسیده است. این تفسیر، مجموعاً 
شود. نوبه الثانیه، النوبه الثالثه) بیان می(النوبه االولی، ال

دهد، در نوبت دوم روش تفسیري کشف االسرار منشوریست که در نوبت اول، تفسیر ادبی به دست می«
تفسیري است نقلی و روایی و در آخرین بخش یعنی النوبه الثالثه، به شیوة عرفا به تفسیر صوفیانه و اشاري 

پردازد: می
ادبی 

). 255: 1383(شاهرودي، » نقلی                             عرفانی
ایست از علوم قرآنی، دینی، عرفانی، بالغی، کالمی، حکمی و ادبی. و به قول االسرار، خزانهکشف

انصاري، مباحث تفسیر، تأویل، فقه، جا با سخناناي است که جابهاین کتاب گنجینۀ آراسته«سلیمان آتش: 
حدیث، سیر، ادبیات، صرف، نحو و اشتقاق، سخنان صوفیانه، اندرزهاي اخالقی و اشعار گزیده مخصوصاً از 

). 115: 1381(آتش، » سنایی مزین است.
بهاست. این نوبت سرآمد تفاسیر اشاري و در این تحقیق سروکار ما با نوبت سوم از این کتاب گران

رفانی فارسی و آکنده از لطایف، اشارات، تأویالت، اشعار نکات اخالقی و اقوال و افعال شوریدگانی چون ع
پیر هرات، ابوسعید ابوالخیر، سهل تستري، حالج، جنید، بایزید بسطامی و شقیق بلخی است. نوبت سوم که 

است تفسیري» ان طریقت. تعبیریست بر لسان اهل اشارت و بر ذوق جوانمرد«بنابر تعریف خود میبدي: 
عاشقانه که با صدها شعر و حکایت شیرین اخالقی از سنائی و...  مزین شده است. 

االسرار:تحلیل زبانی نوبت سوم کشف
ترین ادوار کمال و توسعۀ نثر پارسی است. زیرا در این دوره تألیف کتاب در موضوعات قرن ششم از مهم

از مسائل حکمی و کالمی و عرفانی و ادبی باقی ماند که در آن کتاب مختلف متداول شد و کمتر موضوعی 
هایی نوشته نشده باشد. رواج و نیرو گرفتن تصوف نیز در این عهد یکی از علل مهم پیشرفت و یا کتاب
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توسعۀ نثر پارسی گردید. نثر پارسی در این دوره، به تدریج از حالت ساده و معمول خویش خارج شد و بر 
ش و تماس زیاد نویسندگان با آثار تازي به نثر مصنوع و متکلف بدل گردید. همچنین در این سده اثر آمیز

حدفاصلی میان نثر ساده و فنی وجود دارد. 
، بینابین، مصنوع و در نوبت سوم هایی از نثرهاي مختلف مرسلدر تفسیر مورد بحث این پژوهش نشانه

عالئمی از نثر موزون مشهود است. 
اي برخورد کنیم که آثار او من مطالعۀ آثار یک دوره (سبک دوره) ممکن است به شاعر یا نویسندهض«

عصران خود یعنی آثار دیگر آن دوره متمایز باشد. در این گونه آثار معموالً عالوه بر آن نسبت به هم
خورد که میاي هم به چشم مشخصات کلی مشترك فکري و زبانی و ادبی عصر، مختصات بر سري ویژه

کند. به فقط مربوط به شاعر یا نویسندة خاصی است و نهایتاً آن اثر ادبی را از هر اثر ادبی دیگر مشخص می
گوییم سبک خاص خود را دار است، طنین مخصوص به خود دارد، میاصطالح اثر برخی امضادار یا چهره

). 94: 1388شمیسا، «دارد. سبک شخصی دارد. 
االسرار، بینابین نثر مرسل و مصنوع قرار دارد و نشانگر تطور و تکامل میبدي در کشفسبک رشیدالدین 

پردازیم و پرداختن ما نثر فارسی در قرن ششم است. ما در این مقاله به ذکر برخی نکات زبانی و ادبی آن می
ن نثر استوار و االسرار بدین سبب است که برگزیدگی تفسیر میبدي در نثر فارسی مدیوبه نوبت سوم کشف

-باشد که نویسنده در آن بر مرکب خیال نشسته و سخنوري میهاي مسجع و شورانگیز نوبت سوم میجمله
کند. 

مختصات زبانی:
-سطح زبانی را به دلیل گستردگی حوزة داللت به سه بخش آوایی (موسیقایی متن)، سطح لغوي (سبک

کنند. به طور کلی روح تفسیر میبدي امیدوارانه ) تقسیم میشناسی جملهها) و سطح نحوي (سبکشناسی واژه
السائرین گشوده است. یکی از را در منازل» السرور«و شاد و زبانش، زبان خواجۀ هرات است که باب 

کنند. تا جا کرده و منطق نوینی در زبان ایجاد میهاي زبان عرفا این است که مفاهیم عادي زبان را جابهویژگی
رود. بسیاري از مفاهیم کلی در معنایی دقیقاً متضاد با معناي عادیشان به کار میجایی که 

صوفیان به همان شیوه که با جهان مادي و قراردادي در ستیزند، با زبان حاکم بر این عالم نیز مخالفند و «
آدمی نبود پس «نویسد: یبراي بیان مفاهیم خود زبان را در معناي وارونه استعمال میکنند. مثالً در جلد سوم م

). 331: 1382(مشرّف، » بود است، و نبود پس بود، نیست است و از نیست، معرفت هست... 

مختصات لغوي: -1
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هاي زبانی است که با واژه و کلمه سروکار دارد و مسائلی از قبیل بررسی درصد یکی از سطوح بررسی
و مهجور، آرکائیسم، حروف اضافه، انواع فعل، انواع لغات فارسی و غیرفارسی، میزان کاربرد لغات کهن 

شود. پسوندها و پیشوندها و بسیاري دیگر از نکات و ظرایف دستوري را شامل می
الفی که در آخر بعضی نعوت فایدة تعظیم و تعجب دهد: »: الف تعظیم تعجب«استعمال -1-1
ا که ذلیل شود، بسا ذلیال که عزیز ز، بسا عزیبسا امیرا که آن روز اسیر شود، بسا اسیرا که امیر شود«-
). 594: 10االسرار، ج(کشف.» شود
). 709: 1(همان، ج» بسا فرقا که میان هر دو آیت است.«-
)206: 5(همان، ج.» جوانمردان که صفت ایشان اینست خوشا که عیشا ایشانست«-

، 125: 7)؛ (ج343، 220: 6)؛ (ج4:269)؛ (ج336، 271: 3)؛ (ج497، 94: 2)؛ (ج175، 36: 1(ج←نیز
). 671: 10)؛ (ج454، 32: 9)؛ (ج10: 8)؛ (418
در افعال اول شخص که معموالً در آخر فعل دوم شخص مفرد امر و صیغه » الف«استعمال پسوند -1-2

و شود و این که میبدي آن را به اول شخص مضارع التزامی چسبانده بسیار نادر استآورده می» گفت«ماضی 
در این تفسیر نیز جایی که سخنان پیر طریقت نقل شده و آثار کهنگی زبان و لهجۀ خاص در آن نمایان است 

اند: کار رفتهبه
پیر طریقت گفت: الهی! اي سزاي کرم و اي نوازنده عالم... هرگز بینما نفسی با مهر توبه هم؟ آزاد شده «-

). 130: 1(همان، ج» از بند وجود و عدم
). 360: 10ج()؛398: 7(ج ←نیز
هاي استمراري، شرطی و تمنایی و نیز در گزارش خواب: مجهول در آخر فعل» یاء«کاربرد -1-3
). 208: 2(همان، ج» کردمینیزمنبوديفراوانتهلیلوتسبیحباويکاربودينمازاگر: گفت«-
). 51: 3(همان، ج» کس را سوگند دادمیو اگر خبري من نشنوده بودمی، و کسی مرا روایت کردي آن«-
). 684: 5(همان، ج» بوديبکرابوآنکسنهادمیکسیبردلمهریادادمیبکسیدلمناگر«-

: 5)؛ (ج461، 122، 47: 4)؛ (ج733، 502، 124: 3)؛ (ج775، 611، 443: 2)؛ (ج377، 196: 1(ج←نیز
، 380، 185: 9)؛ (ج519، 457، 74: 8)؛ (ج542، 359، 214: 7)؛ (ج474، 293، 92: 6)؛ (ج758، 394، 209
). 653، 244، 13: 10)؛ (ج487
مجهول: » یاء«جاي هاي شرطی و استمراري بهبه فعل» ید«الحاق پسوند -1-4
-رسیدید... و هرچه خداي را بود... به انبازان ایشان میهر چه انبازان ایشانرا بودید... به خداي نمی«-

). 489: 3ج(همان،» رسیدید
کار رفته است. دکتر رکنی علت این امر را به» ب«افعال امر: این نوع فعل غالباً بدون پیشوند -1-5

دانند چرا که در این تفسیر کلمات مخفف کاربرد زیادي دارند: تخفیف در تلفظ می
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). 398: 3(همان، ج» از خوض پرهیزید که...«-
). 371: 6(همان، ج» گرددسوختهنداردمانسبهرچهتازندروعشقآتش«-
: 10(همان، ج» مراخوانومرادانهمه. منمناگزیرتکهنشینبامن. منمآگاهاز رازتکهگويبا من«-
150 .(

)؛ 154: 8)؛ (ج437: 7)؛ (358، 144: 4)؛ (ج256، 23: 3)؛ (ج563، 318: 2)؛ (ج210، 112: 1(ج←نیز
. )459، 133: 10)؛ (ج255، 75: 9(ج

دهد:مثال زیر صورت خاصی از ساخت و کاربرد فعل امر را در این تفسیر نشان می
). 310: 7(همان، ج» گردناالنموسیاهلايوگردپاسبانگرگايوگردریزانابراي«-
(اسم اشاره به دور) » تلک«(اسم اشاره به نزدیک) و » هذا«در معناي » آنک«هاي اشاره کاربرد اسم-1-6

از آنها؛ در صورتی که در آثار کهن اسم اشاره » اینک«و » آنجاي«؛ »آنگاه«محل تنبیه یا تبشیر و ارادة معنی در
شده است:در مورد اشاره دور در حالت تبشیر و تنبیه استعمال می» آنک«

). 194: 1(همان، ج» آنک نوح پیغمبر دردست قوم خویش گرفتار شده و درمانده«-
). 659: 3(همان، ج» شتر خداي است.آنک این ماده«-
). 115: 9(همان، ج» کردپرخوداستکباروکفرازعالمکهشقی،مردودآنلعین،نمرودآنآنک«-

). 239: 9)؛ (ج133: 8)؛ (ج331: 5)؛ (ج144: 4)؛ (ج210: 1(ج←نیز
کنندة رف و نیز منعکسترین شکل فعل براي بیان تسلیم و رضاي عاافعال مجهول: این فعل مناسب-1-7

شود و با مفعول قرار دادن بنده و جنبۀ اتکاي عابد به معبود است. در زبان عارف جنبۀ فاعلی کمرنگ می
کار بردن صفت شود. میبدي با بهمفعولی بخشیدن به فعل انسان، تقابل ربوبیت و عبودیت نشان داده می

دارد:مفعولی این خواستۀ ذهن عارفان را بیان می
هر کس که در دعا بر وي گشادند، در اجابت هم گشادند، دعا پیرایه پیوستگان است و مایۀ دست «-

). 455: 3(همان، ج» گرفتگان و حلقۀ در حق به دست گرفتگان.
کار برده است: رشیدالدین میبدي افعال مجهول را در تفسیرش به دو صورت زیر به

؛»زده آمد«نویسد می» ضُرِب«مثالً در ترجمه ؛ »آمدن«الف) به شیوة معمول با کمک فعل 
). 163: 1(همان، ج» تیر شرف بود که از کمان تخصیص بید صفت بانداخت، نهاد آدم هدف آن تیر آمد«-
). 697: 5(همان، ج» صورترويازآمدحاصل) ص(رسولازفعل«-

، 531: 10)؛ (ج346، 16: 9)؛ (ج337: 7)؛(ج186: 6)؛ (ج255: 4)؛ (ج310، 105: 3)؛ (ج209: 2(ج←نیز
665 .(

را فاعل قرار داده است. براي مثال » ند«ب) فعل مجهول را به صورت معلوم درآورده و ضمیر متصل 
ترجمه کرده است. » آفریدند«را به صورت » خُلقَ«
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د و به شونکتۀ قابل ذکر این است که استعمال فعل مجهول به این صورت باعث روانی و زیبایی کالم می
همین خاطر است که در زبان فارسی محاورة ما نیز کاربرد دارد. 

جاي مصدر و اسم مصدر، از مصدر مرخّم استفاده کرده است:گاهی به-1-8
). 459: 4(همان، ج» و با تو جز حسرت و تلهف در فوات آن نماند، دریافت آنرا درمان نه...«... -
). 77: 7(همان: ج» فرمانندگزارددریوستهپکهایشانندبحقیقتاوبندگان«-

یادداشت کردن «؛ »خرید و فروخت»: «خریدن و فروختن«؛ »نگاشت»: «نگاشتن«؛ »باز آمد»: «باز آمدن«یا: 
». گزارد»: «گزاردن«؛ »یادداشت را»: «را

، 5:91)؛ (ج459، 229: 4)؛ (ج765، 385: 3)؛ (ج565، 397، 14: 2)؛ (ج562، 218، 127: 1(ج←نیز
، 360، 108: 10ج()؛ 398، 155: 9)؛ (ج398، 114: 8)؛ (ج196، 77: 7)؛ (ج310، 219، 110: 6)؛ (ج754
589 .(
استعمال برخی لغات که امروزه هیچ کاربردي ندارند و در واقع از دنیاي لغات فارسی کنار گذاشته -1-9
اند:کار رفتهمۀ آیات بهاند. قابل ذکر است که این لغات بیشتر در نوبت اول یعنی ترجشده
). 198: 4)؛ (ج722: 1(همان، ج» دهیدصدقه که میةو آهنگ بترینه مکنید در زکو«بدترین: »: بترینه«-
). 64: 10(همان، ج» پدید آمد میان ما و میان شما دشمنی و بژومندي همیشه«دشمنی: »: بژومندي«-
). 452: 2(همان، ج» ايپاسیدهبدستیاکردي،ينظرکهمگربنگر«کردن: پسودن، لمس»: پاسیدن«-
)؛ 258: 6(همان، ج» این چه تندیس است که شما آنرا پرستگارانید؟«کننده: پرستش»: پرستگار«-

). 409: 5)؛ (ج231: 4)؛ (ج293: 2)؛ (ج388: 1(ج←نیز
). 447: 6ن، ج(هما» کنند و بچه فریبند... پس شما را چه پردیو می«فریب، باطل: »: پردیو«-
(همان، » حیلتوفرهیبازبی نیازحقسپاه. بایدحیلتوفرهیبباید،زینت«... فریب: »: فرهیب«-

). 357: 4)؛ (ج75: 1(ج←)، نیز315: 2ج
، 109: 10(ج←)؛ نیز157: 9(همان، ج» بسوي تو گردانیدیم جوکی از پریان«دسته، گروه: »: جوك«-
344 .(
). 387: 10(همان، ج» و روز روشن زیش شما را... هنگام ساختیم«ن: زندگی کرد»: زیش«-
). 476: 10(همان، ج» بندو فرعون آن کشندة به میخ«به چهارمیخ کشیدن: »: بندمیخ«-
هاي کهن و قدیمی که یا به صورت ابدال انجام پذیرفته یا به کاربرد برخی کلمات با تلفظ-1-10

است؛ مانند:» واو«به » باء«ها، تبدیل گرائی. یکی از این ابدالریختگی و کهنهاي درهمصورت
)؛ به جاي یابنده. 20: 3(همان، ج» و یاونده حیران در موج نور«-

). 564: 10)، (ج205: 8)؛ (ج572، 528: 6)؛ (ج496: 2(ج←نیز
).376: 1(همان، ج» چرنداکنون پرکنده کنیم در صحرا و بیابان تا بمراد خود می«-
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). 594: 10)؛ (ج296: 3(ج←نیز
» اوکنندگرید که وي را بآتش میخلیل را به آتش اوکند... فریشتگان گمان بردند که خلیل بآن می«... -

). 387، 351، 267: 1(ج←). نیز377: 1(همان، ج
؛ )271: 2)؛ (ج710، 481، 279: 1(ج←). نیز (اندهگن) 24: 3(همان، ج» دلتنگ و اندوهگن شدم«-

). 653: 10)؛ (ج435: 9)؛ (ج314، 254، 29: 8)؛ (ج331: 5)؛ (ج369، 151: 4)؛ (ج344، 272: 3(ج
: 2)؛ (ج377: 1(ج←). نیز47: 3(همان، ج» تاود و فردا نور عیان در جانامروزه نور امید در دلشان می«-
)؛ 378، 152، 41: 7(ج)؛423، 18: 6)؛ (ج461، 25: 4)؛ (ج638، 311، 219، 86: 3)؛ (ج704، 531، 384
). 622، 421، 14: 10)؛ (ج198، 60: 9)؛ (ج156، 31: 8(ج

). 421: 10(ج» نشتاويبعقوبتوبینیمیناسزابررابنده«-
کار رفته است:به» سیوم«همچنین عدد سوم که مکرر به صورت 

). 458: 4ن، ج(هما» روزها پنج است، یکی روز مفقود دیگر روز مشهود سیوم روز مورود...«-
، 308: 7)؛ (ج92: 5)؛ (ج458، 406، 253: 4)؛ (ج121، 20: 3)؛ (ج726، 677، 527، 396: 2(ج←نیز

). 539: 10)؛ (ج506: 9)؛ (ج98: 8)؛ (ج510
استعمال لغات عربی: با وجود آن که میبدي عالم دین در ادب تازي بوده و موضوع کتاب هم -1-11

هاي باز وي مغلوب این عوامل نشده و بیش از حد معمول زمانش و کتابترجمه و تفسیر آیات عربی است
همانندش به لغات عربی دل نبسته مگر در نوبت سوم که به ایراد صنایع بدیعی پرداخته و آن چه هم استعمال 

- کرده بیشتر لغات متداول و رایج است که در مدتی متجاوز از پانصد سال در ادب پارسی مخصوصاً در کتاب

ملیت اصلی «اي تفسیر و حدیث که جنبه شرعی دارند وارد شده بودند و به قول عالمه فقید محمد قزوینی: ه
گري در زبان فارسی به دست خود را از دست داده و تبعیت لسان ثانوي را قبول نموده و حق همشهري

ل لغات هم بعضی رواج ). از این قبی94: 1365(رکنی، » شوند. اند، دیگر عنصر خارجی محسوب نمیآورده
شوند مانند: اعتقاد، الوان، تهمت، تفسیر، حیات و... اما بعضی دیگر یافته و حتی در محاوره استعمال می

معروفیت کمتري دارد و مخصوص کتب ادبی و دینی است. مانند: توقیت، تابید، تعبیه، جارمه و... 
: 4االسرار، ج(کشف» شفعاء... ودنیاسادات،اسالمارکانوحقصیارفۀدین،اعالموهديمصابیح«-
215 .(
). 53: 7(همان، ج» که... آنستزلفتوقربتتخصیصبیاناما«-
تحسرخودبروزگارپیوستهکهاستمؤمنبندةنفسلوامهنفس: کهآنستیکیمفسراناقوالاز«-

). 309: 10(همان، ج» میکندمالمتراخودتقصیرهابرومیخورد
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ها هم معموالً فارسی در نوبت سوم بیشتر عبارات خالی از کلمات دشوار و غریب عربی است و سجع
خوریم که لغات تازي بیش از سایر موارد دارد و گاهی اي جمالت برمیباشد ولی به ندرت، به پارهمی

). 104و 103، صص:9اي تماماً به عربی نگاشته شده است؛ مثالً: (جصفحه
دهد که در آغاز ستعمال ترکیبات تازي و کلمات منون: مطالعۀ آثار نخستین زبان پارسی نشان میا-1-12

ها بسیار کم بوده و از قرن ششم به عللی چند، رفته رفته متداول شده و رو به افزایش نهاده اینگونه ترکیب
اصالت و شیوایی زبان لطمه پسندند؛ زیرا به هاي عربی را ادباي امروزین نمیاست. استعمال این ترکیب

ها کمتر بهره جسته است:میزند. میبدي نیز از این ترکیب
). 422: 1(همان، ج...» الجمله بنده را بهمه حال صبر بهعلی«-
). 25: 3(همان، ج» و گفته اند حیوانی که مأکول اللحم بود ویرا دو حال است...«-
). 50: 3(همان، ج» دان وي تا قیام الساعهو فرزن«و » الخصوصاین کرامت ماراست علی«-
). 515: 6(همان، ج» رسددرشربتیبصبوحالفتوحعلیکهروزآناز«-

: 9)؛ (ج456، 263: 8)؛ (ج415، 53: 7)؛ (ج91: 6)؛ (ج85: 4)؛ (ج773، 282: 2)؛ (ج396: 1(ج←نیز
). 645، 232: 10)؛ (ج297، 116

هاي هاي جمع پارسی آمده ولی در کنار این لغات، جمعفسیر با نشانهبسیاري از لغات عربی نیز در این ت
هاي مکسر نیز به کرّات استعمال شده است. عربی و به خصوص جمع
کار بردن ترکیبات وصفی عربی براي تأویل هاي لغوي نثر میبدي در نوبت سوم، بهیکی دیگر از ویژگی

ونه یک مورد را در اینجا ذکر میکنیم:است و ما براي نم» بسم اهللا الرحمن الرحیم«
اسم جلیل، جالله کبریاءه، کبریاءه سناوه، و مجده عزه؛ و کونه » قوله تعالی: بسم اهللا الرحمن الرحیم«-

ذاته، ازله ابده، و قدمه سرمده. عظیم فی ملکوته، ملیک فی جبروته، مهیمن صمدي الذات، متوحد سرمدي 
). 20: 3(همان، ج» الصفات...

، 308: 10)؛ (ج317: 9)؛ (ج358، 9: 8)؛ (ج374، 14: 7)؛ (ج218: 6)؛ (ج252، 9: 4)؛ (ج20: 3(ج←یزن
675 .(
االسرار بیشتر به شکل کاربرد خاص افعال ماضی شرطی و التزامی: این افعال در تفسیر کبیر کشف-1-13

نیز دارند. بدین صورت که فعل روند ولی در کنار آن شکل غیرمعمول و غیرمتداولی کار میعمومی خود به
مجهول در » یاء«به ریشۀ ماضی و الحاق ») یم«(به جاي ضمیر » مان«اول شخص جمع را با افزودن پسوند 

آخر آن ساخته است. مانند: دانستمانی، کردمانی، رفتمانی، بودمانی و...
رسی است. در نوبت اول در در استعماالت کنونی زبان فا» آنچه«همانند » اینچه«اسم اشاره مرکب -1-14

کار آمده و در نوبت دوم، میبدي آن را در مورد اشاره به چیزهاي نزدیک به» ماي موصول«و » هذا«ترجمه 
). 481: 7االسرار، ج(کشف» بینید آفریده اهللا است.اینچه می» هذا خَلقُ اهللا«برده است: 
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د جنسی را از میان نوعی به وصفی که خاص آن انخواستهدر قدیم جایی که می»: «از این«کاربرد -1-15
باب اهانت یا تلطف بیان کنند و آن بیان را در مورد چیزي یا فردي مطابقت دهند قبل از اسم جنس است من

آورده و بعد از اسم مزبور نیز بیشتر یاء نکره وصفی » ازین«موصوف که بایستی جنس را از آن بسازند کلمات 
م و نثر قدیم این صفت مکرر دیده شده است. اما نه بسیار. مثال از شعر فردوسی: اند: و در نظآوردهمی

بپرسید مر زال را موبدي            ازین تیز هش رایزن بخردي.
االسرار نیز این کلمه بسیار کاربرد دارد و در جاهاي مختلف قبل از اسم یا صفت آمده است:در کشف

). 9: 3(همان، ج» چیزي در گردن شتر افگندي ازین موي گوسفندهر که قصد حرم داشتی همچنین«-
). 47: 4(همان، ج» کشیدهانکارتیغطاغیئیومتمردياینازکافرمرديکهاستخبردر«-
). 374: 8(همان، ج» رنگیشوریدهییزدهدردازینشدبسطامیبویزیددرپیشدرویشی«-

). 59: 10)؛ (ج77: 9)؛ (ج233: 8)؛ (ج105: 5)؛ (ج260: 2)؛ (ج319،627: 1(ج←نیز
اند که کار رفتههاي مختلفی بهکاربرد خاص اعداد: در تفسیر میبدي اعداد بیش از هزار به صورت-1-16

شود. چند نمونه از آنها در اینجا ذکر می
-می«: کند. مثالًالف) وقتی منظورش حاصل ضرب یک عدد باشد، قسمتی از عدد را با مضرب آن نقل می

). 436: 4(همان، ج» گویند رهط وي چهار هزار بار هزار بودند
: 7(همان، ج» هزار هزار مرد در زیر آن پست شد«کار رفته: به» هزار هزار«ب) یک میلیون به صورت 

206 .(
). 60: 10)؛ (ج16: 9)؛ (ج171: 7)؛ (ج127: 2(ج←نیز

دین ما همان دین است که صدهزار و «شود: تکرار می» رهزا«ج) هرگاه عدد از میلیون کمتر باشد باز لفظ 
). 91: 2(همان، ج» وچهار هزار انبیاء و رسل را بوده استبیست
). 191: 6(همان، ج» آوردهبزیرنبوتمرغهزاراندوهزارصد«-
). 40: 10(همان، ج» آوردهبزیرنبوتمرغهزاراندوهزارصد«-

). 202: 10)؛ (ج728: 5)؛ (ج385، 271: 3)؛ (ج31: 1(ج←نیز
-عطف بیان می» واو«و بقیه عدد را با » هزار هزار«د) اگر عدد از میلیون بیشتر باشد، میلیون را به صورت 

(همان، » هزار هزار و ششصد هزار«رساند: در این حالت معنا و مفهوم معیت و همراهی را می» واو«کند و 
). 136: 5ج

ا و پیشوندهاي مختلف: پسوندها و پیشوندهاي مختلفی که در قرن ششم و حتی کاربرد پسونده-1-17
االسرار نیز کاربرد دارند تا قرون قبل از آن در نظم و نثر فارسی رواج داشته است در تفسیر عرفانی کشف

ي اند و در برخی موارد به کمک آنها قیدهاي جدیدیافتهجایی که گاهی افعال با آنها مفهوم جدیدي می
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جا براي رعایت جانب اختصار متن به ذکر پیشوندها و پسوندها پرداخته و از ذکر ساخته شده است. در این
کنیم تا سخن به درازا نکشد. شواهد و مثال خودداري می

الف) پیشوندها :
باز: باز شکستن (= شکست دادن)، بار انداختن (= اندازه گرفتن)، باز کوشیدن (= جهاد). -
). فرا 268: 4(همان، ج» که دوستان بنور معرفت بر مرکب طاعت فرا بساط انبساط روند و... «... فرا: -

ستادن (= بگیر، بستان)، فرا گذاشتن (= درگذشتن). 
). 138: 9(ج» راه وسائل بر ایشان فروبستند.«... فرو: -
بر: برشدن، برپی چیزي ایستادن (= اتباع)، برکمال، بردوام. -
وازآي، واز داشتندي. »: واو«به » باء«است با ابدال » باز«که همان واز: -
). 395: 4(همان، ج» از روي اشارت میگوید بندة من تدبیر کار خود وامن گذار...«... وا: -
). 175: 1(همان، ج» اشارت است بلطف و کرم حق وابندگان و مهربانی وي بریشان«
د و دل خود فا صحبت وي پرداخت، کاینات و حادثات یکسر هرکه خویشتن را فا مکون دا«فا: -

). 231: 5(همان، ج» فاخدمت وي پرداخت.
ب) پسوندها :

وار. وار، پیکوار، متواضعوار: تیروار (پسوند شباهت است، یعنی مانند تیر)، دوست-
: 2(همان، ج» مندد بزهآنرا که کژکار بو«)؛ 456: 2(همان، ج» مندو حرام است بر شما زنان شوي«مند: -
655 .(
). 374: 6(همان، ج» اهللا دوست ندارد هر کژکاري ناسپاسی«کار: -
)؛ پسندگار 429: 6(همان، ج» قوم ایشان هردو ما را پرستگاران«گار: پرستگاران (به معنی عابد): -

(خشنود). 
-ستنگاه، ترازوگاه، آتشگاه، نزول). ر264: 5(همان، ج» گاههاي ستمکاران و بدان نشیننددر نشست«گاه: -

گاه و... 
خواهد، از امروزینه بخدمت او کمر هر که خدمت درگاه آن صدر مملکت و نقطۀ دولت می«ین و ینه: -
هاي دگر: جنگین، بهینین (= اخیار)؛ پسینه، دیگینه و... ). نمونه92: 2(همان، ج» بندد

کاربردهاي مختلف فعل نفی و نهی: -1-18
قبل از آن که گاهی با فاصله و گاهی نیز » نه«ساز ذکر فعل به صورت مثبت و آوردن کلمه منفیالف) 

: 3(همان، ج» کار نه آن دارد که بر خواند، کار آن دارد که کرا درگذارد«شود: اي ذکر میبدون هیچ فاصله
24 .(

). 26: 3ج(همان، » هر معاملتی و مصاحبتی که نه بر اذن شرع و موافقت دین رود«-
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). 133، 40: 10)؛ (ج507، 297: 9)؛ (ج201، 17: 6)؛ (ج152: 4)؛ (ج303: 2)؛ (ج328، 27: 1(ج←نیز
). 509: 1(همان، ج» و ثواب وي هیچیز بنکاهند«میآید: » باء«ب) گاهی قبل از فعل نفی حرف پیشوندي 

).48: 3(همان، ج». و در طلب خسایس پیش دنیاداران بنریختن واجبست«-
). 634، 90: 10)؛ (ج471، 179، 58: 8)؛ (ج 417: 7)؛ (ج361، 9: 5)؛ (ج208: 2(ج←نیز

بکار گرفته است:» نون منفی«را بجاي » نا«ج) در مواردي، میبدي پیشوند 
). 494: 1(همان، ج» پس موافقت تو اهللا را بناخوردن«-

). 633: 10) ؛ (ج102، 9:32)؛ (ج378، 92: 7)؛ (ج23: 4)؛ (ج202: 3)؛ (ج497: 2(ج←نیز
االسرار بیش از این است که برشمرده شد و این سیاهه فقط مشتی است نشانۀ خصایص لغوي کشف

گنجد. خروار و ذکر موارد دیگر در حوصلۀ این مقال نمی

هاي نحوي ویژگی-2

هاي تبررسی جمله از نظر محور همنشینی و دقت در ساخ» شناسی جملهسبک«یا » سطح نحوي«
غیرمتعارف، کوتاه و یا بلند بودن جمالت، کاربردهاي کهن دستوري، وجوه کهن افعال، افعال پیشوندي، 

کاربردهاي خاص ضمایر، صرف افعال کهن و غیره است. 
بندي جلب بندي و به عبارت دیگر نحوة بیان مطلب به لحاظ جملهگاهی سیاق عبارات و طرز جمله«

بندیهاي جالل آل احمد کوتاه و مقطع دهد؛ مثالً جملهنوشته تا حدي وجهۀ سبکی میتوجه میکند و همین به
کوب هم ساخت هاي دکتر زرینمحیط طباطبایی که طویل و مفصل است. در نوشتهبندیهاياست یا جمله

). 219-220: 1388(شمیسا، » جمالت کیفیات خاصی دارد.

باشد:ار به شرح زیر میاالسرترین مختصات نحوي متن تفسیر کشفمهم

سلیس و روان بودن جمالت: نثر میبدي در تمام موارد روان و فصیح و شیرین و در عین حال -2-1
هایش استوار است و بنديعالمانه و جزیل است. غرابت و دشواري از کلمات منتخب رشیدالدین دور و جمله

زند و جایی که نویسنده به استدالل دست میدر عین حال موازین بالغت را هم رعایت کرده است. حتی در 
یابد. عالوه بر این در مواردي که به ایراد کند، سنخش تعقید و دشواري نمیبحثهاي کالمی را مطرح می

شود. هاي نثر مصنوع میپردازد، به ندرت گرفتار تکلفصنایع بدیعی می

و در واقع با سجع و موازنه و ترصیع و...  به در این کتاب با آن که نثري بینابین مرسل و مصنوع دارد 
اي روش طبیعی سخن با رعایت سجع و شود که در جملهکشد، کمتر مشاهده میسمت نثر موزون می

اخواتش به هم خورده باشد. 
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کوتاهی جمالت: میبدي از آنجا که مطالب را براي نثر روان و سلیس خود تجزیه و به جمالت -2-2
بندیهایی مقطع و کوتاه دارد؛ به همین دلیل خواننده مقصود وي را زودتر و بهتر کرده، جملهبنديکوتاه تقسیم

هاي بسیار زیادي است که در شود. مصداق این سخن عبارتالتناول مییابد و عبارت برایش سهلدر می
کنیم :الثالثه بسنده میاي از نوبهاالسرار نمایان است و ما به ذکر نمونهصفحه صفحۀ کشف

نام خداوندي است باقی و پاینده و بی امد، غالب و تاونده بی یار و بی مدد. در ذات احد است بی «
عدد، در صفات قیوم و صمد، بی شریک و بی نظیر، بی مشیر و بی ولد، نه فضل او را حد، نه حکم او را رد، 

ي نامدار قدیم، صاحب هر غریب، مونس لم یلد و لم یولد، از ازل تا ابد. خدایی عظیم، جباري کریم، ماجد
هر وحید، مایه هر درویش، پناه هر دل ریش. کردش همه پاك، گفتش همه راست، علمش بی نهایت، و 
رحمت بیکران، زیبا صنع و شیرین ساخت، نعمت بخش و نوبت ساز و مهربان و نهان است، نهان از دریافت 

و پندار و ایدون، برتر از هر چه خرد نشان داد، دور از هر چون، و از قیاس و وهمها بیرون، و پاك از گمان 
). 294: 3االسرار، ج(کشف» چه پنداشت بدان افتاد...

کنیم:اي از نوبت دوم ذکر میشود و در اینجا نمونهاالسرار دیده میاین ویژگی در هر سه نوبت کشف

دیدیم و بر کافران شکستگی و عبدالرحمن بن عوف گفت: روز بدر مشورت کردیم الجرم نصرت «
(همان، » هزیمت آمد. و روز احد مشاورت بگذاشتیم تا عتاب آمد چنانکه دیدیم و رسیدیم به آن چه رسیدیم

). 324: 2ج

شود تفاوتی عمده میان دو مثال ما مشهود است که این تفاوت به نوعی تبحر چنانکه مالحظه می
داق اول علت کوتاهی جمالت، حذف فعل و فشردگی سخن بود دهد. در مصنویسندگی میبدي را نشان می

بودن متن باعث کوتاهی » فعل محور«و در مثال دوم نقطۀ مقابل آن یعنی استفاده وافر از افعال و در واقع 
جمالت شده است. بنابراین میبدي توانسته است با دو شیوه متضاد به یک نتیجه دست یابد. 

الیل کوتاهی جمالت میبدي تکرار فعل است که در بسیاري از موارد مانند تکرار فعل: یکی از د-2-3
شود و این امر نثر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، فعل یا رابطه در جمالت پی در پی و متعاطف تکرار می

کشد؛ البته این طول سخن به معناي بلندي جمالت دهد که سخن به درازا میبیشتر در مواضعی رخ می
شوند:ها موجزتر میبلکه جملهنیست، 

فعل خود دید، و سبب دید و مسبب دید. گویندة باهللا سبب دید، و مسبب دید و » اهللابسم«گویندة -
). 295: 3(همان، ج» فعل خود ندید. گویندة اهللا نه فعل خود دید، و نه سبب دید، که همه مسبب دید...

تکرار شده است.   » دید«) بار فعل 9ر از مثال مذکور نه (شود فقط در دو سطگونه که مالحظه میهمان
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وياماماستشریفعادلیکجاهرواست،اکبرصدیقوياماماستلطیفصادقیعالمدرکجاهر«-
دینعالمدرکجاهرواست،ازهرالنورینذووياماماستمشفقمنفقیکجاهرواست،انورفاروق

وياماماستفردآزاديیااستمردمرديکجاهرواست،حیدرمرتضیيواماماستمشاهدمجاهدي
دینشهیديکجاهرواست،مشتهردرداءبووياماماستدلریشدرویشیکجاهرواست،هنرپرذرابو
حقداعیانازداعییموفقمؤذنیکجاهرواست،منورحمزهويامامکفارستجهاددررادینکهاستدار
). 601: 5(همان، ج» استمطهرباللويامام

). 298: 9(همان، ج» کرديپاكبتانازراکعبهکردي،هالكقریشصنادیدکردي،چاكکفردامن«-

، 11: 8)؛ (ج526، 338: 7)؛ (ج370، 111: 6)؛ (ج302، 11: 4)؛ (ج197، 32: 2)؛ (ج720، 28: 1(ج←نیز
). 652، 132: 10)؛ (ج471: 9)؛ (ج203

و » گروه«، »مردم«ها؛ نظیر: »اسم جمع«کاربرد فعل مفرد براي اسم جمع: در این تفسیر فعل براي -2-4
فعل جمع آمده است: » هر کس«کار گرفته شده؛ اما برخالف شیوة متداول کنونی براي مفرد به» همه« : 3(همان، ج» مصریان چون جمال یوسف دیدند بر من یزید داشته هر کس آرزوي آن کردند که... «-

409 .(

). 588: 10(ج» داردپیشدرهاعقبهچهکهمردمایننمیداند«-

). 59: 9)؛ (ج194: 8)؛ (ج166: 5)؛ (ج397: 2(ج←نیز

حذف فعل به قرینه: در جمالت متعاطف، غالباً فعل یا رابطه در جملۀ معطوف، به قرینه جملۀ -2-5
و کوتاهی سخن است که تقریباً در » زحمت کمتر«تنی بر اصل شود و این ویژگی مبعلیه حذف میمعطوف

شود. ها به نوعی دیده میتمام زبان ). 47: 3(همان، ج» ام... الهی! هر کس بر چیزي، و من ندانم که بر چه«- پوش است و کارساز. یاد او آیین زبان، دیدار نواز، عیبپرور است و دوستنام خداوندي که... دشمن«-
). 20: 3(همان، ج» او زندگی جان، یافت او سرور جاودان. 

). 471: 9)؛ (ج363: 8)؛ (ج15: 7)؛ (ج44: 5)؛ (ج460: 4)؛ (ج185: 2)؛ (ج343: 1(ج←نیز

حذف فعل درین تفسیر صورت دیگري نیز دارد و آن حذف فعل و رابطه و جایگزین کردن حرف نفی 
بعضی کشتن آن رواست و آنرا جرمی نه، بعضی «... پذیرد: ورت میبه جاي آنهاست که به طور قیاسی ص» نه«

کشتن آن نه رواست و طاعتی در میان نه، تا بدانی صنع او را علت نه و حکم او را مرد نه، و دریافت آن به 
). 22: 3(همان، ج» عقل راه نه
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این صورت ضمیر متصل کند و در را غیر از صیغه غایب مفرد حذف می» است«اما غالباً فعل ربطی 
). 441: 3(همان، ج» ام (= نیستم). و من بر شما گوشوان نه«شود: فاعلی جانشین رابطه می

- کار بردن وجه وصفی است که حالت را میهاي وصفی: از خصایص نثر میبدي بهاستعمال جمله-2-6

شود وصف براي ولی ختم میرساند. میبدي در موارد بسیاري عبارتی را که به صورت فعلی به صفت مفع
دهد و بدین ترتیب، به جاي آن که مقصودش را در چندین جمله متعاطف بیان کند یک جملۀ دیگر قرار می

سازد. کاربرد چنین جمالتی در کند و از مجموع آنها جمله واحدي مییا چند جمله را وصف جملۀ دیگر می
أثیر فراوانی دارد و از نکات مهمی است که نویسندة صراحت مطلب و سرعت انتقال معنی به ذهن خواننده ت

االسرار با رعایت آن از تطویل جمل کاسته و بر حسن انشاي خویش افزوده، به ویژه که در برخی کشف
ها ایجاد شده است. مواضع وزنی هم بین جمله

نوش کرده، موسی آمد از خود بیخود گشته، سر در سر خود گم کرده، از جام قدس شراب محبت «-
اسرائیل برخاسته. بر محلتهاي بنی» ارنی«درد شوق این حدیث در درون وي تکیه زده، و از بحار عشق موج 

). 731: 3(همان، ج» میگشت.

االسرار از ویژگیهاي سبکی است ویژه صفت مفعولی در کشفاستعمال صفات: کاربرد صفت، به-2-7
نشینند و کالم رشیدالدین را هاي مرکب به جاي فعل میت و صفتتا جایی که در بسیاري از موارد این صفا

اند: کار رفتهکنند. براي نمونه، در جملۀ زیر صفات مفعولی به جاي اسناد کامل بهموجز می

بسته. آري! » ردوا«راندگان حضرتند و خستگان عدل و سوختگان قهر. بتیغ هجران خسته، و بمیخ «
). 454: 3(همان، ج» فته، نفروده و نکاسته.کاریست ساخته، و قسمتی ر

). 505: 9)؛ (ج194: 8)؛ (ج112: 7)؛ (ج25: 5)؛ (ج215: 4)؛ (ج37: 1(ج←نیز

برخی دیگر از کاربردهاي صفات: 

وفایانند و...  الف) به جاي مسندالیه:...  بدعهدانند، بی

و...  ب) کاربرد صفت با حذف رابطه: با نفسی مرده و دلی تشنه

ظاهر شدي، سخن شدم، سخن نماند، پیدا «ج) استعمال عاملی در مقام صفت که در واقع صفت نیست: 
»شدي، دیده شدم، دیده نماند.

هرگز نبود که نبوده و هرگز نباشد «د) حذف صفت و استفاده خاص از فعل ربطی در معناي فعل تام: 
»که نباشد.
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ابقۀ صفت و موصوف از خصایص عرب است و در فارسی مط«مطابقت صفت با موصوف: -2-8
جز که در میان متقدمین از قرن ششم که نثر فارسی سخت از -اي معمول نبوده است هیچوقت چنین قاعده

). 306: 2، ج1386(بهار، » شود. نثر عرب متأثر گردید، جسته جسته این معنی دیده می

ترجمه آیات این مطابقه را رعایت کرده و ظاهراً نظرش رعایت الف) مطابقت در عدد: میبدي غالباً در 
امانت در ترجمه و برابر با متن عربی است:

). 35: 3االسرار، ج(کشف» به نزدیک ایشان نکاح کنیزکان کتابیات رواست«... -

). 201: 1(همان، ج» پیرزنی عارفه حاضر بود«ب) مطابقت در جنس: 

هاي سوم بسیار دیده هاي نثر میبدي که در آغاز نوبتالصفات): از زیبایی(تنسیقذکر صفات پیاپی -2-9
درپی و متعاطف براي یک موصوف واحد است که غالباً در توصیف یگانه خالق هستی شود صفات پیمی

هاي نوساخته خود اوست. آورده و برخی از آنها به ظاهر ترکیب

). 759: 2(همان، ج» بماندستمبتدعیمنافقیکافري،باغئی،ی،طاغئمتمردي،عالماطرافدرکجاهر«-

کریمستگار،آمرزوحلیمواسترحیمگار،پروردوعظیماسترحمنآفریدگاروقدیماستاهللا«-
خوشوکردارنغزدار،سپاسوپذیرعذرکارساز،ودستگیردار،رهیوپوشعذروپوشعیبلطیف،و

). 109: 6(همان، ج» ر...دیدالطیفوگفتار

ها به ایجاز کالم و کاهش کاربرد افعال الحاقی هاي اضافی: استعمال این ترکیبکاربرد ترکیب-2-10
بندي کرد. توان در دو محور اصلی تشبیهی و غیرتشبیهی طبقههاي اضافی را میکند. ترکیبکمک می

» آفتاب عنایت در آسمان معانیت ترقی گرفته...امروز صبح شادي از مطلع آزادي برآمده، و فردا«-
). 48: 3(همان، ج

»:را«برخی کاربردهاي حرف اضافه -2-11

در جمالتی که فعل به صورت وجه مصدري است (بعد از فعل » را«الف) استعمال فاعل همراه با 
و الزامی است که لزوم فعل براي فاعل بیان شود. ») باید«

). 339: 3(همان، ج» حمد (ص)] را تصدیق کنیم ما را تبع وي باید بود.اگر ما او [م«-

باشد:می» براي، از بهر«رساند و به معنی که اختصاص را می» مفعول له«پس از » را«ب) استعمال 

» چون این نعمت بر فرزند آدم تمام کرد طهارت این جوارح از وي درخواست شکر آن نعمت را«-
. )48: 3(همان، ج
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و روي خویش را و دل خویش را و آهنگ خویش را راست «... در مفعولهاي پیاپی: » را«ج) تکرار 
). 591: 3(همان، ج» دارید.

استاد فروزانفر مینویسد: باید دانست که در زبان فارسی استعمال «جمع میان دو ادات دستوري: -2-12
آن دو از حیث لفظ متحد و در حقیقت دومی تکرار دو ادات به معنی واحد در یک کلمه جائز است خواه 

» خوریمهاي گوناگونی از جمع أدات برمیاالسرار به نمونهدر کشف» اولین باشد... و خواه لفظ مختلف باشد.
). 111: 1365(رکنی، 

م اندر گویند یا حسرتنا! یا دردا و دریغا بر آن تقصیر که کردی«ندا؛ مانند: » الف«و » اي«الف) جمع بین 
). 333: 3االسرار، ج(کشف» دنیا!

). 47: 1(همان، ج» از بهر تصحیح اعتقاد اهل ایمان را»: «را«و » از بهر«ب) جمع بین 

). 106: 3(همان، ج» هابیل گفت: مر برادر خویش را که...«مفعولی: » را«و » مر«ج) جمع بین 

» خبرهاي شما میپرسیدندي«هاي استمرار فعل: عالمت» ي«و » می«د) جمع بین 

واسطه باشد و چه باواسطه بعد از تقدیم فعل بر مفعول: در انشاي میبدي غالباً مفعول چه بی-2-13
اي نیست و در نتیجه دریافت ها بین مسند و مسندالیه فاصلهشود و لذا در بسیاري از جملهفعل آورده می

). 125: 3(همان، ج» تورات راما فرو فرستادیم«گردد: تر میمعنی جمله آسان

و امید میداریم که درآرد ما را «گاهی فعل عالوه بر مفعول، بر فاعل جمله نیز مقدم شده است مانند: 
).  205: 3(همان، ج» خداوند ما...

تأخیر مسندالیه: ذکر مسندالیه در آخر جمله که بیشتر براي رعایت سجع انجام شده و روش -2-14
را به هم ریخته است؛ اما این کار به زیبایی نثر میبدي افزوده است:طبیعی سخن 

: 9(همان، ج» خداي که از ادراك عقول منزه است جالل او؛ از احاطت اوهام مقدس است جمال او«-
14 .(

پیوندند؛ اما کاربرد ضمیر متصل به انواع کلمات: در نثر کنونی ضمیرهاي متصل بیشتر به اسم می-2-15
آمده و در این صورت غالباً حالت ر ادبیات قدیم به آخر فعل، اسم، صفت، ضمیر، حروف و ادات نیز در مید

). 787: 1(همان، ج» شگرف آمد کار آنکس کش سروکار با اوست!«مفعولی داشته است: 

مع ذي ها، هرگاه مسندالیه جهاي مختوم به فعل ربطی: در این جملهجمع آوردن مسند در جمله-2-16
). 232: 10(همان، ج» عالمیان همه مسافرانند.«آید: روح باشد، عالوه بر رابطه، گاه مسند نیز جمع می
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حذف شده » به«هایی از نثر میبدي به ندرت حرف اضافه در قسمت»: به«حذف حرف اضافه -2-17
است.  

مملکت و والیت مصر [به] اي یوسف صدیق راحت از دست حاسدان [به] سه روز زندان چاه ارزد، «-
). 299: 9(همان: ج» هفت سال زندان مصر ارزد و...

سخن آخر در مورد نکات لغوي و نحوي اینکه، توجه به این نکات در تفسیر قرآن از همان قرون 
اي در تفسیر آیه به سود شد که هر فرقهنخستین مطرح بود. نحوة قرائت آیات، معانی گوناگون را سبب می

جستند. صوفیان و عارفان از نکات دستوري و لغوي و نحوي نیز برداشت عارفانه و از آن بهره میخود 
دیدند که محل مناسبی براي بیان تجارب و احوال و کردند و معناي باطنی خاص در این نکات میاشاري می

اقوال خویش بودند. 

شود: ح میتوجه به صرف و نحو در زبان عرفانی در دو محور اصلی مطر«

هاي تازه در زبان؛ تغییر دستور زبان به منظور ایجاد ظرفیت-1

). 302: 1382(مشرف، » تأویل دستور زبان در جهت القاي مفاهیم عرفانی.-2

) سطح آوایی3

سازي معنا شناختی آوا را در ارتباط با برجستهنقش زیبایی(phonostylistics)شناسی آوایی سبک
پسند، بر ایجاد نوعی موسیقی مطبوع و دلافزونکند. به سخن دیگر، توالی آواهاي خاص گاهی بررسی می

رانوشتهمرحلهایندرزیراگفت،موسیقایی نیزسطحتوانمیآواییسطحبهسازد. معنی را نیز برجسته می
وسیقی بیرونی و کنیم. سطح آوایی به دو قسمت ممی) بررسیMusical(آفرینموسیقیابزارلحاظبه

شوند و از آنجا که متن مورد مطالعۀ ما نثر است و شعر نیست، با موسیقی بیرونی موسیقی درونی تقسیم می
پردازیم. سروکار نداریم و به موسیقی درونی می

ها و در سطح آوایی یک نوع هماهنگی و توازن در موسیقی و ایقاع وجود دارد. تکرار بعضی صوت
رشیدالدین میبدي در تفسیر افتد. میو آهنگین کردن آن مؤثر متن یش ایقاع و اثرگذاري کلمات در افزا

کبیرش و به ویژه در نوبت سوم در حد امکان ادبیت متن را مد نظر داشته و نثري موزون و آراسته را تصنیف 
کی از کرده است و وجه امتیاز شاهکار میبدي از سایر تفاسیر در همین بخش لطیف و نغز است. ی

راهکارهایی که وي برگزیده، استفاده از امکانات آوایی، مانند تسجیع، تجنیس و تکرار است. 
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در بسیاري از عبارتهاي نوبت سوم صنایع بدیعی مخصوصاً سجع و موازنه و جناس به کار رفته و «
ردیده است. اما تشبیهات و استعارات بدیع ذوق پسند آورده شده و مطالب با بسطی شیرین و شیوا ادا گ

» گیرش نشده است. هیچگاه الفاظ از سادگی و جمالت از روانی بدور نمانده و تکلفهاي نثر مصنوع گریبان
). 114: 1365(رکنی، 

کار رفته در آن، مورد بررسی قرار االسرار، با توجه به تسجیع و تجنیس بهدر ذیل، سطح آوایی کشف
ی چند از ترصیع و موازنه و همچنین تکرار ذکر شده است.هایگیرد. افزون بر این، نمونهمی

تسجیع:-3-1

شود و نثر را به شعر و کالم کاربرد سجع عنصر اصلی نثر مصنوع است که در جمالت پیاپی آورده می
کند. رشید الدین میبدي عالقۀ وافري به کاربرد این صنعت و اخوات آن یعنی ترصیع و موزون نزدیک می

..  داشته است و این شاید متأثر از خواجه عبداهللا انصاري باشد. سجع که به منزلۀ قافیه در شعر موازنه و.
پرداز بزرگ زبان توان وي را نخستین سجعمایۀ پیرهرات قرار گرفته تا جایی که میاست، بیش از همه دست

ر رفته بود. میبدي نیز به اقتفاي کاها) سجع بهفارسی شمرد. هرچند که قبل از او نیز (بیشتر در دیباچۀ کتاب
شیوة استادش، در نوبت سوم که مجال تفنن یافته است، این صنعت را که با ایجاد وزن و آهنگ در کالم آن 

کار گرفته تا جایی که نثرش به شعر منثور یا نثر موزون بدل کند، بهرا به گوش خوشایند و در دل نافذتر می
ي آن را نوعی شعر هجایی (سیالبی) دانست. هاتوان برخی از قسمتشده و می

دست و تواناست، براي تلطیف ذوق و اي چیرهمیبدي که از طرفی یک صوفی کامل و از جهتی نویسنده
اي مبذول داشته و کالم خود را تشحیذ و ترغیب عواطف سالکان به زبان دل و ترجمان احساسات توجه ویژه

باشد. هاي پیاپی، آهنگین و اثرگذار میی نثر وي نیز به دلیل وجود سجعبه سخن موزون مزین کرده است. ول

آخر، بهدایتاول«باشد): ها نیز یکی وزنی آورده شوند که واج پایانی آنکلمات همسجع متوازي (
» حکمت... هرباطن، حجتهرظاهر، محنتهرآخر، نعمتهراول. برعایتباطن، بوالیتظاهر، بکفایت
). 487: 9ج(همان،

بدانکو): «وزن نباشندسان باشند ولی همهاي آخر یکهاي سجع در واجهرگاه پایهسجع مطرف(
مقهورويدلعارف،یکی. عقوبتخوفمقهوروينفسعابد،مرداند: یکیسهعبودیتراهسالکان
). 550: 5(همان، ج» حقیقتکشفمقهورويجانمحب،یکی. قربتسطوت
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نگر پدر بتگر و پسر پیغامبر! پدر رانده با خواري و مذلّت ! پسر خوانده با هزاران کرامت؟ این عجب«
پدر در قبضۀ عدل به داغ قطعیت بر راه نومیدي در لباس بیگانگی! پسر در سایۀ فضل در نسیم قرب بر راه 

). 409: 3(همان، ج» پیروزي در لباس آشنایی

): اختالف داشته باشندحرف آخرا در ام؛وزن باشندسجع فقط همدر جایی که دو کلمه(متوازنسجع 
سالهفتمصروالیتمملکت و. ارزدچاهزندانروزسهحاسدانازدستراحت،صدیقیوسفاي«

والیزالویزللمدیدار. ارزدرحمزندانماهنهپدر،ومادرجمالدیدارموحد،مؤمن. ارزدمصرزندان
).299: 9(همان: ج» ارزدلحدزندانسالهزارلجالل،ذواخداوندجوار

موازنه:وترصیع-3-2

وچراغیسنت ويازدلهردرسرمدي،مهروازلیلطفوخداییفرّوسماويعزّمگرایننیست«
).195: 1(همان، ج» لوائیوياز عشقسرهردرنوائی،ويذکراززبانهربرداغی،ويمهرازجانهردر

دید و آلودگان خرید. پاکان عالم علوي را میدید و با جرم میپسندید. جرم میدید و با عیب میعیب می«
). 21: 3(همان، ج» گزید عالم سفلی را می

). 104: 5(همان، ج» اند بستۀ بند آز، خستۀ تیغ نیازبدانست که برادران وي«... 

عزیزاناو، انفاسجمالافروختۀقاصدانارواحاو،جاللسوختۀطالباناشباحکهخداونديناماین«
). 272: 10(همان، ج» اوداللخستۀمحبانابصاراو،اقبالسرگشتۀمقربانحواساو،نوالبستۀ

تجنیس:-3-3

آن است «تجنیس آوردن دو کلمۀ همانند و همجنس است در عبارت که معنی آنها متفاوت باشد. تجنیس 
جنس بیاورد که در ظاهر به یکدیگر شبیه و در معنی مختلف ده در سخن خود کلمات همکه گوینده یا نویسن

). تعاریف معاصران از جناس، تکرار 48: 1361(همایی، » گویندباشند، دو کلمۀ متجانس را دو رکن جناس می
یگر مانند الفاظ به یکد«کنیم: سخن قدماست و ما از میان تعاریف کهن، به سخن شمس قیس رازي بسنده می

کردت است و آن چند نوع باشد: تام و ناقص و زاید و مرکّب و مزدوج و مطرّف و تجنیس خط، و همه 
پسندیده و مستحسن باشد، در نظم و نثر رونق سخن بیفزاید و آن را دلیل فصاحت و گواه اقتدار مرد شمارند 

اشد و در بیتی دو لفظ یا چهار لفظ بیش افتاده نبکه بسیار نگردد و بر همبر تنسیق سخن، ولکن به شرط آن
)337: 1360(شمس قیس رازي، » نیاید به تقسیمی مستوي

میبدي متناسب با سیاق طبیعی جمله و با آوردن کلمات متجانس بر حسن کالم و حالوت سخن 
رچه ه«ها، بهره جسته است: خویش افزوده است و در این میان، از جناس ناقص بیش از سایر انواع جناس
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و در همه حال به قضاء وي «). یا 53: 1االسرار، ج(کشف» بود و هست و خواهد بود همه ملک و ملک من... 
). در این مثالها میبدي از جناس ناقص استفاده کرده 607: 3(همان، ج» رضا دادن، و با خَلق به خُلق زیستن

است. 

: 10(همان، ج» ست جهان از چهار روي جهان. چهار باد ا«جناس تام (لفظ یکی باشد و معنی مختلف): 
344 .(

دروعید«هایی اضافه داشته باشد): جناس زاید (یکی از کلمات متجانس، نسبت به دیگري واك یا واك
). 293: 6(همان، ج» است،... وعدایشانراه

که دوستان بنور «... ) و571: 3(همان، ج» هرگز بساط فضل و انبساط ندیده بود. «جناس ملحق به زاید: 
).   268: 4(همان، ج» معرفت بر مرکب طاعت فرا بساط انبساط روند و... 

ارباب«جناس مطرّف (یکی از کلمات متجانس، نسبت یک یا دو هجا در آغاز بیشتر داشته باشد): 
). 293: 6(همان، ج» والیتیآیتی،گردد... ، از هرمتحرمحرمآنگردندارد کهزهرهظواهر

المخرج اي که حرف متفاوت در دو کلمه قریبجناس مضارع (اختالف در یک حرف است، به گونه
)422: 9(همان، ج» کلیمبودپیغامبريمیآمدچون،گلیمدربودشبانیمیشدچون«باشد): 

المخرج جناس الحق (اختالف در یک حرف است، به طرزي که حرف متفاوت در دو کلمه قریب
اوهمت). «570: 3(همان، ج» هفتصد هزار سال... حافین و صافین گرد کعبۀ جبروت طواف کردند: «نباشد)

).154: 9(همان، ج» بودخالیاؤسینه،بودعالی

. » نام تو شطر سطر توحید کردیم. «گذاري متفاوت باشند): شکل ولی در نقطهجناس خط (دو کلمه هم
). 293: 6(همان، ج» سوري،... وسوزيسورتی،هراز«) و 641، 539: 10(همان، ج

تکرار:-3-4

شود که عبارت باعث ایجاد نوعی هماهنگی و توازن در کالم میهجا، کلمه یا تکرار یک ،در سطح آوایی
شود کالم دربارة یک محور دور بزند، به طور ذاتی و البته پنهان در عبارت موجود است. تکرار باعث می

آهنگ ،حروفی و تکرار صداهایی خاصافزاید، با ایجاد همکند و بر اثرگذاري آن میید میعواطف را تشد
در این مجال کوتاه، چند نمونه از کاربردهاي تکرار کند. هدایت میو زیباکالم را به سمت یک ریتم مشخص



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال7190

شرعتاسشرعیبلعجبو!دوستیکاراستکاريعجب«شود:االسرار بیان میدر نوبت سوم کشف
).479: 1(همان، ج» !دوستی

نهوسزاستويازکندفضلوررواست،کندعدلاگرعدل،همواستفضلهمعزوجلراخداي«
). 73: 1(همان، ج» عدل رواستدرسزاست،فضلازهرچهکهسزاستفضلازرواستعدلدرهرچه

). 571: 1(همان، ج» بریدنسردرزندگیراشمعواستسوختنوقتدروصالراشمع«

گیري:نتیجه

هایش، از نظرگاه زبانی نیز االسرار جداي از همۀ ارزشدهد که کشفموارد مذکور در این مقاله نشان می
سنگ است. گنجینۀ لغوي و غناي واژگان این کتاب که برخی با تلفظ و صورت کهن اثري درخور و گران

اي محققان ادب پارسی قرار گیرد. میبدي براي زبان پارسی ارزش تواند مرجع مهمی براند، میکار رفتهخود به
اي قائل است؛ چرا که در حد امکان، از استعمال لغات عربی خودداري کرده است تا جایی که بسیاري از ویژه

صورت بندد و حتی در مواردي در کنار ابیات عربی، ترجمۀ فارسی آن را بهاین لغات را جمع فارسی می
کند. همچنین زبان پرامید و شاد میبدي با کاربردهاي خاص نحوي و دستوري در کنار ترکیب یر میمنظوم تقر

مناسبی از واژگان به خوبی توانسته است جنبۀ فراواقعیت تفسیرش را به مخاطب القا کند. 

پردازي عهایی از نثر مرسل را دربردارد، هم عالئمی از نثر مصنوع. همچنین با سجسبک میبدي هم نشانه
اي را تصنیف هایی که متأثر از خواجه عبداهللا انصاریست، نثري موزون و آراستهو کاربرد موازنه و ترصیع

االسرار نمایانگر تحول و تطور نثر قرن سازد. در مجموع کشفکرده که ادبیت متن تفسیرش را آشکار می
باشد. ششم می

مآخذومنابع

دانشگاهی.نشرمرکزتهران،سبحانی،ه.توفیقترجمۀاشاري،سیرتفمکتب)1381(سلیمانآتش،-1

سخن.انتشاراتتهران،عشق،رازبگشاي)1375(محمدریاحی،امین-2

تهران،)،1336اول:(چاپنهمچاپفارسی)،نثرتطور(تاریخشناسیسبک)1386(تقیمحمدبهار،-3
امیرکبیر.

قلم.اهلفرهنگیمؤسسهتهران،طوبی،درخت)1381(یرانیااکبروبهروزثروتیان،-4
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پایانتاآغازازپارسینثرنقدومختصاتوتطورتاریخ(فارسیادبدرنثرفن)1366(حسین،خطیبی-5
.ارزونشرتهران،)،هفتمقرن

میبدي).ابوالفضلرشیدالدین(فصول16جزمین،ایرانفرهنگ)1355(تقیمحمدپژوه،دانش-6

مجد.امیدانتشاراتتهران،تیموري،دورةتاریخینثرشناسیسبک)1382(محمدرضایی،-7

رضوي.قدسآستانانتشاراتمشهد،کریم،قرآنازلطایفی)1365(مهديمحمدرکنی،-8

.علمیانتشاراتتهران،نقاب،بیشعردروغبیشعر)1372(عبدالحسینکوب،زرین-9

رشت،عرفانی)،تفاسیروعرفانقرآن،در(جستاريآسمانیارغنون)1383(عبدالوهاب،شاهرودي،-10
مبین.کتابانتشارات

11-تصحیح م،المعجم فی معاییر اشعار العج) 1360(دشمس قیس، محمنشر، تهران، د قزوینیمحمارزو.

میترا.نشر،تهراننهم،چاپنثر،شناسیسبک) 1384(سیروسشمیسا،-12

میترا.نشرتهران،دوم،ویرایشازسومچاپشناسی.سبککلیات)1388(ـــــــــــــــ-13

باطباطبایی،ناصرسیدترجمۀمسلمانان،میاندرتفسیريهايگرایش)1384(ایگناسگلدزیهر،-14
ققنوس.انتشاراتایازي،محمدعلیسیدمقدمۀ

نشریزد،میبدي)،رشیدالدینآثاروزندگیبر(مروريگشا،رازنماپرده)1389(حسینمسرّت،-15
همشهري.

ثالث.نشرتهران،عرفانی،تفسیرشناسینشانه)1382(مریممشرّف،-16

حکمت،اصغرعلیاهتماموسعیبهاالبرار،عدهواالسرارکشف)1371(رشیدالدینابوالفضلمیبدي،-17
امیرکبیر.نتشاراتاتهران،پنجم،چاپ

توس.انتشاراتتهراندوم،چاپادبی،صناعاتوبالغتفنون)1361(الدینجاللهمایی،-18
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بررسی صفات شاعرانه در دیوان جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی
با تاکید بر اصطالحات نجومی

جناقردفاطمه معصومی
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

دهچکی
جمال الدین از بزرگان شعر اراك و سخن سرایان نامور قرن ششم است و اشعارش حاوي عمده فنون 
نظم از غزل و مدح و حکمت و وعظ می باشد و غالبا لطیف و دلکش است جمال الدین بر حسب معمول 

رنج برده و آن عصر در آداب عربی و به احتمال قوي در مبادي علوم برهانی و نجوم و نیز در علوم شرعی
در اشعار خود به دانستن آن ها می نازد. همپنین آگاهی او از واژه ها و اصطالحات نجومی چشمگیر است و 
او به بهانه هایی همچون مدح و اغراق و تشبیه و غیره از آن ها استفاده کرده است.  در این مقاله اصطالحات 

شده است و سپس انواع صور خیال (کنایه نجومی دیوان جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی استخراج 
،اغراق،تشبیه و تشخیص در آن بررسی شده است).

جمال الدین اصفهانی،صور خیال، اصطالحات نجومیها:کلیدواژه

مقدمه
کسانی که با ادب فارسی و متون نظم و نثر مربوط به این ادب عمال آشنایی نزدیک دارند به خوبی می «

ارسی تنها گنجینه ي بی منتها مفاهیم و ابداعات و توصیفات کم نظیر در خصوص دانند  که شعر و ادب ف
جنبه هاي کمی و کیفی زندگی نیست بلکه بخش بزرگی از این گنجینه را به همین علت، انعکاس دانش هاي 
کهن که علوم نجوم در شمار قدیمی ترین آن هاست به خود اختصاص داده است و با تعمق در متون ادبی به 
ویژه متن هاي شعري در می یابیم که این علم با بسیاري از مسائل و معماهاي خود د ر دوره هاي معین بیش 
تر و در ادوار دیگر کم تر شعر و هم چنین نثر فارسی را میدان ظهور و بروز خود ساخته است به نحوي که 

طالعات نجومی به ویژه نجوم احکامی فهم بسیاري از اجزاء این متون در بیش ترادوار بدون آشنایی قبلی با م
)1381:11(مصفی،» دشوار به نظر می رسد

به خصوص اینکه گاهی اتفاق می افتد که در یک قصیده مدحی یا وصف قبل از آن که آن قصیده به پایان 
خود نزدیک شود و گاهی نیز از همان ابتدا نوعی شعر تعلیمی در علم نجوم می نماید و چنین به نظر می 

د که گوینده آن شاعري منجم است یا منجمی است که قصد بیان مسائل فلکی یا تعلیم آن را دارد یا رس
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جهت نشان دادن آگاهی خود از مسائل نجومی دست به چنین کاري زده است در این مقاله سعی کرده ایم  
نه  مسائل در شعر عالوه بر توضیح واژه هاي فلکی و اصطالحات نجومی و  نشان دادن وسعت تاثیر این گو

و نحوه رویا رویی و درگیري شاعران و سخنوران را با مباحث فلکی و معتقدات نجوم انواع صور خیال را 
نیز که همراه با اصطالحات نجومی به کار رفته اند بررسی کنیم و در عین حال وسیله اي فراهیم بیاوریم تا 

نجومی اطالعات به دست آ ورد نوع آن واژه و اگر شخصی بخواهد در خصوص یک یا چند واژه کیهانی یا
معنی و مفهوم آن را حداالمکان در اختیار وي قرار دهیم. 

): مقابل انحطاط است (رك: انحطاط) زاویه بین خورشید یا زاویه بین جسم سماوي با Hautearارتفاع(
جوم قدیم ارتفاع عبارت از استواي سماوي را از ارتفاع خورشید یا ارتفاع آن جسم سماوي گویند در کتب ن

بعد کوکب از افق است یعنی قدسی از دایره ارتفاع (دایره عظیم که به دو قطب افق و مرکز کوکب می گذرد) 
درجه زیادتر نباشد گرفتن ارتفاع براي تعیین 90میان خط تقویمی و افق فوق االرض به شرطی که از ربع 

ته می شده مخصوصا ارتفاع خورشید و امروز ارتفاع به درجه طالع به وسیله اسطرالب و تخته خاك گرف
)32و1381:31وسیله تئو دولیت تعیین می گردد (مصفّی،

در این ابیات با استفاده از واژه ارتفاع ممدوح خود را مدح کذده که با اغراق همراه است.
)56/15کرده ست روزگار به صدر وي التجا(برده ست آفتاب زراي وي ارتفاع-1
)204/18اخت ا سطرالبی از تدویر خورشید آسمان تا بدان گیرد زراي روشن تو ارتفاع(س-2
)229/9چنان که گیرد از آفتاب در تنجیم(زراي روشن تو گیرد ارتفاع فلک-3

اقبال: بودن کوکب در وتد ها
صنعت خاصی ندارد و قصد شاعر از استفاده از اینا اصطالح مدح بوده است.

)28/2دولت و اقبال تیغ آورد توست (وز بر دابرد توستدر جهان امر-1
)37/19در لباس خلفا مسند تو(صورت دولت و شکل اقبال-2
)74/7اقبال توست مامن و درگاه تو ماب (آن که در بساط زمین اهل علم را-3
)52/9از طنابش قطع گردد دائماً دست فنا(گر فلک در سایه ا قبال او خیمه زند-4
)93/3رایت اقبال او جبریل بر شهبر زده است(آیت انصاف او خورشید بر جبهت نوشت-5
)155/14و آن کوکب اقبال دگر راه بر  آمد(کان اختر سعد او فلک ماه بتابید-6
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): اعتدال ربیعی، اول بهار و اعتدال حزیض اول پاییز در اعتدال ربیعی آفتاب از آخر Equinoxeاعتدال(
47: 1381ل و در اعتدال خریض آفتاب از  آخر سنبله به اول میزان تحویل می شود(مصفی،خون به اول حم

(
مدح همراه با اغراق:

)52/6لطف آب است این که رقص آرد همی سنگ آسیا(فر عدلش دان اگر گردون نماید اعتدال-1

صنعت خاصی ندارد در همان معناي نجومی به کار رفته است.-
)161/9کافور تر زعود مصرا همی کشد(ز تاثیر اعتدالتا باد نو بهار-2
)177/18شاخ خشک از شکوفه آرد بر(تا ز تاثیر اعتدال هوا-3

): در مقابل حضیض است و به معنی بلندي و ترفیع و نقطه اي از مسیر قهر است در Apoge’eاوج(
ارد حضیض کم ترین فاصله ماه است از اطراف کره زمین  که در آن نقطه ماه بیش ترین فاصله را از زمین د

زمین و کمترین فاصله هر ستاره است نسبت به ستاره اصلی خود در نجوم قدیم مرکز اصلی زمین بوده 
بنابراین اوج و حضیض فواصل سیارات هفتگانه را نسبت به زمین بیان می کرده است.

هیئت قدیم چون زمین مرکز بوده در هیئت جدید ستاره اصلی و مرکز خورشید است در منظومه خود در
اوج و حضیض در نقطه مقابل یکدیگر در فلک کوکب به دور زمین بوده است ولی عطارد از این قانون 
مستثنی بوده و بر اي او سه حضیض و سه اوج قائل بوده اند. او جهاي ستارگان در بروج  به قول ابوریحان 

ر یک درجه هستند  در هر  شصت و شش سال یک درجه به یک جاي نیستند که بتوان گفت براي همیشه د
تغییر می یابند. در سال چهارصد و بیست هجري ،یعنی زمان خود بیرونی بنابر استخراج محمدبن جابر بتانی 
اوج شمس در جوزا و اوج زحل در قوس و اوج مشتري و اوج مریخ در اسد و اوج زهره در جو زا و اوج 

وج و حضیض به رعایت صنعت تناسب یا تضاد در شعر فارسی معموال همراه عطارد در میزان بوده است، ا
)63و62: 1381شده است( مصفّی،

مدح و اغراق
)15/18دامن بر اوج قبه ي خضرا همی کشد(هر جا که خشک مغزي و تردا منی بود

)33/16هست عطایش زابر و بحر زیادت(هست محلش ز اوج چرخ فراتر
)35/20وز چرخ خطابت همه صدر اجل آمد(ت اوج زحل آمداي آن که کهین پایه ا

)41/15اینک چتر سلطان شریعت در رسید  ماه منجوقش بر اوج گنبد خضرا رسید(
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)83/11چتر دامنبه اوج چرخ کشان است(تخت تو پایه فراز عرض نهاد است
)88/9قدرت چو بر آورد سراز مطلع رفعت    براوج فلک فرق زحل پاي سپر یافت(

)370/8بر اوج نهم سپهر جاي تو(هم باشد دون قدرت ار باشد
قبه: بنا به نقل خوارزمی قبله وسط کره زمین است یعنی مابین نقطه فرضی مشرق و نقطه ي فرضی مغرب  
که اند ازه آن برابر است با یکصد هشت درجه و نیز محل میان نقطه ي انتهاي ناحیه جنوبی و نقطه ي انتهاي 

) 209را قبه گویند و اند ازه آن نیز یکصد و هشتاد درجه است (ترجمه ي مفاتیح العلوم/شمالی 
)577: 1381(مصفّی،

منجمان اسالمی نقطه اي را که در آن خط استوا و خط نصف النهار که بر نیمه ي قسمت آ باد زمین می 
تند و مبدا طولها یا مبدا مختصات گذرد قبه االرض یا قبه می نامیدند و نیز قبه ارین و مبدا عمارت می گف

جغرافیایی امروز به نام گرینویچ جاي گزین آن شده است رك: قبه ،قبه ارین، مبداء عمارت)( 
)1381:579مصفّی،

مدح و اغراق:
)3/1وي قبه ي عرش تکیه گاهت(اي از بر سدره شاهراهت

)181/8به زیر پایه ي تو پایه تور(فرود قبه ي تو قبه ي چرخ
)342/17پیش قدر تو چو هامون آمد(به ي هفتم با رفعت خویشق

) در مقابل انفصال یا انصراف است و بین دو Conjonctionقران: قران یا اتصال ( گر آمدن ، مقارنه)(
کوکب که یکی در مدار باال و دیگري در مدار پایین تر است روي می دهد، این دو کوکب چون در یک برج 

در نجوم احکامی آن دو را متصل یا مهترن گویند(رك: مقترن) و رك اتصال) به یک درجه رسند 
)1381:580(مصفّی،

چرخ به سیصد قران گشت به دوران این همه خود طیبت است با اهللا اگر مثل تو
)108/1برد(

)231/17همی کنند قران اختران تیغ و قلم(همیشه تا ز بردست آسمان و ش تو 
)281/10زین نوشدارویی که بسازم کند قران(با طبع خشک منباشد که طبع تر تو 
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قران اگر به طور مطلق باشد قران یا اجتماع زحل و مشتري است و اگر مقصد قران دو اختر دیگر باشد 
آن اختران به د نبال کلمه ي قران ذکر می شوند مانند قران مشتري و ماه یا قران مریخ و ماه و غیره ...( 

)581و 1381:580مصفّی،
)282/9با آفتاب فضل چگونه کنم قران(گیرم که خود عطارد گشتم به نظم و نثر

) و قران نحس 587: 1381قران سعد و قران نحس: قران سعد قران مشتري با کوکبی دیگر است (مصفّی
)589: 1381قران مریخ و ماه است(مصفّی،

)72/9تا کوکب سعد نحس دائم به چرخ همی کند قران ها(
)84/11تا که فلک را به سعد و نحس قران است(دولت و نصرت سزاي تخت تو بادا

)589: 1381قران مشتر ي و آفتاب: احتراق مشتري است (رك: احتراق)( مصفّی،
)143/2به آسمان معالی و اوج برج شرف  قران مشتري و آفتاب میمون باد(

سال یکبار در یک درجه ي فلک 960ست و در هر قران علیا یا قران بزرگ: اجتماع بین زحل و مشتري ا
و داللت برامور عظیم مانند: دگرگونی ملت ها و دولت ها و انتقال کشور از قومی به قومی دیگر دارد آن را 

).1381:586مقارنه و قران  علوي هم گفته اند(مصفّی،
)224/17قران علوي خود محترم از این بوده ست که چون تویی برسد نزد احمدمرسل(
)225/1نشان این سخن آن است کاندرین تاریخ قران ز شرم نکردند مشتري و زحل(

): در مقابل هبوط است در جایی از برج ها یا همه ي برج ها براي سیاره ، شرف آن Honneurشرف: (
درجه ي حمل است  وبرج حمل را شرف یا بیت الشرف لقب داده 19سیاره گویند چنان که شرف آفتاب در 

اند شرف کوکب را در بروج،خواجه نصیر بدین گونه آورده است.
تور،مه را شرف شناس محلآفتاب دان به حملشرف 

شرف مشتریست در سرطانمرز حل را شرف بود میزان
همچو از حوت زهره پدرامیا بداز جدي هم شرف بهرام
همچنین آمد این به ما زسلفتیدرا سنبله است بیت شرف

)439،440: 1381ذنب اندر کمان شرف گیر است (مصفّی،راس خانه تیر استشرف 

مدح:
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کت کوکب مسعود به بیت العمل آمداي چرخ بدین مژده سراز عرش بر افراز
)4و36/3آنگاه که خورشید به برج حمل آمد(بیت الشرف اوست به جز عدل نیابی
)131/12این زیب و فر رسید(از فراز جهانگر آفتاب چون که بیت الشرف رسد

)151/13باغ اقبال تو را چرخ چو دوالب شود(حاکم مشرق و مغرب که همی بهر شرف
چنانکه چشمه ي خورشید سوي برج سوي مدینه خرامان شده بر اوج شرف

)224/114حمل(
)312/7بر شاخ کرم هزار دستانی(در برج شرف هزار خورشیدي

)316/10مثل او نآمد زکان آفرینش گوهري(فت از اوج شرفآن که تا خورشید قدرش تا
)10و320وز بلندي شرف کیوانی(از نکویی دوم فردوسی

)322/12وز شرف،تاج سر کیوانی(از گهر سوز دل خورشیدي
)1381:342): در مقابل ترفع و به معنی غروب کوکب است(مصفّی،De’clineزوال:( 

مدح و اغراق:
)34/23ملکی که مر آن را نبود هیچ زوالی(و را داد به فضلشالمنه لِّله که ت

)219/16نبرده رنگ کسوف و ندیده نقص زوال(چه آفتابی ؟ رخشنده راي و بخشنده
)298/8تا ابد از سر  دو پیکر تو(آفتاب تو را وال مباد

)338/15کش پس استوا زوال بود(آفتاب سعادتت آن نیست
(بزرگی) پهلوي در اصطالح نجوم ساسانی است .» وزرگیه« : مرادف)Destinقدر(

(رك: و زرکیه) و میزان درخشندگی ظاهري ستارگان است و چون هر قدر به اندازه هاي اعظم ، اوسط وا 
اصغر تقسیم می شده و هر یک از این تقسیمات سه گانه به شش مرتبه(اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس و 

در نجوم قدیم داراي هیجده مرتبه بوده و ستارگان ثابت را در این » قدر«ه اند بنابر اینسادس) نامیده شد
مراتب هیجده گانه تقسیم بندي می کردند و پایین تر از این  مراتب را یعنی پس از قدرسادس (ششم) در هر 

می گفته اند.» مظلم«یا » اخضیه« قسمت 
به گفته ي مولف لفائس  » عظم«ورند اصطالح دیگر قدرو در شمار ستارگان غیر مرصوده به حساب می آ

» اندازه نهاده اند آن را قدر یا عظم خوانند» چون کواکب در صغر و کبد مختلفند،مجموع را در شش« الفنون
)580: 1381(فرهنگ نفائس الفنون)(مصفّی،
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مدح همراه با اغراق:
)59/12م باال(به زیر پایه ي جاه تو عالفرود قدر بلند تو رفعت گردون
)82/1زیر پاي تو فلک همچو رکاب(زیر د ست تو قدر همچو عنان

)88/9قدرت چون بر آورد سر از مطلع رفعت  بر اوج فلک فرق زحل پاي سپر یافت(
)89/2خورشید به زیر اندرو قدر تو ز بر یافت(بر چرخ علو کوکب عالی سعادت

)90/5نقطه که در ذهن خرد موهوم است(کم از آن سطح نه دایره ي چرخ بر قدرتو هست
)92/14قدر او خیمه فراز گنبد اخضر زده ست (صدرا و پایه وراي عالم باال نهاد

)105/20حصن تو بیفدا شت سراز قدر تو چند آنک هفتم فلکش تا به کمرگاه بر آمد(
)139/14قدر او با فلک محاکا کرد(حکم او باز مانه پهلوزد

)/142به قدر او ذره کمتر می نماید(جرم خورشیدبه چشم همت او
)312/8در قدر فراز اوج کیوانی(/از حکم وراي سیر گردونی

): اندازه گیري و حساب در تقویم (رك : تقویم) و اندازه گیري قدر Mesurageتقدیر(
رسی کرده همی آید از این دفتر سال(تقویم) برماه و سال پا« ستارگان(رك:قدر) و به معنی تقویم هم هست 

)1381:139مصفّی،»(بهر آسانی و خوبی تقدیر و او را نیز تقویم خوانند
)88/5عزمت چو بیان کرد ز خورشید سبق برد خدمت چو نظر کرد ز تقدیر حذر یافت(

): مرکز کوکب و مرکز عقد تین و اوج و حضیض کوکب نسبت به زمین و نسبت به آفتاب pointنقطه(
)800: 1381گویند( مصفّی،» نقطه«برج و آغاز اعتدالین یا انقالبین را است و اول هر

مدح همراه با اغراق:
)52/2نقطه ي خورشید را بنمود خط استوا(برق چون راي وزیر شه چو ناگه شعله زد

بنات النعش: بنات جمع بنت، دختران، سه ستاره که به طول واقع شده در صورت دب اکبر (هفت 
دنبال نعش و سه ستاره به همین شکل در دب اصغر، اولی را بنات النعش کبري و (دومی را بنات اورنگ) به

هم گفته اند. بنات النعش » دختران نعش« یا » دختر نعش« و » سه خواهر« النعش صغري گفته اند. آن ها را 
)1381:92کبري در صورت دب اکبر و بنات النعش صغري در صورت فلکی دب اصغر است (مصفّی،
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مدح:
)18/17بر مرکب جاللش طوق وستام باد(از حلقه ي هالل و زشکل بنات نعش

)146/4که در پیش کمر شمشیر زر برد( بنات النعش را خود منصبی ساخت
)186/17جماعتی که چو پروین بدند پیش توپار(شدند جمله پراکنده چون بنات النعش

)232/14گرازبنات نعش بسازند منبرم(باشد فرود قدرمن و دون حق من

گاو: بلده، منزل بیست و یکم ماه طبق نجوم پهلوي، گاو( = ثور) برج ثور و گاو آسمان و گاو چرخ و گاو 
فلک (رك :ثور) 

)651گاو آسمان: برج ثور(مصفّی، 
)1381:652گاو گردون:( = گاو آسمان)( مصفّی،

مدح همراه با اغراق:
)127/3رزه اوفتد بر چرخ که گاو گردون از راه کهکشان بجهد(ز شیر رایتش آن ل

)128/11ز گاو ساري گرزت چنان بلرزد (چرخ که گاوگر دون از راه کهکشان بجهد (
)340/16به ره چرخ و گاو گردون باد(از قضا نامزد بفر مانت

اوي استوار است و نیز به گاو زمین: نیروي جاذبه ي زمین و نیز باوري عامیانه بوده که زمین بر شاخ گ
معنی آن است که بدو زمین آبادان شود و آن را گاو ثري هم گفته اند گاوي که زمین بر پشت اوست و آن 

)651،652: 1381گاو بر پشت ماهی است (مصفّی،

مدح همراه با اغراق:
)226/20ورید به خم(سروري گاو زمین را در آهر آنگهی که بجنبید شیر رایت تو

ساعت و 7): دو پیکر یا تو امان، صورت شمالی با بعد Cemineuxجوزا: (= دو  کودك بر پا ایستاده)( 
پیش از میالد از جوزا نام برده اند جوز ابدین سبب گفته 3و 4درجه، یودکسوس و اوراتوس در قرن22میل 

ن به این صورت به میان یعنی جوز هر چیز میان یا وسط آن چیز است و چو» جوز کل شی وسطه« اند که 
)167: 1381آسمان است آن را جوزا گفته اند(مصفّی،
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در شعر فارسی جوزا و تو امان و دو پیکر نامهاي مشترکی است هم براي صورت جبار و هم براي دو 
پیکر و تشخیص میان آن دو مشکل است مگر با وجود قرینه اي مانند کمربند و حمایل و کمر ترکش به 

)1381:168لجوز ا یا منطقه الجوزا که مخصوص صورت جبار است( مصفّی،معنی نطاق ا
براي تشبیه:

)139/11از شکوفه چو برج جوزا کرد( صحن بستان دم سحرگاهی 
)216/18نعل شبد یزتور در پاي ثریا خلخال(ماه منجوق تو در ساعد جوزا یاره

)291: 1381دو پیکر: (= تو امان، جوزا) (مصفّی،
دح،صنعت تشخیص:براي م

)271/3زمور تا به دو پیکر ببسته اند میان(به حرص خدمت خاص تو جمله موجودات
): طرفه به فتح اول و سکون دوم به معنی چشم و نقطه سرخی از خون بسته در چشم است Altrafطرفه(

یک بازو در دو طرف یا طرفه منزل نهم ماه است در نجوم کالمی و دو ستاره است از قدر چهارم به فاصله 
یا » آذر«هم گفته اند نام فارسی کهن طرفه در نجوم پهلوي» عین االسد« چشم یا در سر برج اسد و طرفه را 

)1381:497آمده است(مصفّی،» آور«
هست ماه از طرف و قلب اسم منازل مدح: نیست طرفه گر بود چشم و دلم جاي تو زانک 

)305/2یافته(
) درجه می 120آن تا خورشید یک سوم فلک (تن ماه است در جائی که فاصله ): قرار گرفTriniteتثلیث(

)1381:127باشد. تثلیث از جمله نظرهاي کواکب است (مصفّی،
مدح همراه با اغراق:

)110/15به عالم در بشارتها ز سعد آن قران خیزد(به تثلیث بناتت چون قران کلک و کف باشد

گیري:نتیجه
نیز با توجه به رسم معمول شاعرن هم عصرخود که از علوم مختلف آگاهی داشتند جمال الدین اصفهانی

آن ها مسلط بوده به بهانه هاي مختلف و آن ها را در موارد مختلف به کار می بردند از علوم و فنونی که به 
ن است سود جسته است یکی از این علوم که وي در اشعارش از آن ها استفاده کرده نجوم و اصطالحات آ

در این مقاله که هدف آن بررسی انواع صور خیال با بهره گیري از اصطالحات نجومی است به این نتیجه 
رسیدیم که او در میان انواع صور خیال بیش تر از مدح و اغراق استفاده کرده یا به عبارت دیگر در بیش 
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ما دیگر انواع صور خیال را از جمله مواقع از اصطالحات نجومی براي مدح همراه با اغراق بهره برده است ا
ه و غیره کم تر به کار برده است.کنایه،مجاز،تشبیه و تشخیص و استعار

منابع و ماخذ:
الدین محمدبن عبدالرزاق دیوان، تصحیح و حواشی وحید دستگردي، تهران: اصفهانی، جمال-1

.1390سنایی،
.1377میر کبیر،زنجانی، برات، صور خیال در خمسه نظامی، تهران: ا-2
1366شفیعی کدکنی،محمدرضا، صور خیال در شعر فارسی، تهران، آگاه،-3
مصفّی، ابوالفضل،فرهنگ اصطالحات نجومی همراه با واژه هاي کیهانی در شعر فارسی، تهران: -4

.1381پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
.1374ششم،ي وشن، تهران: علمی،چ یوسفی، غالمحسین، چشمه-5
.1370الدین، فنون بالغت و صناعات ادبی، تهران: هما، چ هفتم، همایی، جالل-6
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نقش طبیعت درکسب تجارب عرفانی عارفان 
1عظیمه مالزهی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده

م مطلق حق در طبیعت ظهور کرده است. در عرفان، طبیعت مظهر حق است و در نتیجه زیباست و حک
انسان بر اساس تجربه ي فیزیکی اي که از طبیعت، اماکن و اشیاء دارد، می تواند مفاهیمی را در ذهن خود 
ذخیره کند تا از طریق این مفاهیم فیزیکی به درك و دریافت مفاهیم انتزاعی که در قالب این موارد جاي می 

خداوند غالبا در تجربه هاي عرفانی آفاقی رخ می دهد ، عارف خداوند را در گیرند ، برسد. تجربه با واسطه
مظاهر عظیم یا لطیف طبیعی باز می یابد. براي مثال با مشاهده ي آسمان پر ستاره یا گلی سرخ بدون طی 

فرایندي استنتاجی، بلکه بالمعاینه از خداوند آگاهی می یابد .    
طبیعی به عنوان رمز و نماد و گاه در مفهوم کنایی آن استفاده کرده  و در عرفا در متون عرفانی از عناصر 

طرح معانی ژرف عرفانی از آن بهره برده اند . یکی از عوامل بهره بري عارفان از زبان نمادین، دشواري هاي 
راي ناشی از شرایط اجتماعی آن ها بوده است . از آن جا که تجارب عرفانی در شرایط خاص و ویژه اي ب

اند و آن احوال در بیان نمی گنجد؛ آنان در بیان آن احواالت به زبان نمادین و رمزآمیز عرفا تحقق می پذیرفته
متوسل می شده اند . 

هدف این پژوهش بررسی رابطه عناصر طبیعت در کسب تجربه هاي عرفانی عارفان است. در این گونه 
تعلق تجربه در این مرحله طبیعت است، اما طبیعتی که تجارب، عارف به وحدت طبیعت آگاهی می یابد و م

شود. در این تجربه، عارف پس از گذشتن از کوچه گر میبراي عارف به شکل غیر زمانی و اسرار آمیز جلوه
پس کوچه هاي طبیعت، در نهایت به واقعیت می رسد .

طبیعت، تجربه عرفانی، عارفانها:کلیدواژه
مقدمه

است که در کشف حقایق جهان و هدایت انسان به شناخت حقیقت، نه بر عقل عرفان طریقه اي 
واستدالل، بلکه بر ذوق و اشراق و وصول و اتحاد با حقیقت تکیه دارد. هر تجربه اي را که در آن به نحوي 
از انحاء به انسان نوعی آگاهی از حضور خدا دست می دهد، تجربه ي عرفانی می نامند. در تجارب عرفانی 
فرایند استدالل و استنتاج دخالت چندانی ندارد و تجربه اغلب از نوع ذهنی و درونی است که به صورت 
کشف و شهود باطنی به وقوع می پیوندد. عرفا در مسیر سیر و سلوك به برخی از این تجربه ها دست می 

یافتند .
طبیعت ظهور کرده است. در عرفان طبیعت مظهر حق است و در نتیجه زیباست و حکم مطلق حق در 

1. AM.Mollazhi@yahoo.com
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انسان بر اساس تجربه ي فیزیکی اي که از طبیعت ، اماکن و اشیاء دارد ، می تواند مفاهیمی را در ذهن خود 
ذخیره کند تا از طریق این مفاهیم فیزیکی به درك و دریافت مفاهیم انتزاعی که در قالب این موارد جاي می 

گیرند، برسد.                           
تجربه با واسطه ي خداوند غالبا در تجربه هاي عرفانی آفاقی رخ می دهد، عارف خداوند را در مظاهر « 

ي عظیم یا لطیف طبیعی باز می یابد. براي مثال با مشاهده ي آسمان پر ستاره یا گلی سرخ بدون طی فرایند
).                                                                                                                           62:1378نراقی،» ( استنتاجی، بلکه بالمعاینه از خداوند آگاهی می یابد.

نوان رمز و نماد و گاه در مفهوم کنایی آن استفاده کرده اند و عرفا در متون عرفانی از عناصر طبیعی به ع
از اکثر عناصر طبیعت به ویژه  در طرح معانی ژرف عرفانی بهره برده اند و آنان بوده اند که با استفاده از 
استعداد هنري و خدادادي خود سمبل و نماد هاي زیبایی از عرفان آفریده اند. یکی از عوامل بهره بري 

ان از زبان نمادین، دشواري هاي ناشی از شرایط اجتماعی آن ها بوده است. از آن جا که تجارب عرفانی عارف
در شرایط خاص و ویژه اي براي عرفا تحقق می پذیرفته اند و آن احوال در بیان نمی گنجد؛ آنان در بیان آن 

ن زبان عرفانی که در کتاب رمز و احواالت به زبان نمادین و رمزآمیز متوسل می شده اند. نظریه رمزي بود
داستان هاي رمزي پورنامداریان به آن پرداخته شده است،  مسئله ي بیان ناپذیري تجارب عرفانی را به دلیل 

می داند و به کارگیري زبان نمادین را -که از نظریات ذات گرایان است–عمق و شدت عاطفه و احساس 
ناشی از آن می داند.                 

بر طبق این نظریه، در رمز، معنی با تصویر، پیوند ذاتی دارد و جدا کردن آن به آسانی ممکن نیست. 
عنایی را دارد که از تصویر در این جا بیشتر از آن که به کار تزیین یا تاثیر گذاري بپردازد، وظیفه ي ایضاح م

بیان می گریزد. اگر تصویر را مرکب از دو جزء فرض کنیم که در یکی مقصود اصلی بیان و دیگري محمل 
این مقصود باشد و از تاثیر آن دو بر یکدیگر، معنی به وجود آید، برخورد عاطفی با موضوع هر چه شدیدتر 

تر و در نتیجه تمیز میان آن دو، دشوارتر خواهد بود. و صمیمانه تر باشد، آمیزش اجزاي دوگانه ي تصویر بیش
نهایتا این امتزاج وقتی است که این دوگانگی اجزاي تصویر در رمز به وحدت و یگانگی می 

).                           23-22: 1367رسد.(پورنامداریان،
تجربه هاي عرفانی آن چه در این پژوهش به آن می پردازیم، بررسی نقش عناصر طبیعت در کسب

است. در این گونه تجارب ، عارف به وحدت طبیعت آگاهی می یابد و متعلق تجربه در این مرحله طبیعت 
است؛ اما طبیعتی که براي عارف به شکل غیر زمانی و اسرار آمیز جلوه گر  می شود. در این تجربه عارف 

اقعیت می رسد. پس از گذشتن از کوچه پس کوچه هاي طبیعت ، در نهایت به و
منظور از طبیعت، امور طبیعی مانند نور، خورشید، رنگ ها، آب ، آتش، فصل ها و... است. با توجه به 
این موضوع که محدوده ي امور طبیعی بسیار وسیع و گسترده می باشد؛ براي پرهیز از اطاله کالم ، چند مظهر 

بین امور طبیعی، به بررسی مقوله هایی چون نور، خاص در این تحقیق برگزیده شده اند. در این پژوهش، از
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رنگ ، آب و آتش در ارتباط با تجربه هاي عرفانی عارفان پرداخته می شود .                                              
نور

جه به نماد نور نشانه اصلی و کلید معنایی در فهم متون عرفانی است. معانی و مفاهیم نمادین نور با تو
تجارب عرفانی و روحانی صوفیه مختلف است. فرهنگ اسالم با برداشت اصیل و واقعی از مفهوم نور تعابیر 
متعدد و متنوعی را از آن مطرح کرده است. در قرآن کریم واژه ي نور چهل و سه بار بیان شده است و معانی 

) گاه مساوي 4؛ انعام /46،43( مائده/آن در موارد مختلف متفاوت است. این واژگان در مفهوم هدایت است
8؛ صف/32؛ توبه/ 52با پیامبر ، دین حق ، راه راست و کتب آسمانی و قرآن آمده (شوري/ 

)و گاه در مفهوم ایمان ، رهبر و راهنما 174؛نساء/15؛مائده/69؛زمر/57؛اعراف/8؛تغابن/
). احادیث نیز مفهوم نور را 11؛ طالق/9/؛ حدید43؛ احزاب/1؛ابراهیم/16؛مائده/257؛بقره/22؛زمر/8(تحریم/

که در قرآن مندرج است بسط داده و تشریح نموده اند. در حدیث مشهور به نور خداوند را هفتاد حجاب از 
نور و ظلمت است و چون حضرت حق پرده ها برگیرد و شکوه و جالل ذاتش دیده ها را سوزاند: انَّ الّله 

).                                                         89/1کَشَفَها اَاَحرقت سبحات وجهِه کَلَّ من ادرکه بصره.( الوافی،سبعین حجابا من نورو ظلمه  لو 
عارفان ضمن این که نظریه هاي خاصی را درباره ي حقیقت نمایی در قالب نور مطرح کردند، فرضیه 

از هر « که در تجربه هاي بشري کامال قابل دریافت و شناخت است. هایی را نیز در این باب پیشنهاد نمودند 
کوشش که براي تغییر ظاهر تصوف به کار رود با شکست مواجه خواهد شد ؛ حاالت تصوف ، حدسی ، 
نفسی و تجربه هاي شخصی است و کلمات قدرت بیان آن ها را ندارند ؛ زیرا زبان مولود تجربه است و براي 

، زبانی که بتواند روشنگر ماهیت آن باشد وجود ندارد. از این رو صوفیه همین لغات شایع تجربه ي صوفیانه 
را به کار گرفته اند و معانی اي خارج از قدرت این الفاظ به آن ها داده اند و این جاست که می بینیم غالبا 

؛زیرا معتقدند آن مشایخ صوفیه چون به برخی حاالت خاص می رسیدند ، مهر خاموشی بر لب ها می زدند
).                                                                                                                           46:1367پورنامداریان،». ( چه یافته اند ، باالتر از هر تعبیر و تصویري است

ز نور پدید آورده اند طیف وسیعی از اندیشه ها ي عرفانی خود را در تلفیق عرفا بر مفهوم و تعبیري که ا
با فرهنگ هاي گوناگون نشان داده و در تبیین مراحل و مراتب هستی شناسی خود کوشیده اند.                                           

گ صوفیه شاید بایزید بسطامی بر جسته ترین شخصی باشد که براي بیان حاالت دربین مشایخ بزر
عرفانی خود سخنان شطح آمیز را بسیار به کار برده است . در حقیقت این سخنان او ناشی از آگاهی عرفانی 

نور او جهت تبیین تجارب عرفانیش می باشد. وي در وصف معراج خود اولین حالت اتحاد با خدا را با نماد 
بیان می کند. در این معراج ، نور خدا همه ي وجود بایزید را فرا می گیرد و صفات پست و مکدر انسانی او 
را به صفات روشن الهی مبدل می سازد و هستی مجازي خود را در برابر هستی مطلق حق نیست و نابود می 

ي حق بر می آید و با وجدان درونی و انگارد و با این تجربه و آگاهی عرفانی در صدد اثبات نفی خوددر لقا
شهود باطنی به مرحله اي می رسد که حقیقت اصلی و ازلی انوار حق را در وجود خود می یابد. از آن جا که 
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در وحدت بی تمایز کثرتی نیست که در قالب مفهوم درآید، این تجربه مفهوم ناپذیر است. مفهوم ناپذیري از 
رب عرفانی است و بدین دلیل، عارف در بیان آن به نماد متوسل می شود.                                                             زیر شاخه هاي بیان ناپذیري تجا

مرا از همه ي موجودات به درجه ي استغنا رسانید و به به چشم یقین در حق نگریستم ، بعد از آن که « 
نور خود منور گردانید و عجایب و اسرار بر من آشکارا کرد و عظمت و هویت خویش بر من پیدا آورد. و 
من از حق در خود نگرستم و در صفات خویش تامل کردم  نور من در جنب نور حق ظلمت بود . عظمت 

ت گشت. عزت من در جنب عزت حق ناپیدا گشت . آن جا همه صفا من در جنب عظمت حق ، عین حقار
بود ، اینجا کدورت . باز چون نگاه کردم ، بود خود در نور او دیدم ، عزت خود در عزت و عظمت او 
دانستم . هر چه کردم به قدرت او توانستم کرد . نور او در قالبم تافت. به چشم انصاف و حقیقت نظر کردم . 

از حق بود نه از من . و من می پنداشتم که منش می پرستم . گفتم : بار خدایا این چیست؟ همه ي پرستش 
).  203-202: 1366عطار،» ( گفت آن همه منم و نه غیر من

ابوسعید ابوالخیر با بریدن از دنیا و مافیها به مقامی می رسد که مستعد جذب انوار الهی می شود و از آن 
اي که تنها خدا را براي خود کافی می یابد نوري از جانب حق حجاب هاي بین بهره مند می گردد. لحظه

وي و معشوقش را از هم می درد و با غرق شدن در انوار الهی حقیقت وجودي خود را در نور حق درمی 
یابد و درك می کند:                                                                               

نقل است که ابوسعید ابوالخیر هفت سال در بیابان گشت و گُلِ کَن می خورد و با سباع بود و در این « 
مدت چنان بیخود بود که گرما و سرما در وي اثر نمی کرد. تا روزي باد و دمه اي عظیم برخاست. چنان که 

رو به آ بادانی کرد تا به گوشه ي "نیست . این از سري خالی"بیم بود که شیخ را ضرري رساند. گفت: 
"دیهی رسید.خانه اي دید ، پیرزنی و پیرمردي آتشی کرده و طعامی ساخته بودند.شیخ سالم کرد و گفت: 

شیخ دررفت و گرم شد . چیزي بخورد و بیاسود. پشت به دیوار باز "خواهیم ."گفتند: "مهمان می خواهید؟ 
فالن کس چندین سال است تا گُلِ کَن می "واز شخصی شنید که می گفت: نهاد و بیخود در خواب شد. آ

برو که ما بی نیازیم . به میان خلق رو تا از توآسایشی به "پس گفتند: "خورد و هرگز هیچ کس چنین نیاسود.
به چون شیخ به مهنه بازآمد خلق بسیار توبه کردند و همسایگان شیخ همه خمر بریختند تا کار "دلی رسد .

ما جمله کتاب ها "پوست خربزه که از ما بیافتادي به بیست دینار بخریدند: و گفت: "جایی رسید که گفت:
در خواب کردیم و بر سر آن دکانی ساختیم که اگر بخشیدمی یا بفروختمی دید آن ملت بودي و امکان 

اَلَم "د از گوشه ي مسجد که : آوازي آم"رجوع به مسئله ، پس از آن ما را به مانندي که آن نه ما بودیم.
نوري در سینه ي ما پدید آمد و حجاب ها برخاست تا هر که ما را قبول کرده بود دیگر باره "یکف بِرَّبِک؟

به انکار پدید آمد تا کار به آنجا رسید که به قاضی رفتند و به کافري بر ما گواهی دادند و به هر زمین که ما 
).      805-804: 1366(عطار،» "این در این زمین گیاه نروید.به شومی"درشدمانی گفتند: 

نور در حکایت ذیل نمادي است از معرفت درونی عرفا که شیطان از آن هراس دارد.                                                     
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دیدم، عصا برگرفتم که او را بزنم. مرا حکایت کنند از ابو سعید خراز که او گفت: ابلیس را در خواب « 
).                                                                                                               720: 1367(قشیري،» گفت: من از عصاي شما نترسم، من از نور دل شما ترسم

که عرفا شرایط مطلوبی را فراهم ساختند تا با تلفیق الهیات ، آن چه که از موارد فوق بر می آید این است
آیات قرآنی و احادیث و گذراندن آن از تجربه ي روحانی و عرفانی خود تعابیر و مفاهیم بسیار زیبا و جذابی 

د را براي نور بیابند و با تجربه اي روشنگرانه و بصیرتی باطنی خداوند را با نماد نور در آگاهی عرفانی خو
درك کنند.                                                                                             

رنگ
عنصر رنگ از عناصر ویژه اي است که از طریق شناخت خصوصیت ها و تاثیرات آن می توان رمزها را 

ه ذاتی انسان ، تاثر و انفعال در مقابل برجسته ترین خصیص« آشکار ساخت و به راز درونی آن ها پی برد. 
زیبایی ها و مناظر دل انگیز آفرینش است و بی شک تاثیرگذارترین عنصر این پدیده رنگ است ، به گونه اي 
که تجسم جهان طبیعت بدون حضور رنگ ها و حشت زا و مالل آور می نماید. اولین ویژگی  هر شیء که 

ماهیت دیداري رنگ ها عاملی قوي در کاربرد آگاهانه یا ناآگاهانه از جلب توجه می نماید رنگ آن است. این
آن هاست . بنابراین رنگ ها براي هر فرد یا فبیله اي معنایی فراتر از واقعیت داشته و در طول زمان نیز 
خواهد داشت ؛ مثال هندوان رنگ زرد را به دلیل آن که یادآور بوداست ، مقدس می شمرند و آن رنگ را 

).                                      19:1375(کارکیا». اد مقدسات خود می دانندنم
از نظر دایره ي لغت در زمینه ي رنگ چندان گسترده نیست ، یا بهتر بگوییم زبان و « ادبیات عرفانی 

تفاده قرار ادب فارسی چنین است ، زیرا بسیاري از رنگ هاي رایج در زبان مردم در متون ادبی مورد اس
نگرفته است. در روزگار گذشته رنگ ها ثابت بوده اند ؛ یعنی چون کمتر رنگ تازه اي در زندگی و مواد 
موجود زندگی ظاهر می شده است ، اهل زبان نیازي به توسعه دایره ي لغوي خود در مورد رنگ احساس 

به وجود آید و رنگی بر رنگ هاي نمی کرده اند ، سال ها و قرن ها می گذشت تا ماده اي یا ترکیبی خاص
موجود در زبان افزوده شود از این روي مسئله ي رنگ در ادب فارسی تحوالت بسیاري ندیده و در دوره 

شفیعی .» ( هاي مختلف دایره ي لغوي زبان شاعران در حوزه ي رنگ ها دگرگونی نیافته است 
).                               268-267: 1378کدکنی،

از آنجا که عرفا در در تنگناي واژگان، از بیان تجربه هاي عرفانی خود عاجز می شدند ؛ عنصر رنگ را  
رنگ یکی از آن واژگان است که ظرفیت گسترش پذیري و تصویر « نیز چون نور  به مدد طلبیده اند و  چون 

دارد و فرصت و قدرت بی نظیري در اختیار صوفیان می گذارد ، بنابراین اگر از گري بیش از اندازه اي
کارکرد رنگ در محور هاي افقی و عمودي صور خیال آثار عرفانی در گذریم و تنها به نظرگاه رمزناکانه ي 

حوزه ي آثار صوفیه نسبت به مقوله ي رنگ ها توجه کنیم ، می توان نحوه ي نگرش نمادین آن ها را به دو 
خود آگاهی ؛ یعنی زمانی که صوفی با فراغ بال و در حالت آگاهی و هوشیاري ، که الزمه ي نگارش علمی و 
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نظریه پردازي است در تشریح و تعلیم احوال و افکار عارفانه می کوشد (عرفان نظري ) و حوزه ي استغراق 
وق و ذوق مکاشفه و طی مراتب سلوك ؛ یعنی آنگاه که عارف مستغرق ضمیر ناخودآگاه است و در غلبگی ش

از سرحیرت و تنگناي زمانی ایراد می کند و غالبا بوي شطح و طامات می دهد (عرفان عملی ) تقسیم نمود.[ 
که  تنها نوع دوم در حوزه ي این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. ] . این نکته را نباید از نظر دور داشت 

المت و نشانه اي وراي معناي ظاهري اشاره دارد و ما نیز در تحلیل هایمان که رمز در آثار صوفیه به هر ع
ممکن است پاي از دایره ي تعریف بالغی نماد بیرون نهیم و به نماد ، با همان گستردگی نگاه عرفا 

).                                                  191-190: 1387نیکوبخت،»(نظرافکنیم.
عارفان بار معنایی چندان مثبتی ندارد و آن ها به دلیل داشتن چنین دیدگاهی ، بی رنگی را رنگ در نظر 

که از آن به بی تعلقی تلقی می کنند را اساس رنگ ها می دانند. چنان که موالنا و سنایی در آثار خود به این 
مسئله این گونه اشاره کرده اند                                

).                                                          136/ 6گی اصول رنگ ها                     حیله باشد اصول جنگ ها (مولوي ، هست بی رن
یا برو همچون زنان رنگی و بویی پیش گیر                 یا چو مردان اندرآي و گوي در میدان فکن 

).             484: 1362(سنایی،
).                              112نفس توست آن که کفر و دین دارد                     الجرم چشم رنگ بین دارد ( همان:

با این که موضوع  مورد بررسی ما در مقوله ي رنگ در حیطه ي تجارب عرفانی است ؛ اشاره به ارتباط 
. باخرزي  معتقد است که رنگ عارف باید متناسب با رنگ عارفان و مقام آن ها نیز خالی از لطف نیست

صورت درویش باید که متناسب با سیرت او :« باطن وي باشد در غیر این صورت شاخه اي از نفاق است 
باشد ، اگر رنگی و صورتی گیرد که حقیقت آن در وي نبود شعبه اي از نفاق باشد ، پس باید که رنگ و 

). 30:1354باخرزي،» ( و سیر او باشدصورت مناسب حال باطن و سیرت 
و اما الوان انوار در هر مقام ، آن « نجم الدین رازي این اصل را با توضیحات بیشري بیان کرده است : 

انوار که مشاهده افتد رنگی دیگر دارد به حسب آن مقام ، چنان که در مقام لوامگی نفس ، نوري ارزق پدید 
بود. یا نور ذکر با ظلمت نفس کمتر شود ، نور روح زیادت گردد ، نوري سرخ آید و آن از امتزاج نور و روح 

مشاهده می شود ؛ و چون نور روح غلبه گیرد ، نوري زرد پدید آید ؛ و چون ظلمت نماند نوري سپید 
پدیدآید ؛ و چون نور روح با صفاي دل امتزاج گیرد ، نوري سبز پدید آید ، و چون دل صافی شود ، نوري 

).            306:1383رازي،.» ( خورشید با شعاع پدید آید چون 
نقل کرده است رنگ سیاه نماد شک "شیخ سعید میخورانی"و"ابوسعید راعی"در داستانی که عطار از

و تردید  است و رنگ سفید نماد یقین که این رنگ ها متناسب است با احواالت هریک از آن ها:                        
نقل است که شیخ سعید میخورانی پیش بایزید آمدو خواست تا امتحانی کند. او را به مریدي حوالت « 

پیش او رو که والیت کرامت به اقطاع او داده ایم. چون سعید آن جارفت،"کرد، نام او ابوسعید راعی. گفت:
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راعی را دید در صحرا که نماز می کرد و گرگان شبانیِ گوسفندان او می کردند. چون از نماز فارغ شد، 
. راعی چوبی در دست داشت. به دو نیمه کرد. یک نیمه "نان گرم و انگور"گفت:"چه می خواهی؟"گفت:

چرا "طرف او سیاه. گفت:به طرف خود فرو برد و یکی به طرف او. در حال انگور آورد، طرف راعی سپید و 
از آن که من از سر یقین خواستم و تو از راه امتحان. "راعی گفت:"طرف تو سپید و طرف من سیاه است ؟

). رنگ در دید عارفان گاه نماد شهوت و 179:1366عطار،.» ( "که رنگ هر چیزي الیق حال او خواهد بود
ابزار فریب ابلیس است:                          

ابلیس بر یحیی پیامبر ظاهر شد در حالی که آویزه هاي رنگین بر خود داشت. چون یحیی از آن « 
آویزه ها پرسید ،

).                          48م:1995مکی،».("این ها شهوت آدمیان است"ابلیس پاسخ داد که :
همان طور که ذکر شد ، رنگ باید متناسب با نهایت مقامات سلوك باشد . خرقه رمز هویت عارف 

است و رنگ آن نشانگر 
مترادف خرقه به "رنگ"حاالت و مقامات هر صوفی است . تقید صوفیه به رنگ چنان بوده که 

می آمده است:                                        حساب
دلق ارزق به می لعل گرو خواهم کرد         که می لعل برون آورد از رنگ مرا (خواجوي 

).     182:1374کرمانی،
و رنگ پوش در معناي خرقه پوش است:                                                                  
امشب ز رنگ می بر افروز آتشی            تا رنگ پوش ما بسوزد رنگ را (اوحدي مراغه 

).                             177:1340اي،
و رنگ پوشی در معناي خرقه پوشی آمده است:                                                        

بی نشانی است رنگ درویشان                   چه کنی رنگ جامه ي ایشان                                                           
).                                                            648نگ پوشی ز بهر نام بود                           نام جویی ز فکر خام بود (همان:

البته شایان ذکر است که بعضی از صوفیه گویا توجهی به نمادین بودن رنگ خرقه نداشته اند؛ و رنگ 
هاي مختلف را می پوشیده اند.     

نزد عرفا سپیدي ، نماد پاکی عارفی که خرقه ي سپید بر تن دارد ، به نهایت سلوك خود رسیده است. در
و مظهر بی گناهی است. سفید ، روشن ترین رنگ ها است و نمادي از شادي و نشانه اي از صلح و صفا و 
تسلیم، و کنایه از پاکی و بی آالیشی و فضیلت و بزرگواري است. در متون دینی راجع به مجموعه اي از 

آمده است ؛ به طوري که پس از قرن ها رموز علمی و رنگ ها، به خصوص سفیدو سبز و سیاه مطالب مهمی 
آثار فراوان روانی و طبی آن ها براي دانشمندان کشف گردیده است. در قران نیز راجع به اثر رنگ ها در 

یوم تبیض وجوه و تسود وجوه:رمزي که چهره هایی « زندگی انسان مطالبی آمده است. خداوند فرموده است:
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). مفسران در این باره دو احتمال یاد کرده اند : 107و106(آل عمران/» یاه خواهند شد.سفید و چهره هایی س
اول این که مقصود همان معنی حقیقی سفیدي و سیاهی است، و در قیامت چهره هاي نیک بختان و صالحان 

، کنایه از سفید رنگ و نورانی و چهره ي اهل عذاب تیره و تار خواهد بود؛ دوم آن که سفیدي و سیاهی روي
مونث –سرور و شادابی و سرافرازي مومنان و ناراحتی و سرافکندگی و غمناکی منافقان است. واژه ي بیضاء 

شش بار در قرآن آمده است که پنج مورد آن مربوط به یکی از معجزات نه گانه ي حضرت موسی(ع) -ابیض
درخشان، بدون هیچ بیماري ، بیرون و دستت را در گریبانت کن تا سفید و« است. خداوند فرموده است: 

= ید بیضاء) و یک بار کلمه ي بیضاء عنوان صفت 33، شعراء/32، قصص/12، نمل/22، طه/108اعراف/ »(آید.
بیضاءلذه للشارِبین: سفید درخشان که براي نوشندگان « جام یا نوشیدنی مخصوص بهشت یاد شده است: 

صورت جمع (بیض)، قسمتی از کوه ها به آن توصیف گردیده ). و یک بار به 46صافات/»(لذت(کامل) است.
الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرابیب سود: و از کوه ها نیز راه هایی سفید و سرخ، رنگ « اند: 

).                                                            27فاطر/» ( هاي گوناگون آفرید و رنگ کامال سیاه.
سفید در احادیث معصومین، به طریق متعدد از خاصه و عامه روایت شده که پیامبر اکرم (ص) « 

فرمودند: براي لباس هایتان هیچ رنگی بهتر از سفید نیست . آن را بپوشید و مردگانتان را در آن کفن کنید.در 
کنایه از پاکی و برتري و بزرگواري به کار برده اند، براي نمونه شریعت اسالم را احادیث و آثار ، سفیدي را

تعبیر کرده اند که اشاره به برتري آن نسبت به سایر ادیان و یا مصون ماندن حقیقت آن از تحریف و "بیضاء"
).                            193: 1381، 9تغییر یا وارستگی آن از تکالیف طاقت فرسا می باشد.( صدر حاج سید جوادي، ج

ابو عمرو ، امام القرّا ، قرآن تعلیم کردي. ناگاه کودکی صاحب جمال بیامد که قرآن آموزد . ابو عمرو « 
به نظر خیانت در وي نگریست. از الف محمد تا سینِ من الجنّه و النّاس فراموش کرد. آتشی در وي افتاد و 

اي خواجه ! چنین پیش "صري رفت و حال بازگفت و زار بگریست و گفت :بی قرار شد. به نزدیک حسن ب
اکنون وقت حج است ، برو ". حسن از این حال اندوهگین شد و گفت: "آمد و همه ي قرآن فراموش کردم 

حج گزار. چون گزاردي به مشجد خیف رو، که پیري در محراب نشسته است. وقت را بر وي تباه مکن. 
. ابو عمرو همچنان کرد . و در گوشه ي مسجد بنشست. پیري "ود. پس با او بگو تا دعا کندبگذار تا خالی ش

با هیبت دید، خلقی به گرد او نشسته. چون زمانی برآمد ، مردي درآمد با جامه ي سپید پاکیزه . آن پیر و آن 
آن مرد برفت و خلقی خلق ، پیش او باز شدند و سالم کردند و سخن گفتند با یکدیگر . چون وقت نماز شد 

من پیش او رفتم و سالم کردم و گفتم : اهللا ،اهللا، مرا فریاد "با وي برفتند. آن پیر خالی ماند. ابو عمرو گفت:
رس. و حال باز گفتم. پیر غمناك شد و به دنبال چشم در آسمان نگرست. هنوز سر باز پیش نیاورده بودم که 

تو را که به ". پس گفت :"من از شادي در پایش افتادم "گفت:. ابو عمرو"همه ي قرآن بر من گشاده شد
کسی را که امامی چون حسن باشد ، به کسی دیگرش چه ". گفت:"حسن بصري"گفتم:"من نشان داد؟ 

آن پیر که دیدي با جامه ".پس گفت:"حسن ما را رسوا کرد . ما نیز پرده ي او بدریم"پس گفت:"حاجت؟
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ماز پیشین آمد و پیش از همه برفت و همه او را تعظیم کردند ، آن حسن بود. هر روز ي سپید ، که پس از ن
هر که ". و آن گاه گفت:"نماز پیشین به بصره کند و اینجا آید و با ما سخن گوید و نماز دیگر به بصره برد

).           39:1366(عطارنیشابوري» "چون حسن امامی دارد ، دعا از ما چرا می خواهد؟
رنگ سپید در این داستان نیز در قالب نماد پاکی و فضیلت به کار گرفته شده است. 

احساس صفا نیز از خصایص تجارب عرفانی است که ذات گرایان به آن معتقدند. در این حکایت نیز، 
گ سپید کبوتر نمادي است از پاکی و صفاي اعمال شیخ:                                                                             رن

ا، بر حکم عادت. کبوتري نشسته بودم، تنه-رحمه اهللا علیه–وقتی به میهنه بر سر تربت شیخ ابوسعید «
دیدم شپید که بیامد و در زیر فوطه اي شد که بر تربت وي انداخته بودند. گفتم مگر از کسی جسته است. و 
چون برخاستم نگاه کردم در زیر فوطه هیچ چیز نبود. دیگر روز و سدیگر روز بدیدم و اندر تعجب آن فرو 

آن کبوتر صفاي معاملت من است که "از وي بپرسیدم.گفت:ماندم. تا شبی وي را در خواب دیدم، آن واقعه 
).                                                                 351: 1383(هجویري،» هر روز اندر گور به منادمت من آید.

. رنگ سیاه سیاه تیره ترین رنگ ها، در مقابل سفید، نشانه ي هیبت و وقار، و شعار خزن و عزا می باشد
از جهات گوناگون آثار و خواص متفاوتی دارد و استفاده از آن در اوقات مختلف در لباس یا به صورت 
شعار، از مسائل حساس و دامنه دار است. اکثر ملت هاي مختلف رنگ سیاه را براي عزا مناسب تر از رنگ 

می پوشیده اند. استفاده ي این رنگ هاي دیگر می دانند. اما در برخی جوامع در سوگواري ها لباس سفید 
جنبه ي تقابل با رنگ سیاه ندارد؛ بلکه جنبه ي پرهیز از لباس هاي رنگین مرسوم در محافل جشن و سرور را 
داشته است و به کار گیري رنگ سفید در عزاي از دست دادن شهید در میان برخی جماعات چه بسا به اعتبار 

ا بوده است. با توجه به سپیدپوشی در شهادت مسیح (ع) به نظر می نجات و رستگاري وي از تنگناي دنی
رسد که سپیدپوشی عارفان مسیحی نیز به همان اعتبار است. 

می توان گفت که رمز ناکترین رنگ در نظر صوفیه ، همانا رنگ سیاه است و در آثار آن ها گاه به عنوان 
نمایان شده است . اما بعضی عرفا دید مثبتی از این نماد کفر و شرك و گاه نماد آرزوهاي نفسانی و گناه،

رنگ داشته و آن را مجمع کلیه ي رنگ ها دانسته اند. با بررسی رنگ سیاه از نظر نظریه پردازان عرفان این 
نتیجه به دست آمد که برخی از آن ها نور سیاه را تجلی جمال دانسته اند و برخی دیگر آن را نشانه ي تجلی 

د دانسته اند.                                                                                                       جاللی خداون
هر که "ذوالنون می گفت : که در بادیه زنگی اي دیدم سیاه، هر گه که اهللا گفتی ، سپید شدي ، و گفت: «

).                                                                                                                 33:1382(جامی،.» "اهللا را یاد کرد در حقیقت صفت وي جدا گردد
در این تجربه ، رنگ سفید، نماد دیدن حقیقت است و کاربرد رنگ سیاه در قالب نماد کثرت نقش 

آفرینی می کند.                           
رنگ سبز در زندگی انسان نش موثري ایفا می کند، و انسان از روزگاران کهن آن را مظهر زندگی می 
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دانسته اند. همچنین این رنگ نشانه اي از معصومیت و آرامش و بردباري می باشد. خداوند متعال برآوردن 
اخرجنا منه خضرا نخرج فَ« سبزي را در گیاهان از جمله نعمت هاي بزرگ خویش برشمرده است و فرموده:

).                                                                                                                           99انعام/» ( منه حبا متراکبا: پس از آن سبزي برآوردیم و از آن سبزي دانه هاي متراکم می رویانیم.
در حکایت ذیل، لباچه ي سبز رنگ شیخ، در کاربرد نمادین آن، سبزي و رویش، نقش آفرینی کرده است. 

بدین دلیل که در روزگار قحطی از آن استمداد طلبیده شده است.                                                                    
چون شیخ [ابوسعید ابوالخیر] از نیشابور با میهنه می آمد، لباچه ي صوف سبز از آن خویش به بو نصر « 

شیخ بونصر برخاست و به اشارت شیخ "با والیات خویش باید شدو و علم ما آن جا بباید زد."داد و گفت:
ست و بدو معروف است. و این جامه ي شیخ در آن جا بنهاد و به شروان آمد و خانقاهی بنا کرد که امروز ه

پیر، و مقدم صوفیان آن والیت گشت. و آن خانقاه بدو معروف است و جامه ي شیخ در آن جاست. و هر 
آدینه، چون نماز بگزارند، خادم بقعه آن جامه ي شیخ از جاي بیاویزد ، در آن خانقاه. و جمله مردمان از 

آیند و بدان خانقاه می آیند و زیارت آن جامه می کنند، آن گه به خانه می روند. و این مسجد آدینه بیرون
زیارت از اهل شهر ، هیچ کس ، فرو نگذارد. و اگر وقتی قطحی و وباي و بالیی پدید آید، در آن والیت، آن 

حرمت آن جامه و جامه ي شیخ بر سر نهاده به صحرا برند و جمله ي خلق بیرون شوند و دعا گویند و به 
شیخ ، برحق، سبحانه و تعالی، دهند. حق، سبحانه و تعالی، آن بال به کمال فضل خویش و به حرمت شیخ از 
ایشان دفع ند و مقاصد ایشان به حصول موصول گرداند. و مردمان آن والیت آن جامه را تریاك مجرب 

).                                                                                                           134: 1366سعید ، (ابو» گویند، و به فرزندان شیخ تقرب ها کنند، از حد بیرون. 
همچنین در سه مورد از آیات قرآن به کاربرد رنگ سبز در بهشت تصریح گردیده است. جامه هاي اهل 

). گویی اهل 21، انسان/76،الرحمن/31ی زنند. (کهف/بهشت سبز است و بر بالش هاي سبز رنگ تکیه م
بهشت جامه ي سبز را از هر رنگ دیگر بیشتر دوست دارند ، و با توجه به این که سبز شعار حیات و زندگی 
است و اهل بهشت پیوسته زنده اند ، لذا لباس ها و بالش هاي آن ها به رنگ زندگی و نشان جاودانگی 

است.                   
چون شجره اخضر نفس انسانی « می دانند : » فناي فی اهللا  به بقاي الی اهللا « عرفا رنگ سبز را رمزي از 

من االَخضَر نارا ) آن گه آتش بر زبان شجره ندا می کند که آن بی خبران فداي آتش حقیقی گشت که ( الذي 
).  رنگ سرخ در نزد عرفا معانی نمادین ویژه اي دارد. به دلیل 336:1383رازي،.» ( من آتشم  نه شجره 

ه شباهت این رنگ با خون که مایه ي حیات انسان است ، گاه در نماد زندگی و گاه در نماد شهادت ظاهر شد
فرمود [ مولوي ] « است. افالکی در مناقب العارفین درباره ي رنگ سرخ و معانی نمادین آن آورده است : 

).                                                                               281:1362(افالکی،» "در خواب جامه ي سرخ پوشیدن یا سرخی دیدن عیش است و فرح."که:
نقل است که وقتی « گاهی نیز از تناسب رنگ سرخ و خداوند به شکل رمزي  و پوشیده سخن گفته اند:

اي بایزید ". در سرش ندا آمد که :"سیبی لطیف[است]"سیبی سرخ بگرفت و در وي نگریست و گفت : 
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گفت "بر دل وي فراموش گردید .-تعالی–شرم نداري که نام مرا بسر میوه می نهی ؟ چهل روز نام حق 
).                                                                                                                           167: 1366(عطار نیشابوري،» "سوگند خورم که تا زنده باشم، میوه ي بسطام نخورم":

آب 
آب را یکی از دالیل واضح علم و قدرت خود بیان می کند و تداوم زندگی را به خداوند متعال نعمت 

و جعلنا منَ الماء کل شیء حی: هرموجود زنده اي را از آب « این ماده شگفت آور وابسته ساخته است. 
ی و هستی ). از این آیه به وضوح و روشنی پیداست که پروردگار بزرگ ، حیات و زندگ30(انبیا/» آفریدیم

هر پدیده اي را به آب نسبت داده است. بدین شکل که بدون وجود آب، حیات معنا ندارد.       
حق تعالی آب را وسیله ي طهارت و پاکیزگی معرفی کرده است و برداشت نمادین عرفا از آب به عنوان 

پاکی که منظور پاکیزگی باطن است ، از قرآن گرفته شده است.                
و هو الَّذي اَرسل الریح َ بشرا بینَ یدي رحمته و انزلنا منَ السماء ماء طَهورا : او کسی است که بادها را « 

).                                                                                           48فرقان/» ( د و از آسمان آبی پاك کننده نازل کردیم.بشارت گرانی پیش از رحمتش فرستا
در آیه اي دیگر خداوند ، از آب به عنوان یکی از نعمت هاي بزرگ الهی که انسان را به خدا شناسی 

قُل أراَیتُم اَن اَصبح ماؤکُم غورا فَمن یاتیکُم بِماء معین: بگو به من خبر « می کند: رهنمون می سازد  ، یاد
دهید اگر آب هاي ( سرزمین ) شما در زمین فرو رود، چه کسی می تواند آب جاري و گوارا را در دسترس 

).                                                  30(ملک/» شما قرار دهد؟
آب از مقوله هایی است که عرفا معانی نمادین خاصی را در آن یافته اند. در آثار عرفا آب با معانی 
نمادین بسیاري چون پاکی، زندگی، وسیله ي تزکیه، روح، چشمه ي حیات، مظهر زیبایی و سرسبزي، آبرو و 

رت تر کیبات گوناگونی  در معانی عرفانی آمده است  که به ذکر اعتبار ، ظاهر شده است.این واژه به صو
برخی از آن ها می پردازیم:                                                                                     

آب جان : که منظور روح و نفس طاهر آدمی است.
دل ها به معرفت زنده گردد. آب حیات : که مراد از آن معرفت حقیقی است که 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                            واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
بیخود از شعشعه ي پرتو ذاتم کردند                             باده از جام تجلی صفاتم دادند

آن شب قدر که این تازه براتم چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی                
).183:1389دادند(حافظ،

آب آتش افروز : که مراد از آن همان فیوضات الهی است.
خرقه ي زهد مرا آب خرابات ببرد                              خانه ي عقل مرا آتش خمخانه بسوخت 

).17:1389(حافظ،
ن را مساوي با آب حیات به کار برده اند.آب حیوان : تابش انوار و تجلیات الهی است و آ
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آب وحی : کنایه از نفس رحمانی و عنایات الهی است.
آب حلم : کنایه از حلم است بدان جهت که غضب را فرو نشاند.

قطره هایی که به دهان وي راه پیدا می کنند و در نتیجه "ابوالحسن خرقانی"در یکی از تجارب عرفانی
باطنی به شخص انتقال می یابد، همانا نماد معشوق زندگی بخش می باشد.                                                             ي آن  شیرینی و حالوت

به قفا باز خفته بودم ، از گوشه ي عرش چیزي قطره قطره می چکید "و گفت [ ابوالحسن خرقانی ] : « 
).                                                                                                                     685:1366(عطار،» "اطنم حالوت پدید می آمد.به دهانم و در ب

در روایت ذیل، آب در تجربه ي عرفانی اي که  که در خواب براي سماك حرب به وقوع می پیوندد، 
فس رحمانی و شفا بخش حضرت حق است که این شفا بخش بودن آب  در خواب به او وحی کنایه از ن

شده است و همچنین نمایانگر لطف و عنایت الهی است.                 
روایت کنند از سماك حرب که او گفت: چشم من پوشیده شد. در خواب دیدم که یکی مرا گفت: به کنار 

).                                                                                                     721: 1367قشیري،» ( کن. چنان کردم، بینا شدم.فرات شو. چشم ها در میان آب 
داشته است، ضمن اشاره به نکته ي تعلیمی و اخالقی؛ آب "ابراهیم ادهم"عطار در نقل تجربه اي عرفانی که

نمادینش به کار برده است و از آن نماد پاکی را اراده نموده است:                                                                را در کاربرد 
کرد نقل است که ابراهیم ادهم روزي به سر چاهی رسید . دلو فرو گذاشت ، دلو پر نقره برآمد. نگونسار« 

و باز فرو گذاشت ، پر زر برآمد. باز فروگذاشت پر مروارید برآمد. نگونسار کرد و وقتش خوش شد. گفت : 
» "الهی خزانه بر من عرضه می کنی و می دانی که من بدین فریفته نشوم. آبم ده تا طهارت کنم"

).                                                     146:1366(عطار،
با توجه به پاکیزگی و صفاي باطن درویشان، آب در تجربه ي عرفانی ذیل نمادي است از پاکی باطن و 
از این رو تناسب پاکیزگی درون و بیرون، شایسته ي درویش صفتان دانسته شده است. و صفا و پاکیزگی 

جایی که فرشتگان الهی به خدمت آنان درآمده و آب را که درون آن ها را الیق مقامی بس واال می سازد تا
نماد پاکی است بر دست آن ها می ریزند.                                                                    

سته به خواب دیدم. گروهی از درویشان نزدیک او نش-صلَّی اهللاُ علَیه و سلَّم–کسی گفت پیغامبر را « 
-بودندي و دو فریشته از آسمان فرو آمدندي. یکی طشتی[ داشتی] و دیگر آب جامه، طشت پیش پیغامبر 

بنهاد و دست  بشست و فرمود تا ایشان نیز دست بشستند. پس طشت پیش من -صلَّی اهللاُ علَیه و سلَّم
له ي ایشانست. من گفتم: یا رسول نهادند، فریشته اي[بدان] دیگر گفت: آب به دست او مکن که او نه از جم

اهللا از تو روایت کرد[ه ا] ند که [تو] گفتی مرد با آن بود که [ او را] دوست دارد. گفت: بلی. پس گفتم: ترا 
آب بر دست او کن که او از -دوست دارم و این همه درویشان را، پیغامبر گفت: صلَّی اهللاُ علیه و سلَّم

).                       1367:714(قشیري،» ایشانست.
که در ذیل نقل شده است نماد پاکی و تزکیه ي نفس است و "ابراهیم شیبانی"آب در تجربه ي عرفانی
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اهمیت پاکی باطن در مقایسه با پاکیزگی بیرونی در قالب این نماد به زیبایی نشان داده شده است.                                    
هر گاه به مکه رفتمی نخست روضه ي پیغمبر (ع) را زیارت کردمی پس به "ابراهیم شیبانی گفت : « 

مکه بازآمدي . آن گه به مدینه شدمی ، دیگر بار  زیارت روضه بکردمی و گفتمی : السالم علیک یا رسول اهللا 
در گرمابه شدم و آبی بود ، فرا "و گفت : "و علیک السالم اي پسر شیبان .، از روضه آواز آمدي که : 

یک راه آب به "تا چند آب بر ظاهر پیمایی؟"گذاشتم . جوانی چون ماه از گوشه ي گرمابه آواز داد  که: 
زیر بیِ هیچ کدام . من آن نقطه ام"گفت: "تو ملکی یا جنّی یا انسی بدین زیبایی؟"باطن فرو گذار . گفتم :

» ( "یا ابراهیم ! از پندار خود بیرون آي تا مملکت بینی."گفت:"این همه مملکت توست؟"گفتم : "بسم اهللا.
).                    718:1366عطار،

عرفا آب را نیز کنایه از علم و دانش و معارف الهی می دانند. کار درویش این است که اگر تشنه اي را 
که منظور فیوضات معنوي است و منظور از تشنه، تشنه ي حقایق و معارف الهی است.                                                    دید به او آب دهد 

را وفات آمد، به -رضی اهللا عنه–چون نوفل بن حیان « ابوحنیفه نعمان بن ثابت نقل شده که:"از 
متشمر استاده بر -علیه السالم–امتستی و جمله ي خلق اندر حسابگاهندي. پیغمبر را دیدم خواب دیدم که قی

حوض خود، و بر راست و چپ وي مشایخ دیدم ایستاده. پیري را دیدم نیکوروي و بر سر موي سفید 
سوي من آمد و گذلشته و خّد بر خّد پیغمبر نهاده، و اندر برابر وي نوفل را دیدم ایستاده. چون مرا بدید به

–پیغمبر "دستوري خواهم.-علیه السالم–تا از پیغمبر ". گفت:"مرا آب ده"سالم گفت. وي را گفتم :

به انگشت اشارت کرد تا مرا آب داد. من از آن آب بخوردم و مر اصحاب خود را بدادم که از –علیه السالم 
ابراهیم خلیل الرحمان، "گفت:"یغمبر آن پیر کیست؟یا نوفل، بر راست پ"آن جام هیچ کم نگشته بود. گفتم :

).                                      145:1383(هجویري،» "و دیگر ابوبکر صدیق.
در این حکایت آب مظهر معارف االهی است که در وجود مبارك حضرت محمد(ص) جایگیر شده است 

تشنه ي در ك حقیقت است .                                                                                                      و اتمام ناپذیر است. و در خواست کننده ي آب نیز 
جزوي چند فرا -رضی اهللا عنهما-محمدبن علی« ابوبکر محمدبن عمر وراق حکایت کرده است که: 

"چه دیدي؟"گفت:"انداختم."نداد، اندر خانه بنهادم و بیامدم و گفتم:مرا دل"اندر جیحون انداز."من دادکه:

بازگشتم، و دلم را وسواس آن برهان "نینداخته اي، بازگرد و اندر آب انداز."گفت:"هیچ ندیدم."گفتم:
د سر بگرفت. آن اجزا را اندر آب انداختم. آب به دو پاره شد و صندوقی برآمد سرباز. چون اجزا اندر او افتا

ایها الشیخ، سرّ این حدیث چه بود؟با من "گفتم:"اکنون انداختی."فراهم شد. بازآمدم و حکایت کردم. گفتا:
–تصنیفی کرده بودم اندر اصول و تحقیق که فهم، ادراك آن نمی توانست کرد. برادر من "گفت:"بگوي.

» ( ن داده بود تا آن بدو رساند.فرما–تعالی -از من بخواست. این آب را خداوند-خضر علیه السالم
).                                                                 217: 1383هجویري،

در این داستان با توجه به این که آب حیات یا آب خضر که در نزد عرفا همان معرفت حقیقی است، 
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این مفهوم از نظر دور نبوده است. هر دلی شایسته کنار هم قرار گرفتن خضر و آب نیز نمایانگر آن است که 
ي درك و معرفت الهی نیست. در این جا خداوند خضر را شایسته ي دانستن مفاهیمی دانسته است که فهم 

از ادراك آن عاجز است.                                                                                       
آتش 
یکی از عوامل اساسی و موثر در زندگی و تمدن بشري است و به سبب ذات شکوهمند و نمادین آتش

خویش و نقشی که در زندگی انسان داشته، پیوسته گرامی و مقدس شمرده شده و مورد ستایش قرار گرفته 
حدیثُ وهل اَتیک« است. بر اساس قرآن کریم، خدا به وسیله ي آتش بر موسی(ع) تجلی کرده است: 

ما اَتیها موسی. اذ را نارا فَقالَ لأهله امکُثُوا انِّی انَست نارا لَعلّی اتیکُم منها بِقَبس اَو اَجِد علَی النّار هدي فَلَّ
وسی را می نُودي یا موسی انّی اَنَا ربک فَاخلَع نَعلَیک انَّک بِالواد المقُقَدسِ طُوي : و اي رسول ما داستان م

خواهی تا بدانی؟ آن گاه که موسی آتشی مشاهده کرد و به اهل بیت خود ( که در بیابان سرد با آتش محتاج 
بودند) گفت اندکی مکث کنید که از دور آتشی به چشم دیدم باشد که یا پاره اي از آن آتش بر شما بیاورم یا 

پی این آتش رفته و به منزلگاهی رهبري شوم). موسی به از آن به جایی راه یابم( یعنی از این بیابان وسرما در
آن آتش نزدیک شد ( در میان درختی آتش رو شنی دیده از آن جا ندا شد که اي موسی من پروردگار توام تو 

» نعلین (همه عالقه غیر مرا) از خود به دور کن که اکنون در وادي مقدس (و مقام قرب) ما قدم نهادي.
).       12-9(طه/

در آیات متعدد، آتش یکی از نعمت هاي بزرگ خداوند شمرده شده که در ایجاد تمدن و دوام زندگی 
الَّذَي جعلَ لَکُم منَ الشَجرِ األخضَرِ نارا فَاذا اَنتُم منه تُوقدونَ : آن خدائی که از « د : انسان اهمیت اساسی دار

).                                                                 80(یاسین/» درخت سبز(وتر) براي انتفاع شما آتش قرار داده تا وقتی ( که خواهید) بر افروزید.
به طور کلی آتش نزد همه ي اقوام مقدس شمرده شده و براي آن نقشی اساسی در آفرینش و تداوم 
هستی قایل بوده اند.ذات اسرارآمیز و پرشکوه آتش سبب شده که نماد هاي گوناگونی پیرامون آن شکل 

دوقطبی هستند و بسته به زمینه ي کاربردیشان معانی متفاوتی می یابند. چنان چه گیرند. این نماد ها همواره 
آتش در عین حال که نماد آرامش ، مداومت، آسودگی، پاك کنندگی و تولید است می تواند عاملی ویرانگر، 

به کار سوزنده، تخریب کننده و وحشت زا به شمار آید. ترکیبات گوناگونی که در متون ادبی فارسی از آتش
رفته نیز به خوبی بیانگر جنبه هاي مثبت و منفی معانی نمادین آن را نشان می دهد. در عرفان نیز بر دو قطبی 
بودن آتش تاکید شده و آن را نماد دوگانه اي از قهر و محبت دانسته اند. آتش از آن جهت که سرچشمه ي 

ی است. و از آن رو که ویرانگر و فانی کننده نور است، نماد محبت است زیرا که نور محبوب و دوست داشتن
است نماد قهر است.                                                                                 

در داستان ذیل آتش نمادي از قهر خداوند است و قرار گرفتن آن در دست فرد سیاه پوست به آن دلیل 
نمادي از گناه یادنکردن و بر زبان نیاوردن نام اهللا است و محمد منور با به کار است که سیاهی در این جا 
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بردن این دو نماد در کنار یکدیگر شدت قهر الهی را به تصویر کشیده است.                                                          
شیخ ما گفت، قدس اهللا روحه العزیز: پیر بلفضل دست ما بگرفت و در صفه ي خانقاه بنشستیم. پیر « 

-چنان که عادت دانشمندان بود-بلفضل جزوي کاغذ برگرفت و در وي نظر می کرد. در خاطر ما بگذشت
باسعید! صد و بیست و چهار هزار پیغامبر که آمدند خود یا"پیر بدانست. گفت:"آیا این چه کتاب است؟"که

و این را باشید. کسانی را که سمعی دادند این کلمه را "اهللا"مقصود یک کلمه بود. گفتند فرا خلق گویید که 
همی گفتند و همی گفتند تا همه این کلمه گشتند. چون به همگی این را گشتند در این کلمه مستغرق گشتند. 

این سخن ما را "شیخ ما گفت:"اك شدند. کلمه به دل ایشان پدید آمد، و از گفتنش مستغنی شدند.آن گاه پ
صید کرد، و آن شب در خواب نگذاشت. بامداد چون از نماز و اوراد فارغ شدیم، پیش از آفتاب، از پیر 

ن روز این آیت دستوري خواستیم و به درس تفسیر آمدیم؛ پیش بوعلی فقیه. چون بنشستیم اول درس در آ
شیخ ما گفت:در آن ساعت دري در سینه ي ما گشادند، "/شش).91بود: (قُل ااهللاُ ثُّم ذَرهم فی خَوضهِم ِیلعبون

به سماع این کلمه. و ما را از ما فراستدند. امام بوعلی آن تغیر در ما بدید. گفت: دوش کجا بوده اي؟ گفتیم: 
و باز آن جا شو که حرام بود ترا از آن معنی بازین سخن آمدن . و به نزدیک پیر بلفضل حسن. گفت: برخیز

ما تا نزدیک پیر شدیم. واله و متحیر ، همه این کلمه گشته. چون پیر بلفضل ما را بدید گفت: مستک شده اي 
ا همی ندانی پس و پیش. گفتیم: یا شیخ! چه فرمایی؟ گفت: درآي و بنشین و این کلمه را باش، که این کلمه ب

تو کارها دارد. شیخ ما گفت: مدتی در پیش او به گفتار حق گزار این کلمه بودیم. روزي گفت: یاباسعید! 
درهاي حروف این کلمه بر تو بگشادند. اکنون لشگرها به سینه ي تو تاختن آرد، وادي هاي گوناگون بینی. 

و چنان که از خود معرضی از خلق پس گفت: ترا بردند، ترا بردند، ترا بردند.. برخیز و خلوتی طلب کن .
معرض باش، و در کار با نظاره و تسلیم باش. شیخ ما گفت: ما آن همه علم ها و طلب ها فرو گذاشتیم و 

و هفت -و اشارت به خانه ي خود می کرد-/آمدیم به میهنه. و در آن کنج خانه شدیم، در محراب آن زاویه
هر وقت نعستی یا غفلتی از بشریت به ما درآمدي، سیاهی با حربه ".اهللا اهللا اهللا"سال بنشستیم و می گفتیم: 

"اي آتشین از آن پیش محراب ما پدید آمدي، با هیبتی و سیاستی هر چه تمام تر، و بانگ بر ما زدي و گفتی: 

رسیدیمی . ما شبانروز ها از سهم و هول او لرزان و سوزان بودیمی و نیز با خواب و غفلت ن"با سعید قُلِ اهللا
).                                                                                                                       26-25: 1366ابوسعید ، . » ( "اهللا اهللا اهللا"تا آن گاه که همه ذره هاي ما بانگ درگرفت که:
نقل است که مالک دینار « اد محکی است براي اثبات پاکی : در مناظره ي مالک دینار با دهري ، آتش نم

تا اتفاق کردند که هر دو "من بر حقم."را با دهریی مناظره افتاد. کار بر ایشان دراز گشت. هر یک می گفتند:
دست ایشان بر هم بندند و در آتش برند، آن که بسوزد، باطل بود. چنان کردند، هیچ دو نسوخت، و آتش 

"گفتند مگر هر دو بر حق اند! مالک دلتنگ به خانه آمد. رویی بر خاك نهاد و مناجات کرد که: یگریخت. 

ندانستی که دست تو، دست "هاتفی آواز داد که:"مان نهادم، تا با دهریی برابر گردم؟ "هفتاد سال قدم در اي
).                                   51:1366عطار ،» ( دهري را حمایت کرد؟ اگر دهري دست، تنها در آتش نهادي، دیدي که چون بودي.
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در داستانی که از ابو نصر سراج در تذکره االولیا نقل شده است، آتش نمادي است از عشق و محبت 
نقل است که شبی زمستان بود و جماعتی نشسته « الهی که در دل عاشقان خداوند برافروخته شده است: 

می رفت و آتش در آتشدان می سوخت. شیخ را حالتی درآمد و روي بر آن آتش بودند و در معرفت سخن 
نهاد. خداي را سجده آورد. مریدان که آن حال مشاهده کردند، جمله از بیم بگریختند. چون روز ذیگر 

. شیخ را دیدند در محراب نشسته، روي او چون ماه می تافت. "شیخ سوخته باشد"بازآمدند، گفتند:
آري کسی "گفت:"! این چه حالت است؟ که ما چنان دانستیم که جمله ي روي تو سوخته باشد.شیخا"گفتند:

عشق همه آتش است، در "و گفت:"که بر این درگاه آب روي خود ریخته بود، آتش روي او نتواند سوخت.
-639(همان، » سینه و دل عاشقان مشتعل گردد و هر چه مادون اهللا است همه را بسوزاند و خاکستر می کند.

640                                                                                                .(
نتیجه گیري 

در عرفان طبیعت مظهر حق است و در نتیجه زیباست و حکم مطلق حق در طبیعت ظهور کرده است . 
عرفانی آفاقی رخ می دهد، و عارف خداوند را در مظاهر تجربه با واسطه ي خداوند غالبا در تجربه هاي 

عظیم یا لطیف طبیعی باز می یابد. عرفا در متون عرفانی از عناصر طبیعی به عنوان رمز و نماد استفاده کرده و 
در طرح معانی ژرف عرفانی از آن بهره برده اند . به علت این که تجربیات عرفانی بیان ناپذیر هستند ، عرفا 

بیان تجارب عرفانی خود متوسل به زبان نمادین شده و یا با زبان کنایی و مجازي به توصیف تجارب براي
خود پرداخته اند.

از آن جا که بیان مفاهیم کشف و شهودي  و تجربه هاي عرفانی آن ها در دایره ي محدود واژگان و 
است ؛ براي رفع این مشکل عرفا به بیان » لفظ در معنا همیشه نارسان « الفاظ نمی گنجد و به قول موالنا 

نقش سمبولیک عناصر طبیعت در بیان تجربه هاي خویش پرداخته اند و عناصري چون رنگ ، نور، آب و ... 
را دستمایه ي بیان تجارب عرفانی خود ساخته اند . و با توجه به منزه بودن پروردگار از هر گونه تشبیهی  که 

ارائه ي مضامین و مفاهیم در باره ي خداوند است ، عرفا با استفاده از مشکل اصلی عرفان و تصوف در 
مفاهیم طبیعی ، نماد پردازي کرده اند و از آن براي انتقال مفاهیم و مضامین درباره ي خداوند بهره برده اند. 

معنایی با توجه به بررسی متون عرفانی ، مشاهده می شود که رنگ ها در دیدگاه عارفان اگر چه رنگ بار 
مثبتی ندارد ؛ لیکن طیف هاي رنگین انوار از جایگاه ویژه اي برخوردار است . رنگ هاي سفید و سیاه در 
این میان بسامد بیشتري را نسبت به رنگ هاي دیگر به خود اختصاص داده اند. اکثر عرفا نور سیاه را مجمع 

پندارند. می توان گفت که پر بسامدترین طیف کلیه ي رنگ ها می دانند و نور سفید را منبع تمام نور ها می 
نوري که عرفا در تنگناي عرصه هاي تجربه هاي عرفانی خویش به آن پناه برده اند ، نور سفید است .  

هر موضوعی از مظاهر طبیعیت می توانند ارزش نمادین پیدا کنند و یا در معناي کنایی خود به کار روند. 
نشان پروردگار است . اکثر عرفا از عناصر طبیعی به عنوان رمز و نماد براي طبیعت براي عارف مبین آیت و
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بیان احساسات درونی و معانی بلند عرفانی بهره برده اند.این نمادها داراي معانی و مفاهیم عمیق و متعددي 
ن ، داشتن هستند و گاه دو قطبی می باشند وهرنمادي تفسیري مختص به خود داردکه الزمه پی بردن به کنه آ

قریحه ي سالم و توانا است.                                                                                                    
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ادبیات مقاومت فلسطین دراشعار ابراهیم طوقان لیل تحوبررسی 
راضیه مالنوري شمسی 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

چکیده
بیات جهان است، که طبیعتأ در یکی از انواع ادبی که بررسی آن، پیش درآمد ادبیات تطبیقی است، اد

شناخت بهتر ادبیات فارسی مؤثر است. از نظر ما، در رأس آن ادبیات عرب و از جمله شعر مقاومت فلسطین 
شاعر برجسته ي -است. این پژوهش به هدف بررسی و تحلیل محتوایی اشعار ملی و میهنی ابراهیم طوقان

ومت تدوین شده است و نقش او را در بیداري مردم و م) در حوزه ي ادبیات مقا1905-1941(-فلسطینی
مبارزه با استعمار انگلیس و صهیونیسم و حاکمان منفعت طلب فلسطین و تأثیر شعر او بر روشنگري مردم و 
تداوم مقاومت بیان می دارد، که به روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از مآخذ فارسی و عربی و تأمالت 

دآوري شده است. نگارنده از شعر او گر
ابتدا با مقدمه اي در خصوص ویژگی هاي خاص این شاعر، شعر مقاومت و سپس به تحلیل اشعار ملّی و 
مقاومت او، در هفت موضوع می پردازد. در بخش نتیجه گیري، ابراهیم طوقان را به عنوان یکی از بانیان شعر 

ات خود را در راه مبارزه ي بیست ساله ي خود، مقاومت دانسته ایم که  شیفته ي میهن خویش است و تجربی
با شعر به تصویر کشیده، او به مسئله ي فلسطین به طور ویژه پرداخته و نگاه انتقادي، دقیق، ظریف و واقع 

است. زبانش با سادگی و صراحت همراه است و از قالب قصیده با بیان جدي و طنز بهره گرایانه به آن داشته
برده است . 

ادبیات جهان، شعر عرب، ادبیات مقاومت، فلسطین، ابراهیم طوقان.ها:اژهکلیدو
: مقدمه

بررسی ادبیات جهان و در رأس آن ادبیات عرب، ما را به تأثیر بارز آن در ادبیات فارسی و شباهت ها و    
در قرن معاصر در تفاوت ها و امتیازات آثار ادبی رهنمون می کند.ادبیات مقاومت نیز از انواع ادبی است که

میان ملت هایی شکل گرفت که مورد ستم و رنج استبداد داخلی و یا شاهد تجاوز بیگانگان بر میهن خویش 
بودند، که سرزمین فلسطین از آن جمله است.

نگارنده براي شناخت بهتر شعر مقاومت فلسطین به تحلیل موضوعی اشعار یکی از برجسته ترین شاعران 
پرداخته است. -ابراهیم طوقان-نشعر مقاومت فلسطی

فلسطین از دیرباز عرصه ي تاخت و تاز اقوام و فرق مختلف بوده است ، که از جمله مهمترین آنها جنگ 
هاي صلیبی بود که توسط اروپائیان علیه مسلمانان به راه افتاد و خرابیها و فجایع بسیار تلخی را به دنبال 

گ جهانی دوم ، امپریالیسم در سرزمین هاي عربی رنجی عمیق و دردناك داشت . هم زمان با پایان گرفتن جن
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ایجاد کرد و  مسئله ي فلسطین را به عنوان یکی از ناجوان مردانه ترین برخوردهاي انسان ها با یکدیگر به 
یادگار گذاشت . 

ین است از آن درباره ي رویدادها، رنج ها و مصایب مردم فلسط1948تا 1917اشعار شعراي فلسطینی از 
میالدي 1948هنگام که از چنگال عثمانی ها به جهنم تحت الحمایگی افتادند و سپس تشکیل دولت یهود در 

 .
، نام هاي برتر را جستجو کنیم از این سه 1936اگر بخواهیم میان شاعران نامدار فلسطینی حوالی سال
م محمود و ابوسلمی . نمونه الگویی بهتر نخواهیم یافت:ابراهیم طوقان ، عبدالرحی

تدوین تاریخی ادبیات مقاومت ملّت ها معموالً، پس از رهایی انجام می گیرد، ولی در زمینه ي ادبیات 
مقاومت فلسطین اشغالی ضرورت دارد، به طور عموم به بررسی شعر شاعران مسلمان عرب و غیر عرب و 

ي داشته باشیم و این کاري بسیار دشوار است و شاعران مقیم و مهاجر فلسطین به طور اخص آگاهی پیوسته ا
از جانب یک پژوهشگر قابل دسترسی نیست و یا دست کم کامل نمی شود. این ادبیات در سرزمین اشغال 
شده ي فلسطین در شرایط عینی رشد می کند که استثنایی و دور از هرگونه معیار است که شعر ابراهیم 

ست. م)  از آن جمله ا1905-1941طوقان(
این مقاله به بررسی شعر این شاعر معاصر فلسطینی  می پردازد که بیشتر اشعارش پیرامون مشکالت 
فلسطینیان و در حوزه ي ادبیات مقاومت است. بحث ما حول محور تحلیل محتوایی شعر او به ویژه گرایش 

تهدیدهاي داخلی و هاي ملی و میهنی این شاعر است که در شعرش بازتاب یافته است. از آن جمله به
که فلسطین تحت الحمایه -خارجی، مسائل آن روز فلسطین، مبارزه علیه صهیونیسم، ترسیم سیماي انگلستان

همچنین رثاي شهداي مقاومت و سایر رویدادهاي فلسطین می توان اشاره کرد. . -آن بود
و بسیار ماهرانه مردم را از زندگی او، در دوران خیانت سران عرب به فلسطین بود که با زبان استوار 

اوضاع، با خبر می ساخت. او در مسئله ي مبارزه براي آزادي فلسطین بسیار جدي بود و بدون پروا با استهزا  
و کنایه، به کسانی که قصد خیانت را در سر می پروراندند، با صراحت حمله می کرد، اما دربرخورد با 

.این خصوصیات او را یکی ازبرجسته ترین شعراي مقاومت درآن عواطف انسانی، اشعارش بسیار لطیف بود
مقطع زمانی قرارداده بود 

اما اهمیت و ضرورت این موضوع در آن است که اوالً ؛ میزان تاثیر شاعران در روشنگري و هدایت افکار 
ر را در پایه ریزي مردم  و به طور اخص ابراهیم طوقان، آشکار می سازد و تاثیر اعتقادات ملی و مذهبی شاع

ادبیات مقاومت آشکار می کند.
همچنین ارجحیت دیدگاه اجتماعی شاعران، در مقایسه با احساسات شخصی، همچون عشق و شکایت از 
زمانه، هجو و... نشان می دهد. عالوه بر این، توجه به ریشه هاي اعتقادي شاعران مقاومت، جایگاه واالي 

ا رنج فلسطینیان نشان می دهد، به ویژه که دوره ي زندگی ابراهیم، مشکل مردم انسانی آن ها را در همدردي ب
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نمودار می شد و در قالب هاي دیگر ادبی، مثل داستان کوتاه، رمان و نمایشنامه، » شعر«فلسطین بیشتر در
اشاره اي عمده، به این موضوع یافت نمی شود.

طین در شعر ابراهیم طوقان و فدوي طوقان و ترجمه فلس«پیشینه ي این پژوهش رساله اي است با عنوان 
و با استفاده از منابع دیگر عربی در این خصوص، که با تغییرات ساختاري » و شرح گزیده اي از اشعار آن ها

و محتوایی  به رشته ي تحریر در آمده است.امید است با مقایسه ي اینگونه  آثار ادبی عربی و فارسی، نتایجی 
شود. ارزنده حاصل 
م)1905-1941هـ.ق)     ( 1323-1360ي ابراهیم عبدالفتاح طوقان(زندگینامه 

.م) در شهر نابلس متولد شد. تحصیالت 1905هـ . ق) مصادف با (1323این شاعر فلسطینی در سال(
د. گذران» نخله زریق» «ابراهیم ابوالهدي الخماش«ابتدایی را در نابلس و متوسطه در قدس و تحت شاگردي

او را به حفظ شعر و حفظ و تالوت قرآن کریم تشویق کرد . اولین قصایدش را در »نخله« آشنایی او با استاد 
.م) منتشر کرد، در همان سال به دانشگاه آمریکایی بیروت رفت. روزنامه هاي بیروت که 1923هجده سالگی (

را »شاعردانشگاه«ی کردند، در این هنگام، لقبشعر او را که بیشتر پیرامون میهن پرستی و غزلیات بود، منتشر م
« .م) به نابلس بازگشت و استاد زبان عربی در مدرسه ي ملی1929به او دادند. او پس از پایان تحصیالت (

شد. در خالل تدریسش میهن پرستی و عشق به وطن را به دانشجویانش القا می کرد و شعرهاي ملّی    » نجاح
منتشر شد . » الفدائی«لّی اش با عنوانمی سرود. از جمله قصاید م

به دانشگاه آمریکایی بیروت رفت و طی دو سال تدریس در آنجا زیباترین قصاید تصویریه 1930در سال 
مسئولیت بخش عربی رادیو قدس را به عهده گرفت و سخنان، داستانها و اشعار 1936ي خود را سرود. در 

ابراهیم رادیو را تریبونی براي میهن پرستی قرار «بود، بیان می کرد. خود را که موضوعاتش درباره ي فلسطین 
) 34و 35، ج اول : 2000حماده ، »(داده بود.

از آن جهت که او رادیو را محلی براي روشنگري و ارتقاي آگاهی مردم برگزید و طریق وطن دوستی 
تحریک مردم متهم شد، تا اینکه او را مجبور و مبارزه با صهیونیست را در پیش گرفت، به اختالف انگیزي و 

کردند، از بیان مسایل علمی و مذهبی در رادیو خودداري کند. او این امر را قاطعانه رد کرد، در نتیجه از 
کارش برکنار شد و براي کار در دانشسراي عالی، به بغداد رفت. دوري از وطن و مشکالت، او را در بغداد به 

در گذشت. 1941مجبور شد به نابلس برگردد   وي سرانجام در سال بیماري مبتال کرد که
ویژگی هاي شعري ابراهیم طوقان: 

حضور مذهب چشم گیر است. پس از این تاریخ، ملّی گرایی و انسان 1948در اشعار شاعران پیش از 
ان و انگلیسی ها به یهودی1948دوستی به همراه مذهب، در سطح گسترده مطرح می شود. در اشعار قبل از 

به عنوان دشمنان اصلی توجه دارند، پس از این تاریخ و به دنبال ایجاد دولت اسرائیل، توجه کمتري به 
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یهودیان و صهیونیست ها، نشان داده می شود. شاید عدم حضور اعراب در حمایت از فلسطین، عامل اصلی 
شکست فلسطینی ها باشد. 

مبین عشق به وطن، به عنوان ابزاري براي رسیدن به آزادي و مبتنی بر شعر مقاومت به لحاظ محتوا، 
عناصر ملّی، ضد استعماري و استثماري  است، که ماهیت دشمن ستیزي دارد و نوع بیانش از دو رویکرد 

جدي و طنز تشکیل شده است. 
مرحله تقسیم کرد: 5ادبیات مقاومت فلسطین را می توان به 

1908تا19نیمه ي قرن )1
1917تا 1908از )2
1948تا 1917از )3
1967تا 1948از )4
تا کنون1367از )5

که اولین بار قصایدش را در 1923از » ابراهیم طوقان«اما این پژوهش، با توجه به زمان فعالیت شاعري
است، که وفات شاعر در آن سال اتفاق افتاد .1941روزنامه اي منتشر کرد تا 

ابراهیم طوقان از عمق وجودش مایه می گرفت، از اشعارش به حقیقت وجودي او پی می بریم. او شعر
همه چیز را صادقانه، با احساس و عاطفه به تصویر می کشید، زیبایی بیانش حاکی از تسلّط بر فنون ادبی، 

آنی و احادیث شریف روشهاي علم بیان، آگاهی گسترده از میراث ادبی قدیم و جدید و توجه به دقایق قر
است . 

نزد او از محبوب ترین کتب ادبی بود که بسیاري از اسلوب ها و موضوعات ادبی را از » األغانی«کتاب 
توجه و ارادت ویژه اي داشت . » احمد شوقی«و » عباس بن احنف«، »متنبی«آن آموخت. از میان شاعران به 

تقسیم کرد که سروده هاي » سیاسیات«و » وطنیات«، » زلیاتغ«شعر او را می توان به سه دسته ي : 
لقب » شاعر ملّی«اجتماعی اواز ژرفاي اندیشه و دقّت نگارش ممتازي برخوردار است. او از آن جهت به 

، مهاجرت یهود به فلسطین و اوضاع آشفته ي »اعالمیه ي بالفور«گرفت که به طور خاص و صادقانه، جریان 
ترین مقطع زمانی فلسطین به زبان شعر بیان کرد، به طور کلّی مفهوم عشق در شعر او، کشورش را در تاریک

در وصف پرستاران، این گروه » فرشتگان رحمت«عشق به میهن و مردم است. به طور مثال؛ در قصیده ي 
رانه هاي خدوم مردمی را ستود و در روزنامه ها و مجلّات بسیار مورد تشویق قرار گرفت . ابراهیم طوقان ت

ملّی خود را با عواطف و احساسات صادقانه و ایمان قوي به وطن خویش می سرود . 
که در » سه شنبه خونین« شعرهاي ملّی او تحریک کننده ي مردم و آتشین بود. مثالً؛ قصیده ي مشهور 

ه باعث هیجان و فلسطین، در اعتراض به حکم اعدام سه جوان فلسطینی سرود، ک1929آن به دنبال انقالب 
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دل گرمی مردم شد و همچنین چند غزل در مورد بیروت، که عشق او را به آن شهر به عنوان وطن دومش 
نشان می دهد . 

رویه ي دیگر شعر ابراهیم، توجهات مذهبی است، زمینه ساز آن، حفظ آیات قرآن و تالوت مستمر آن 
آنی نیز،  بر او اثر سحرآمیزي داشت و مدتی که در بیروت بود که از عمق وجود او مایه می گرفت. بالغت قر

به سر می برد، حضورش در محافل شاعران و ادیبان باعث شد، به افق ادبی وسیعی دست یابد. برادر او، احمد 
آشنا کرد. این امر، ابراهیم را با » سعید تقی الدین«طوقان، که در دانشگاه بیروت بود، او را با شاعري به نام 

عوالم زیبا و وسیع شعري آشنا کرد که باعث جوشش ذوق شعري او در اوایل حیات شاعریش شد. بنابر آن 
چه گفته شد، اگر چه در ربع اول قرن بیستم، بیشتر شاعران شعر مقاومت فلسطین رویکرد مذهبی داشتند، ولی 

دارد، از این جهت  شگفتی در شعر ابراهیم طوقان گرایش ملّی و میهنی بر گرایش هاي مذهبی او چیرگی
روشنفکران را برانگیخته است. 

خشم و اعتراض خود را نسبت به ظلمی که بر مردم فلسطین رفته به صراحت بیان می کند. اما از 
لطافت خاصی برخوردار است. این امر، نشان می دهد که او به آن چه می گوید، اعتقاد دارد. بنابراین شعر او 

ت و   می توان او را از بنیان گذاران ادبیات مقاومت فلسطین در دوره ي معاصر به حساب آورد، تاثیرگذار اس
اگر چه کوتاهی عمرش به او اجازه ي رشد و تعالی بیشتري نداد. 

بسیار به زبان عربی » احمد بسطامی«و » نخله زریق«، »ابراهیم الخماش«ابراهیم تحت تاثیر استادانش، 
تالش می کرد تا با فصاحت و بالغت سخن بگوید و بیروت براي او محل رشد و شکوفایی متعصب بود و 

ادبی بود . 
اولین شاعر «آمده است که : » الشعر الفلسطینی فی نکبۀ فلسطین«از ویژگی هاي ممتاز او که در کتاب 

شعرش قرار داد. او از فلسطینی است که توجهش را به انتقاد از خود معطوف کرد و آن را موضوع محوري 
مشهورترین شاعران فلسطینی در دوران تحت الحمایگی و از ماهرترین کسانی بود که سرودهاي ملّی را به 
نظم در آورد. همچنین اولین کسی بود که فداکاریها و نمونه هاي عالی شعر ملّی را در شعرش به کاربرد و 

یانه در شعر استفاده می کرد. سبک او ساده، روان و زیباست بیشتر از دیگر شعرا، از مثل ها و عبارت هاي عام
و روش استهزاي نیشدار را به کار می برد و موضوع را صریح بیان می کرد. در شعر او واقع گرایی، شفافیت 

)178: 1975کیالی، »(و صراحت بیان و دقّت معانی به چشم می خورد
آوري کرد و آن چه را که به نظرش نامناسب می آمد، ابراهیم، قبل از وفاتش دیوان شعرش را جمع 

حذف کرد، سپس برادرش احمد طوقان شرحی بر دیوانش نوشت . 
ابراهیم طوقان، دردهایش را در شعر تصویر کشید و رؤیاهایش را سرود «همچنین درباره او گفته اند : 

)117: 1998(عطوات، » را گرفت» لسطینیشاعر ملّی و شاعر ف«و مبارزه اش را ثبت کرد و این بود که لقب 
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زبان شعر او در موضوعات مختلف تفاوت هایی داشت، ولی در همه ي اشعارش استواري و مهارت «
شاعرانه و تأثیرگذاري را می توان دید. زمانی که شعر ذاتی می سرود، لحن شعرش لطیف و عاطفی بود، ولی 

مت و فداکاري، طعنه و استهزا بود او به شدیدترین وجهی، وقتی از وطن  می گفت، لحن شعرش میان شها
)323(الجیوسی ، بی تا : » کسانی را که باعث ننگ وطن می شدند، صراحتاً استهزا می کرد.

ابراهیم طوقان، عبدالرحیم محمود، ابوسلمی و عبدالرحیم اکرمی، از جمله شاعران نسل مقاومت «
سهم بسزایی داشتند. 1936لسطینیان بودند و در رهبري انقالب هستند که وجدان بیدار و راستین ف

ویژگی آنان عبارت بود از : 
بیشتر شاعران نسل مقاومت مهاجر بودند و شعرشان وسیله اي براي پیشبرد اهداف انقالب بود . -1
در برابر    آن ها در شعرخود، بیشتر پایداري ها و پایگاه هاي انقالبی را بیان کرده و  آن را وسیله اي-2

واپس گرایی می ساختند. کتاب شعرشان نوعی تاریخ به حساب می آید . 
شکل کالسیک قصیده را در بیان تجربیات خویش به کار می گرفتند، زیرا در برابر تهدید انگلیسی -3

ها و صهیونیست ها قرار داشتند که خواستار از میان برداشتن ماهیت عرب فلسطینی و نابودي شخصیت 
ان بودند. آن

اینان به میراث فرهنگی و سنّت هاي عربی، اهمیت و اعتبار می دادند تا اصالت فرهنگی و -4
شخصیت ملّی خود را از تهدید استعمار در امان نگه دارند. 

آن ها به خاطر درگیري در کارزار و مقاومت فلسطین، مجالی براي نوگرایی ادبی در شعر نیافتند و -5
السیک قصیده وفادار ماندند تا بتوانند، بر توده هاي مردم تأثیر بگذارند، چون به یاد از آن جهت به شکل ک

سپردن این نوع شعر نسبت به شعر نو آسانتر بود وشعر آن ها به گونه ي یک اعالمیه ي انقالبی در می 
)11و 12،صص 1358(اسوار ، » آمد و به فریادهاي انقالبی و خطبه ها شبیه بود.

اشعار ابراهیمبررسی 
تقسیم کرد که از این میان، » سیاسیات«، » وطنیات«،» غزلیات«چنان که ذکر شد، شعر ابراهیم را می توان به 

اشعار سیاسیات او جزء اشعار عالی و بلیغ آن دوران به حساب   می آید.برجسته ترین  
(قتلگاه بلبل) است.» بلبلمصرع «(ترکیه مقتول)و » الحبشی الذبیح«،»الفدائی«،»الشهید«قصایداو،

تحت تاثیر ادبیات غرب بوده است . ولی همچنان » مصرع بلبل«ابراهیم، در برخی از قصایدش از جمله 
تصویري از سر بریدن خروس » حبشی الذبیح«ویژگی خاص شعري خود را حفظ کرده است. در قصیده ي 

د و  بیانگر این است که شادي برخی، جز ها توسط مردي در بیروت هنگام تحویل سال جدید ترسیم می کن
بر سایه ي درد دیگران بر پا نمی شود و این، حاکی از دردها و آرزوهاي فلسطین در دوران تحت الحمایگی 

انگلیس است که هیچ یک از شاعران فلسطینی پیش از او به این موضوع نپرداخته بودند. 
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نیز، جلوه ي »شهید«را  می ستاید. قصیده ي1929شهیدان انقالب » سه شنبه خونین«در قصیده ي 
دیگري از حماسه ي گرم فلسطینیان را به تصویر می کشد و همگی این شعرها، فریادهاي طنین انداز و 

بلندي است که از اعماق وجود شاعر برخاسته و احساس عزّت و سازش ناپذیري را بر می انگیزد . 
عار ملّی و میهنی ابراهیم طوقان می پردازیم: در این فصل، به بررسی و تحلیل اش

فروش زمین -1
ابراهیم، همواره مردم فلسطین را از خطر و عاقبت شوم فروش زمین هشدار می داد و توجه  آن ها را 
به این نکته جلب می کرد که نباید این رویه فراگیر شود. از آن جمله دشمنان را صرّافان مفت خور می داند 

ناآگاهی مردم سوء استفاده کرده و سرمایه ي پایدار آن ها(زمین)را که بر روي آن، کشاورزي می کنند و که از
از آن رزق حالل به دست می آورند، با حیله تصاحب می کنند.

می گوید : » الی بائعی البالد « ابراهیم، در قصیده ي 
طت االرض،(زراع)و نحنُ منذُ هبارفۀٌ)یاعداؤنا منذُ أن کانوا، (ص

دشمنان ما از روزي که به دنیا آمدند صرّافان بودند، و ما از زمانی که بر زمین فرود آمدیم، کشاورزان 
بودیم .

)110: 1993(احسان عباس ، م خُداعخصوال تعلَّمت أنَّ البائع االرضِ لم تحفل بعاقبۀٍیا
شتی، و ندانستی که دشمن مکّار و حیله گر است .اي فروشنده زمین به عاقبت کار توجه ندا

این شاعر ملّی گرا نتیجه ي زمین فروشی را خیانت و جنایت نسبت به آیندگان می داند و بسیار نگران 
و ناراحت است، که فرزندان آینده ي فلسطین محکوم به نوکري شوند و در نتیجه، به فقر گرفتار گردند. او 

ش زمین را سراب می داند و آن ها را به نگه داشتن سرمایه هاي ملی (زمین) فرا می سود آنی حاصل از فرو
خواند و زمین فروشی را وطن فروشی، نشانه ي پستی و ضرر و زیان می داند . 

باع !د...وخدام...و اتّیو هم عبت علی األحفادو الهفییلقدجن
به حالت برده، نوکر و دنباله رو در بیایند .بر نوادگان، جنایت کردي چه ناراحتم ! که آن ها 

)110: 1993(احسان عباس،ه لَماعیان السراب کما تدرماع تُحرِزه ...لو غرِّك الذهب ال
و آن طالي برّاق که از فروش آن به دست می آوري، تو را فریب داد، زیرا سراب همان گونه که   می 

دانی، برّاق است .
زمین را مایه ي شرمندگی امروز و فرداي فلسطینیان می داند و دلیل آن را فقر ندانسته، شاعر، فروش

بلکه به خاطر طمع به مال و ثروت، کسب تجمالت و خوشی کوتاه مدت عرب فلسطین می خواند .
)110(همان : بالمالِ لکنّما أوطانهم باعوا...باعوا البالدالی اعدائهم طمعاً

نانش به خاطر حرص و طمع به مال و ثروت خود فروختند، ولی آن ها در اصل کشور را به دشم
وطنهایشان را فروختند .
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این شاعر وطن دوست مردم را به اندیشه ي پس از مرگ دعوت می کند که اگر به فکر حیات این 
جهان نیستند دست کم زمینی براي آرامگاه بعد از مرگ خود نگه دارند .

)110(همان: و اترك لقبرك ارضاً باعی ارضٍ نشأت بهافکِّر بموتک ف
درباره ي مرگت در سرزمینی که در آن پرورش یافتی، اندیشه کن و براي قبرت زمینی به اندازه ي یک 

متر نگه دار .
زمین فروشی راازدست دادن ثروت کشورمینتیجه ي»فلسطین مهدالشّهداء«درقصیده يهمچنین
:داندومی گوید

عِ الثّري فَقد الثّراءیبات ذلک انَّ فیهیه
هرگز چنین نیست، زیرا که در فروختن خاك، از دست دادن ثروت نهفته است . (احسان 

):1993200عباس،
)، دالالن زمین را به خیانت متّهم می کند و آن ها را به استهزا می گیرد که 1935» (السماسیر«در شعر

ها اعالم ورشکستگی کشور هستند و به قول شاعر شیطان در مقابل آنچگونه مدعی خیرخواهی و صالح 
می کند که براي کسب تجمالت و خوشی کوتاه مدت، باعث بدبختی کشور می شدند. شاید زبان جدي 
قاصر است از این که واقعیت عمل آن ها را تصویرگري کند،لذا شاعر به طنز تلخ روي آورده، تا تأثیر سخن 

ر کند .خود را بیشت
عار علی أهلِ البالد بقاؤُهاصبۀٌعفأما سماسرة البالد 

وجود دالالن در این کشور ننگ و رسوایی است .
لما تحقّق عنده اغراؤُهاابلیس أعلَن صاغراً أفالسه

شیطان پست ورشکستگی اش را هنگامی که حیله گري آنها برایش محقّق شد اعالم کرد .
)212(همان : مهم عم البالد شقاؤُهایلنَع... کأنّماینیتنعمون مکرّم

در ظاهر با شهامت و در تجمل زنگی می کنند ... انگار بدبختی کشور فقط براي تأمین خشنودي آنان 
است .

و در جایی دیگر در حمله به فروشندگان طمع کار زمین می گوید :
)110(همان : ن، ودون الفَهمِ أطماعومفهیال»وطنُ«تلک البالد اذا قلت : اسمها 

آن کشور زمانی که بگوئی: نامش وطن است، نمی فهمند و به دور از درك و فهم طمع کاران است. 
ابراهیم طوقان در مجموعه اشعاري که به فروش زمین مربوط می شود، دالیل آن را نه فقر و تنگدستی 

الن طمع ورز و وطن فروش، عدم درك مردم و ناآگاهی آن ها مردم، بلکه صرّاف پیشگی و مکر دشمنان و دال
از سرمایه هاي ملّی، ترك عاقبت اندیشی و  نداشتن روحیه ي وطن دوستی می داند.
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او چنین هشدار می دهد که زمین فروشی به صهیونیست ها، همکاري با دشمن، ویرانی وطن، فقر 
کشاورزي، خیانت به آیندگان و به بردگی کشاندن آن هاست. قریب الوقوع فلسطینیان، از دست دادن اراضی

بسنده کردن فلسطینیان به سود اندك، زیان بی شمار در پی دارد.
حداقل مقدار «او آن ها را به حفظ سرزمین خود فرا می خواند و با طنز تلخ خطاب به آنها می گوید: 

» رمنده و مایه ي ننگ آیندگان نشوید.زمینی براي مقبره ي خود نگه دارید و بیش از این ش
برخی از فلسطینیان، فروش زمین هاي خود را با قیمت گزاف، رفاه و آسایش می «نکته ي دیگر این که

دانستند که در حقیقت کاذب بود و اعراب غیر فلسطینی در کشورهاي دوست، آن را رفاه اقتصادي می 
» راهیم طوقان، حقیقت این پدیده را براي آن ها آشکار می کند.پنداشتند و بر آن غبطه می خوردند. اما اب

)110: 1975(کیالی ، 
عنّا بظاهرةِ الرَّخاءأحبابنا ال تخدعوا 

اي دوستان ما ! از ما به خاطر نشان و آرم رفاه،  فریب نخورید . 
غیر عهد ملشقّاءلیست فلسطینُ الرخیۀُ (الشقّیۀُ)        

ن آرام (بدبخت) جز گهواره ي بدبختی نیست . فلسطی
ویژگی رهبران ملّی فلسطین از دیدگاه شاعر-2

ابراهیم طوقان، گروه بندي احزاب سیاسی را براي فلسطین نگران کننده و آن را مانع رسیدن به هدف 
که رهایی فلسطینیان از چنگ دشمن صهیونیست است، می داند.

که مردم از میان رهبران احزاب به دنبال الیق ترین باشند، ولی به حقیقت نرسند نگرانی او از آن است 
که کدامیک بهترند . در این خصوص می گوید : 

)466: 1997وطنیِ أخاف علیکم قوماً أصبحوا ؛ یتساءلون : من الزَعیم االلَیقُ؟  (طوقان،
وع کردند: کدام رهبرالیق تر است ؟ وطن من! از قومی بر تو می ترسم که پرسش از یکدیگر را شر

»  حزب استقالل«وجود احزاب متعدد در فلسطین را مضر به حال فلسطین می داند که از جمله : 
بودند. »حزب عربی فلسطین«و»حزب دفاع ملی«،»حزب اصالح«، »حزب اتحادیه ملی«

علّت اصلی تشکیل احزاب رقابت هاي خانوادگی و انگیزه هاي شخصی و خودخواهانه که در واقع 
متعدد بود، مورد انتقاد و ریشخند مردم قرار گرفت. شاعران به نوبه خود چنین رهبري سنتی را مورد حمله 

)106: 1975(کیالی، » قرار داده، با کلمات تند اتهامات سنگینی بر آنان وارد ساختند.
عن ضعیف سالحه أحالمهکلَّ یومٍ حزب وحلم فحدث 

روزي یک حزب و رویایی سر بر می آورد ، درباره انسان ضعیفی که سالح و اسلحه اش خواب و هر
رؤیاهاست سخن بگو . 
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شاعر، از رهبران فلسطین که در سخن از جنگ با دشمن می گویند و در روزنامه ها با انتشار بیانیه 
پذیرند و توانایی تجهیز کردن مردم اعتراض خود را در حد شعار مطرح می کنند ولی در عمل بسیار شکست

و دفاع از وطن را ندارند به شدت انتقاد می کند و اغلب با زبان طنز و استهزا آنها را قهرمانان اعتراض می 
نامد . 

 ه (همان:بطلٌ ان عال المنابِر، کرّارنهزامعندالفَعال ا 297سریع(
عمل سخت ، شکست پذیر است . در سخنوري بر فراز منابر، مرد جنگ است ، اما در

)325: 1997کما علمنا، أبطال (احتجاحات) (طوقان،انتم رجالٌ خطابات منمقۀٍ
چنان چه بر ما ثابت شد، شما مردان خطبه هاي آراسته و قهرمانان اعتراضاتید .

قط به نفع روزنامه هاي آن ها را که، حقیقتی چندان در آن نیست، الیق محو شدن می داند که ف
گمنامانی است که از این طریق به شهرت می رسند . 

للحقِّ سطرٌ فی صحافتنا و للتضلیل نهرُ.
حق در روزنامه ها، به اندازه سطري است و گمراهی به اندازه رودي است . 

قلِّب صحائفَها یطلُّ علیک بهتانٌ و هجرُ.
ر تو چیره می گردد . روزنامه هاي آن را دگرگون ساز که بهتان و ناسزا ب

)303للخاملین بناهۀٌ فیها و لألعمارِذکرُ. (همان ، 
اشخاص گمنام و ناشناس در آن روزنامه ها، بلند نام می گردند. 

این شاعر ملّی، وارونه جلوه دادن ارزش ها را در روزنامه نگاران ملّی نکوهش می کند و گروههاي 
به فاسد کردن روزنامه ها که باعث گمراهی مردم      می شوند مورد انتقاد سیاسی متقلّب را در رشوه دادن و 
قرار می دهد و چنین می گوید : 

)305: 1997و اذا اتّقاك (فبالجراید) ؛ والنجاسۀ للجناسۀ(طوقان،
و هرگاه از تو برسند به روزنامه پناه می برند، چون پلیدي همراه پلیدي است . 

امن زدن به اختالفات توسط رهبران را حوادث ناگوار می داند و آزادي و رهایی ابراهیم، نتیجه ي د
مردم را در گرو اتحاد می شمارد. او معتقد است تا زمانی که دشمن کینه توز یهود وجود دارد، اختالف 
گروههاي فلسطینی مضر است، چون دشمن بیکار ننشسته است و مصمم و تالشگر در همه جا حضور دارد . 

نتیجه ي آشوب ، تفرّقه و ذلّت رهبران و مردم را پیروزي دشمن به حساب می آورد . رهبرانی که به جاي او
پرداختن به مسائل اصلی و ارزشمند به چیزهاي بی ارزش مشغول و در غفلت هستند . در این باره اشعاري 

دارد : 
علی سوء العواقب مغلقبابال تفتحوا باب الشِّقاق فإنّه 

در اختالف را باز نکنید، زیرا آن دري است که بر حوادث ناگوار بسته می شود . 
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أفرغتم من العدو اللَدود ؟ما لکم بعضکم یمزِّقُ بعضاً 
شما را چه می شود که همدیگر را تکه پاره می کنید . آیا از دشمن کینه توز فارغ شده اید ؟

)325، ذلۀٍ ، و هجود (همان : ؛ و شقاقٍکُلُّ هذا استفاده بینَ فَوضی
دشمن همه اینها را آشوب و تفرقه ، ذلت و غفلت شما به دست آورده است . 

 بو ح و اشتغالٍ بالتّراهاتعن نافعٍ عمیمٍ مجید الذات
خود را به چیزهاي بی ارزش و خودخواهی مشغول کردید و از چیزهایی که براي شما نفع دارد غفلت 

کردید . 
ابراهیم، رهبران تسلیم شده در برابر دشمن را الیق شهادت نمی پندارد و عمرشان را طوالنی می بیند . 

)325لأنّکم غیرُ اهلٍ للشّهادات (همان:بل حکمۀُ اهللاِ کانت فی سالمتکم 
این حکمت الهی بود که شما نجات یافتید . چرا که شما لیاقت شهادت را ندارید . 

، 1934درسال » فلسطین و شعر معاصر عرب«ین شعر را هنگامی با طنز سرود که به نقل از کتاب او، ا
چند تن از رهبران فلسطین تصمیم گرفتند تظاهرات مسالمت آمیزي به راه اندازند . پلیس آنها را دستگیر و 

برگزاري هرگونه تظاهرات محاکمه کرد . دادگاه پیشنهاد کرد باید به زندان بروند یا قولنامه اي براي عدم 
که زندان را ترجیح داد همگی قولنامه را امضا کردند . و » شیخ عبدالقادر مظفر«امضا کنند . همه ي آنها به جز 

خود را در وصف بزدلی آنها سرود و به مسخره گی آنها را قهرمان اعتراض » االحرار«ابراهیم شعر 
)48و 49:صص 1376خالد،»(نامید.

، به کنایه و طنز عدم وفاداري رهبران را نسبت به ملّت و اقدامات  »انتم«راهیم طوقان در شعر همچنین اب
بی ارزششان را به انتقاد می گیرد و با چنین رهبران ناالیق ، نجات و پیروزي فلسطین را نا ممکن می داند . 

انتم الحاملون عب ء القضیه؛    انتم (المخلصون) للوطنیه 
راه وطن دوستی وفادار و با اخالصید و بار سنگینی مصیبت فلسطین را بر دوش می کشید. شمادر

)340-399:صص1997وجاءت أعیاده الوردیه (طوقان،و خالص البالد صار علی الباب 
رهایی کشور در دست هاي توانمند شماست، بزودي شاهد جشن پیروزي خواهیم بود . 

شاعر مورد نظر ما در باب انتقاد از رهبران سروده است بر می آید که، از نظام از مجموع اشعاري که 
رهبري سنتی فلسطینی بیزار است. چرا که آنان با اختالفاتی که دارند به وحدت رویه نرسیده اند و نارسایی 

را بر سیاسیشان باعث شده به چیزهایی بی ارزش توجه کنند، انگیزه هاي شخصی و رقابت هاي طایفه اي
منافع ملّی فلسطین ترجیح دهند و دشمن این ضعف و ترس آنها را شناخته است . او این رهبران را مایه ي 
گمراهی و انحراف مردم می داند و معتقد است عشقشان به وطن راستین نیست و فقط اهل سخنند و هرگاه 

دم اند و بی جهت سرخوش شعارهاي به روزنامه پناه می برند براي حفظ موقعیت و مقام و در پی فریب مر
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خود علیه یهودیان هستند او در بیان این مسائل گاهی به طنز روي آورده تا تأثیر سخن خود را بیشتر کند و 
کمتر مورد تعقیب قرار گیرد. 

پیش بینی فاجعه-3
نماهاي ابراهیم طوقان،نایکسانی چشمگیري در شعرهایش دیده می شود.  غم و غمگساري و بیان دور

به بعد را ندیده است و شاهد از دست رفتن 1948گوناگون از بدبختی در شعرش نیست چون فاجعه 
1948سرزمین و آوارگی پناهندگان سرگردان نبود و روحیه ي پر از ناامیدي و بدبختی فلسطینیان را پس از 

ور شد . و پیدایش -ین شعلهدر فلسط1948را در نیافته بود. فاجعه ي اصلی از آن وقت رخ داد که جنگ 
اسرائیل را بر روي کشته هاي مبارزان فلسطینی در پی داشت . 

او خود را شاعر پیروزي می داند و نه مثل شاعران پس از فاجعه، شاعر شکست خورده. در دوره اي 
د و موج عظیمی که او     می زیست هنوز تبعید ، آوارگی ، قتل و نابودي گسترده در فلسطین آغاز نشده بو

را به وجود آوردند . خواسته هاي آنان، جلوگیري 1936از مبارزان فلسطینی شکل گرفته بود و انقالب بزرگ 
از مهاجرت یهودیان به فلسطین ، وضع قانون منع فروش زمین به یهودیان و تشکیل دولت مستقل فلسطینی 

نیمه ي اول آن می زیست نسل مقاومت شکل که ابراهیم طوقان در1948تا 1936بود . در این دوره از 
گرفت که اینها نسبت به پیروزي خوشبین و بسیار امیدوار بودند و فرصت تحرك و فعالیت وجود داشت . و 

را فرزندان شکست می نامند. 1948شاعران پس از 
است نشانگر قرن بیستم میالدي که همزمان با انقالب فلسطین30اشعار فلسطینی در میانه ي دهه ي 

اعتماد اعراب فلسطین در غلبه بر مشکالت و پیروزي در مقابل حکومت تحت الحمایه و صهیونیست هاست 
ولی در عین حال به خاطر از دست دادن کشور در هراسند و این احساس ضعف حاصل انتظار یک آینده ي 

ده می شود ولی در شعر ابراهیم تاریک و پیش بینی فاجعه است که نشانه هاي بدبینی در اشعار شاعران دی
طوقان این بدبینی از کمترین میزان برخوردار است . 

) شاعر مقایسه ي مصرانه اي میان رهبران صهیونیست با دستگاه رهبري 1935» (یا قوم«در شعر «
فلسطین دارد که در پی کسب منابع شخصی خود هستند و پیشگویی می کند که در آینده مجبور به کوچ 

)49: 1376(خالد، ترجمه باقري ؛ » ردن از سرزمین خود به وادي فنا هستند. ک
ممن یلینُ و یرحم؛یا قوم لیس عدوکم 

اي مردم! دشمن شما دشمنی دلسوز و بخشنده نیست . 
)343: 1997الّا الجالء فخَّرموا (طوقان ، یا قوم لیس أمامکم

ي وطن باقی نمانده است . بازوبند را بردارید ، گزیري جز جال
)203غداًالی وادي الفناء(همان : خیرالرحیلُ عن الرّبوع(البالد)

و فردا درکوچ کردن از سرزمین ها ، به سوي وادي فنا رفتن نهفته است . 
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شاعر در این قصیده حقایق تلخی را بیان  می کند که از آن جمله آثار بی بند و باري را در میان عرب 
) 1935(روش ها) (» مناهج«ینی می بیند که بر عالیق است چیره شده است . و بار دیگر در شعر فلسط

سرنوشت فلسطین را چنین به تصویر می کشد ، 
 یوم ها العربیالنواصی؛أمامک أی وده سلهول تثبیت

اي عرب ، براي تو روز سختی در پیش است که تو را پیر خواهد کرد . 
و سار حدیثُه بین االقاصی؛یلمسه األَدانیمصیرُك بات

سرنوشت تو در دست اطرافیانت است و خبر آن را همه از دور و نزدیک می دانند . 
لساکنها و الضیق الخَصاصِ؛فالرحب القصور غدا بباقٍ   

نه قصرهاي با شکوه و نه کلبه هاي حقیر ، هیچ یک براي صاحبانشان باقی نخواهد ماند .
ابراهیم دو دشمن اصلی فلسطین را در قصیده ي یاد شده بیان می کند که توانمندي و فریبکاري آنها 
را چنان که پیش از این گفتیم یادآور می شود و ضعف و ذلت کنونی فلسطینی ها را حاصل اتحاد این دو 

ه تطمیع و گاهی با تهدید دشمن می داند که به قول امروزي ها با سیاست هویج و چماق گاهی با توسل ب
نقشه ریشه کنی فلسطینی ها را در سر می پرورانند . 

و آخَرُ ذواحتیالٍ و اقتناضٍ؛لنا خصمان : ذو حولٍ و طَولٍ
ما با دو دشمن روبرو هستیم : قدرتمندي توانا و فرصت طلبی فریبکار. 

واذالالً لنا ذاك التّواصیتواصو بینهم فأتی و باالً 
جه اتحاد این دو است که ما به ذلت وخواري افتاده ایم. در نتی

ةِ واضحاتو الرصاص(احسان عباس ، مناهج لالباو 218: 1993و بالحسن تنقَّد(
نقشه اي که براي ریشه کن کردن ما دارند ، ساده است گاه توسل به زور و زمانی مدارا . 

شاعر روشنفکر و آینده نگر مصایب پیش روي فلسطینی بنابر آنچه گفتیم ابراهیم طوقان به عنوان یک 
ها را به آنها گوشزد می کند تا در برابر دشمن هوشیار باشند و تسلیم خواسته هاي آنها نشوند و به جاي 
نشان دادن ضعف و پراکندگی ، توان بالقوه و همبستگی خود را در برابر صهیونیسم و انگلیس به نمایش 

جعه ي آینده را حاصل عملکرد توده هاي کج فهم فلسطینی و رهبران ناالیق می داند گذارند . او پیدایش فا
که بستر ظلم دشمنان را به خود فراهم کردند اما ماهیت دشمن را به مردم می شناساند تا آگاهانه با او برخورد 

کنند و فروش زمین که پیش از این گفتیم یکی از عوامل بستر ساز فاجعه می داند . 
به بعد:1936مقاومت ملی و انقالب مسلحانه -4

درگیریهاي خونین –1936سال هاي پیش از –در دورانی که فلسطین تحت الحمایه ي انگلیس بود 
به 1933بین اعراب از یک طرف و یهودیان و حامیان آنها از طرف دیگر وجود داشت . و از ابتداي سال 

تی از طرف انگلیس و مهاجرت یهودیان به این کشور و نفوذ خاطر جدي شدن ایجاد یک کشور صهیونیس
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آنها در بسیاري از مؤسسات مهم و منفعت بخش و نفوذ و مالکیت آنها بر زمین هاي کشاورزي و گسترش 
بیکاري و تسلط یهودیان بر تجارت و اقتصاد و بازار فلسطین و همراهی دالالن و مزدوران و برخی رهبران 

یداري مردم فلسطین زیاد شده بود و تظاهرات و اعتراضات مردمی باال گرفت و فلسطین با آنها ، ب
یکی از رهبران شریف » شیخ عزالدین قسام« برخوردهاي مسلحانه گسترش یافت و بسیاري از مردم از جمله 

شن تر و انقالبی فلسطین همراه با تعدادي از دوستانش کشته شدند.  و چنین شد که راه مبارزه ي انقالبی رو
اتفاق افتاد . 1936شد و در نتیجه انقالب 

همراه با این جریانات شاعران از جمله ابراهیم طوقان همسو با انقالبیون ، توده هاي مردم را به طرف 
انقالبیون تشویق می کردند . اشعار این شاعر در باب مقاومت ملی و انقالب مسلحانه بر چهار مضمون استوار 

است . 
بیان قهرمانی ها     –ک و تشویق مردم      ب تحری–الف 

تصویر سرکوب و ارعاب مجازات توسط دشمن. -شهادت طلبی      د–ج 
مردم تحریک و تشویق-الف 

ابراهیم الزمه ي توفیق در انقالب را بیداري مردم از خواب غفلت و همسویی همه ي آنها میداند و راه 
مقاومت و نشان دادن رشادت و جوانمردي می شمارد: رسیدن به سروري و بزرگی را 

أنفروا ایها النیام فهذا :   یوم ال ینفع العیونَ کراها                               
اي به خواب رفته ها در روزي که خواب و چرت به چشم ها سود نمی رساند . 

اً و جاهاالیلین القوي حتی یالقی          مثله عزَّةً و بطش
نیرومند نرم نمی شود تا اینکه با انسانی مانند خودش از نظر قدرت و درندگی و جاه و مقام انسان قوي و

برخورد کند . 
)301: 1997(طوقان، ال سمت امۀٌ دهتها خطوب   أرهقَتها و ال یثور فتاها 

جوانمردان آن انقالب نمی کنند . امتی سیادت نیافت که حوادث بد بر او وارد شده ، او را خسته کرد و
هرچند تحریکات ابراهیم و چند شاعر انقالبی دیگر در مردم اثر کرد و چهره رهبران دلسوز انقالبی را 

رکرد این اشعار را به توده ها شناساند ولی توطئه و گستردگی نقشه ي فریبکارانه ي دشمن چنان بود که کا
. کم رنگ می کرد

نی هابیان قهرما-ب 
به واسطه ي قهرمانی هاي فدائیان بود همان کسانی که با اعمال انقالبی و)1936امتیاز انقالب فلسطین (

شجاعانه ي خود به استقبال مرگ می رفتند. اینها یهود و انگلیس را آشفته خاطر کردند و دالالن زمین و 
)138: 1975خائنان فلسطین را ترساندند . (کیالی ، 



7233 هامجموعه مقاله

سرود که درباره ي یک جوان » فدائی« شعري تحت عنوان 1930هیم طوقان براي نخستین بار در ابرا
فلسطینی است که دادستان انگلیسی مقیم فلسطین را به دلیل صدور احکام غیر عادالنه اش در مورد اعراب 

فلسطینی به قتل رساند . 
که زندگیش را به دیگري پیش کش کند در زبان عرب اصطالحاً به شخص گفته می شود » فدائی«واژه ي 

و نیز به هواداران از جان گذشته در برخی گروههاي مذهبی و سیاسی مانند فرقه ي اسماعیلیه اطالق می شده 
است . و در ادبیات نوین عرب با مسأله ي فلسطین ارتباط نزدیک یافته است . پس از ابراهیم طوقان و به 

این واژه در بسیاري از شعرهاي شاعران فلسطینی راه یافت . 1948دنبال از دست رفتن فلسطین در 
یاد می کند ، مافوق سایر انسان ها و انسان اصیل و شریف است که » الفدائی«قهرمانی که ابراهیم در شعر 

ترس و تردید را نمی شناسد و تنها هدفش دفاع از کشور است . حتی اگر این عمل به قربانی شدن او 
بیانجامد : 

ح              لَته جهنمطرفاً من رسالته م
شعله هاي جهنم پیام او را لمس می کند . 

والرَّدي منه خائفهو با لباب واقف         
او بر آستانه در ایستاده است و مرگ را زهره رویارویی با او نیست 

      دأي یا عواصفخجالً من جداءتهفاه
گیرید و از دالوري و گستاخی او سر خجلت فرو آرید اي طوفان ها ، آرام 

)314: 1997لفظ النّار و الدما (طوقان، صامت لو تللَّما  
او خاموش است اما چون زبان بگشاید ، آتش و خون جاري می شود . 

کامل «توصیف قهرمانان انقالب فلسطین آنچنان در میان ملت مؤثر واقع شده است که از قول استاد 
در میان فلسطینیانی که تحصیالت خود را در آموزشگاههاي فلسطین پس از « می خوانیم که »    السوافیري

به پایان رسانده اند،کسی نیست که از ابراهیم طوقان دوسروده ي فدائی و شهید را به یاد 1936انقالب 
)12: 1358اسوار، »(نسپرده باشد.

شهادت طلبی-ج 
پیوسته در میان ملت تشیع می شدند که بیشترشان در 1940تا 1920سطین از کاروان شهداي انقالب فل

میادین جنگ کشته شده بودند و بسیاري هم به دار آویخته شده بودند . اکثراً از میان کشاورزان و طبقات فقیر 
انقالب بودند . البته گروهی جان فدا از کشورهاي عربی با آنها مشارکت داشته اند که پیشرو آنها پدر 

بود که کشته شدن او اندوهی عمیق در تمام کشور به جا گذاشت » شیخ عزالدین قسام« مسلحانه ي فلسطین 
)139: 1975(کیالی ، 
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جزئیات رفتار قهرمانان شهید را توصیف می کند عجز و ناتوانی خود را از رثاي » الشهید«ابراهیم در شعر 
مش ، هدفمندي و شادمانیشان را در مواجه با مرگ به تصویر می آن فداکاران بیان می دارد او شجاعت ، آرا

کشد . 
عبس الخطب فا تبسم                      وطغی الهولٌ فاقتَحم

زشتی مصیبت را با لبخندي می گوید،وقتی وحشت به تالطم می افتد
رابط الجأشِ و النٌّهی                   ثابت القلبِ و القَدم 

غرمی راسخ و قدم هایی محکم ، بدون ترس و به آرامی درآن غوطه می خورد . او با
نقسه طَوع همۀٍ                      و حجت دونَها الهِمم

وجود او تابع همتی است که تمام همت ها در برابر آن ناتوان و عاجزند (او از دیگران بلند همت تر 
است)

 هعرسال   صم المال (طوقان ، الرٌّوح دنشنَه ی271-273: 1997لَح(
أنا هللا والوطَن

باسرودي بر لب ،چه سعادتمندم که درراه خداوکشورم جان می دهم. 
تصویر سرکوب و ارعاب و مجازات توسط دشمن  -د

اده حکومت انگلیس از هر وسیله اي براي ترساندن ، مجازات ، خاموش کردن و نابودي انقالبیون استف
می کرد و به اعمال وحشیانه اي اقدام می کرد و فلسطینیان آن تدابیر وحشیانه را با مقاومت و صبر تحمل می 

کردند . 
که در 1930ابراهیم طوقان در یکی از مشهورترین مرثیه هاي خود درباره ي سه فلسطینی که در سال 

ن) را سرود . (سه شنبه خونی» الثالثاء الحمراء«شهر عکا اعدام شدند شعر 
بیتی که از بلندترین قصائد اوست ، و در سه بخش است . بخش اول آن مقدمه است 66این قصیده ي 

که در هفت بند تنظیم شده و بخش دوم به سه ساعته موسوم است که هرکدام از این ساعات به صورت 
ا توصیف می کنند و شخصیت مادي تجسم می یابند واز زبان خود حلق آویز شدن یکی از سه شهید ر

هیجانی فوق العاده را ایجاد می کند. 
النفس األبی ۀأنا ساعهۀالفضل ٌ لی باألسبقی

  رمزکلهاأنا بِکرُ ساعات ثالث143: 1993ۀ(احسان عباس ،الحمی(
در بخش سوم مؤخره آن قصیده است . 

به نمایش می گذارد که اعدام مبارزان را به زمانه طوقان در بند اول مقدمه ي این قصیده تصویري از شعر
ي شوم نسبت می دهد و صداهاي آرام بخش اذان و ناقوس کلیسا را به ناله هاي بازماندگان مبدل می داند و 
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مرگ انقالبیون را همچون طوفانی ترسناك به تصویر می کشد که همه ي سرزمین فلسطین را در بر میگیرد و 
انه می داند .یاد شهداء را جاود

دي الجبالِ رؤوسالمنحوس ُ            و ترَّ نَحت بِع کرَّض نجما تَعلم
(اي روز) از آن هنگام که ستاره شوم تو پدیدار شد و سرها در چنبره طنابها پیچید 

بوسع و النّهار ، فاللیلُ أکدر     فاح االذانُ و أعولَ الناقوس
د و صداي ناقوس به ناله درد مانند گشت ، شب سیاه شد ، و روز چهره درهم بانگ اذان به نوحه بدل ش

کشید . 
او خاطف حیناً طائف و الموت        و عواطف عواصف قَت تثورکلف

توفانها و احساس ها ، خیزش خود را آغاز کردند و مرگ گاه با ترس به همه جا ، این سو و آن سو،  
سرکشید . 

روز سه شنبه خونین در قالب شخص تجسم می یابد که روزهاي دیگر تاریخ را گواه می در بند دوم آن
گیرد و از آنان می پرسد آیا هیچ یک از روزهاي دیگر چنین بی رحمی را به خاطر دارند روزي از دوران 

تفتیش عقاید ظاهر می شود و اینطور به روز سه شنبه جواب می دهد .
»أمرَّ علی الوري أمثالیه« ودعا:الیهیوم أطلَّ علی العصور الخ

 ه یومه «فأجابییه     لمحاکم التفتیش ، تلک الباغأجل أنا راو
و لقد شهدت عجائبا و غرائبا 

من چیزهاي عجیب و باور نکردنی زیاد دیده ام 
ن احیا شده اند به همچنین در بندهاي سوم روزهاي نامبارك دوران برده داري گذشته که دوباره در فلسطی

) یازده تن از رهبران جنبش ملی 1915» (جمال پاشا« یاد  می آورد و در بند چهارم توصیف روزي است که 
عرب را در بیروت اعدام کرد که شاید بی رحمی آن روز را کمتر از سه شنبه خونین معرفی می کند . در بند 

روز خوفناك (اعدام شدگان) بیان می دارد . و در پنجم حیرت و شگفتی شب هاي پس از آن سه شنبه از این
بند شش و هفت تالش بی فایده ي شخصیت هاي عرب براي کاهش مجازات مرگ سه فلسطینی انقالبی 

ندعوله ألّا یکَدر صفوه ...الکُلُّ یرجو أن یبکِّرَ عفوه      وصف می کند.                                     
) 284: 1997(طوقان ، ذا عطفٌه و حنٌوه   عاشت جاللَتٌه و عاش سموه ...ان کان ه

هجرت یهودیان-5
هجرت یک عمل زورگویانه و غیر قانونی بود با وجود اینکه بر خالف خواست و اراده ي مردم بود ، 

یم با مشورت آژانس ماده ي ششم قیمومیت بر تسهیل مهاجرت یهودیان به فلسطین تصریح دارد . دولت ق
یهودي تصمیم گرفت اجازه بدهد که هر تعداد از یهودیان می توانند به هر شهري که بخواهند هجرت کنند . 
و آنها حیله هاي زیادي به کار می بردند تا تعداد یهودیان را افزایش دهند ، و به طور قاچاق یا دزدکی به 
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ور می شدند ، و مردم از این مهاجرت به شیوه هاي عنوان جهانگرد و یا به هر عنوان دیگري وارد کش
گوناگون ضجه زدند . زیر آن (مهاجرت) خطرناك ترین عملی است که وجود ملت فلسطین را در وطنش 

ترس و وحشت مردم را از این مهاجرت سیل آسا از راههاي » ابراهیم«تهدید می کرد . و شاعر فلسطینی 
مختلف بیان می کند : 

. وباً یهاجر الفهم سائحاً غیر آسیبِ ........ثم الف ویدخل الف
هزار نفر مهاجرت می کنند .... و به دنبال آن هزار نفر به صورت قاچاقی ... و هزاران نفر دیگر به عنوان 

جهانگردي که هرگز باز نمی گردند وارد می شوند . 
مصاعب و الف (جوازٍ) ثم الف وسیله        لتسهیل ما یلقونه من 

و هزار با جواز و مجوز و آنگاه هزار امکانات براي هموار کردن سختیهایی که با آن روبرو می شوند . 
او این تراژدي ترسناك را که استعمار به همراه صهیونیست با روشهاي پست و پیچیده با هم همکاري 

ریا و امواجش این هزاران را بر دارند بر ما حاضر می کند و احساسات شاعر شعله ور می شود ، زمانیکه د
روي وطنش پرتاب می کند در سیالب هایی که قطع نمی شوند ، و هنگامی که او با افسوس و اندوه 
هموطنانش را به بیداري از این خواب فرا می خواند و فریاد می زند ، و آرزو در پشت تاریکی ها شروع به 

) 88: 1975رس آوریخیمه میزند . (کیالی ، مخفی کردن می کند در نتیجه بر جانها ناامیدي ت
مشحونه فی المواکبِوامواجهو فی البحر آالف .......کأنّ عبابه

و در دریا هزاران مهاجر است ... گویی امواج دریا در کشتیها بارگیري می شدند . 
  هقٌدبعد ر 337و 338(همان : وهل من شعاعٍ بین تلک الغیاهببنی وطنی ،هل یقظه(

سیماي بریتانیا-6
در بسیاري از شعرهاي خود ، سیماي بریتانیا را به تصویر می کشد . او گاهی به طنز متوسل می » ابراهیم«

شود و آن را روش مؤثري در جلب نظر مردم به وخامت اوضاع می یابد . 
رفته واز قول فلسطینی ها سخره گ)،اعتبار بریتانیا را به1935اي ثروتمندان) (»(ایها االقویاء«درشعرکوتاه 

: می گوید
ۀ)        و خَتَمنا لجندکم بالبسالَۀقد شهدنا لعهدکم (بالعدال

ما بر دادگستري شما اذعان داریم و می پذیریم که سربازان مبارزي دارید !
اللَۀعرفنا بکم صدیقاً وفیاً        کیف ننسی انتدابۀو احت...

فادار ، بر ما ثابت شده است . زیرا شما بودید که کشور را فتح کردید و قیم ما شدید دوستی شما یاران و
...

...ۀولئن ساء حالُنا فکفانا        انّکم عندنا بأحسنِ حالَ
هرچه نکبت ما بیشتر شود ، چون شما را در آسایش می بینیم ، خرسندیم ...
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: سپس شاعر با طرح پرسشی شعرش را به پایان می برد
؟ۀو علیکم ... فما لَنا و اإلطالَغیرَ انَّ الطریق طالَت عل

ما و شما راهی بس دراز پیمودیم تا به این جا رسیدیم 
؟!ۀأجالء عن البِالد تریدون           فنجلو ، أم محقنا واإلزال

یم . بر روي چشم اي کاش زودتر می گفتید که دلتان می خواهد ، ما فلسطینی ها کشورمان را ترك کن
ترك کشور چیزي نیست ! دلتان می خواهد ما را ریشه کن کنید ؟ بگوئید !

بی تفاوتی بعضی از شاعران در قبال مسأله ي فلسطین-7
شاعران عرب بسیاري بودند که درباره ي مسئله ي فلسطین شعر سرودند و همچنین شاعرانی هستند 

عنوان 1927که در » احمد شوقی « لسطین یافت نمی شود . براي مثال که در آثارشان کمترین اشاره اي به ف
شاعر مصري ، که اگرچه در زمان حیات خود نه فقط در » محمد حافظ ابراهیم « ملک الشعرائی یافت ، یا 

مصر بلکه در سرتاسر جهان عرب از معروفیت بسیار برخوردار بودند ، ولی هیچ کدام حتی یک بیت درباره 
است که شهرت » مطران خلیل مطران « سرودند . مورد دیگر ، شاعر لبنانی شاعر لبنانی مقیم مصر فلسطین ن

» مطران« و » حافظ « ، » شوقی « از جمله شعراي هم عصر » ابراهیم طوقان « بسیار به هم زده بود .          
افراد در دفاع از فلسطین با است که بی تفاوتی آنان را عمیقاً درك کرده و تأسف خود را از این که این

(ننگ بر شاعران مصر) ضمن » عتاب الی شعراء مصر«دیگران هم صدا نشده اند ، ابراز می کند ، وي در شعر 
سرزنش این افراد معتقد است که آنان نسبت به بدبختی هاي کشورشان بی اعتنایند و به مسائلی دور از 

مشکالت فعلی محیط اطراف خود می اندیشند : 
کم بالد تَهزُّ کم لیس فیها         لکم جیره و ال اخوان

چه بسیار سرزمین هایی که شما را متأثر می کند در حالیکه درآن سرزمین هیچ همسایه و دوستی ندارید . 
جاء رومه فَهزُّه الرومانُخَطُبنا ال یهزُّ (شوقی) ولکن  

ها او را تحت تأثیر قرار چون به روم    می رود ، رومی را منفعل نمی کند ، اما » احمد شوقی«مصیبت ما 
. می دهند

خَطُبنا ال یهزُّ حافظ اب         راهیم لکنّ تهزُّه الیابان
را منفعل نمی کند ، اما ژاپن او را متأثر می سازد . » حافظ ابراهیم « مصیبت ما 

ما مطران یا فلسطین شأنُ       بِک لکن له بنیرون شأن !!
مشغول است !!» نرون « را با تو کاري نیست زیرا او به» مطران « اي فلسطین 

و اینچنین در این زمان، شعر ملیش را شعري خاص ازاوضاع کشور دراین زمان تاریک از زمانهاي 
فلسطین می یابیم و ابراهیم با پرداختن قوي و خاص در این برهه از زمان توانست همچنان لقب شاعر ملی 

باشد . داشته 
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نتیجه گیري
.م 1941و متوفی به سال 1905ابراهیم طوقان ملقب به شاعر ملی ، شاعر دانشگاه و شاعر مقاومت متولد 

ا داشته باشد و آغاز کرد . میهن پرستی اش باعث شد دغدغه ي روشنگري مردم ر1923شاعري خود را از 
، رادیو و سخنرانی ابراز می کرد . آن را در روزنامه

ر را از عمق وجودش می گفت و با کمال احساس به تصویر می کشید . اشعارش تحریک کننده و شع
آتشین بود او در این راه از استادان و شاعران ملی گرا و به سادگی تأثیري پذیرفت . بالغت او نیز تأثیري بود 

ر مردم فلسطین رفته به که از حفظ و تالوت قرآن مایه می گرفت . او اعتراض خود را نسبت به ظلمی که ب
صراحت و لطافت خاصی بیان می کرد . 

طعنه هاي نیشدارش را به شدیدترین و جمعی نثار مسببان ننگ وطنی می کرد . و دردهایش مبارزاتی اش 
را توأم با واقع گرایی و شفافیت بیان می کرد . دقت نگارش و معانی از دیگر ویژگی هاي شعر اوست . 

دش از ادبیات غرب نیز تأثیر پذیرفته است ولی ویژگی خاص شعري خود را حفظ در برخی قصای
کرده او در اشعار ملی خود در موضع زمین فروشی با نگرانی بسیار آن را خیانت و جنایت نسبت به آیندگان 

ه با می داند که باعث فقر و وابستگی شرمندگی به نوعی توطئه ي دشمن (یهودیان و انگلیسی ها) می داند ک
واسطه ي دالالن انجام می شود  او گروهبندي هاي سیاسی احزاب را نگران کننده و مانع رهایی فلسطین از 
چنگ صهیونیست ها می داند و به رهبران فلسطینی با استهزاء و طنز قهرمانان اعتراض می داند . کسب 

به حساب می آورد و رهبران آزادي را در گرو اتحاد ، تفرقه ي رهبران بزرگ فلسطین را پیروزي دشمن
فلسطین را به مهمل گرایی و ترك رقابت هاي شخصی و انگیزه هاي طایفه اي فرا می خواند . در شعر او 

بیشتر امید به پیروزي وجود دارد زیرا هنوز تبعید ، قتل و آوارگی گسترده در فلسطین آغاز نشده بود . 
اریخ آن مقطع فلسطین است چرا که برگرفته از دوره ي شاعري بیست ساله ي او گویی کتاب ت

تجربیات شخصی او در راه مبارزه است . از آن جمله که فاجعه ي تصاحب فلسطین را از جانب صهیونیست 
ها پیش بینی می کند . 

فلسطین و براي پیشبرد اهداف انقالبیون و حفظ هویت و میراث 1936در مقاومت مسلحانه و انقالب 
و هشدار به تهدیدات استعمار قصائد زیادي دارد که اینها بخشی از واقعیات تاریخ فلسطین فرهنگی فلسطین

است . در قصائد خود از کوچ اجباري فلسطینیان در آینده پیش گویی می کند و آن را حاصل بی بند و باري 
و توجه به عالیق شخصی آنها می داند . 

اي دارد . که از آن جمله تحریک و تشویق مردم ، بیان مقاومت ملی در شعر طوقان ابعاد گسترده 
قهرمانی هاي فدائیان و توصیف شهادت طلبی آنان تصویر رشادت و صبر انقالبیون در مقابل سرکوب ، 
ارعاب و مجازات از طرف دشمن و روزهاي خونین زمان خویش را ثبت میکند. جنبه ي دیگر شعر مقاومت 

ي بریتانیا است که گاهی با طنز دوستان وفادار ! و قیم بیان می کند و و ملی او ترسیم سیماي خائنانه
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همچنین انتقاد شدید به شاعران عرب از جمله شوقی ، حافظ و مطران دارد که در آثارشان کمترین اشاره اي 
به فلسطین نمی شود که نسبت به بدبختی هاي کشورش بی اعتنایند . 

ناخته اي دارد که به جهت دوره هاي مختلف مقاومت ملی طی یک شعر مقاومت فلسطین ابعاد ناش
قرن گذشته و نیز پراکندگی شاعران که برخی مقیم و عده ي زیادي مهاجر و آواره در کشورهاي عربی هستند 
به سادگی نمیتوان همه ي جنبه هاي آن را بررسی کرد و الزم است هم به لحاظ محتوا و هم ساختار و زبان 

ري مقایسه اي صورت گیرد تا برآیندي واقعی از آن آشکار شود . که کار یک محقق نیست. بلکه و قوالب شع
کار جمعی محققان را می طلبد. 
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حماسی هوم-بررسی مفهوم اساطیري
1احمد مالیی

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
2حکیمه بحرینی

دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور کرمان
چکیده

اطیر کهن، نمایان گر عقاید ایرانیان باستان است. بنابراین تشخیص خاستگاه آئینی بررسی آئین ها و اس
شود و فهم آثار ملی و حماسی ما را بهتر میسر بسیاري از روایات اساطیري باعث ایجاد پیوند ما با گذشته می

می سازد. 
است که در اوستا » هوم«ام یکی از مفاهیم ارزشمند اسطوره اي در فرهنگ هند و ایرانی، گیاهی زرین به ن

و در سایر متون حماسی و اساطیري همچون شاهنامه جلوه هایی از این مفهوم اسطوره اي به کار رفته است. 
در اوستا و سایر متون کهن و » هوم«این پژوهش تالش می کند تا معرفی کاملی از مفهوم اساطیري 

همچنین شاهنامه داشته باشد. 
ستا، هوم یشت، شاهنامه.هوم، اوها:کلیدواژه

مقدمه
در روایت هاي اساطیري و مذهبی، برخی از درختان و گیاهان از تقدس ویژه اي برخوردارند و حتی در 

پرستش درخت به سبب آن «دوره هاي مختلفی پرستش می شدند. میرجا الیاده اسطوره شناس معتقد است؛ 
دیگر، به سبب ذات و جوهر روحانی بوده که در چیزي بوده که به وساطت درخت کشف می شده یا به بیان

آن نهفته است. به بیان اساطیري درخت نمودار کیهان زنده و جاندار است که بی وقفه تجدید حیات می کند. 
)261: 1372(الیاده، 

یکی از مهمترین دالیل تقدس درختان و گیاهان شاید این حکایت عجیب باشد که آرزوي بی مرگی و 
سان را محقق می سازد و همین اعتقاد باعث شده که اسطوره درخت جاودانگی ایجاد شود. در جاودانگی ان

اساطیر ایرانی نیز گیاهان و درختان جایگاه ویژه اي دارند، چنانچه در اسطوره کیومرث آمده که نطفۀ وي بر 
کنند.زمین ریخته می شود و از آن نطفه، مشی و مشیانه همچون گیاهی ریواس مانند رشد می 

اگرچه بسیاري از گیاهان را می توان در این زمینه نام برد، اما؛ گیاه هوم در این میان جلوه و نقش ویژه اي 
در متون اساطیري و حماسی ایرانیان دارد. 

هوم در اساطیر هندو (وداها)

1 . mollayi1359@yahoo.com
2 . hakime1359@mihanmail.ir
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ال قبل از قوم هند و ایرانی به شهادت تاریخ که البته چندان روشن و دقیق نیست، در حدود دو هزار س
میالد مسیح از طوایف دیگر هند و اروپایی جدا شده اند و از سرزمین اصلی خود در جنوب سیبري به سوي 
فالت پهناور ایران و سرزمین وسیع هندوستان کوچ کرده اند. قوم هند و ایرانی دو تمدن و فرهنگ ایران و 

هند را ایجاد نمودند. 
دگی و عقاید مشترکی داشتند و خدایانی را که مظاهري از طبیعت طوایف آریایی هند و ایرانی ، زن

، و soma» سوما«بودند، مانند آسمان، ماه و خورشید و آتش پرستش می کردند. البته عالوه بر آتش به پرستش 
)3: 1372نوشیدن افشره مخمر سبز سوما عالقۀ وافر نشان می دادند. (ریگ ودا، 

ز اشیاء و پدیده هاي طبیعی را که در پیرامون خود می دیدند، تجسم هندوها در عصر ودایی هر یک ا
خدایی می پنداشتند. البته خدایان بزرگ ودا شخصیت هاي صاحب شکوه و قدرت بودند و بیشتر آنها، 
نماینده تغییر شکل یافته همان عوامل و پدیده هاي طبیعی هستند که به صورت خدایان در آمده اند. (همان: 

11-10(
یکی از شواهد اصلی یکی بودن تمدن هند و ایران است. (همان) این گیاه در (Homa)آیین هوم 

است. در میان هندوان خدایی در ساختار چند خدایی کهن ودایی بود. » سوم«و در هندي » سومه«سانسکریت 
قدر کافی ننوشند خدایان به این نوشابه نیازمندند چون آنان را سخت قوي دل و مسرور می سازد و اگر به«

)49: 1384(معین ،» تاب و توان چیرگی بر اهریمنان و بدان را ندارند.
سیري ناپذیر سومه است. او به یک باره سه دریاچه از سومه ایندرا که خداي بزرگ ودایی است، نوشندة

نبه مادي آن است. او ) در اساطیر ودایی، وایو جنبۀ مینوي باد و واته ج167: 1385را سر می کشد. (الیاده، 
)475: 1378نخستین پیاله از افشرة سوم را در آئین ها به سهم خود می نوشد و نگهبان سومه است. (بهار، 

در مناسک ودایی، سومه هم گیاه است و هم خدا. شیرة گرفته شده از گیاه کوبیده شده را از صافی پشمینه 
و آب است می ریزند. زردي این مایع به اشعه خورشید و اي می گذرانند و درون خُم هایی که در آن ها شیر

روانی آن به ریزش باران تشبیه می شود. سومه را سرور یا پادشاه رودها و بخشنده باروري نامیده اند چون 
گمان می کنند که این نوشابه نیروي شفابخشی دارد. در میان خدایان نقش دین مرد را دارد و به آنان نیرو می 

مچنین جنگجوي بزرگی است و کسانی که سومه می نوشند قادرند دشمن را در چشم بر هم زدنی بخشد و ه
)50: 1384بکشند (جان هینلز، 

عصاره سوما را تصفیه کنید، شیرین ترین «در ریگ ودا در ستایش سوما اینگونه سروده شده است، 
اي «ت آورید براي اینکه ایندرا بنوشد. مشروب، شکر آورترین شراب سرشار را با فشردن (گیاه سوما) به دس

سوما، جاري شو، و از شیرة خود مهمانی خدایان را رونق بخش و وسیله دسترسی به افتخارات نظامی و 
)225(ریگ ودا: » تحصیل غنایم را فراهم ساز
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سوماي پیروز بخش پیش می «در اساطیر هندي و ودایی، سوم محل قانون و بخشنده روزي سالم است.  
ود و به محل اجتماع خدایان می رسد، تا او را بر جایگاه قانون بنشاند باشد که سوما به ما و رمه هاي ما ر

)231-239(ریگ ودا: ....». روزي سالم بخشد 
در ریگ ودا، سوم در لباس زیبا که الیق پوشیدن در جنگ است تصور شده است و چون دانشمندي 

) و یا پدر خدایان شناخته شده 294مشربه هاي پاك می رود (همان: نیرومند در حال خواندن ادعیه به سوي
) در ریگ ودا به آمیختگی هوم ویشتر 305) و همچون اسبی تیز تک روان می گردد (ص 296است (همان: 

(ریگ ودا، ص » هاي شیرین از آن گیاه پر آب بیرون می آییآمیخته با شیر و مملو مزه«نیز اشاره شده است 
297(

سخن این است که؛ سوما (هوم) در آئین هاي مذهبی هندي نقشی بسیار مهمی داشته است به حاصل
گونه اي که معتقد بودند خدایان آنها بدون نوشیدن سوما نمی توانند توان خود را براي هدایت دنیا و گذر از 

دورانی به دوران دیگر حفظ کنند.
هوم در اساطیر ایران؛ اوستا:

ر بخش هاي مختلف اوستا بارها آمده است. هوم گیاهی زرین است که از عصاره آن، د(homa)واژه هوم 
نوشیدنی به همین نام به دست می آورند. البته بر طبق معرفی منابع در آغاز ظهور زرتشت هوم و توجه به آن 

ه در اوستاي کمرنگ می شود ولی بعدها به وسیله زرتشتیان دیگر بار مورد تقدس قررا می گیرد به گونه اي ک
کنونی بخشی به نام هوم یشت اختصاص یافته است. 

هوم زرین بلند را «در جلد دوم یشت ها که توسط ابراهیم پور داوود تألیف و تفسیر شده این گونه است: 
ما می ستاییم، هوم فزاینده گیتی را ما می ستائیم، هوم دور دارنده مرگ را ما می ستاییم. اي هوم زرین من به 

)453: 1377(پور داوود، ...» ین می خوانم (خواستارم) نشاء ترا پای
اي مزدا، چه هنگام مردم به این راستی پی خواهند برد؟ کی این «در حالی که در جایی دیگر می خوانیم: 

آشامه ي پلید مستی آور برخواهد افتاد؟ چیزي که مردم فریبان زشت کردار به آن، دیگران را می فریبند و 
) و یا در جایی دیگر از یسنا از زبان زرتشت آمده 10بند -48(یسنا » د آنا را از میان می برند.هوش خر

اي مزدا، کی مردمان آموزش ترا خواهند یافت؟ کی پلیدي این می (هوم) را بر خواهی انداخت که «است؛ 
ر سرزمین ها فرمان می رانند. کرپان بدکار مردمان را بدان می فریبند و فرمانروایان بد با آن به [دژ] خردي ب

) و البته در جایی دیگر نیز آشامۀ هوم ابزاري در دست گمراه کنندگان است و به همراه 10بند -(گاهان یسنا
)14بند 32گوشت گاوِ قربانی مورد استفاده قرار می گیرد. (یسنا 

رد. اما آنچه که در این جا بدان در واقع این مطالب ناسازگار و متضاد در مورد گیاه هوم در اوستا وجود دا
استناد می کنیم نکات مربوط به ستایش و بزرگی این ایزد است. این ایزد که نوشیدنی نیز است ویژگی هاي 

گوناگون و راز آمیزي دارد.
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در گاهان haomaدکتر محمد تقی راشد محصل در کتاب دستور زبان اوستایی معتقد است که واژة 
به 147بند 32که یکی از صفات ویژه هوم است در یسن » دور دارنده مرگ«duraosaت نیامده است اما صف

کار رفته است. در این بند زرتشت می گوید: کوي ها و گرهم ها که می گویند گاو باید براي آن کسی که 
) این 4، 1364دور دارندة مرگ (هوم) را بر افروخته است کشته شود، یاوران اهریمن هستند. (راشد محصل، 

محقق معتقد است که اشاره گاهان کنایه آمیز و استعاري است اما این نکته را نشان می دهد که هوم و آئین 
پرستش او در ایران پیشینه داشته و همراه با قربانی  هایی بوده است که زرتشت ناراستی و نادرستی این 

اندیشه را درگاهان بیان کرده است (همان)
هوم به عنوان ایزدي توانا ستایش شده و جایگاهی ویژه دارد، بیستمین یشت (هوم در اوستاي نو،

به این ایزد و گیاه اختصاص یافته است. هوم سرور خانواده، روستا، شهر، کشور 11، 10، 9یشت) و یسنهاي 
پارد (یسن ) سخن ایزدي را به فراز کوهها می س27بند ،9و مهمتر از همه سرور دانش خوانده می شود (یسن 

)24بند ،9) هوم ستیزه گر بد را از شهریاري فرو می نشاند و از قدرت می اندازد (یسن 26بند ،9
برخی از مطالب در اوستا به جنبه قهرمان و پهلوان بودن هوم اشاره دارد. و او را همچون دلیري 

ارت و درواسپ نیاز می آورد و از نیکوکار و نیرومند توصیف می کند که پس از فریدون براي ایزد سروش، 
و 37بند ،17، بند 9هر یک جداگانه می خواهد که او را براي نابودي افراسیاب تورانی یاري کنند. (یشت 

از هوم دلیر خواسته می شود تا گرز خود را علیه اژدهاي خشمگین آزار 9) در یسن 19، بند 57یسن ،38
او نخستین کسی است که به وجود دزدان پی می برد و کور و کرشان ) و 30بند ،9رسان به کار برد. (یسن 

)21بند ،9می کند (یسن 
گیاه هوم:

سالمتی و نیرو افرایی است. این گیاه را اورمزد بر قلۀ البرز رویانیده و هوم در اوستا مظهر درمان بخشی،
)12، بند 10ري ها شده است. (یسن مرغ مقدس دانه اش را پراکنده است و داروي دردها و درمان بخش بیما

ژالۀ آموزگار معتقد است که هوم در دنیاي مینوي ایزد است و در دنیاي گیتی گیاه که دشمنان را دور می 
)33: 1387سازد، درمانبخش است و سرور گیاهان به شمار می آید. (آموزگار،

اه است که آشامیدن افشرة گیاه هوم به سبب سودمندي ها و خواص درمانی این گیبه احتمال فراوان،
) و حتی نیروي باروري 2بند ،9یاریگر دلیر مردان در میدان نبرد بوده و به آنان توان می بخشیده است. (یسن 

)23بند ،9و آسان زایی به زنان می بخشد و به آنان کمک می کند تا فرزندان نیک و شایسته بپرورانند (یسن 
ی در اساطیر ایران به نقل از بندهشن بیان داشته؛ هوم سرور گیاهان است و بی استاد بهار در پژوهش

)50: 1362مرگی را از او می آرایند. (بهار، 
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آفریده شد. » همه تخمه«بر اساس اساطیر ایرانی، بوتۀ هوم در میان دریاي فراخکرد و در کنار درخت 
) از این گیاه شربتی سکر آور به نام هوم 87ص زنده گر مردگان است. (همان،هوم سپید، دشمن پیري،

)1366ساخته شده و در زمانهاي گذشته به عنوان فدیه به خدایان عرضه می شده است. (یاحقی، 
افشره ي گیاه هوم با شبنم بخشنده ي جاودانگی در اساطیر چینی سنجیدنی است که از درختی وابسته 

ین می -آن را براي دراز ساختن زندگی به پهلوانان نامداري چون شینبه ماه به دست می آید و مادینه خدایی 
)81: 1382بخشد.( کویاجی،

این واژه ظاهراً به معناي گاو شاخ، نام درختی افسانه «می نویسد: (Gokarn)استاد بهار در تفسیر واژة 
ست و محتمالً با کوکنار اي است در دریاي فراخکرد و از آن در تفسیرهاي پهلوي به هوم سپید یاد شده ا

سازي به یاري آن انجام می فارسی مربوط است. در بندهشن می آید که هوم ایزد اندر گوکرن است. فرشکرد 
)80، 1362(بهار: ....». یابد 

خانم آموزگار در مورد این گیاه و مفهوم اساطیري آن معتقد است که فشردن آن نوعی قربانی غیر 
) 33: 1387یاط بخشی دارد و قربانی شدن او موجب شکست شر است. (آموزگار، خونین است و خاصیت ح

به طور معمول گیاه هوم را در هاون می سایند و شیرة آن را از صافی که از موي گاو درست شده می گذرانند 
)33و در نهایت با آبی که بر آن دعا خوانده شده مخلوط می شود. (همان، 

شدهاشارهایرانیدیندرموجودگانهسهاشکالازشکلنخستینعنوانبهجادوگريدینکرد،بهدر
بهزردشتچنینهم:گویدمیتاركپلو.شودمیتصورمطلقتبهکارصورتبهآفرینندهآندرکهییفرقه.است

برايوشکرگزاريونذورات)اورمزس،روشنایی(اورمزدبرايتاآموختمردمانآن
عملکرديشیوهاین.کندپیشکشکنندهگمراههايفدیهوزاريومویه)جهلوریکیاریماینوس،تا(اهریمن

گرفتهدهد،نادیدهمینشانرامغاننفوذیازردشتیپرستی،تاثیراتطبیعتکهایرانیهاينوشتهدیندرظاهرا
اززمانمهوسایندمیهاوندرراهومبهموسومخاصیگیاهاهریمننیایشبرايایشان.استشده

قربانیگرگخونباراآنساییدهگاهآن.جستندمیاستمداد)پلوتواوزیویس،یونانیمصري(هدس
معتقدآنانواقعدرنباشدخورشیدنورمعرضدرکهگذرادندمیتاریکمکانیدرآغشتند،سپسشده،می

)1379(مختاري ،.ستاهریمنیواندیآنازدیگربرخیوداردتعلقنیکیایزدبهگیاهانازبرخیکهبودند
نام علمی هوم (افدرا) است و به گفته استاد غیاث آبادي مشتقات آن به فراوانی در ترکیب هاي 
شیمیایی و به ویژه در عصاره اي که در میله مرکزي ساقه ها وجود دارد، دیده می شود. این عصاره در فصل 

ه زردي می گراید. مهمترین بخش گیاه کارکرد دارویی و آیینی بهار بی رنگ و شفاف است اما به مرور زمان ب
معروف » اُرمک«و » ریش بز«دارد. وي معتقد است که هوم در نواحی مختلف با نامهاي متفاوتی می شناسند، 

آن ترین این نام ها است. نامهایی از قبیل؛ کُشْک، ألْتَه، مادرخ، هوموك. افدرین یا آندرنالین گیاهی موجود در 
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زیر -خاصیت تسکین بخشی به هنگام درد دارد و نوعی مسکن طبیعی است. (سایت پژوهش هاي ایرانی
عنوان هوم)

به آن اشاره شده یشتویژه برگردان هومهاي باستان بهدارویی این گیاه که در کتابهايویژگیاز
و فرهنگ ایرانی، هاشم رضی) ولی دین("زایمان آسان و ازدواج خوب براي دختران آرزومند است."ت اس

کردن مجاري درمان آسم، تنگ«شرح زیر است: هاي نوتر بهعلمی و تجربی این گیاه در علوم و کتابویژگی
)، دکتر علی 5(گیاهان دارویی (جلد » دهنده سرفه، محرك انقباضات رحمیها، تسکینها و باز کردن آنرگ

هاي باستان همسانی دارد و شاید یکی از دالیلی که این یادشده در کتابزرگري، جلدپنجم) ، که این، با مورد 
علت نبودن ابزار پزشکی در ازاین بیشتر زنان باردار بهنامیده شده، این بوده که پیش» ي مرگدور دارنده«گیاه 

زایمان حالت بیهوشی و مستی رفته و بدون درد هنگام زایمان، با خوراندن اندکی از شراب این گیاه به
.اندکردهمی

هوم در شاهنامه :
گر است از نژاد فریدون که پرستشگاه او در مردي پرستنده و نیایشنیک"هوم"در شاهنامه فردوسی، 

غاري به کوه بوده و آماده در خدمت شاه است که به هنگام خواب ناله افراسیاب را، که در گریز از کیخسرو 
بندد. اما افراسیاب، به نیرنگ و گردد افراسیاب را یافته وي را دست مییشنود و چون گرد غار را ماست، می

(در اوستا: » گرسیوز«شود. به پیشنهاد هوم، نهان می"چیچست"جادو، از بند وي گریخته و در دریاچۀ 
keresavazdah - :در پهلوي ،karsawez(،بهار،بندهشن)برادر افراسیاب را که پیشتر دستگیر شده، )1369

شود و افراسیاب تاب شده خود را آشکار کند. نیرنگ هوم کارگر میکنند تا افراسیاب از ناله او بیشکنجه می
خسرو به کین خون سیاوش او و کیشوددردمند و گریان سر از آب بیرون آورده و به کمند هوم گرفتار می

کشد. را می
چنین پیداست که هوم شاهنامه، همان هوم زردشتی در متون اوستایی و پهلوي است که صورتی انسانی 

هاي ایزد و گیاه هوم را داراست؛ پاراسا و نیایشگر و کوه نشین است، پهلوان و دلیر یافته اما همان ویژگی
خسرو تسلیم ا در کنار دریاچۀ چیچست دستگیر کرده و به کیاست و افراسیاب تورانی ر

)436: 1383(کویاجی،کند.می

آموزگارفریدونتخمزروزگار           آناندرنیکمردیکی
میانبستهشاهبابارههربهکیانبرزوفرّباپرستار

رمهازدورودورشدهشاديزهمهبوديکوهپرستشگهش
گروهازدورونزدیکسختبدوبرزکوهآناندربودکاخیکی

گوشبهآمدنالهیکیکافشزپوشپشمینهکردهپرستشگهی
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رااوگریزوجنگاوست،وانتظاردرپیشپسیازد،چراکهشناسمیراافراسیابينالهدرنگبیهوم
:استداشتهآرزوراخسروپیروزيوکردهدنبال

افراسیابآنمگرنباشدخوابهنگامنالهکاینگفتچنین
دستازراخودتعیناتيهمهکهستموجوديصداي.اوستشدگیدستازافراسیاب،بانگيناله

پایانبههنوزکهست)زمانی(فقطاو.ناچیزوآوارهوزیردستبسیکهقدرتوپادشاهیبیتنهانهاستدهدا
:استنرسیده

جنگمردانوتاجسرآنکجاتچنگبهبهرهبهداريغاریکی
فرزانگینیرويودلیريمردانگیوزورهمهآنکجات

سپاهچندانوبوموبرآنکجاتکالهوتختوبزرگیآنتکجا
اندريحصارسنگینبهگریزاناندريغارتنگبدیناکنونکه

مقاومتیکهنیستاودرگرفتار،نیروییواستتسلیمهومبرابردرییچارههیچبیکهاستچنین
دیگرنهافراسیابزیرا.بنددمیکمندبهرااوبازويمانعیهیچبی.دینوپهلوانیازستییآمیزهکههوم.کند

ينالهواستشدنتسخیريآمادهکهستدلیبیویأسازواستدادهمرگبهتن.جادونهواستپهلوان
هومچنگبهزبونویهخوارماچنداننیست؟ افراسیاباشگرفتاريودستگیريبههوميکنندهدعوتآیااو

:کندمیدرنگاینبرلختیوداردپنهانراخودشگفتیتواندنمیشاعرکهافتدمی
پادشاستجهانبراوکهکسآنهررواستدربدینبمانیارشگفت

چریدبباریدوچمیدببایدگزید                 نبایدنامینیکازجز
بالستهنگغارکاندانستچهراستبگزیدغاریکیگیتیز

زنارجايبرکمنديکهگونهپهلوانمرديواستاساطیرهومازترجذاببسیيهوم،حماسه
:استساختهواندیشیدهمیوپسندیدهمیکهییگونهبهرااوشاعر.باكبیوباهوشستمردي.دارد

میانگرديبگشادپشمینهزژیانشیرکرداربهبیامد
:استدردناكشدن،بسیگرفتارهنگامبههومازافراسیابپرسش

اندهان؟باغاربدیننشستهجهاندرکیممن،منزخواهیچه
است،بیگانهبودهراسیابافچهآنباموجوديچنین.نیستشناختهدیگرنیزخودشحتی براياو

است،یادرفتهاودستبرچهآنسازد،ومیآشناافراسیابشکرداروماهیتبهرااوهوم.باشدمی
جواببیکهداردهومازناباوري،پرسشیوتلخیبا.نیستچیزيهیچپیدردیگرافراسیاب.کندمی
قطعیهاییدین،پاسخواسطورهاگرگویی.ماندمیجواببیاوهايپرسشهموارهشاهنامهدرانگار.ماندمی
:داردفاصلهقاطعیتوحتمیتاینازباشند،حماسهداشتههاپرسشوتردیدهاچنینبه

دستگاهبامردايدانیکراگناهبیجهانکاندرگفتبدو
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گزندورنجودردمنزآیدکهبلندسپهرسربرراندچنین
بسپرداژدهادیدهوگرنگذردکسییزدانفرمانز

:استدقتقابلبسیهاییپاسخچنینبرابردرهومکردارهستهرچه
کمندکیانیآنکردسستبروگزندزانراهومدلبپیچید

شهریارينالهبرببخشودارپرهیزگمردکانبدانست
ناپدیدشدوجستدروندریابهدرکشیدخویشتنزووبپیچید

يدریاچهآببرزدهشگفتوسازدمیرهارااویینالهبهیافته،اینکدستاوبریینالهبهکههوم
ازشوندهآگاههوم.بودنمیپایانیرااوگذشت،حیرتنمیجاآنازگودرزاگرانگار.شودمیخیرهچیچست

وحماسهازستدیگريتلفیقاینکیخسرو،وبهآگاهیاینيکنندهمنتقلگودرزواستافراسیابوجود
.اهریمنهستیبهبردنپیاسطوره،در

يکورکنندهوخشکیدیوواژدهااین.تسنیکیوبديآمیختگیدریاچه،انگاردرافراسیابشدنپنهان
اما.اندآمیختهپلیدي،درهمومظهرافراسیابوپاکیوروشناییمظهرآب.استشدهایمنآبها،درچشمه

کهبایدنیرویی.استانتزاعقابلآنوسیعکلیتازوگرفتهجايروشناییدلدرکهستپلیديوتاریکیاین
هنوزمتضادکامالنیرويدو.ستزردشتیآمیختگیدروننموداراین.سازد،جدادادهتمیزهمازرادواین

برايوروکشدریايدربارسهاوفرورفتنوآببرهجومباافراسیاباهریمنیکار.زیندمیآمیختهدرهم
وبدينمیاتمیزعاملهوموشودمیتکمیلآبدرشدنشپنهانواوپایانباشده،اینکآغازفرهیافتن
اوراهنماییبهوشتابندمیهومدیداربهکاووسوکیخسرو.استدیگریکازدوآنيجداکنندهونیکی

انگار.آورندچنگبهراعذاب،افراسیابوشکنجهبدینتا.کشندمیگاوخامبهدریاچهکناردرراگرسیوز
يگرفتارکنندهخصلتکهدانداست،میاقفوافراسیابهستیدرنیکعناصروجودبهدیگرانازبهترهوم

:چیستافراسیاب
مهروخونگرسیوزشبهبجنبدسپهرگیردبازبربهگرورا
آبدریايزبرآیدهماناافراسیابیابداوآوازچو

رهاراخودجادوییپناهگاه. نیستجانشبیمیگرد.آیدبرمیآبازگرسیوزفغانوآوازبهافراسیاب
فصلاوواوستوقارکنندهتعیینافراسیابدرخونومهرکهجاییآنازآید؛ومیخشکیبهوسازدمی

سنگدلهمهاینحالعیندرومهربهدلهمهاینتواندمیکهستموجودي.استمهروجادومشترك
اندپیوستهبدومهربهبرادر،اگرچهدوایناما.اوستکاربرادرکشتننیزوبرادرينالهبهکردنرهاجان.باشد

دروغ،دیگريوبدي،فتنهاست،دستیارگرسیوزیکی.دیگرندیکمتضادودورندهمازاندیشهوکرداربه
دراسیابافرمصیبتاما.نیکانيدهندهیاريوراستیونیکهاياندیشهوخیرنیروياست،تجسماغریرث

.دارداختصاصگرسیوزبهاومهرکهاستاین
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نتیجه :
ایناما.استگویند،متفاوتمیآنيدربارهاساطیرچهآنباگویدمیهومازحماسهچهآنکهشدیممتوجه

ایزدپرستمردواست،پهلواناساطیرایزدومغذيگیاههوماگر.استنکردهتغییريآنکارکرددرتفاوت
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از عرفان تا اسطوره؛ 
جستاري یونگی در باورهاي بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی

1مصطفی ملک پائین

دانشجوي دکتري رشتۀ زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه بیرجند 
2سید مهدي رحیمی

استادیار زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه بیرجند
هچکید

ها در رفتار و باورهاي عارفان کم نخواهد بود؛ شک تأثیر اسطورهاگر عرفان نگاهی هنري به دین باشد، بی
اي اغلب در آثار اي معنوي است. نمادهاي اسطورهوبیش همراه با ناخودآگاهی و خلسهزیرا مسلک هنري کم

رفان تأثیرگذار بر فرهنگ عرفانی سرزمین کنند. در میان عاهنري و خواب و رفتارهاي ناخودآگاه بروز پیدا می
اي دارند. ه.ق) جایگاه ویژه425-352]ه.ق) و ابوالحسن خرقانی (261[یا 234-161ایران بایزید بسطامی (

بود. در رفتارهاي اي زردشتی که تازه به اسالم گراییده بودند، زاده شد و ابوالحسن اُمیبایزید در خانواده
شود. اي یافت میهاي اسطورهاین دو عارف، سرنختمثیلیهايناخودآگاه و بیان

شد پس از ذکر مقدماتی دربارة اسطوره و ناخودآگاه از منظر نقدي یونگی، نمادهاي در این مقاله سعی 
ها تحلیل شود. در پایان روشن شد، بنا به عقیدة  این دو عارف، سالک (نماد ايِ رفتار و باورهاي آناسطوره

هاي درونیِ حق الگوي پیر خردمند) و گوش سپردن به پیامگوي قهرمان) باید با راهنماییِ پیر (نماد کهنالکهن
الگوي سایه) غلبه کند تا به حق (نماد فرآیند تفرّد) برسد.الگوي خود) بر نفس (نماد کهن(نماد کهن

خرقانی. الگو، نماد، بایزید بسطامی، ابوالحسنیونگ، اسطوره، کهنها:کلیدواژه
درآمد
منطقه ه.ق) از عارفان نخستین425ِ-352]ه.ق) و ابوالحسن خرقانی (261[یا 234-161(بسطامی بایزید 

قومسِ قدیم هستند که هم از جهت پیشینگی و هم از نظر عرفان ناب جایگاه ویژه و تأثیرگذاري در عرفان 
نی نیز با عرفان اصیل خراسانی دارد. به نوعی اند. عرفان اینان شباهت و وابستگی فراوااسالمی شرق داشته

کدکنی: از قدیم بسطام را دروازة خراسان توان آن را در زمرة عرفان خراسان نیز گنجاند. به قول شفیعیمی
، 1کدکنیاند. (شفیعیآوردهاند و بایزید و عارفان منطقۀ بسطام را جزء عارفان خراسان به حساب میشناختهمی

توان گفت هر روانی از زندگی بدانیم، می-ر عرفان را یک سبک عمومی از برداشت روحیاگ1)37: 1384
هاي پیونددهندة اجتماعی و قومی یک سبک شخصی عرفانی نیز دارد. عارفی در هر قرنی جداي از مشخصه

چون سبک شخصی بایزید بسطامی توان گفت سبک شخصی عرفانی ابوالحسن خرقانی هماز این لحاظ می

1 . m_malekp@yahoo.com
2 . smahdirahimi@gmail.com
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ت. این ارتباط و شباهت هم به سبب این است که این دو عارف در یک خطّه (مکان اجتماعی شبیه به هم) اس
هاي اند و هم به سبب نوع برداشت عرفانی نزدیک به عرفان خراسانی در دیدگاهرشد و زندگی کرده

ارتباط با مفاهیم گرایی و کشف و شهودهاي روانی همواره درهاست. از سوي دیگر عرفان به سبب درونآن
ايِ یونگی به سبب توجه و کاوش در ناخودآگاه جمعی و بیان دقایق و اساطیريِ یونگ نیز هست. نقد اسطوره

الگوها و نمادها به طور گشا باشد. این نقد به سبب نقش پررنگ کهنتواند در عرفان راههاي آن میمشخّصه
شناسی تحلیلی خویش براي درك ناسانه است. یونگ در روانشايِ مردمفراوانی در ارتباط با نقد اسطوره

پردازد که  فرآیند تفرّد (فردیت یا تمامیت) ها به فرآیندي مهم در اعتدال روانی میها و درمان آنپریشیروان
نام دارد و تمام تالش او براي تبیین این فرآیند و کارکرد آن در روان استوار شده است. 

شود پس از ذکر پیشینه، پرسش و اهداف پژوهش، چارچوب نظري در هش کوشش میدر این پژو
در اقوال و » قهرمان«و » خود«، »سایه«الگوها و نمادهايارتباط با فرآیند فردیت یونگ بیان شود و سپس کهن

تحلیل شود.» فرآیند تفرّد«رفتار این دو عارف در راه رسیدن به 
هاي شود و نکتهتحقیق می» فرآیند تفرّد«اي است. نظریۀ یونگ در مورد هخانشیوة این پژوهش کتاب

شود و سپس در اقوال بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی بایستۀ موضوعِ پژوهش از این آرا گردآوري می
ها ششود تا از این رهگذر به این پرسبا مصادیق آن تطبیق و تحلیل می» فرآیند تفرّد«الگوییِ نمادهاي کهن

هاي الگوهاي برجستۀ عرفان بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی کدامند؟ ارتباطپاسخ داده شود: کهن
در تقابل نمادینش » سایه«الگوي چیست؟ نقش کهن» تفرّد«در فرآیند » قهرمان«، »خود«، »سایه«الگوهاي کهن

بایزید و ابوالحسن براي رسیدن به در عرفانِ » قهرمان«در عرفان این دو عارف چیست؟ سالک »  خود«با 
باید چه رفتاري انجام دهد؟  » تفرّد«

شناختی در موضوع عرفان بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی تاکنون پژوهشی در حوزة اسطوره
هایی در موضوعات مختلف الگوها در مقالهصورت نپذیرفته است. اما فرآیند تفرّد و بررسی برخی کهن

) یا فردوسی (نک. تسلیمی و میرمیران، 1390) یا عطار (نک. قشقایی، 1388نایی (نک. قائمی، چون سهم
بیگدلی و پورابریشم، چنین حکایت شیخ صنعان (نک. بزرگ) دیده شده است. هم1381؛ نیز امینی، 1389
سالمان و ) و1389) نیز چنین نقدي شده است. کارهاي مشابهی نیز در سندبادنامه (نک. جعفري، 1390

عالم مثل افالطون، ناخودآگاه «) انجام شده است و پورنامداریان هم در مقالۀ 1388ابسال (نک. روضاتیان، 
) به ارتباط عالم دل مولوي و ناخودآگاه جمعی 1390(نک. پورنامداریان، » جمعی یونگ و عالم دل مولوي

د در عرفان بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی یونگ اشاراتی کرده است. بنابراین پژوهشی دربارة فرآیند تفرّ
بایسته است.

نظران است که بر خالف اهل برهان در عرفان طریقۀ معرفت در نزد آن دسته از صاحبعرفان و اسطوره: 
تر اعتماد دارند تا بر عقل و استدالل. این طریقه در بین مسلمین تا حدي کشف حقیقت بر ذوق و اشراق بیش
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است و در نزد سایر اقوام بر حسب تفاوت مراتب و به نسبت ظروف زمانی و مکانی مخصوص صوفیه 
) یا معرفت اهل سرّ Mysticismeسیسم (هاي مختلف دارد که آن همه را امروز تحت عنوان میستیخاص نام

دل به ) بنابراین تکیۀ اصلی در باورها و اعتقادات عرفا بر درون و روح و9: 1369کوب، شناسند. (زرینمی
شناسان نیز در مواجهه با بشر بر همین روح و روان جاي برون و عقل و استدالل است. تأکید بنیادینِ روان

Mythواژة شناسان نیز به عرفان نزدیک است. است. جالب است که مفاهیم مربوط به اسطوره، در باور روان

یعنی بیان حکایت Logosغیرواقعی در مقابل به معناي حکایتMythosکه برابر با اسطوره است، برگرفته از 
) کارل گوستاو یونگ، 201و190: 1385راست است... اسطوره دریافتی شهودي از حقیقت است. (امامی، 

بندي و پردازان برجسته در این زمینه است که به بررسی، طبقهشناس و پزشک سوئیسی، یکی از نظریهروان
هاي ظاهري و باطنی فراوانی با عرفان شرقی دارد. اهیم او مشابهتها پرداخته است و مفگذاري آننام

گونه که در طبیعت اضداد گوناگون وجود دارد، روان انسان نیز ) یونگ معتقد است همان289: 1368(ستاري، 
شناسد و در کشمکش و نبرد بین ها را میمحل اضداد مختلف است و انسان خودآگاه و خردمند این جنبه

) این همان 9: 1388پردازد. (آقاحسینی و خسروي، تقویت نیروهاي مثبت و کنترل نیروهاي منفی میها بهآن
نویسد: برقراري ارتباط میان طور که پورنامداریان میشویم. همانرو میچیزي است که در عرفان با آن روبه

ناآگاه و جامع و غیرتجربی یا به آگاهی و ناآگاهی، که در واقع پیوند میان منِ آگاه و تجربی و جزئی و منِ
تعبیر یونگ میان خود و نفس است، در زمینۀ عقاید صوفیه به رهایی روح از دام تن و دیدار عالم مثال یا 

) عرفا به سبب نیاز به کماالت 256: 1375شود. (پورنامداریان، عالم غیب در ضمن تجارب روحانی تعبیر می
تر در ارتباط و پیوستگی هستند و ناخودآگاه در اقوال و رفتار بیشروحی در سلوك با اندرون و روح خود

ها نیز به همین دلیل در آثار عرفانی نمود فراوانی دارند. واحددوست تایپشود. آرکیتر مشاهده میها بیشآن
دارد، اما هاي عرفانی ما بسی نزدیک بوده و بدان گرایش هاي یونگ به اندیشهآورد: بازیافتنیز به درستی می

تر و گیراتر آورده شده چه را که یونگ در دوران کنونی بر آن دست یافته، در پیشینۀ عرفان، بسی گستردهآن
هاي یونگ را در زمینۀ ها و انگارهاست. براي نمونه اگر شعرهاي عرفانی را بررسی کنیم، سرچشمۀ اندیشه

آوردهاي یونگ به ویژه در ) به هر روي، ره1381:157توانیم ببینیم. (واحددوست، روح و روان آدمی می
شطحیات و توجیه روانی اعمال عارفانه قابل بررسی است. یونگ تحت تأثیر مثُل افالطونی و نظریۀ فالسفۀ 

الگوها به شمار داري کهناشراقی و عرفان هندي، براي انسان یک ناخودآگاه جمعی قائل شد که محلّ نگه
2)1376:73آید. (بتولی، می

ضمیر ناخودآگاه انسان داراي دو الیۀ فردي و جمعی یونگبه نظر ناخودآگاه و ناخودآگاه جمعی: 
ها و مفاهیم دوران کودکی است و الیۀ جمعی داري و باززایش و یادآوري خاطرهاست. الیۀ فردي محلّ نگه

دهد. یونگ ا در خود جاي میمفاهیمی همگانی شامل مضامین بازماندة حیات بشر از نخستین ایام تاکنون ر
عقیده دارد: هر یک از ما داراي شیوة زندگی خاص خود است، ولی به میزان زیادي هم اسیر و نمایندة روح 
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ترین وهفت) ناخودآگاه جمعی در عمیق: بیست1387رسد. (یونگ، ها میجمعی هستیم که عمر آن به قرن
کند و نه حاصل تجربۀ زیرا نه فرد خود آن را کسب میسطح روان جاي دارد؛ براي فرد ناشناخته است؛ 

شخصی اوست، بلکه فطري و همگانی است و برخالف روان فردي، برخوردار از محتویات و رفتارهایی 
) ناخودآگاه جمعیِ بشر به طور 14: 1368کس یکسان است. (یونگ، جا و همهوبیش در همهاست که کم

هاي آن در خواب و تر به آن واقف است. بروز کنشگذارد ولی فرد کمفراوانی در رفتار او نیز تأثیر می
هاي رؤیاگونه مانند ادبیات فراوان است. ذکر این نکته بایسته است که ضمیر ناخودآگاه از دید فعالیت

هاي وجودمان با ترین الیههایی خنثی نیست، بلکه جوهري پویاست که در ژرفکاوي، بایگانی راکد دادهروان
اي همین نظریۀ ترین کمک یونگ به نقد اسطوره) اولین و مهم39: 1387شود. (تایسن، ما دست به گریبان می
هاي فروید را در زمینۀ الگوهاي او بوده است. یونگ براي تکوین این مفهوم، نظریهحافظۀ قومی و کهن

ناهشیار باستانی جمعی است که ناهشیار فردي گسترش داد و اظهار داشت که زیر این ضمیر ناهشیار، ضمیر
نیروهاي پرتوان )179: 1385در میراث روانی همۀ اعضاي خانوادة بشري مشترك است. (گرین و همکاران، 

شناسی، دین، هنر و تمامی فعالیت فرهنگی که انسان هاي بالینی بل در علم اسطورهتنها در تجربهناخودآگاه نه
)480کنند. (همان: کند بروز میبیان میها مکنون ضمیر خود را به لطف آن

نمونه، صورت ازلی، صورت نوعی، صورت الگو، کهن) به کهنarchetypeتایپ (آرکی:و نمادالگوکهن
ها را یونگ، اند و اینهاي ازلی و نوعی در عمق ناخودآگاه بالقوه خفتهترجمه شده است. صورتمثالی و...

) یونگ براي تبیین 208: 1381به یونانی ارکئوس تیپوس است. ( شایگان، تایپنامد. آرکیتایپ میآرکی
گوید: غریزه کششی جسمانی است که به وسیلۀ حواس کند و میمقایسه می» غریزه«الگو آن را با کهن

ادین، هاي نمکنند و اغلب تنها به وسیلۀ نمایهها هم بروز میپردازيشود. البته غرایز به وسیلۀ خیالدریافت می
ها عناصر الگو) کهن96: 1386است. (یونگ، » الگوکهن«سازند و همین بروز غرایز حضور خود را آشکار می

مشترکی هستند که در ناخودآگاه جمعی بشر حضور دارند و داراي ساختاري مشابه در بین افراد بشر از لحاظ 
ها عناصري پویا هستند و به وسیلۀ ند. آنهاي ایستا ندارالگو شکلکارکرد نمادین هستند. ساختارهاي کهن

) طبق نظریۀ یونگ، ناخودآگاه 109کنند. (همان: قواي محرّکه که مانند غرایز خودانگیخته هستند بروز می
3و... است.)Shadow» (سایه«)، Old man» (پیر خردمند«)، Self» (خود«الگوهایی چون جمعی شامل کهن

هاي ناخودآگاهی، همانند سپر کنند. این نمادها، در کنشوششِ نمادها پنهان میالگوها اغلب خود را زیرِ پکهن
معتقد . یونگالگوها استکنند. نماد زبان اسطوره و کهندفاعی براي در امان ماندنِ از خودآگاه عمل می

دي و آشکار اي که افزون بر معانی قراردانامیم یک اصطالح است، یک نام یا نمایهچه ما نمادش میاست: آن
روزمرّة خود داراي معانی متناقضی نیز باشد. نماد شامل چیزي گنگ، ناشناخته یا پنهان از ماست. بنابراین یک 

واسطۀ خود داشته باشد. این شود که چیزي بیش از مفهوم آشکار و بیکلمه، یا یک نمایه هنگامی نمادین می
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اي دقیق مشخّص شود و نه به تواند به گونهکه هرگز نه میتري دارد گسترده» ناخودآگاه«کلمه یا نمایه جنبۀ 
)23طور کامل توضیح داده شود. (همان: 

)، نه تنها مرکز، بلکه در عین حال فضایی است که خودآگاه و ناخودآگاه را با هم Self» (خود«»:خود«
: 1390آگاه است (یونگ، مرکز خود)ego» (من«که آید، چنانشود و مرکز این کلّیت به شمار میشامل می

) 243: 1386آن را بشناسد. (یونگ، » من«)  شیء یا موضوع و مصداق زمانی خودآگاه است که 65-66
شود... میزان انکشاف آن هم اي است که سبب گسترش و رشد بالندة شخصیت میکنندهمرکز تنظیم» خود«

تمامیت روانی ماست که از اقیانوس » خود«دارد... » خود«هاي در توجه به پیام» من«بستگی به خواست 
) در طی قرون، بشر به وجود این مرکز از طریق مکاشفه آگاه 192و244گیرد. (همان: کران روح نشأت میبی

یا بخشی از Baنامیدند، مصریان آن را یا نگاهبان روح درونی انسان میDaimanشده بود. یونانیان آن را 
تر آن را روح کردند و در جوامع بدويها آن را به مثابۀ همزاد انسان تکریم مییانگاشتند و رومروح فرد می

هاي با ایجاد توازن بین همۀ جنبه» خود) «442دانستند. (همان: کرده در حیوان یا بت میمحافظ حلول
ند که کتالش می» خود«کند. بدینسان ناهوشیار براي تمامی ساختمان شخصیت وحدت و ثبات را فراهم می

ترین درونی» خود) «496:  1378پارچگی کامل برساند. (شولتس، هاي مختلف شخصیت را به یکبخش
دهندة اسرار مذهبی، نگهبان، پیرخردمند، روح طبیعت هاي مرد در قالب آموزشهستۀ روان است... در خواب

پارچگی و هماهنگی کلّ ، وحدت و یک»خود«الگوي ) کهن295: 1386کند. (یونگ، و... نمود پیدا می
هاي شخصیت انسان است. از این شخصیت انسان است که حاصل کنار هم قرار گرفتن و توازن تمام قسمت

رسند و انسان شوند و به نقطۀ از تعادل میفرآیندهاي هشیار و ناهشیار همگون می» خود«الگوي رو در کهن
) 20: 1388ي، برند. (آقاحسینی و خسرورا به سوي کامل شدن راه می

نیافته یا وجوه انکارشدة نشده، تحققنمایندة انرژي جنبۀ تاریک، بیان» سایه«الگوي مشهور به کهن»:سایه«
هایی دانست که دربارة توان تمام ویژگیروان است. جایگاه هیوالهاي سرکوفتۀ دنیاي درون است. سایه را می

هایی که انکار تواند بپذیرد. ویژگیو تاري که شخص نمیخود دوست نداریم. به عبارتی، تمام اسرار تیره
اند و در سایۀ ضمیرناخودآگاه فعال هستند. کنیم، ولی کماکان درون ما نهفتهکنکردیم و کوشیدیم تا ریشه

بندد، بلکه به نابودي الگو، شاخصۀ بیماري روانی خاصی است که نه تنها دست و پاي آدم را میاین کهن
کند. این انرژي، نیروي درونی قدرتمند و حیاتی خاص خود را دارد و حاوي مجموعۀ عالیق و تهدید می

: 1390شود. (وگلر، هاي خاص خود است و اگر شناخته و با آن مقابله نشود، نابودگر میسالیق و اولویت
تار آدمی بروز کنند؛ هاي نامناسب و ناپسند ناشی از سایه، میل دارند در خودآگاه و رف) افکار، احساس93-94

کوشد از پراکندگی و کثرت به اعتدال و وحدت رود؛ آدمی مینمی» خیر«چیست به دنبال » شر«آدمی تا نداند 
هر چند واقعاً » سایه«و » خود) «12-9: 1377پذیرد. (یونگ، برسد. این کوشش با تفرّد یا خودیابی صورت می
اند. با وجود این ناپذیر به هم گره خوردهاي جداییه گونهاز هم جدا هستند، ولی همانند احساس و فکر ب
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نامیده » بخشیجنگ رهایی«برند، چیزي که یونگ آن در ستیزه و گریزي دائمی به سر می» سایه«و » خود«
که شخص بتواند عضو جامع و کاملی در اجتماع باشد، الزم است که ) براي این39: 1386است. (یونگ، 

که در سایه قرار دارد، رام کند. این رام کردن با فرو نشاندن و ممانعت کردن از تجلیات خوي حیوانی خود را
(بخش تاریک وجود) در » سایه«تواند با شناخت می» من) «72: 1375گیرد (هال و نوردباي، سایه صورت می

بیش از همه، سایه، ) در وهلۀ اول و 159: 1390برسد. (قشقایی، » خود«سیر کمالی از آن عبور کرده و به 
آورد. (مورنو، هاي مکرر به وجود میآشوب» من«نمایاند... سایه در را باز می» ناآگاه شخصی«محتویات 

کند. یونگ نشان داد که سایۀ بازیافته شناسی تحلیلی نقشی بسیار مهم ایفا میدر روان» سایه) «52-53: 1380
نهاده شده و نامطبوع (یا ناپسند) شخصیت است. اما سایه پسهاي پنهان، وااز ذهن خودآگاه فرد شامل جنبه

هاي بار است، به همان اندازه سایه کیفیتهاي مخرّب و زیانخودآگاه شامل جنبه» منِ«همواره تنها وارونۀ 
خویشتن تا ابتدا سایه را » منِ) «175: 1386هاي خلّاق دارد. (یونگ، چون غرایز طبیعی و انگیزهخوبی هم

)176گونش نکند، پیروز نخواهد شد. (همان: ر خود نسازد و با خود هممقهو
یونگپیمودن مراحل رستگاري و باززایی (سفر) براي غلبه بر سایه ضروري است. در نظریۀ »: قهرمان«

با پژوهش و کندوکاو در ادبیات و اساطیر، رویا و... یونگالگوي قهرمان است. فرآیند فردیت اساس کهن
یابد. فرآیند فردیت، رشد هر چیز دیگري در پیِ  فرآیندي است که طیِ آن فرد در خویشتن تحقق میبیش از 

روانی شخص است براي رسیدن به خودي تفرّد یافته و متعادل. همین تکاملِ خود در روان است که از نظر 
ین فرآیند که اساساً تواند براي تمامی ساختمان شخصیت وحدت و یکپارچگی به ارمغان آورد. ایونگ می

چنین نمود هاي رشد فردي و همالگوي قهرمان که نمایندة دورهها به شیوة کهنشناختی است، در اسطوره
شوند. رشد اجتماعی است، نمودار می

است که باید چون سالکی در راه » من«این » خود«و » من«براي هموار کردن راه و ایجاد ارتباط بین 
ها و با داشتن اشتیاق و جویندگی به تمام ها و پشت سرگذاشتن دشواريد و با تحمل سختیسفر گام بگذار

الگوي الگوي قهرمان (کهن) کهن148: 1390یابد. (قشقایی، که همان حقیقت است، دست» خود«معنا، به 
تکرار این اي قهرمان معموالًتحول و رستگاري) از مفاهیم تکرار شدة اساطیر ایرانی است. سفر اسطوره

ي یگانه نامید. یک قهرمان از زندگی توان آن را هستۀ اسطورهجدایی، تشرّف و بازگشت، که می«الگوست: 
کند: با نیروهاي الطّبیعه را آغاز میهاي ماوراءآمیز به حیطۀ شگفتیکشد و سفري مخاطرهروزمره دست می

می یابد. هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و شود و به پیروزي قطعی دست رو میشگفت در آن جا روبه
) پس، این 40: 1387(کمپبل، » راز، قهرمان نیروي آن را دارد که به یارانش برکت و فضل عنایت کند.

گیرد که در آن باید به میوجو(کاوش): قهرمان سفري طوالنی در پیش.جست1الگو سه مرحله دارد: کهن
پاسخ را حل کند، و بر موانعی غلبه ناپذیر غلبه کند تا مملکت را ي بیکارهاي ناممکن دست بزند، معماها

. پاگشایی(نوآموزي): قهرمان در گذر از جهل و خامی به بلوغ اجتماعی و معنوي، یعنی براي 2نجات دهد. 
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هاي بسیار دشواري را از سر اش، آزمونعیاري از گروه اجتماعینیل به پختگی و تبدیل شدن به عضو تمام
) بازگشت. 3) تغییر، و (2) جدایی، (1گذراند. پاگشایی در اغلب موارد شامل سه مرحلۀ مجزاست: (یم

. بالگردان(فداکاري و ایثار): 3لگوي مرگ و تولّد دوباره. ااي است از کهنوجو گونهپاگشایی مانند جست
خیزي گناهان مردم را بدهد و حاصلقهرمان که سعادت قبیله یا ملّت به او وابسته است، باید بمیرد تا کفّارة

)166: 1385را به زمین برگرداند. (گرین و همکاران، 
تفرّد «است، » )ego(من«فرآیند کشف هماهنگی روانی را که فراتر از یونگ»: فرآیند تفرّد«

)(individuation «تحققِّ الگوي اصلیکهن» خود«به عنوان محور تنظیم روان. » خود«نامد؛ یعنی دیدن می ،
فرآیند فردیت و در واقع سازش )145و144: 1384استعدادهاي نهفته و انسجام شخصیت است. (نک. کوپ، 

دار شدن شخصیت و رنج ناشی از آن معموالً با جریحه» خود«خودآگاه با مرکز درونی خود (هستۀ روانی) یا 
: 1386است. (یونگ، » فراخوان«شود، اما نوعی شود. این تکان اولیه اگر چه اغلب تشخیص داده نمیآغاز می

فرد که یک فرد را از سایر اعضاي نوع » خود«هایی از ) تفرّد بزرگ شدن روانی است، فرآیند کشف جنبه253
، آگاهانه »خود«شدن یعنی فرد باید در فرآیند پخته–کند. تفرّد اساساً فرآیند بازشناسی است او متمایز می

کل خود را بازشناسد. این خودشناسی مستلزم شجاعت و صداقت -هم مثبت و هم منفیِ-هاي مختلفجنبه
که فرد بتواند انسانی متعادل شود ضرورت تام دارد. (گرین و همکاران، اي است، اما براي آنالعادهخارق
ه کرده، خود باید بتواند به دقّت و بدون قصد و غرض به کشش درونی بالندگی توج» من) «181-182: 1385

) بنا به نظر پروفسور یونگ هر موجود بشري اساساً داراي احساس 246-245: 1386را وقف آن کند. (یونگ، 
یعنی تمامیت روانی » خود«تمامیت است. یعنی یک احساس بسیار قوي و بسیار کامل از خود. و از همین 

)192کند. (همان: یتراوش م» من«یافتۀ است که در روند رشد فرد، خودآگاه فردیت
شناسی تحلیلی در این مقدمه دربارة مفاهیم نظري این پژوهش نکاتی گفته شد. بنابراین در روان

باشد و نتواند آن را شناسایی و بر آن » سایه«هر چه تحت سیطرة » قهرمان«شخصیت به عنوان » منِ«یونگ، 
و غلبۀ بر آن نیازمند توجه به » سایه«گیرد. شناخت نمیاو شکل» تفرّد«غلبه کند و آن را تحت کنترل درآورد، 

کند که شناسیِ یونگ راهی را آغاز میدر روان» من«چون است. از سویی در عرفان سالک هم» خود«هاي پیام
وجو است براي رسیدن (قهرمان) در جست» من«هستند. » قهرمان«الگوي به حق برسد. پس هر دو نماد کهن

آغازد. در تعالیم عرفانی باشد، و نوعی سفر پرفراز و نشیبِ درونی می» خود«اش به باید توجهو » تفرّد«به 
وجوگر (قهرمان) براي درك حقیقت زندگی باید تمام بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی نیز سالک جست

هاي او حرکت کند.اش به حق باشد و به دنبال پیامتوجه
»سایه«لگوي اایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی به عنوانِ کهندر باور ب» نفس«کارکرد 

(قهرمان) از » من«اي که دارد سبب دوري است که با صفات ذمیمه» سایه«الگوي در آراي یونگ این کهن
(قهرمان) باید بر آن غلبه کند. در اقوال » من«کند و (قهرمان) را گمراه می» من«شود و به تعبیري می» خود«
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» حق«وجوگر در درك جست» سالک«اش مانع است که با صفات ذمیمه» نفس«ید و ابوالحسن نیز این بایز
بودن، مکّار بودن، طالب هوا و کنندهگمراه» سایه«هاي غلبه کند. از ویژگی» نفس«باید بر » سالک«است و 

خش پست و حیوانی تر ما) بالگوي سایه (خود تاریکهوس بودن، خودبینی و دشمنی و...  است. کهن
آلود است. این صفات در شده، غیراخالقی و هوسهاي منعشخصیت است و شامل تمامی امیال و فعالیت

شود.. ذکر این نکته بایسته است که در تصوف، به نسبت داده می» نفس«عرفان بایزید و ابوالحسن به 
شود و در برترین نفسِ اماره نامیده میترین مرتبه، نفس، اند. در خصیصخصوص براي نفس سه مرتبه قائل

مرتبه نفس مطمئنه و حالت نفس در میان این دو نفس لوامه است. انسان در حالت عادي و شرایط طبیعی در 
مرتبۀ نفس لوامه است یعنی موجودي میان نور و ظلمت یا حیوان و فرشته. در این حالت او حق و باطل را 

ب جنبۀ ظلمانی وحیوانی وجود خویش مرتکب ناشایستی شود، به دهد و اگر گاهی به سبتشخیص می
کند. در مرتبۀ نفس اماره جنبۀ ناشایستگی فعل و فکر خویش آگاه است و خود را به سبب آن مالمت می

هاي حیوانی و ظلمانی هستی انسان بر وي غالب است. در این حال انسان میل به طبیعت حیوانی و خواست
هاي حسی که خود منبع شرور و اخالق ذمیمه است چنان او را به ها و شهوتلذّتجسمانی دارد و کسب

کند که پرواي حق و حقیقت ندارد و حتی احساس شرمندگی از ارتکاب بد و ناشایست خود مشغول می
منش نفسِ اماره است که به قول کی» نفس«) در این پژوهش منظور از 266: 1375ندارد. (پورنامداریان، 

دانند وع اخالق ناشایسته و در حقیقت مرکز اخالق ذمیمه و زشت است و عارفان آن را مقابل روح میمجم
) 855: 1366منش، اي است در قالب انسان که مبدأ علم و معرفت و منشأ صفات پسندیده است. (کیکه لطیفه

شود.ابوالحسن خرقانی اشاره میدر اقوال بایزید بسطامی و » نفس«و » سایه«جا به یگانگیِ با این توضیح این
آنکه دوستی دنیا از دل او بیرون «[ابوالحسن] گفت » دوستان وي را چه عالمتست؟«پرسیدند که 

چون لزوم در قول ذکر شده از ابوالحسن خرقانی لزوم ترك دنیا هم)338: 1384، 2کدکنی(شفیعی». رود
در اندیشۀ » تفرّد«این موضوع در عرفان شایع است و در راه در اندیشۀ یونگ آمده است.» سایه«توجهی به بی

نشدن یک اصل است.» سایه«یونگ نیز مغلوب 
اگر آتشی از تنور تو در جامۀ تو افتد تو زود کوشی تا بکُشی. روا داري که «شیخ [ابوالحسن] گفت 

) کبر و 344(همان: !» ا بسوزدآتش کبر و حسد و ریا در دل تو قرار گیرد که این آتشی است که دین تو ر
در روان است که هرگاه بر من(قهرمان) و اندیشۀ او چیره شود او را از » سایه«هاي حسد و ریا از ویژگی

کند.دارد. ابوالحسن خرقانی نیز براي رسیدن به حق این مهم را سفارش میباز می» تفرّد«رسیدن به 
و اگر ورد یکی روز داري سه روز، و اگر سه روز بکوشدر گرسنگی چندان شیخ [ابوالحسن] گفت: 

) ریاضت 350فزاي تا چهل روز را تا بسالی آنگاه چیزي پیدا آید چون ماري... (همان: داري چهار روز، و می
و » سایه«در عرفان به طور کلی براي توجه به حق است. ریاضت براي نفس هم چون توجه نکردن به فرمان 
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اند: بایزید را گفتند به چه چیز ظریۀ یونگ است. به همین سیاق نیز قولی از بایزید نقل کردهرام کردن آن در ن
)242: 1384، 1کدکنیشفیعی»(به تنی برهنه و شکمی گرسنه از همه«معرفت را یافتی؟ گفت: 

ر مردان بود. کاآفت از دل جدا کردن[ابوالحسن] گفت: نماز کردن و روزه داشتن کار عابدان بود، اما 
) نکتۀ اصلی از قول ابوالحسن خرقانی لزوم دوري فرمان نفس از روح سالک 350: 1384، 2کدکنی(شفیعی

نشدن و غلبه یافتن بر در اندیشۀ یونگ چون آفتی است که در صورت رام» سایه«چون است. نفسی که هم
دور خواهد کرد.» تفرّد«قهرمان) او را از »(من«اندیشۀ 

کلیدان ال اله الّا اهللا چهار چیز است: زبانی به دور از دروغ و غیبت و دلی به دور از «...زید گفت: بای
-185: 1384، 1کدکنی(شفیعی» مکر و خیانت و شکمی دور از حرام و شبهه و عملی دور از هوا و بدعت.

) بایزید 314-313. (نک. همان: ) این قول به طور مشابه یک بار دیگر نیز از زبان بایزید نقل شده است186
چون دروغ و غیبت و دوري از مکر و خیانت و رمز رسیدن به حق را دوري از امور نفسانی پلید هم

است که در صورت غلبۀ » سایه«ها در اندیشۀ روانی یونگ اعمال داند. اینخوري و طرد هوا و... میحرام
باز » تفرّد«شود و او را از رسیدن به هاي من (قهرمان) میبر روح من (قهرمان) این اعمال از مشخصه» سایه«

ها در راه حق دوري کند.دارد. پس سالک قهرمان باید از آنمی
آنگاه که عیوبِ نفس خویش را «بایزید را گفتند مرد چه هنگام درین کار به مقام مردان رسد؟ گفت: 

) این قول از بایزید در جاي دیگر هم به 315: 1384، 1نیکدک(شفیعی». بشناسد و همت او بر آن استوار باشد
راه آغازین براي کنترل و رام کردن آن » سایه«) در نظریۀ یونگ شناخت 239طور مشابه آمده است. (همان: 

گام بردارد. بایزید هم شناخت عیوب نفس را » تفرّد«قهرمان)  بتواند با تسلّط بر آن در  راه »(من«است تا 
داند.  به مقام مردان راه حق را بایسته میبراي رسیدن

هر چیز را عالج کردم، چیزي دشوارتر از معالجۀ نفس من نبود؛ با «گفت: ... از بایزید شنیدم که می
کردن سایه و ) در نظریۀ یونگ نبرد براي رام320(همان: » این که هر چیز در نظرِ من خوارتر از آن نبود.

سایه«ۀ اجزاي روان کاري سخت است که من (قهرمان) باید با تالش روحی و شناخت همگام کردنش با بقی «
به این کار دست بزند. در اندیشۀ بایزید هم نبرد نفسِ بدخو دشوار و معالجۀ آن به منظور افتادنش در راه حق 

دشوار است.
ترین ا، براي نفس خویش، سختهاي خدگاه باشد که از میانِ عقوبت«گفت: ... از بایزید شنیدم که می

» من«بدي کردن آن با » سایه«ظر یونگ دربارة ندر » جویم بس که این نفس با من بد کرده است...ها را میآن
هاي آن دانسته شده است. در اندیشۀ بایزید هم بدي کردن نفس با منِ بایزید در راه (قهرمان) از ویژگی

اي منحرف نشدن از راه حق آن را عقوبت و ریاضت دهد.سلوك به سوي حق سبب شده است که وي بر
ارزش دانستن و اعتنایی ورزیدن و بیکردن، فراموش کردن و بیها بر رامبایزید در بسیاري از جاي

داند. یونگ نیز براي غلبۀ بر نفس سخن رانده است و آن را در راه رسیدن به حق براي سالک بایسته می
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سفارش » سایه«و کسب آرامش و تمامیت روانی به انجام این اعمال براي رام کردن » دتفر«رسیدن روان به 
بینیم:کند. در این جا برخی از سخنان بایزید را در این رابطه میمی

صدیق ... بر نفس خویش ) «237(همان: »به هنگام فراموشی نفس خویش آفریدگار نفس را یاد کردم.«
همان: »(نفسِ تو ستور توست؛ رها مکنش در راه تا با آرزویش بماند در راه.) «228همان: »( لگام خوف زده.

جوي،و دوستی او را در کامِ او را در خالف کامِ خویش می«همان) »(سوارة دل باش و پیادة نفس) «221
که دشمنیِ نفسِ خود، زیرا که به هنگامِ مخالفت کام است که او شناخته است و به هنگام دشمنی نفس است

کشاندم و نفس پیوسته نفسِ خویش را به سوي او [حق تعالی] می) «219(همان: » شود.دوست داشته می
) 215(همان: » خندید.کشانید و میگریست تا چنان شد که او مرا به سوي وي میمی

انسان که در اقوال و رفتار بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی عاملی است در درون» نفس«بنابراین 
هاي ذکر کشد. بنا به ویژگیشود و سالک راه حق (قهرمان) را به بیراهه میسبب بروز اعمال ناشایست می

» من«است که موجب دوري » سایه«الگوي در عرفان بایزید و ابوالحسن کارکرد نمادین کهن» نفس«شده 
(قهرمان) به » من«(قهرمان) وجود دارد، » من«بر » سایه«شود. و تا زمانی که این غلبۀ می» خود«(قهرمان) از 

رسد.نمی» تفرّد«(قهرمان) به » من«گیرد؛ در نتیجه را نمیهاي آنکند و پیامتوجه نمی» خود«
هاي بایزید و ابوالحسن در دیدگاه» سایه«براي رهایی از » خود«هاي توجه به پیام

(قهرمان) نسبت به سایه و غلبۀ بر آن » من«خت سبب شنا» خود«هاي در نظریۀ یونگ توجه به پیام
هاي درون و ناخودآگاه است که دست سالک شود و در عرفان بایزید و ابوالحسن نیز توجه به پیاممی

به » سایه«شناسی تحلیلی یونگ، انجام اعمال پیشنهادي برد. در روانگیرد و به سوي حق می(قهرمان) را می
گوش داد. این برداشت در عرفان بایزید و » خود«هاي ساند. پس باید به پیامرمی(قهرمان) زیان» من«

که » تفرّد«هاي حق از درون و دوري از نفس بازتاب یافته است. براي ایجاد ابوالحسن نیز با توجه به پیام
د و سپس آن را بشناس» سایه«بتواند » من«(قهرمان) به بار خواهد آورد، باید » من«آرامش روحی و روانی در 

شود:را رام و مغلوب کند. اینک به شاهدهاي از اقوال بایزید و ابوالحسن در این روش اشاره می
غریب نه آنست که تنش در این جهان غریبست، بل « [ابوالحسن] گفت » غریب کیست؟«پرسیدند که 

) در 338: 1384، 2دکنیک(شفیعی» که غریب آنست که دلش در تن غریب بود، و سرّش در دل غریب بود.
جا ابوالحسن خرقانی نیز معتقد شود. در اینمی» تفرّد«سبب افتادن در راه » خود«نظریۀ یونگ لزوم توجه به 

هاي آن توجه کند تا در برابر حق غریب نباشد.است سالک باید به سرّ درونی و دل بها دهد و به پیام
مشغولی دل از سه چیز خیزد: از چشم و «لحسن] گفت که [ابوا» وسواس از چه خیزد؟«پرسیدند که 

گوش و لقمه. به چشم چیزي بینی که نباید دل را مشغول کند؛ و به گوش چیزي شنوي که نباید دل را 
) به طور کلّی در نگاهی یونگی هیچ 339(همان: » مشغول کند؛ و لقمۀ حرام دل را بیاالید وسواس پدید آید.

» من«بازدارد که اگر چنین شود » خود«قهرمان) را از توجه به »(من«مده است نباید برآ» سایه«عنصر که از 
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ماند. در این مثال هم ابوالحسن خرقانی معتقد است که چیزي نباید سبب باز می» تفرّد«(قهرمان) ار رسیدن به 
مشغولیت دل شود زیرا توجه به آن در راه حق ضروري است.

آنکه سخن از دل گوید، یعنی آنکه «گوي کیست؟ [ابوالحسن] گفت رید راستم«شیخ را پرسیدند که 
بتواند بر » خود«هاي مختلف روان به عقیدة یونگ هرگاه ) در کارکردهاي بخش339همان: ».(در دلش باشد

در حرکت است. در این نمونه » تفرّد«اوضاع روان مسلّط باشد و اعمال و رفتار را کنترل کند، به سمت 
چون سخن گفتن باشد نه نفس و هم از لحسن نیز معتقد است که دل باید فرمانرواي اعمال و رفتار همابوا

این راه است که سالک به سوي حق در حرکت خواهد بود. در دو نمونۀ بعدي نیز ابوالحسن به چنین چیزي 
[ابوالحسن » ه باشد؟هر کرا هستی خداي بر دل غالب آمده باشد نشانی وي چ«کند: پرسیدند که تأکید می

از فرق تا قدم وي همه به هستی خداي اقرار کنند، دستش و پایش [وچشمش در] شستن و رفتن و «گفت] 
، اگر »لیلی«، چنانکه مجنون، به هر که برسیدي گفتی »اهللا«دیدن تا آن بادي که از بینی وي بیرون آید گوید که 

». انا لیلی و لیلی انا«ردم و کاه و گوسپند، به جایی که گفتی بر زمین رسیدي و اگر به دریا یا به دیوار، به م
بدانکه زبان «[ابوالحسن] گفت ». به چه دانیم که [زبان با] اندرون یک است«) پرسیدند که 341-340(همان: 

اند: دل دیگست واو هم یکی باشد. هر که را زبان پراگنده بود دلیل بود که دل او پراگنده بود. بزرگان گفته
زبان کفلیز، هر چه در دیگ باشد به کفلیز همان برآید. دل دریاست زبان ساحل؛ چون دریا موج کند به 

)342همان: ».(ساحل همان اندازد که در دریا بود
اند که دل نگاه دارند و شیخ ابوالحسن علی بن احمد الخرقانی، چنین گفته است: خداوندان دل کسانی

بیند ندیشۀ دل ایشان همه یاد خداوند بود جلّ جالله؛ و چه خوشتر از آنکه خداوند میاند که ادالن کسانیبی
) در نظریۀ یونگ لزوم 343که بر دل وي جز یاد حقّ نباشد و هر چه مادون اوست بر دل او نگذرد. (همان: 

بوالحسن نیز توجه روان سفارش شده است. در نظر ا» تفرّد«هاي آن در راه رسیدن به و پیام» خود«توجه به 
درونی به حق همان کارکرد را دارد.

خداوند... گروهی را به دوستی گرفته است و در زاویه نشانده است و گفته است در من «شیخ گفت 
هاي حق. نشینی در عرفان براي توجه درونی به حق است و درك پیام) اصول گوشه344همان: »(نگریتهمی

».تفرّد«در راه » خود«هاي شنهادي یونگ براي درك پیامراهی است چونان راه پی
هرگاه نَفسِ آدمی به یاري دل او «...مردي از بایزید پرسید دربارة رفتن بر روي هوا. بایزید گفت: 

و دلش، از رهگذر حسنِ ظن او به پروردگارش، شاد گردد و نسبت به ارادة خویش نیکو گمان نیکی پذیرد
با مشیت آفریدگارش پیوند یابد و خواست او خواست ایزد تعالی شود و چون درنگرد، شود و ارادة او

نگریستن او به موافقت خداي تعالی باشد و به رفعت االهی، دلش بلندي گیرد و به قدرت خدایش نَفسِ او 
ه خداي اي به مشیت االهی هر جاي که خواهد رود و به علم و قدرت هر جاي کجنبش کند، چنین بنده



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال7260

) این مطلب از بایزید هم شباهت دارد به رام 164-163: 1384، 1کدکنیخواهد فرود آید...(شفیعی
در نظریۀ یونگ.» سایه«کردن

کمتر صفتی از صفات عارف این است که صفات حق و جنسِ ربوبیت «گفت: شنیدم که [بایزید] می
درون است » خود«چون جریان یافتن نداي ت حق، هم) جریان یافتن صفا172(همان: » در او جریان یابد.

هاي آید نیز لزوم توجه به پیامهایی که از قول بایزید در پی میدر نمونه». تفرّد«(قهرمان) در راه » من«براي 
آید:و نور هدایت آن و خوار کردن نفس در برابر آن می» خود«

» کار کند نیازمند آن است که نورِ ذات با او باشد.هرکه از نفسِ خویش علم ازل آش«و [بایزید] گفت: 
چندان خداي را دوست داشتم که دشمنِ نفس خویش شدم و دنیا را دشمن «) ...بایزید گفت: 177(همان: 

گرفتم تا خداي را دوست بدارم و دنیا را ترك کردم تا به خداي رسیدم و خالق را بر مخلوقان برگزیدم تا به 
)183(همان: » اي ابوموسی! همانا که مؤمن نفس ندارد.«)... بایزید گفت: 181ن: (هما» او انس گرفتم.

هاي نکتۀ قابل اهمیت در عرفان بایزید و ابوالحسن خرقانی گفتگوي درونی است با حق و درك پیام
ارتباط با هاي آن در نظریۀ یونگ است که از طریقو پیام» خود«درونی. این نکته کامالً شبیه به توجه به 

شود. بایزید بارها گفته است که در خواب با خداوند گفتگو کرده است و ابوالحسن نیز ناخودآگاه حاصل می
از گفت و شنود خویش با حق مطالبی را آورده است. الته باید ذکر کرد که این گفتگوهاي درونی اغلب در 

ترین وجوه عرفانی ارتباط با وي یک از مهمافتد. به هر رحالت ناخودآگاه همچون خواب و خلسه اتفاق می
غیب است که در عرفان اسالمی نیز برجسته است. این نوع کشف و شهودات درونی در نقدي یونگی بر 

هاي آن استوار است:ارتباط با ناخودآگاه و درك پیام
الهی، مرا «تم گف» بندة من، چه بایدت؟ بخواه.«خداوند بر دل من ندا کردشیخ [ابوالحسن] گفت: 
) [منِ ابوالحسن]گفتم: الهی، پنجاه سالست تا 346: 1384، 2کدکنیشفیعی»(بودن تو نه بس که دیگر خواهم؟

همان: »(ام. دست که پیش است؟پیش از آدم تو را به دوستی گرفته« که در سرّم ندا شنیدمدر محبت توم. 
اگر مرا خواهی پاك باش که من پاکم، «یدم در سرّ خودشنبائی. الهی، مرا تو می«) [منِ ابوالحسن]گفتم: 347

خداوند، جلّ جالله، بر دل من ندا ) شیخ ابوالحسن گفت: 347همان: ».( نیاز باش از خلق که من بی نیازمبی
مولی بر دل من ندا کرد) شیخ [ابوالحسن] گفت: 348(همان: » مالند...بندة من، اینها که دست تو می«که کرد

بندة من، مهمهن «که خداوند، جلّ جالله بر دل من ندا کرد) شیخ [ابوالحسن] گفت: 348(همان: و گفت...
بندة من، مرا با تو «که فرمودمولی تعالی بر دل من ندا می)شیخ [ابوالحسن] گفت: 348همان: »...(مرا حق گزار

همه مردم ا در خواب دیدم. مرا گفترب العزه ر«) ...بایزید گفت: 349(همان: » مخاطبه به چهار چیز است:...
رب العزّه «اند که گفت: ) از بایزید آورده184: 1384، 1کدکنی(شفیعی» طلبی.طلبند جز تو که مرا میاز من می

من از حق گفتآن خواهم که نخواهم جز آنچه تو خواهی. گفتم؟ خواهیگفت چه می. را در خواب دیدم
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العزّه را در خواب رب «اند که گفت: ) از بایزید... آورده208-207(همان: »توام، چونان که تو از آنِ منی.
)209(همان: » خویش را برجاي نه و نزد من آي!گفتیا بار خدا! راه به تو چگونه است؟ گفتم. پس دیدم

گیري نتیجه
(سالک = » من«هاي این پژوهش روشن شد، به اعتقاد بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی بنابر یافته

قهرمان) براي رسیدن به حق و دوستی با آن باید بر نفس سخت گیري کند و به پیام هاي حق توجه کند و آن 
وجوي رستگاري است که یونگ آن به جست» قهرمان«الگوي را به کار بندد. در نظریۀ یونگ نیز عنوان کهن

ترین آن در مان) با موانعی مواجه است که برجستهنامد. در این سفر درونی سالک (قهرمی» تفرّد«را فرآیند 
(سایه) » نفس«در آراي یونگ است. » سایه«الگوي است که نماد کهن» نفس«عرفان بایزید و ابوالحسن

دارد. سالک را از رستگاري و رسیدن به حق (تفرّد) باز می») من«کننده است و سالک (قهرمان و گمراه
(خود) توجه کند. غالباً شناخت » حق = دل«هاي (سایه) باید به پیام» نفس«بر (قهرمان) براي شناخت و غلبه 

کوشد این صفات را توجیه یا فرافکنی کند، سالک (سایه) در درون بسیار سخت است و انسان می» نفس«
ع دهندة راه است. این فرآیند کشف موانهاي حق (خود) است و نشانگشایی(قهرمان) نیازمند هدایت و راه

مایۀ اساسیِ نجات است، در آراي براي رسیدن به حق (خود) که در اقوال و رفتار بایزید و ابوالحسن بن
شود و به آرامش روحی بالغ می» من«شود و در صورت تحقّق آن شناخته می» تفرّد«یونگ با نامِ فرآیند 

یابد.می» فردیت«رسد و به اصطالح می
ها:یادداشت

کدکنی دربارة بایزید و ابوالحسن خرقانی در یک سال شده از شفیعیدو کتاب انتخاباز آن رو که هر.1
آمد منظور کتابِ 1کدکنی اگر عدد خانوادگی شفیعیبه چاپ رسید، در ذکر منبع داخل متن، پس از نام

دریا: از نوشته بر« آمد منظور کتابِ 2است و اگر عدد » دفترروشنایی: از میراث عرفانی بایزید بسطامی«
است.» میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی

: 1386اي نگاه کنید به: یونگ، شناسی و نقد اسطورهتر دربارة اسطوره و اسطوره. براي اطّالعات بیش2
-267: 1388؛ شمیسا، 172-168و 161-159: 1385؛ گرین و همکاران، 201-189: 1385؛ امامی، 15-239

. 127-21: 1381ست، ؛ واحددو13-1: 1384؛ کوپ، 286
پور. چاپ چهارم. . ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیلاسطوره). 1387روتون، ك. ك. (نیز نگاه کنید به: 

. تهران: سروش. صص اسطوره، بیان نمادین). 1377پور، ابوالقاسم. (اسماعیل؛ 59-3تهران: مرکز. صص 
ول و دوم. چاپ دهم. تهران: مؤسسۀ انتشارات . جلد انقد ادبی). 1392کوب، عبدالحسین. (زرین؛ 13-64

نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، خمسه ). 1385زمرّدي، حمیرا. (؛ 696-694امیرکبیر. صص 
هاي اساطیري نهادینه). 1387واحددوست، مهوش. (نوزده.؛ -. تهران: زوار. صص یازدهالطیرنظامی و منطق

شناسی و اسطوره). 1384پاینده، حسین. (؛ 19-15دوم. تهران: سروش. صص. چاپ در شاهنامۀ فردوسی
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. چاپ شده در مجموعه مقاالت اسطوره و اي مدرنگیري اسطورهمطالعات فرهنگی: تبیین یونگ از شکل
. چاپ شده در ادبیات و اسطوره). 1390فراي، نورتروپ. (؛ 39-31ادبیات. چاپ دوم. تهران: سمت. صص 

. 126-101ت اسطوره و رمز. ترجمۀ جالل ستاري. چاپ چهارم. تهران: سروش. صص مجموعه مقاال
) .6-3. چاپ دوم. تهران: سمت. صصتاریخ اساطیري ایران). 1376آموزگار، ژاله . .الموسی، خلیل
. 93-88. صص 28ترجمۀ موسی بیدج. چاپ شده در شعر. شمارة ». اسطوره در شعر معاصر عرب). «1379(
فرد. چاپ دوم. . ترجمۀ مصطفی عابدینیهاي نقد ادبیها و روشدرآمدي بر نظریه). 1389ارلز. (برسلر، چ

هاي تحلیل میتوس). «1392خانیانی. (اکبر سامپایین، مصطفی و علیملک. 133-132تهران: نیلوفر. صص 
انشگاه شیراز. سال مجلۀ شعر پژوهی (بوستان ادب) د». روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

.153-152. صص 18پنجم. شمارة چهارم. پیاپی 
؛ 155-15؛239-15: 1386الگوها نگاه کنید به: یونگ، تر دربارة ناخودآگاه و کهنبراي اطّالعات بیش. 3

-204: 1381شایگان، ؛ 193-192: 1385امامی، ؛168-161: 1385؛ گرین و همکاران، 101-11: 1390وگلر، 
210 .

. ترجمۀ مصطفی هاي نقد ادبیها و روشدرآمدي بر نظریه). 1389برسلر، چارلز. (گاه کنید به: نیز ن
شناختی متن نقد روان). 1382غیاثی، محمدتقی. (.183-173فرد. چاپ دوم. تهران: نیلوفر. صص عابدینی

تحلیل اساطیريِ ). «1391پائین. (اکبر و مصطفی ملکخانیانی، علیسام. 33-26. تهران: نگاه. صص ادبی
زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز. ». حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه بر پایۀ نظریۀ یونگ و نورتروپ فراي

.42-30و 28-25. صص 226، شمارة مسلسل 65سال
منابع:

اي آب براينمادشناسی داستان مرد درویشی که کوزه). «1388آقاحسینی، حسین و اشرف خسروي. (- 
.28-7ادب پژوهی. شماره نهم. صص». خلیفه برد (از مثنوي موالنا)

. با تجدید نظر و ویرایش جدید. چاپ سوم. هاي نقد ادبیمبانی و روش). 1385امامی، نصراهللا. (- 
تهران: نشر جامی. 

تحلیل اسطورة قهرمان در داستان ضحاك و فریدون بر اساس نظریۀ ). «1381امینی، محمدرضا. (- 
).34مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره هفدهم، شماره دوم. (پیاپی. »یونگ

شناختی نظریه یونگ).با یونگ و سهروردي (مبانی فلسفی و عصب).1376بتولی، سید محمد علی. (- 
.تهران: اطالعات

ساس نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان بر ا). «1390بزرگ بیگدلی، سعید و احسان پورابریشم. (- 
- 9. صص 23ش-7شناختی. س فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره». یونگ"فرآیند فردیت"نظریه 

38.
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. چاپ چهارم. تهران: انتشارات هاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستان). 1375پورنامداریان، تقی. (- 
علمی و فرهنگی.

زبان ». ن، ناخودآگاه جمعی یونگ و عالم دل مولويعالم مثُل افالطو). «1390.................................. (- 
-31نامۀ دکتر تورج رهنما). تهران: انتشارات دانشگاه تهران. صصو ادبیات در افق بینافرهنگی (جشن

50.
زاده و فاطمه حسینی. تهران: هاي نقد ادبی معاصر. ترجمۀ مازیار حسین). نظریه1387تایسن، لُیس. (- 

ین.نگاه امروز/حکایت قلم نو
فرایند فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت ). «1389تسلیمی، علی و سید مجتبی میرمیران. (- 

.48-29ادب پژوهی. شماره چهاردهم. صص ». رستم
ادب پژوهی. شماره ». شناسی یونگتحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان). «1389جعفري، طیبه. (- 

.118-103دوازدهم. صص 
رمزگشایی قصه سالمان و ابسال حنین بن اسحاق بر اساس ). «1388(روضاتیان، سیده مریم.- 

.106-97. صص 1فنون ادبی دانشگاه اصفهان. سال اول. شماره ». الگوهاي یونگکهن
. چاپ ششم. تهران: مؤسسۀ انتشارات ارزش میراث صوفیه). 1369کوب، عبدالحسین. (زرین- 

امیرکبیر.
. تهران: توس. پژوهشی در هزارافسانافسون شهرزاد،). 1368ستاري، جالل. (- 
. چاپ پنجم. تهران: امیرکبیر.هاي ذهنی و خاطرة ازلیبت). 1381شایگان، داریوش. (- 
. چاپ دوم. تهران: دفترروشنایی: از میراث عرفانی بایزید بسطامی). 1384کدکنی، محمدرضا. (شفیعی- 

سخن.
. چاپ نوشته بر دریا: از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی). 1384. (.................................................- 

اول. تهران: سخن. 
. چاپ سوم از ویرایش دوم. تهران: نشر میترا.نقد ادبی). 1388شمیسا، سیروس. (- 
اکبر سیف. . ترجمه علیشناسی نوینتاریخ روان). 1378آلن شولتس. (پی و سیدنیشولتس، دوان- 

وران.چاپ ششم. تهران: د
اي تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنایی غزنوي بر اساس روش نقد اسطوره). «1388قائمی، فرزاد. (- 

.1پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء (س). سال اول، شماره -دوفصلنامه علمی». (کهن الگویی)
فصلنامۀ ». هاي عطارالگوي سایه و انطباق آن با نفس در مثنويبررسی کهن). «1390قشقایی، سعید. (- 

.164-143. صص 25. شماره 7شناختی. سالادبیات عرفانی و اسطوره
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ي شادي خسروپناه. چاپ سوم. مشهد: نشر گل . ترجمهقهرمان هزار چهره). 1387کمپبل، جوزف. (- 
آفتاب.

. ترجمه محمد دهقانی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.اسطوره). 1384کوپ، الرنس. (- 
. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.پرتو عرفان). 1366نش، عباس. (مکی- 
. ترجمۀ فرزانه مبانی نقد ادبی). 1385گرین، ویلفرید. لیبِر، ارل. مورگان، لی. ویلینگهم، جان. (- 

طاهري. چاپ چهارم. تهران: نیلوفر.
جویی. چاپ دوم. تهران: داریوش مهر. ترجمهیونگ، خدایانان و انسان مدرن). 1380مورنو، آنتونیو. (- 

مرکز.
. تهران: سروش.شناسیرویکردهاي علمی به اسطوره). 1381واحددوست، مهوش. (- 
. ترجمۀ عباس اکبري. چاپ دوم. نامهاي در داستان و فیلمساختار اسطوره). 1390وگلر، کریستوفر. (- 

تهران: انتشارات نیلوفر.
. ترجمه محمدحسین بانی روانشناسی تحلیلی یونگم). 1375جی نوردباي. (اس و ورنونهال، کالوین- 

معلّم.مقبل. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت
. ترجمه پروین فرامرزي. مشهد: آستان قدس چهار صورت مثالی). 1368یونگ، کارل گوستاو. (- 

رضوي. 
تهران: نشر افکار.. ترجمه رضا رضایی. تحلیل رؤیا). 1377..................................... (- 
. ترجمه محمدعلی امیري. چاپ شناسی ضمیر ناخودآگاهروان). 1385..................................... (- 

چهارم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
. ترجمۀ محمود سلطانیه. چاپ ششم. تهران: انسان و سمبلهایش). 1386..................................... (- 

جام.
. ترجمۀ سپیده حبیب. تهران: سمینار یونگ دربارة زرتشت نیچه). 1387..................................... (- 

کاروان.
. ترجمۀ محمود بهفروزي. تهران: جامی. شناسی و کیمیاگريروان). 1390.................................... (- 
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انصاري با سلّمی نیشابوريالصوفیۀ خواجۀ عبداهللا بررسی طبقات
مهدي ملک ثابت
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
1مهدي منصوري

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
چکیده

اي است که مسلمانان از این شیوه در طبقه بندي شیوه نگارش طبقاتی در تاریخ نگاري اسالمی، شیوه
کردند. به تبع آن، آثار عرفانی که ه منظور بررسی و نقد اسناد احادیث نبوي استفاده میاصحاب و تابعین ب

هایی آغاز کردند که به طبقه بندي عرفانی دست شدند کار خود را با تذکرهتدریج در قرن پنجم عرضه میبه
عبدالرّحمن سلّمی » لصوفیهاطبقات«کردند. کتاب نگاري صوفیان میتر اقدام به طبقاتزدند؛ به عبارت دقیقمی

به شمار » اولین و بهترین تذکرة عرفانی به زبان عربی«.ق) از حیث قانون تذکره نویسی ه412نیشابوري (م
-481انصاري(عبداهللابندي صوفیان پرداخته است. بنابر مشهور خواجهرود که به صورت نظامند به طبقهمی

عبداهللا نیز توسط رد که در نهایت این تقریرات و امالی خواجهک.ق) آن را بر مریدان خویش امال میه396
یکی از شاگردان او شکل کتابی به خود گرفت. اینکه خواجه تا چه حد از این کتاب بهره برده است و بجز 

انصاري مورد استفاده قرار گرفته است و چه نقاط افتراق این کتاب چه منابع دیگري در امالي طبقات خواجۀ
کی در نحوة تنظیم این دو کتاب وجود دارد هنوز جاي بسی بحث و تأمل دارد. این نوشتار برآن است و اشترا

طور دقیق و به اجمال موارد افتراق و اشتراك این دو کتاب را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و ارزش تا به
هر کدام را در نحوة بیان بسنجد.

حمن سلّمی نیشابوري، خواجه عبداهللا انصاريالصوفیه، عبدالرّطبقاتها:کلیدواژه
مقدمه

طبقات نگاري که تقریباً از قرن دوم آغاز شده بود در قرن سوم به اوج شکوفایی رسید، هرچند در 
قرن چهارم رو به سراشیبی نهاد اما در قرن پنجم دوباره پاگرفت. آثار عرفانی که بتدریج در قرن پنجم عرضه 

نویسان، گاه از نظر موضوع و گاه از هاي صوفیانه آغاز کردند. برخی از تذکرهرا با تذکرهشدند کار خودمی
کردند.نگاري صوفیان مینظر اشخاص،اقدام به طبقات

هاي شرح حال و ذکر افراد صوفی اطالق شده است. نامی است که بر تذکره» الصوفیهطبقات«کلمۀ 
اي بیش از هرچیز متوجه دوتن از آید، ذهن هر فرهیختهبه میان می» یهالصوفطبقات«وقتی سخن از کتاب 

گردد. یکی ابوعبدالرّحمن سلّمی نیشابوري که مرید ابونصرسرّاج و پیر و مراد قشیري بزرگان اهل تصوف می
بوده است و کتاب را خود به زبان عربی تألیف کرده است و دیگري خواجه عبداهللا انصاري هروي که کتاب

1 . m.rooshan@yahoo.com
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واري از طبقات سلّمی است که پیرهرات این کتاب را که در اصل به زبان تازي بود، در او بنابر مشهور ترجمه
کرد و در قید کتابت یکی از محبان و مریدان آن را جمع می«کرد و مجالس خویش به لهجۀ هروي امال می

)2: 1373جامی، ».(آوردمی
ب بهره برده است و بجز این کتاب چه منابع دیگري در امالي اینکه خواجه تا چه حد از این کتا

انصاري مورد استفاده قرار گرفته است و چه نقاط افتراق و اشتراکی در نحوة تنظیم این دو طبقات خواجۀ
هاي مذکور از سوي مصححان نسبت به کتاب وجود دارد هنوز جاي بسی بحث و تأمل دارد. در مقدمۀ کتاب

اي از رضا شاکري ایی شده است ولی به طور دقیق مورد ارزیابی قرار نگرفته است. در مقالههاین بحث اشاره
اي چند صورت گرفته است اما نکات بسیاري ناگفته باقی مانده مقایسه» بررسی طبقات پیرهرات«با عنوان 

و کتاب را بررسی و طور دقیق و به اجمال موارد افتراق و اشتراك این داست. این نوشتار برآن است تا به
ارزیابی کند و طرحی مناسب براي شناخت بهتر این دو اثر ارائه دهد.

نحوة تنظیم طبقات سلّمی
، با ملسو هيلع هللا ىلصالصوفیۀ خویش را پس از حمد و ستایش خداوند و نعت پیامبرسلّمی طبقاتابوعبدالرّحمن

کند؛میبیان آیه و حدیثی چند در بیان طبقه بندي انبیاء و اولیاء شروع 
» .الم باألولیاء، یخلفونهم فی سننهم، و یحملون أمتهم علی طریقتهم و سمتهمالس لَیهِموأتبع األنبیاء ع

و جعلَهم طَبقات فی کُلِّ زمان، فالولی یخلف الولی، باتباع آثاره و االقتداء بسلوکه، فیتأدب بهم 
و لوال رجال مؤمنون و نساء مومنات لم «المریدون، و یأتسی بهم الموحدون، قال اهللا تعالی: 

). و 25(الفتح/ »تعلموهم أن تطئوهم فتصیبکم منهم معره بغیر علم لیدخل اهللا فی رحمته من یشاء
أن آخر أمته ملسو هيلع هللا ىلص. فعلم»خیر الناس قرنی، ثم یلونهم، ثم الذین یلونهم، ثم یجیء أقوام...«: ملسو هيلع هللا ىلصقال النّبی

م خلفاء األنبیاء و الرسل ، و هم أرباب حقایق التوحید، و الیخلو من أولیاء و بدالء. فهم فی األم
المحدثون، و أصحاب الفراسات الصادقه و اآلداب الجمیله، و المتبعون لسنن الرسل إلی أن تقوم 

)9: 1419.(سلّمی، »الساعه
ز أئمه آورد که کتاب را بر پنج طبقه اپس از آن، سلّمی سخن از ترتیب و تبویب کتاب به میان می

اند، بسنده تن از مشایخی که فریدة زمان بوده20قوم و مشایخ و علما قرار داده است و در هر طبقه به ذکر 
الصوفیه سلّمی از حیث کرده است و سپس به بیان سخنان و شمائل و سیرت هرکدام پرداخته است. طبقات

ین ویژگی ارزش واالیی به کتاب نگارش یعنی از نظر ترتیب و تبویب داراي صالبت نوشتار است و ا
بخشیده است.

مند الصوفیۀ سلّمی، در اداي مطلب در مورد هر شخصیت عرفانی نیز بسیار نظامطرح کلی طبقات
است. در یک نگاه کلی، طرح مطلب در طبقات سلّمی بدین شکل است:
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محل وفات، بیان نام و هاي فردي شناساندن شخصیت از حیث تاریخ و محل تولّد، تاریخ و ویژگی
گاه معرفی استادان و شاگردان و طریقت عرفانی.کنیه و لقب و گه

وأسندالحدیث«از زبان صحابه و مشایخ اهل معرفت، بعد از ذکر عبارت: ملسو هيلع هللا ىلصذکر حدیثی از پیامبر«
»الحدیثوروي«یا 
ومن «رت:بیان سخنی (و بعضاً روایت و حکایتی) از شخصیت عرفانی مذکور، بعد از ذکر عبا

»کالم...
به عنوان نمونه درسخن از ذوالنون مصري دارد که؛

o:ویژگی فردي
» ومنهم ذوالنون أبوالفیض ثوبان بن إبراهیم المصري األخمیمی، مولی لقریش، و کان أبوه أبراهیم

نوبیاً. توفی سنه خمس و أربعین و مأئتین. و قیل سنه ثمان و أربعین.
o:ذکر حدیثی از پیامبر
الدنیا سجن المؤمن و جنه الکافر: «ملسو هيلع هللا ىلصعمرقال: قال رسول اهللالحدیث:عن ابنوأسند.«
o:سخنان شخصیت عرفانی
عیا، أو تکون بالزهد محترفا، أو تکون بالعباره و من کالم ذيالنون:* أیاك أن تکون بالمعرفه مد

الیقین فی القلب متعلقا.* وسئل: ماأخفی الحجاب و أشده؟ فقال : رؤیه النفس و تدبیرها.*إذا صح
)12صح الخوف فیه. (همان: 

الصوفیه سلّمی رعایت شده است. با این حساب که اقوال و احادیث هر این نوع بیان در تمام طبقات
شود و سخن دیگر شخصیت عرفانی به صورت مجزا ذیل بحث در مورد همان شخصیت مطرح می

شود.هاي عرفانی در آن دخیل نمیشخصیت
آید که حکایت یا داستانی در مورد شخصیت عرفانی مطرح کند و بیشتر نکتۀ دیگر اینکه کم پیش می

پردازد، مگر اینکه شخصیتی خاص باشد و حکایتی خاص؛ چونان به نقل احادیث و اقوال آن بزرگان می
حلقه جامع )، داستان شبلی و33احمدبن خَضرَویه و قصۀ قرض او و نیز سفر این شیخ به مکه(همان: 

) و تنی چند از این دست مشایخ و حکایات.118مدینه(همان: 
نحوة تنظیم طبقات هروي

الصوفیۀ خواجه عبداهللا انصاري، مستقیماً اثر خامه و نگاشته شیخ االسالم نیست، و از آنجا که طبقات
الصوفیۀ سلّمی الف طبقاتمانند بسیاري کتب و رسائل دیگر از تقریرات و امالی مجالس درس اوست، برخ

الصوفیۀ هروي را وحتی برخی آثار خود شیخ االسالم هروي ترتیب و تبویب منظمی ندارد. ابن رجب، طبقات
)66: 1951ستوده است.(ابن رجب، » مجالس التذکیر بالفارسیه حسنه«به عبارت 
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وخاندان ایشان، ملسو هيلع هللا ىلصدرود بر پیامبرالصوفیۀ هروي نیز پس از حمد و سپاسی کوتاه از خداوند و طبقات
شود؛انصاري و قولی از جنید، از زبان خواجه عبداهللا شروع مینامه شیخو بیان عناوین و القاب و نسب

» کایاتاللّه: ح همحفی رد الصومحنید بن مم جقال ابوالقاس ،نهاللّه ع یضسالم، رقالَ الشّیخ، شَیخُ اال
د من جنُود اهللا عزَّ و جلَّ، یعنی للقُلوبِ. از وي پرسیدند که این حکایات چه منفعت المشایخِ جن

گوید، عزَّ ذکرُه: و کُال نَقُص علیک من أَنباء الرُّسلِ ما نُثَبِّت بِه کند مریدان را؟ جواب داد که: اللّه می
ه/هود) می12ك(فُؤادکه قص ،کرُهزَّ ذخوانیم و از اي پیغامبران و اخبار ایشان بر تو میهگوید،ع

: 1386انصاري، ..»(کنیم، تا دل تو را بدان ثبات باشد و قوت افزاید.احوال ایشان تو را آگاه می
144(

انگیزي بود گردد، داعیۀ دلهاي پیامبران و اخبار و احوال ایشان باعث ثبات و قوت دل میاینکه قصه
هللا انصاري را در پیدایش نخستین تذکرة مشایخ به زبان فارسی به امالي چنین اثر گرانبهایی که خواجه عبدا

سوق داد. خواجه عبداهللا پس از این مقدمۀ آغازین، به فایدة شنیدن سخن نیکان و حکایت پیران و احوال 
است و بعد از این مقدمۀ و سخنانی از مشایخ طریقت اشاره کرده ملسو هيلع هللا ىلصایشان با استناد بر احادیثی چند از پیامبر

انصاري شروع کند و عمالً تقریرات خواجۀکوتاه، امالی خود را راجع به پیران و درویشان اهل معرفت بیان می
شود.می

الصوفیۀ الصوفیۀ پیرهروي، باید اقرار کرد، نظم و ترتیبی را که طبقاتدر مورد طرح کلی طبقات
ی داراست، ندارد که البته این به سبب نوع تألیف این کتاب عرفانی است. هاي عرفانسلّمی  در ذکر شخصیت

از زبان صحابه و مشایخ اهل معرفت، در دو مورد ملسو هيلع هللا ىلصالصوفیۀ هروي، بجز ذکر حدیث از پیامبردر طبقات
دیگرکه براي طبقات سلّمی برشمردیم، تاحدي مشابه عمل شده است و نحوة طرح مطلب در آن کتاب به این 

ست:شکل ا
هاي فردي شناساندن شخصیت از حیث تاریخ و محل تولّد، تاریخ و محل وفات، بیان نام و ویژگی

هاي او و مطالبی دیگر از کنیه و لقب و معرفی استادان و شاگردان و طریقت عرفانی و بیان مسافرت
این دست.

ر، که غالباً احادیث بیان اقوال و احادیث و کرامات و روایات و حکایاتی از شخصیت عرفانی مذکو
و اقوال او را در درون حکایتی جا داده است.

.بعضاً بیان سلسله اسناد اقوال و احادیث و روایاتی درمورد شخصیت عرفانی
 بیان اقوال و احادیث و روایات و حکایاتی مشابه و همپایۀ اقوال و حکایات شخصیت مذکور از

شخصیت عرفانی دیگر.
وال و احادیث و حکایات و روایات.نقد و تفسیر و تحلیل اق
ها.نقد و نظر در مورد خود شخصیت عرفانی و مقایسه و سنجش او با دیگر شخصیت
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براي نمونه درسخن از ذوالنون مصري دارد که:
oهاي فردي:ویژگی
» نام وي ثوبان بن ابراهیم است، کنیت وي ابوالفیض و ذوالنون لقب است و نیز گفتند: نام وي فیض

راهیم، االخمیمی مولی القریش. پدر وي مولی قریش بوده، نوبی. و ذوالنون بمصر بوده، به بن اب
اخمیم مصر. آنجا که گور شافعی است، رحمهما اهللا. شاگرد مالک انس بوده، و مذهب وي داشته، 
و موطا از وي سماع داشت، وفقه خوانده بود و پیروي اسرافیل بود به مغرب. و گفتند: نام وي 

نون بن احمد و گفتند: کنیت وي ابوالفیاض بود و نام الفیض. و پیشینه قول درستراست...توفی ذوال
و اَربعینَ و مأتَین، فی سنه التّی مات ذَوالنَّون فی ذي القَعده سنه خَمس و اَربعین، و یقال سنه ثَمانَ

)149فیها اَبوتُراب النَّخشَبِی.(همان: 
oبارة شخصیت عرفانی:نقد و نظر در
 و وي سید بوده، امام در وقت خود، یگانۀ روزگار، و سر این طایفه اید، و همه اضافت و نسبت با او

کنند، و بازو گردد و مقبول بر همه زبانها... و پیش از وي مشایخ بودند، لکن پیشین کس که اشارت 
)150النون مصري بود.(همان: باعبارت آورد درین طریق. و ازین طریق سخن گفت و بسط کرد ذو

o:بیان سلسله اسناد حدیث
 که اسمعیل دباس جیرفتی فرامن گفت که شیخ با عبدالرحمن ،تهراماللّه ک ظَمشیخ االسالم گفت ع

منازع چون احمد حنبل بود سلّمی گفت که شیخ بوعلی سیروانی گفت: حافظ و امام اهل السنه بی
لب غالب مصري حافظ اخمیمی گفت، که بود جانۀ مصري گفت که در روزگار خود، که شیخ بوطا

ذوالنون مصري گفت. شیخ االسالم گفت که این اسناد دراز است لیکن نیکوست، امامان بر امامان، 
گوئی اسناد از حکایت نیکوتر است.(همانجا)

o:ذکر حدیث
 عام بپذیرفت. بار دوم ذوالنون گفت: سه سفر کردم و سه علم آوردم: اول علمی آوردم که خاص و

سفر کردم و علمی آوردم که خاص قبول کرد و عام قبول نکرد. و سفر سه دیگر کردم، علمی 
آوردم که نه خاص پذیرفت و نه عام. فَبقَیت شَریداً طَریداً وحیداً.(همانجا)

o:بیان قول هم طراز
اَمرِي فَانفَرَدت دا/ أنشدنا االمام البی الحسین النوري: تَغَرَّباَوح هرّیی البغَرِیباً ف رتتی/ فَصبِغُرب

)151تَسرمد اَمري فیک فَهو مسرمد/ و افنَیتَنی عنّی فَصرت موحدا.(همان: 
o:تفسیر و تحلیل حدیث
 (شیخ االسالم گفت:)آن پیشینه علم که وي گفت، علم توبت بود که خاص و عام قبول کنند و دیگر

و معاملت و محبت بود که خاص قبول کند و عام فرا آن نیازد. و سدیگر علم خصوصی علم توکل
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و حقیقت بود، نه به برگ خلق بود، نه به طاقت علم و عقل. خلق درنیافتند، وي را مهجور کردند و 
برو خاستند به انکار و راندن، تا آنگه که از دنیا برفت در سنۀ خمس و أربعین و مأتین.(همانجا)

سلّمی که اقوال گیرد. برخالف طبقاتشیخ انصاري سبک خاصی را در ارائۀ سخنان مشایخ پیش می
االسالم انصاري به هنگام نقل سخنی از مشایخ، کند، شیخو احادیث هر کدام از مشایخ را جدا جدا مطرح می

تفسیر و تحلیل و به اظهار نظیر آن سخن را از مشایخ دیگر در دنبالۀ بحث گنجانده است و سپس به نقد و 
پردازد. غالباً سعی شیخ بر آن است تا سخنان مشایخ را در قالب حکایات و روایات بر ها مینظر دربارة آن

زبان آورد. با در نظر گرفتن اینکه سخن هرکدام از مشایخ تنها در بحث مربوط به خود آن شیخ آورده 
گفت توجه و تکیۀ توان گردد، میذیل مباحث مشابه نقل میشود، بلکه در کلّ کتاب به صورت پراکنده نمی

انصاري بیشتر بر نقد و بررسی موضوعی سخنان مشایخ است و نه فقط معرفی و ذکر اقوال و احوال و خواجۀ
روایات و حکایات مشایخ.

ت، در امالي انصاري اطالعات و سخنان بسیاري را از پیران و مریدانی که با آنها مصاحبت داشته اس
دهد خواجه در امالي کتاب، به تاریخ تصوف و کتاب افزوده است. این اطالعات تا آنجاست که نشان می

رسوم و حتّی نوع پوشش مشایخ توجه داشته است؛
»وف تنگتر بوده است و بسط نشده بود که روزگار نازکتر بود، و در سخن و در قدیم طریق تص

کوشیدند، نه در بسیاري مقال و سخن. که متمکنان بودند، معاملت میتر بودند که ایشان درصاین
تر بودند، تر، که مغلوبلیکن در آخرتر در متأخران، والیات ظاهرتر گشت و سخن و دعوي عریض

طاقت گشتند و مضطر، در سکر و قلق و غلیان آنچه یافتند، به سخن ظاهر کردند، و وغستن  بی
)147همان: ».(کردن] این طریق در طبقه ثانی بیشتر بود[:توضیح و تصریح و آشکارا

 » و شاه بن شجاع کرمانی با قبا رفتید و باب فرغانی و نوري و سیروانی و حیري با طیلسان رفتندي
)289همان: ».(و نهاوندي با خفتان رفتی و دقاق با گلیم در زي کردان

ويبندي مشایخ در طبقات سلّمی و هرچگونگی تبویب و طبقه
دهند اما ساختار این دو کتاب همگن از هرچند طبقات سلّمی و هروي در نهایت پهلو به هم می

بسیاري جهات از یکدیگر متمایزند.کتاب سلّمی داراي شاکله، ترتیب، تبویب و طبقه بندي منظمی است؛ 
اند و در هر طبقه به مان بودهچنانکه مبتنی است بر ذکر پنج طبقه از طبقات مشایخ و علمایی است که فریدة ز

ذکر اقوال و شمائل و سیرت بیست تن از ایشان پرداخته است، جز در طبقۀ پنجم که بیست و سه تن از 
تن از پیران اهل طریقت بسنده کرده است.103بزرگان مشایخ را نام برده است و در مجموع  به ذکر 

ها شناخت داشته است. در ت مشایخی است که از آنطبقات انصاري مبتنی بر ذکر شش طبقه از طبقا
شود؛ چنانکه طبقات انصاري هیچگونه التزامی به ترتیب و توالی در ذکر طبقات مشایخ صوفیه دیده نمی
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) است اما پیرهرات بعد از ذکر ابوهاشم 11: 1419شروع طبقات سلّمی با ذکر فضیل بن عیاض(سلّمی، 
) پرداخته است.161: 1386معرفی فضیل عیاض(انصاري، صوفی و ذوالنون مصري به ذکر و 

گاه افرادي که سلّمی آنان را در طبقات متأخر قرار داده است، انصاري جزو طبقات متقدم آورده 
است و بالعکس؛ چنانکه ابوحمزة بغدادي البزاز که ذکر او در طبقات سلّمی در طبقۀ سوم آمده است(سلّمی، 

) یا ابوعبداهللا بن سالم 232: 1386ت انصاري در طبقۀ دوم معرفی شده است.(انصاري، ) و در طبقا98: 1419
)، در کتاب انصاري جزو طبقۀ دوم 142: 1419بصري که سلّمی آن را جزو طبقۀ چهارم آورده است(سلّمی، 

داده ) نیز بایعقوب نهرجوري که سلّمی ذکر آن را در طبقه چهارم قرار 336: 1386آمده است.(انصاري، 
: 1386االسالم انصاري در طبقۀ سوم به معرفی آن پرداخته است. (انصاري، )، شیخ130: 1419است(سلّمی، 

352(
- 511و 431-441(همان: کندمثالً ابوبکراست معرفی میاش شیخ انصاري گاهی کسی را که کنیه

و اجمالی از کندذکر میبکر است، و در ادامه، مشایخ فراوانی را که در ذهن دارد و کنیه شان ابو)504
)، 362-375هاي دیگر همچون ابوالعباس(همان: و این وضعیت در مورد کنیهگویدشخصیتشان را باز می

- 500)، بوعبداهللا(همان:350-354)، ابویعقوب(همان:391-396)، ابوالحسن(همان:399-409ابوجعفر(همان: 
.دارد) و... نیز وجود409-412)، ابوالحسین(همان:491

آورد که در هیچ منبع االسالم انصاري در مواردي از نام و سخنان افرادي سخن به میان میشیخ
) و از این حیث 237) و شیخ علی سقا(همان: 233شود؛ نظیر عبدالرّحیم اصطخري(همان: دیگري یافت نمی

276جمال از آنان سخن رفته است به تا  آنجا پیش رفته است که شمار افرادي که در طبقات به تفصیل یا به ا
هایی هم از وجوه اهمیت رسد که حجم آن بیش از دوبرابر و نیم طبقات سلّمی است. این چنین ویژگیتن می

کتاب و هم از وجوه عمدة تمایز آن با طبقات سلّمی است.
است و نام برخی از الصوفیه آورده سلّمی چنانکه خود گفته مشایخ فریدة عصر خود را در طبقات

ها اشاره کرده الصوفیه به پنج مورد از این افتادگیبزرگان را در کتاب نیاورده است. خواجه عبداهللا در طبقات
قصاب را گفتند که «گوید: است؛ از جمله یکی ابوالعباس قصاب آملی است که خواجه عبداهللا دربارة آن می

همان: ».(ن را در آن نیاورده؟ گفتند نه. گفت پس هیچیز نکردهسلّمی طبقات کرده مشایخ را. گفت: نام م
372(

ام از مشایخ کس ندیده«کند: دیگري ابوالحسن الحصري است که خواجه عبداهللا از سلّمی نقل می
تر ازو. لسان الوقت بود و یگانۀ مشایخ در طریقت و به علم توحید تر از وي و زبان نیکوتر، و سخنتمام حال

) و با این همه تعریف و 475همان: ».(صوص بود، کس چنو نگوید پس ازو از مشایخ در توحید و تفریدمخ
تمجید، نام او را در طبقات خود وارد نکرده است.
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سلّمی وي را در تاریخ نیاورده، وي را دیده و از اقران «دیگري ابوبکر احمدبن محمدالطرسوسی که 
انصاري از زبان سلّمی ) و نیز همین شیخ ابوالحسن سیروانی که خواجۀ504ان: هم».(شیخ سیروانی بوده است
شیخ سلّمی وي را گفت که: صد و بیست و چهار سال عمر وي بکشید و «اشاره کرده است که 

) و پنجمی، خواجه سهل صعلوکی که سلّمی 501همان: ».(گیر به سبب بیماري] بود به آخر عمرمقعد[:زمین
) اما در طبقات خویش سخنی از او به میان نیاورده است.513ع از او سؤال کرده است(همان: در مورد سما
هروي، خود الصوفیهاالسالم نیز از این قاعده مستثنا نیست. عدم ذکر برخی مشایخ در طبقاتشیخ

سعید ابوالخیر، وجودندارد، الصوفیه کوچکترین اشارتی به پیرمهنه، ابوجاي سؤال دارد؛ چنانکه مثالً در طبقات
: 1348) و اسرارالتوحید(محمدبن منور،345: 1373االنس(جامی،) و نفحات27پیرهرات(همان:اما در مقامات

) از دیدار این دوتن بسیار سخن رفته است و معلوم نیست عدم ذکر 665: 1391االولیا(عطار، ) و تذکره92
دلیلی دیگر به همراه داشته است.اینان به سبب کدورت و خصومتی بوده است یا 

مآخذ انصاري در امالي طبقات
؛ زیرا هم توان به طبقات سلّمی محصور داشتتکیه خواجه عبداهللا در ذکر مشایخ صوفیه را نمی

و هم اقوال و احوال شود، بسیار بیشتر از طبقات سلمی استکه در طبقات خواجه عرضه میی تعداد مشایخ
آورد، بلکه نکته هاي جدیدي را خواجه عبداهللا ذیل نام هر عارف، سخنان کامل سلمی را نمیعمشایخ. در واق

.کندعرضه می
انصاري در حین امالي کتاب به منابع دیگري هم اشاره کرده است و حتّی به داوري و مقایسۀ برخی 

ومنصور معمربن مباحث آن کتب پرداخته است؛ مانند کتاب نهج الخاص و کتاب غربت از اب
) و اللمع تألیف ابوبکر مفید 540)، اربعین صوفیان از ابوسعد مالینی(همان:540: 1386احمداصفهانی(انصاري، 

) از این رو به اجمال آنچه را منبع خواجه عبداهللا بوده 462و برتري آن بر کتاب اللمع ابونصر سرّاج.(همان:
نیم:کمایۀ طبقات وي قرار گرفته مرور میاست و بن

طبقات الصوفیۀ سلّمی- 1
الصوفیه سلّمی را در دست داشته االسالم طبقاتنگارد: شیخاي که جامی در مقدمه نفحات میگونهبه

) از مقابله متن 2: 1373کرده است.(جامی، و آن را در مجالس صحبت و مجامع تذکیر و موعظت امال می
االسالم یک حصه از عبارات و الفاظ و تعابیر طبقات د که شیخشوطبقات هروي با طبقات سلّمی معلوم می

کرده است. و این بدیهی سلّمی را جسته جسته از عربی به فارسی هروي در امالی خویش به شاگردان امال می
الصوفیه است.است که طبقات سلّمی از مآخذ مهم انصاري در تقریر طبقات

421-420-406-403-402-377-374-362-316-12حات در طبقات هروي، ذکر سلّمی در صف
االسالم برخی از ملفوظات و احوال سلّمی را از رجال بزرگ صوفیه شنیده است و در آمده است که شیخ
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طبقات خود نقل نموده است،  ولی در بسیاري از موارد ترجمۀ عین عبارت طبقات سلّمی، نیز در طبقات 
)396و372: 1386نیز دوبار در طبقات خواجه آمده است.(انصاري، هروي موجود است. ذکر طبقات سلمی 

تاریخ سلّمی-2
عالوه بر طبقات سلّمی، ذکر تاریخ سلّمی نیز در کتاب طبقات هروي آمده است و انصاري اشاره 

و در )473همان: ».(استاد سلّمی تاریخ خود را بر تاریخ استاد خود شیخ ابوبکر رازي کرده« کرده است که 
) یاده کرده و مطالبی را از آن برداشته است.501همان:»(تاریخ صوفیان«جاي دیگر همین کتاب را به نام 

کذي فی «انصاري، تاریخ وفات بومزاحم را که به عبارت حبیبی مدعی است که خواجۀعبدالحی
ه عبداهللا در طبقات چنین آورده از آن سخن گفته است، از کتاب تاریخ سلّمی برداشته است. خواج» التّاریخ

بوعبداهللا خفیف وي را[بومزاحم] یاد کند در کتاب اسماي مشایخ پارس. در سنۀ خَمس و أربعینَ و «است که 
)213همان:».(التّاریخثَلثَمائه برفته از دنیا، کَذي فی 

د احتمال داد که از تاریخ اگر چنین سخنی مورد قبول واقع شود بنابراین هرکجا چنین عبارتی آمد بای
برفته  با جنید در سنه سبع و «سلّمی اخذ شده است؛ چنانکه درمورد وفات عمروبن عثمان مکی عبارت 

) راآورده 287همان:».(، و کانَ قَریباً منَ الجنَید فی السنِّ و العلم.التّاریختسعینَ و مأتَین. کذي وجدت فی 
است.

در «شعره را نیز از آنجا که در طبقات آمده ی مدعی است که خواجه، مختصر احوال ابنهمچنین حبیب
از این کتاب گرفته است. البته باید توجه داشت کل جملۀ طبقات به این صورت است که:» اندتاریخ بیاورده
»فیان نام عمرو بن عثمان بن الحکم بن شعره. از مشایخ صو،ابن شعره: کنیت او ابوالحسن است

از :گویند کهاند: از مشایخ مصر بوده،و در تاریخ بیاوردهاست. بوسعد مالینی در اربعین خود بیاورده
)396.(همان:»زیارت شديه هر که ب،شنودندوي آواز قرآن خواندن میگور

اسماي مشایخ فارس-3
ب سخن رفت و مذکور افتاد که کتابی است از ابوعبداهللا خفیف. در بحث از تاریخ سلّمی از این کتا

) را از آن گرفته است.213خواجه در طبقات حکایت بومزاحم(همان: 
اربعین مشایخ-4

در بحث از تاریخ سلّمی گفته شد که این کتاب از شیخ بوسعد مالینی است. در طبقات هروي اقوال 
) و  392والحسن دینوري(همان:) و اب229) و شیخ عباس شاعر ازدي(همان:209و احوال بایزید(همان:

) و 538) و ابوعلی حمزه رازي(همان:483) و شیخ باحامد(همان:469) و سهل تستري(همان:423شبلی(همان:
) از آن نقل شده است.541-542شیخ باحامد دوستان(همان:

کتاب زهد-5
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که حکایت » الزهد«نام االسالم در طبقات آورده است، سهل بن عاصم کتابی داشته بهبنابر آنچه شیخ
) را در آن آورده است. حبیبی مدعی است که خواجه عبداهللا 298و سخنانی از ابوعبداهللا النباجی(همان، ص

)30: 1380شرح حال نباجی را از این کتاب گرفته است.(حبیبی، 
کتاب احمدبن الحواري-6

کتاب احمدبن حواري دیدم شیخ االسالم گفت: در « در کتاب طبقات هروي آمده است که: 
کند گوید؛ اما معلوم نمی) و در آن از احوال شیخ عرون بن الزنابه سخن می314: 1386(انصاري، » که...االخ

که این کتاب چه نام داشت.
جزوي نُکَت در توحید-7

شاره کرده است ) سخن به میان آورده است، اه341آنجا که خواجه عبداهللا از ابوسعید ابن االعرابی(م.
وي را «آورد که ) سپس چند خط بعد می451همان:».(االعرابی را کتب است تصنیف او این طایفه راابن«که 

کند.و سپس قولی از آن کتاب را بیان می» جزوي نُکَت است در توحید، سخت نیکو
النساك نیز داشت که ابونعیم ابوسعید ابن االعرابی کتابی بنام طبقات« حبیبی در این مورد گفته است: 

در نوشتن حلیه از آن استفاده نمود و حاجی خلیفه به نام ابوسعید احمدبن محمدبن زیادغزي ابن االعرابی از 
)31: 1380حبیبی، »(نمایندآن ذکري می

الظّرّافمحبه-8
تاب نقل کرده است. این کتاب از ابوعمر نوقاتی است. خواجه عبداهللا، یک سخن نوقاتی را از این ک

الصوفیه هروي در مورد این شخص آورده است که ) حبیبی در تصحیح خود از طبقات1386:137(انصاري،
المسافرین و ) مؤلف آدابه382این شخص محمدبن احمدبن سلیمان بن ایوب بن عینه ابوعمرو نوقاتی(م.«

الظراف فی اخبار العشاق و ب العلم و محنهالریاحین و کتاب الشیب و کتاب العتاب و االعتاب و کتافصل
الظراف الظراف بود، و در منابع دیگر طوري که گفته شده محنهمعاشره االهلین است. نام کتاب در اصل محبه

)32: 1380حبیبی،».(است به نون
گزیند میرا بر» نوقاتی«بعد از چند استدالل » نوقانی«درست است یا » نوقاتی«حبیبی در مورد اینکه 

آمده » نوقانی«نماید در تصحیح محمد سرورموالیی همچنان رسد. یادآوري میکه منطقی به نظر می
است.(همانجا)

اعتقاد-9
). از خواجه عبداهللا انصاري در ه291است از ابراهیم بن احمد بن اسماعیل الخواص(م.کتابی بوده

که: وي امام است، وي را کتب است و کتاب اعتقاد است، من االسالم گفت شیخ« کتاب طبقات آمده است: 
)357: 1386انصاري،».(امآن را دیده
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لُمع ابوبکر مفید-10
گویا ابوبکر مفید کتابی داشته است که انصاري در طبقات از آن حکایتی برداشته است. ظاهراً جز 

خواجه عبداهللا کتاب لمع ابوبکر مفید را بر لمع سرّاج خبري نداریم. » لُمع ابوبکر مفید«ذکر انصاري از این 
کتاب لُمع از وي است، این که لُمع سرّاج بر آرزوي آن کرده، اما در بوي آن «دهد؛ چنانکه برتري می

)462همان:».(نرسیده
الخاص و کتاب غربت و اربعین صوفیاننهج-11

وي «انصاري مآخذ خاص انصاري. و به قول خواجۀاین کتاب از ابومنصور معمر اصفهانی است و از
را سخن است نیکو، صاحب تصانیف است، کتاب نهج الخاص کرده درین باب و کتاب اربعین صوفیان 

)540همان،:».(سخت نیکو و کتاب غربت 
مقامات شیخ االسالم انصاري-12

تن طبقات از آن استفاه نموده، و در به این نام کتابی از آثار شیخ بوده است که شاگردش هنگام نوش
شیخ االسالم گفت، قُدس اللّه روحه، در «متن طبقات رأي شیخ را دربارة مقامات از آن نقل نموده است که 

و علیه السالم،،مقامات خود از کس حکایت نکند مگر بر سر مقامات و بناي آن ازین سه چهار تن: خضر
)327همان:».(سري و بوبکر کتانی، رحمهم اهللاو بوعبید بدیگر ذوالنون مصري

تاریخ و حکایات-13
این کتاب، کتابی بوده است از ابوبکر محمد بیکندي که در کتاب طبقات، اقوالی چند از آن ذکر شده 

) حبیبی اظهار داشته است که یک شخص به نام ابوجعفر محمدبن احمد بن حامدبن عبید 433است. (همان:
) معاصر شیخ االسالم است ولی یقین نیست که تاریخ و حکایات هم از ه412-482اري بیکندي حنفی (بخ

)33: 1380همین بیکندي است یا بیکندي دیگر؟(حبیبی، 
سیره شیخ کبیر ابوعبداهللا محمد ابن الخفیف-14

) که ه371الخفیف(متوفی سیره شیخ کبیر ابوعبداهللا محمد ابن«نظر عبدالحی حبیبی بر این است که 
به عربی از طرف ابوالحسن علی بن نحند دیلمی شاگرد ابن خفیف در اواخر قرن چهارم نوشته شد، به 

الدین یحیی بن جنید شیرازي به فارسی درآمد. در طبقات هروي خواهش اتابک ابوسعید، به قلم رکن
اختالف وارد است. مثالً حکایت شاه حکایاتی است که در سیره ابن خفیف نیز همان حکایات با کمی 

) و حکایت ابوحفص نیشابوري و پاکی مبرز در 290) و در طبقات انصاري(ص117کرمانی در سیره(ص
) و حکایت 466) و در طبقات(ص157) و حکایت مرگ اشنانی در سیره(ص86) و طبقات(ص213سیره(ص

)34: 1380یبی، (حب)». 488) و در طبقات(انصاري، ص168ابوطالب خزرج در سیره(ص
شیخ االسالم حکایتی از ابن خفیف راجع به ممشاد دینوري در کتاب « کند که حبیبی تصریح می

)، و با وجودي که عین همین حکایت در سیره  موجود 302طبقات انصاري نقل کرده است(ص
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علت آن چنین باشد که ) بازهم انصاري آن را از شیخ ابوعبداهللا طاقی نقل نموده است، وشاید 193است.(ص
دانستند، و یا راوي صوفیان سماع مستقیم و روایت متواتر از ثقۀ صادق را از روایت مکتوب معتبرتر می

عالوه بر این انصاري برخی تر بوده است.حکایت، شیخ طاقی، در نظر انصاري از نویسندة سیره معتبرتر و ثقه
)35: 1380(حبیبی، ». تقیم او نیستاز کتب را در طبقات ذکر کرده که از مراجع مس

کتاب مرآه الحکماء و کتاب رد بر کتاب فضل غنا بر فقرِ یحیی معاد رازي-15
ها سخن این دو کتاب از شاه بن شجاع الکرمانی  است که خواجه عبداهللا در طبقات خویش از آن

و وي را [شاه بن شجاع «نیف دارد کهها برگرفته است. خواجه در مورد این تصاگفته و سخنانی چند از آن
الحکَماء گویند ... و وي را کتاب است رد بر هاي نیکو و آن را مرآهکرمانی] رساالت است مشهور و مثل

یحیی معاذ رازي، بر فضل غنا برفقر که یحیی کرده است وي جواب باز داده است و فقر را بر غنا فضل نهاده، 
). با توجه به این سخنان باید در نظر آورد که کتاب یحیی معاذ رازي 1386:289انصاري،»(چنانکه خود هست

نیز احتماالً مورد استفادة خواجۀ انصاري بوده است.
منابع شفاهی خواجه عبداهللا

ها مصاحبت داشته است افزون بر این اطالعات بسیاري از مشایخ و پیران و مریدانی که انصاري با آن
توان چنین برشمرد:ي موجود است. این منابع غیر مکتوب خواجه را مینیز در طبقات هرو

.پدر خواجه عبداهللا1
پدر شیخ االسالم، ابومنصور محمد انصاري را باید نخستین استاد و مربی و نخستین پیر و مرشد او 

) جامی در 36: 1360به شمار آورد. او از مریدان ابوالمظفر ترمذي و شریف حمزة عقیلی بود.(بورکوي، 
من هفتاد و اند سال علم آموختم و نوشتم و رنج بردم در اعتقاد، «انصاري آورده که نفحات از زبان خواجۀ

اول آن همه از پدر خود آموختم، لیکن قرّا بود صادق و متّقی و با ورع که کسی آن چنان نتوانستی بود و 
)339: 1373جامی،».(نتوانستی ورزید که وي

هاي ذوق االسالم سهم بسیاري در تعلیم فرزند خود داشته است و یقیناً اولین جرقهماً پدر شیخمسل
االسالم برافروخته است. خواجه عبداهللا در کتاب طبقات خود از عرفانی را این پدر صادق و متقی در شیخ

لمظفرترمذیچندین پدر خویش نیز حکایات و روایات و سخنانی را آورده است؛ از جمله در سخن از بوا
)538و نیز 530-532: 1386کند.(انصاري، حکایت و حدیث از پدر خویش نقل می

.پیران و مریدان2
الصوفیه و منابع دیگر به نام پیران االنس، مقامات پیرهرات و طبقاتگروهی از مشایخ در نفحات

ت؛ مانند طاقی و خرقانی. خواجه عبداهللا در اند و بعضی را خود پیرهرات، پیر خود خوانده اسخواجه یاد شده
ها مصاحبت آورد از زبان پیران و مریدانی که با آنها در کتاب طبقات سخنان و روایاتی که میبسیاري جاي

کند.داشته است نقل می
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الف)ابوعبداهللا طاقی
بود که ابوعبداهللا طاقی مرید و شاگرد شیخ موسی عمران جیرفتی و یکی از ده مشایخی

شیخ االسالم حکایتی از ابن خفیف انصاري در اواخر عمر برگزیده بود همان گونه که مذکور افتاد، خواجۀ
). نیز در صفحات 302راجع به ممشاد دینوري را در کتاب طبقات از زبان این پیرربانی نقل کرده است(همان:

طاقی در طبقات هروي موجود است.سخنان و روایاتی از سوي ابوعبداهللا525، 483، 470، 397، 351
ب)ابوالحسن خرقانی

. و خواجه عبداهللا در چندین از پیران عرفانی خواجه عبداهللا، شیخ ابوالحسن خرقانی استدیگریکی
حکایتی از مرید بوعبداهللا دونی و سخن 494کند؛ ازجمله در صفحۀ جا از خرقانی حکایت و سخن نقل می

پردازد و در صفحات آورد و به توضیح آن میرا که از زبان خرقانی شنیده است میخرقانی دربارة شبلی
نیز سخنانی از خرقانی یاد شده است.542، 411، 357

ج)ابن باکویۀ شیرازي
از جمله مشایخی که خواجه عبداهللا در سفرهاي خویش به نیشابور و ري و در بازگشت از ري، به 

انصاري است و مدت زیادي صحبت او را دریافته است ابن باکویۀ شیرازي است. آمدهخانقاه وي فرود می
وي پیشواي این کار بود، سفرهاي نیکو کرده بود و مشایخ جهان همه دیده و حکایات «دربارة او دارد که 

: 1373جامی، »(بسیار داشت از ایشان، من خود ازو به انتخاب سی هزار حکایت نوشته ام و سی هزار حدیث
ماند که در امالي مجالس ). با در نظرگرفتن  همین سخن پیرهرات، جاي هیچ اما و اگري باقی نمی338

، 327، 279، 232، 202، 200، 188شده است؛چنانکه در صفحات طبقات، بسیاري از این حکایات نقل می
یه شیرازي بیان شده سخن از زبان ابن باکو539و505، 482،492، 459، 445، 430، 402، 396، 391، 384

هاي عجیب ابن باکویه درباة سماع و حکایت378-379هاي وي دربارة حالج در صفحات است. نیز دیدگاه
آمده است.387در صفحۀ 

د)شیخ عمو وخانقاه او
عمو برده در سراسر طبقات الصوفیه از پیران و نزدیکان خواجه کسی نیست که نام او بیشتر از شیخ

عمو به نام پیر خواجه عبداهللا انصاري یادنشده است؛ اما بسیاري از د. در هیچ کجاي کتاب از شیخشده باش
به تصریح عمو است و هایی است که مرجع آن اطالعات شیخاالسالم مستند به سخنان و گفتهسخنان شیخ

عمو در حافظۀ این . سخنان و حکایاتی که از زبان شیخآداب صوفیان را از وي آموخته است،خواجهخود 
انصاري را دربرگرفته است؛ چنانکه صفحات پیرفرزانه جاي گرفته بود، صفحات بسیاري از طبقات خواجۀ

371 ،372 ،373 ،392 ،393 ،398 ،435 ،441 ،462 ،474 ،478 ،488 ،501 ،502 ،508 ،509 ،510 ،514 ،
صفحاتی است که سراسر سخنان و از جملۀ 544و543، 534، 528، 527، 525، 522، 521، 516، 515
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هاي پیران بسیاري را از نزدیک دیده بود و شنیده،عموشیخحکایات شیخ عمو را درخود جاي داده است. 
)349جامی، صکرد.(خود را براي خواجه بازگو می

ین توان دانست خانقاه اانصاري بیست سال خدمت خانقاه وي را برعهده داشت میاز آنجاکه خواجۀ
محل آمد و ،عموخانقاه شیخهمچنین)34: 1386شیخ در حقیقت خانه و خانقاه خواجه عبداهللا بود(موالیی، 

خادم «آن چنان مورد توجه و ارادت صوفیان بود که به او ويعمو و خانقاهشیختا آنجا کهشد صوفیان بود
موقعیتی ویژه در شکل گیري ويخانقاه عمو و)؛ بنابراین خود شیخ344(جامی،صلقب دادند» خراسان
الصوفیه داشت.طبقات

) و 374: 1386آملی(انصاري، گاهی خواجه عبداهللا، احادیث و اقوال را از زبان محمد قصاب
) و دیگران که 545) و بوالحسن خباز(همان:540و 535) و شیخ عباس فقیر(همان:482بوالحسن بشري(همان:

کرده است. با این نوشتار ممکن نیست، در مجالس طبقات بر مریدان امال میها در نام بردن از همۀ آن
ها استفاده کرده حال باید دانست که مراجع سخنان و حکایات و روایتی که خواجه در امالي طبقات از آناین

ح شود بلکه گاهی مطلبی را از زبان پیري مطراست به این چندین اثر و افرادي که گفته شد محصور نمی
کتاب طبقات، از زبان پیري حکایتی از 532برد؛ چنانکه در صفحۀ کند ولی نامی از آن پیر نمیمی

کند که این پیر که بود و چه نام داشت.کند و هیچ مشخص نمیمحمدعبداهللا گازر نقل می
کند میجز این همه منابع و مآخذي که گفته شد برخی حکایات و اقوال را از خاطر خطیر خود نقل

کند که حکایتی از فالن پیر و بهمان مرید را با تمام یاد می» جعبۀ من«نظیر با عنوان و  از این حافظۀ بی
توان انتظار داشت.اي جز این نمی). و البته از چنین پیرفرشاد و فرزانه529کند(همان: جزئیات بیان می

بررسی اشعار عربی
الصوفیۀ خواجه عبداهللا از اشعار عربی بسیار استفاده ري و نیز طبقاتالصوفیۀ شیخ سلّمی نیشابودر طبقات

بیت 200ها را در کتاب خود به کار برده است چیزي بالغ بر شده است. تعداد اشعار عربی که سلّمی آن
بر انصاري عالوه الصوفیه شیخاست، که البته هیچکدام از این ابیات سرودة خود سلّمی نیست؛ اما در طبقات

بیت شعر است، بسیاري از 400اینکه تعداد اشعار عربی آن دوبرابر اشعار کتاب طبقات سلّمی یعنی بالغ بر 
این ابیات، سرودة خود خواجه عبداهللا است.

شود و در حقیقت الصوفیه در ارتباط با مواضع و مسائلی است که مطرح میاستعمال شعر در طبقات
شود که وقتی بر مباحثی که در قبل طرح شده است. در بعضی موارد دیده مینوعی شاهد و تأیید است 

شده است که مرید با آن آشنایی داشته است و یا حکایت یا قصه و شعري به مناسبت موضوعی خوانده می
نوشتن از» البیتان«یا » البیت«یا پس از نوشتن یک مصراع از شعر، با قید » القصه«آن را از بر بوده است با ذکر 

آن صرف نظر شده است. به عقیدة موالیی شاید مرید خواجه قصد داشته است تا در فرصت دیگري موارد 
)؛ اما چنین موردي در 90: 1386اشاره شده را تکمیل کند که ظاهراً این فرصت دست نداده است.(موالیی، 
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ه در طبقات هروي آمده است تنها طبقات سلّمی اتفاق نیفتاده است. گفتنی است در مقابل صدها شعر تازي ک
)531: 1386یک بیت فارسی که وزن آن نیز مغشوش است به کار رفته است. (انصاري، 

هاي خاص یا مستقلفصل
حاوي یی است کههاوفیه خواجه عبداهللا، بخشالصدر طبقاتهاي خاص یا مستقل منظور از فصل

توحید، معرفت، شناخت، دیده، دیدار، بیننده، یافت و مسائل و موضوعات اساسی عرفان و تصوف مانند
کند. ها را تحلیل و تفسیر میدریافت و ... یعنی مطالب و مباحث خالص عرفانی است و خواجه عبداهللا آن

تحتدر دو جاي طبقات و را این موارد موالیی این مباحث غیر از نقد و تحلیل کلمات مشایخ است. البته
) معرفی 546-566همان: »(المعرفه و التوحیدفصل فی«) و 269-280همان:»(التوحیدفیمسائل «هاي عنوان
است.کرده

مناجات در طبقات انصاري
اي است که جانش هاي او و راز و نیازهاي بندههاي پیرهرات در حقیقت بیان آزادانۀ دریافتمناجات

ه گفتۀ پیرهرات در آن میان بنده و اهللا کسی و از شور و شوق عشق لبریز است و از آن حاالتی است که ب
هاي او داراي اوزان عروضی است و بندهاي دیگر با اندك گنجد. بیشتر بندهاي مسجع مناجاتچیزي نمی
)93: 1386تواند به مصرع یا بیتی با وزن درست بدل شود.(موالیی، تصرفی می

؛ چنانکه آمده استاوهايدر دل مناجاتبداهللاتعالی عرفانی خواجه عمباحث و سخنان مبسیاري از 
وآورده است» علم حقیقت«اي را در توضیح ، جمله)265: 1386(انصاري، ذیل مدخل جنیدخواجه عبداهللا 

زاید.افمیدر ادامه مطالب فراوانی در همین موضوع بدان 
تحت عنوان انعکاس حاالت الصوفیه هاي خواجه عبداهللا در طبقاترضا شاکري پیرامون مناجات

درس براي خواجه عبداهللا انبعاثی معنوي و یا حضور قلبی پیش ۀدر اثناي جلس« عارفانه آورده است که 
هاي باطنی کرد. این خود یکی از ویژگینامه و یا جمالتی ادیبانه ابراز میآن را در قالب مناجات[که]آمد،می

تأمل است که آیا واقعاً وضعیت بدین گونه بوده است و آن ۀطبقات خواجه عبداهللا است. البته شایست
اند یا اینکه دادهدرس به خواجه عبداهللا دست میۀاند که در جلسها و سوز و گدازها، حاالتی بودهمناجات

وفیه ربطی ندارد و از طریقی دیگر وارد این کتاب شده است؟! به هر الصدرس طبقاتۀاساساً به جلس
هاي آن به شمار ها را دربر دارد و به عنوان یکی از ویژگیکه پیش روي ماست، این مناجاتصورت، طبقاتی

)164: 1387(شاکري، .»رودمی
ها مطرح این سخن شاکري قابل نقد کردن است زیرا که با کمی تأمل در مباحثی که قبل از مناجات

شود. براي نمونه آنجا که بحث از چگونگی میتر ها ملموسشده است ارتباط بین مباحث کتاب و مناجات
کشاند که: شود سخن را به مناجات میدیدة عارف می
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» سه دیده است عارف را: دیدة سر بیند و آن لذّت راست و دیدة دل، و آن معرفت راست، و دیدة
) 91جان، مشاهدت راست. و ما قَدروا اهللا حقَّ قَدرِه(انعام/

]ا از تو چه دید؟ به نگریستن خویش تو را دید، دید. اّما به چه دیده می:] آنکه تومناجاتهفیدید؟ ام
را چون دید؟... آنکه تو را به آرزومندي دید، نشانی داد از آنچه دید و آنکه تو را به تو دید، بیش باز 

راه ندید... دیگر ذوالنون مصري گفت که او نه محجوبست، حجاب بر تست، او بیند که نگرد. 
الهی، تو را آن کس بیند که تو را [در ازل] دید، و وي تو را دید، که دو گیتی وي را مناجاتهو فی :

ناپدید، و تو را او دید که نادیده پسندید، پس از آن تو را ندید که به خویشتن 
)169: 1386انصاري،».(دید...األخ

- 177اکنده است از جمله در صفحات هایی که در سراسر طبقات هروي پربه تبع آن تمام مناجات
همه و همه به مباحث قبل از خود 346-348، 253-250، 245-244، 242-241، 236-234، 181-179، 172

هاي موجود در طبقات از روي انبعاث معنوي و حضور قلب بوده است اند این سخن که مناجاتمرتبط
ی ندارد و از طریقی دیگر وارد این کتاب شده وفیه ربطالصدرس طبقاتۀبه جلسدرست است اما اینکه 

االسالمی با این همه هیبت و شکوه و داراي مقام عرفانی واال اي است و حتّی از شیخ،  بحث ناعادالنهاست
اي را وارد کند. بعید است که در مجالس درس خود مباحث حاشیه

الصوفیه شیخ سلّمی و پیرهرويزبان طبقات
لّمی بنابر اقتضاي زمان خویش که زبان عربی، زبانی علمی بوده است و اکثر علماي آن عبدالرّحمن س

کردند، تا مورد استفادة همۀ جهان اسالم واقع شود، کتاب طبقات دوره، کتب خویش را به این زبان تألیف می
له و دیگر کتب خویش را به زبان عربی تحریر کرد. خواجه عبداهللا نیز بعضی کتب خویش از جم

را به زبان عربی تألیف کرده است.» مناقب االمام احمدبن حنبل«و » السائرینمنازل«
و به سخن » زبان هروي قدیم«زبانی که پیر هرات در تقریرات خود به کار برده است به گفتۀ جامی 

است که تفسیر ) و  به گفتۀ موالیی زبانی 2: 1373دیگر زبان مردم هرات در آن روزگار بوده است(جامی، 
کشف االسرار نیز به همان زبان بیان شده است و بسیاري از مطالب این کتاب با وحدت لفظ و عبارت در 

)94: 1386کشف االسرار نیز موجود است.(موالیی، 
اي از لهجات متقارب به پارسی دري و درك آن(در آن زمان) دور از اشکال بود. لهجه«زبان هروي، 

سخۀ این کتاب اندك اندك مورد تصرف قرار گرفت؛ چنانکه امروزه آثار لهجه محلی[لهجه با این حال ن
زیست زبان اي که پیرهرات میدر دوره) 913: 2: 1386صفا، ».(توان یافتهروي] را در آن به ندرت می

بود. گذرانید و آثار فراوانی به این زبان پدیدآمدههاي رشد و تکوین خویش را میفارسی آخرین سال
تر خراسانی مبناي ضبط مطالب قرارگرفته عبداهللا، لهجه قدیمالصوفیۀ خواجهاینکه در تقریر طبقات

است جاي تأمل دارد. این در حالی است که متن کشف االسرار، صد میدان و آثار همزمان این کتاب مانند 
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کند فارسی دري ثابت میهمتا مانده است،یاز نظر بیان و رعایت دقایق سخن تا به امروز بتاریخ بیهقی که 
ادبی[صورت اصلی فارسی کالسیک] در آن روزگاران به عنوان زبان پذیرفته شدة نگارش وجود داشته است.

نتیجه گیري
اولین و بهترین تذکرة عرفانی به زبان «الصوفیه سلّمی از حیث قانون تذکره نویسی کتاب طبقات

د. و اگر کسی از منظر نظم و قوت به این اثر بنگرد اثر سلّمی را در جایگاه واالیی روبه شمار می» عربی
الصوفیه خواجه عبداهللا گیرد. طبقاتگیري مییابد و کتاب او در متانت و صالبت نوشتاري، درخشش چشممی

ي نیست بلکه از برشمرد که البته محصول قلم و» اولین تذکرة عرفانی به زبان فارسی«انصاري را نیز باید 
آورده و عبداهللا آن را گرد افادات لفظی و القائات شفاهی پیرهرات است که یکی از شاگردان خواجه

هاي او را به نگارش درآورده است.شنیده
هایی که هنگام آید که از کتابالصوفیه خواجه عبداهللا انصاري برمیاز اشارات موجود در طبقات

الصوفیه شیخ عبدالرّحمن سلّمی نیشابوري است. ال مشایخ بدان نظر داشته است طبقاتتقریر احوال و اقو
درست است که برخی از جمالت به هنگام ترجمۀ حال مشایخ در طبقات هروي، ترجمۀ عبارات عربی 

هایی میان این دو کتاب وجود دارد، با این همه، این سخن که مبناي کار خواجه سلّمی است و مشابهت
هروي به عمل آمده باشد، ات سلّمی یا تاریخ سلّمی بوده است بدون آنکه تأملی شایسته در طبقاتطبق

نادرست است.
با آن که طبقات در ظاهر آداب و ترتیبی دارد و گروهی از مشایخ در طبقه خویش قرار گرفته اند، در 

ده گرفته شده است. در طبقات هروي حقیقت این ترتیب و آداب ظاهري به هنگام بحث و درس عمالً نادی
بندي سلّمی رعایت نشده است، اطالعات بسیاري از منابع دیگر که قریب صرف نظر از آنکه روش طبقه

انصاري با آن هایی که شیخهروي ذکر شده است و همچنین اطالعات و داشتهپانزده تاي آن در متن طبقات
مان تقریر طبقات، از استادان و مشایخ خویش و افرادي که با حافظۀ شگفت انگیز خود از دوران کودکی تا ز

آنها طی این مدت دراز، دیدار و مصاحبت داشته است به یاد داشته است، در این کتاب وجود دارد که در 
طبقات سلّمی نیامده است.

طبقات نگاهی کوتاه به فهرست مشایخ در این دو کتاب افزونی بیش از سه برابر مشایخ را در 
دهد و این افزونی شمار مشایخ را بر ذکر برخی از مشایخ چون شیخ ابوالعباس قصاب پیرهرات نشان می

آملی، ابوبکر طرسوسی، ابوالحسن الحصري و شیخ ابوالحسن سیروانی و خواجه سهل صعلوکی که در 
هاي صاري، یکسري فصلانالصوفیۀ خواجۀطبقات سلّمی نیامده است باید افزود. گذشته از این در طبقات

ترین موجبات تمایز و هاي پیرهرات وجود دارد که نه تنها از عمدهها و مواجید و مناجاتمستقلی از دریافت
هاي عمده آید. یکی از تفاوتالصوفیه به شمار میهاي طبقاتتفاوت این دو کتاب، بلکه از مهمترین بخش

هاي دیگر عرفانی و از جمله طبقات سلّمی این است که در این نالصوفیه خواجه عبداهللا انصاري با متطبقات
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ها مورد نقد، تفسیر و تحلیل قرار کتاب نه تنها احوال و اقوال مشایخ یاد شده است، بلکه این حاالت و گفته
هاي طریقت و احوال و مقامات طی این نقد و تفسیر و تحلیل به مریدان نموده شده گرفته است و باریکی

انصاري در اینگونه مباحث و دربارة مسائل و موضوعات مهم عرفان و تصوف بیان آرا و عقاید شیخاست و
شده است.

ها طبقات هروي را در هیأت کتابی مستقل و در شمار یکی از منابع اساسی و مجموعۀ این تفاوت
اقوال مشایخ بر اصل تعلیم و مهم عرفان و تصوف درآورده است. تکیۀ خواجه در بیان احوال و نقد و نقل

ارشاد مبتنی است به همین سبب در اینگونه موارد به بیان آن بخش از احوال و اقوال پرداخته است که براي 
تعلیم و ارشاد مریدان سودمند بوده است و این خود دلیل دیگري است بر آنکه قصد خواجۀانصاري از این 

ده است.کار، گزارش قیل و قال و بیان داستان نبو
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ادبیات متعهد در شعر فارسی 
مهدي ملک ثابت

»استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد«

امید کریم
زبان و ادبیات فارسیدانشجوي کارشناسی ارشد

چکیده 
ادبیات متعهد عمري به قدمت خود شعر دارد، در هیچ زبانی متن یـا شعري را نمی توان یافت که بدون 
هدف و دلیلی نوشته شده باشد، اما تعهد مورد بحث مـا در این نوشتار شعر و نثري است که با تفکرات 

تماعی و ارزش هاي انسانی جامعه برآید. این نوع ادبی مثبت در راستـاي حمایت از حقوق دینی، سیاسی، اج
با توجه به رسالت و خدمتی که در جامعه بر عهده دارد نمی تواند از مسائل اخالقی خالی باشد، و عالوه بر 

ها و محتواي شعري است توجه به سزایی که همان درون مایه» چه گفتن«توجه به فرم و ساختار ادبیات به 
هاي مردمی اسالمی و مبارزات و ایستادگی-قاله به بررسی ادبیاتی که تحت تاثیر فرهنگ ایرانیدارد، در این م

هاي پیرامون انقالب مشروطه وانقالب اسالمی شکل گرفت پرداخته خواهد در برابر رژیم طاغوت در دهه
شد.

ادبیات، تعهد، انقالب اسالمی، شعر، جنگها:کلیدواژه

:پیشگفتار
ل تاریخ، پیوسته بیانگر حق طلبی ها و جدال و ستیزهاي علیـه جور و جفاکاري بوده، دین ادبیات در طو

اي داشته و تنها به شاعرانی که به اسالم و شریعت محمدي می پردازند اعتنـا اسالم نیز به شعر متعهدانه اشاره
): 26سوره الشعرا، (» الغاوون...الشُّعراء یتّبعهم« دارد و دیگر شاعران را هوس پیشه و درگمراهی می داند 

اال «ي دیگران درآورده و استثنا کرده، شاعران متعهد را نیز خداوند در کالم خویش از جرگه. و 224آیـه 
لُوا الصالحاتمدر ادبیــات کهن فارسی نیــز شاعران بسیـاري 227): آییه 26سوره الشعرا، (» الذینَ آمنو و ع .

تعهدانه پرداخته اند از آن جمله اند: ناصر خسرو، فردوسی، سعدي و...هستند که به اشعـار م
طرز سخن و گفتار در هر دوره اي نشانگر طرز تفکرات و درون مایه هاي شعري شاعرانی است که به 
شکلی در آثارشان ظهور کرده اما شاعران دوره سنتی از اوضاع سیــاسی اجتماعی جهان اطرافشان و شرایط 

ي مغول را نیز پس از سالیان دراز به رشته ي تحریر بی خبر بودند و حتی اتفاقاتی همچون حملهزمانه خود
). اما مضمون اشعار دوره 83: 1370(جوینی، » آمدند و کشتند و سوختند و بردند و رفتند«آوردند در می
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مردم جامعه خواهان شعري و ادبیات فارسـی با زمان انقالب متفاوت بوده، در زمان انــقالب سنتی زبان 
شان را بهبود بخشد و فریاد نهفته در گلویشان را به گوش دیگران هاي زندگیبودند که بتــواند زخــم

برساند.                             
در زمینه ادبیات متعهد تحقیقاتی بــا موضوعات: پیشینه ادبیات متـــعهد در منظومه هاي کهن 

بیات غرب توسط آقاي سید احمد حسینی کازرونی(استاد زبان و ادبیـات فارسی دانـشگاه آزاد فارسی و اد
صورت گرفته و در فصلنامه علمی پـــژوهشی زبان و ادب 1389واحد بوشهر) در زمستان سال -اسالمی

ـداري و ) به چاپ رسیده، به بررسی پای71-53، صص 5فارسی (دانشگاه آزاد واحد سنندج، سال دوم، شماره
هاي شعري شاعرانی همچون فردوسی، هاي شاعران کهن ایران و همینطور به درون مایهمقاومت در منظومه

-پردازد. در قسمتی دیگر هم سیــر ادبیــات متعهد در غرب را بررسی میسعدي، حافظ، ناصرخسرو و... می
د در غرب و تاثیـر آن بر شعر دوره اي دیگر تحت عنوان: نگاهی به ادبیات متــعهکند. ایشان در مقـاله

- 135،صص 18و چاپ آن در نشریه مطالعات ادبیات تطبیقی(سال پنجم، شماره 1390مشروطه در سال 
پردازد و همینطور ي آن میگیري ادبیات متعهد در اروپا   و عوامل و ریشه هاي پدیدآورده) به شکل152

کل گیري ادبیاتی در دوره مشروطه که جامعه ایران را به ي ادبی و شتاثیرپذیري شعر فارسی از این گونه
پردازد.   بخشد میآورد و ادبیات فارسی را از رکودي هزار ساله رهایی میسابقه در میجنبشی بی

-در نشریه علمی1391در تحقیقی دیگر که توسط دکترپارسا یعقوبی جنبه سرایی، در پاییز سال 
) به چاپ رسیده به بار 198-177تعلیمی(سال چهارم، شماره پانزدهم، صص پژوهشی پژوهشنامه ادبیات

تعلیـــمی شعر فارسی متعهد و محتواي ملی انسانی،دینی مذهبی و اخالقی و همینطور بافت موقعیتی شعر 
سنتــی توجه شده.       

ز حریـرچی(استاد در زمینه ادبیــات متعهد در شعر صدر اسالم نیـــز جناب آقاي دکتر فیرو
، تحقیقی  فراهم آورده و در آن به بررسی تاثیر 1382دانشکده زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران) در بهار 

ظهور اسالم، نزول قرآن کریم و بعثت پیامبر در شعر عربی که شامل به وجود آمدن مراثی و اشعاري که 
پرداخته و به معرفی شاعران این دوره و درون مایه شاعران عرب در جنگ با ایرانیان و رومیان سروده اند 

هاي شعري آنها نیز می پردازد این مقاله نیز در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران(مجله 
) به چاپ رسیده.12-1دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوره دوم، شماره یک، صص 

ایستادگی و مقاومت مردم در برابر ظلم و ستیز است و خود ادبیات متعهد فارسی که برگرفته از
شود. در این مقاله نیــز ریــشه در تـاریخ پر اُفت و خیز ایران دارد، کلیت شعر و نظم این دوره را شامل می

هاي شعري این دوره پرداخته شود و از آنجــایی که سعی شده تــا به بررسی ادبیات متعهد و شاخص
هاي مختلف آن پرداخته و یــا تــــاکنون انـجام گرفته بیشتر به پیرامون این بحث و شاخهتحقیقاتی که

ي ادبی صورت گرفته، در این نوشتار سعی شده تا گیري این شیوهخـارج از مبــاحث بنیــــادین شکل
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ت جامعه ي برخی نظریاهاي شکل گیري ادبیــات متعهد در زبان فارسی به ارائهضمن بررسی سرچشمه
ي ادبی و نتایج آن بر اجتماع و همینطور بررسی  برخی از شناختی پیرامون دالیل شکل گیري این گونه

هایی پرداخته شود.شاخص هاي شعري این دوره با ذکر شاهد مثـــال

شعر مسئول پیام است و خروش        از خــدا نغمه و از غیـب ســـروش
بعثت و نهضت و شور و جهش استشعر مسئول حماسی تپش است      

)69، ص2(رزمجو، حسین، شعر کهن فارسی، نشر آستان قدس رضوي، ج

ادبیات ملتزم و متعهد:
آید، امور اجتـماعی و مسائل سیاسی جامعه و هدف ادبیات و هنــر پیش میهنگامی که سخن از وظیفه

ي مــردم هایی که به عامهبیشتــر در مقابل ظلمکند، ادبیات متعهد ایست که به ذهن خطور میاولین  نکته
گیرد و قصد دارد با آگاه ساختن جامعه به بهبود این روند کمک کند. انسان موجودي سیري شده قرار  می

ها نقش ناپذیر است کـه همواره خواستار رسیدن به رفاه و آزادي بیشتر است و از آنجایی که همواره رسانـه
ي پر رنگی بر عهده داشته و اند، ادبیات نیــز در این زمینه وظیفهـفکرات مردمی داشتهدهـی تمهمی در شکل

گردد، شاید بوان یکی دارد. و شاید به همیـن دلیل باشد که عمر ادبیات متعهد نیز به قدمت خود شعر باز می
» تلوهم حتی ال تَکون فتنهو قا« ي هاي مقاومت در بـرابـر فتنه انگیــزان را در آیهترین مصداقاز قدیمی

مشاهده کرد.    193): آیه 2سوره البقره(
ي اهمیت ادب و نقش هنر در پیشینه دربارههر زمان که ملتی در چنبر چرخ گرفتار گردد، جدلی بی«

شود. اما اگر این ملت از جوش و خروش زندگی محروم و سر در آغوش زمستان باشد، میان آن درگیر می
اي که این ملت پروراند.آنـگاه اگر در اثــر فاجعهزند و هیچ فرآوردي نمیجدل در مداري بسته دور میاین 

- را تا ژرفاها لرزانده، یکی از مراحل عصبی آن در گذر باشد، تجدید این جدل با اختالف کیفی آن پیش می

ی و تاریخی، که دارد ملت بحران آید. فاجعه خود به خود و به دلیل عناصر مثبت و منفی و ترکیبات روانــ
کند: نقش هنر و ادب چیست و رسالت آن کدام است؟ ولی این زده را بــا این پرسش همیشگی رویاروي می

هاي ي فعالیتشود: در سطح واقعیت موجود و جنگ پنهانی که همهبار پرسش در سطحی دیــگر مطرح می
ي گیرد. این مرحله خود آزمون عملی وظیفهرا در بر میهاي هنري و ادبی ويانسان و از آن میان فعالیت

)  1: 1366شکري، »(ادب در اجتماع است.
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اي شود البته نکتهي ادبیات متعهد پرداخته میدر اینجا به ذکر برخی از نظرات و تفکرات پیروان شیوه
همان جامعه سنجید و هرگز هايکه همواره باید مد نظر داشت این است که هر جامعه را باید با شاخص

ي جوامع و مخصوصا به جوامع شرقی توان به همهي غـربی را نمیتاثیــرات اعمال شده از جانب یک جامعه
تامیم داد در این بحث ضمن بررسی تاثیرات ادبیات و هنـر بر اجتماع به بررسی نظر برخی از نویسندگان و 

ي آن با تفکرات اندیش مندان اسالمی پرداخته ینطور مقایسهي ادبیات متعهد در غرب و همپیــروان شیوه
خواهد شد.
اي از ادبیات که در خدمت آزادي اجتماع یا محرومان و فرودستان جامعه و ادبیات ملتزم، گونه«

هاي آنان باشد. ادبیات متعهد بخشی از ادبیات روشنفکري است و در برابر هدف آن، پرداختن به آرمان
داند که هر دو سوي آن  متوجه اجتماع ات برج عاج قرار دارد. ادبیات متعهد، هنر را تولید دوسویه میادبی

است. نویسندگان متعهد بر این باورند که ادبیات را باید از اجتماع گرفت و به اجتماع پس داد. ژان پل 
ي م در مجله1945لتزام را در ي تعهد یا اسارتـر نویسنده و فیلسوف فرانـسوي نخستین کسی بود که واژه

شد، به کار برد. البته این بدان معنا ادبی عصر جدید که به سردبیري خود وي چاپ و منتشر می-سیاسی 
ها را نام گذاري کرده نیست نیست که تا آن زمان ادبیات متعهد وجود نداشته، بلکه سارتر اینگونه نوشته

)      67: 1376(انوشه،» است.
پردازان معتقد به ادبیات ملتزم و متعهد، ادبیات اثري است که به قصد ایجاد اساس تعریف نظریهبر 

اي از روي تصادف شعر از کار درآید شعر نیست، این ادبیات به وجود آمده باشد؛ از این روي اگر مثال نوشته
ارائه » ادبیات چیست«کتـاب م) ، فیلسوف فرانسوي و نویسنده 1905(متولد » ژان پل سارتر«تعریف از سوي 

گوید:   شده است. او بـر التزام نویسنده تاکید میکند و می
داند که آشکار کردن، تغییر دادن است و داند که سخن همانا عمل است: میي متعهد مینویسنده«

اممکن را از سر به ي ملتزم آن رویاي نتوان آشکار کرد مگر آنکه تصمیم بر تغییر دادن گرفت. نویسندهنمی
اي از جامعه و از وضع بشري ترسیم کند.انسان موجودي است که طرفانه و فارغانهدر کرده است که نقش بی

) 42: 2536، 5(سارتر،چ» طرف بماند حتی خدا.تواند بیدر بـرابـر او هیـچ موجودي نمی
شان باشد. گرفتن حقوق پایمال شدهادبیات باید در خدمت بیدار کردن و برانگیختن مردم جامعه براي«

)67: 1367انوشه، »(اصوال ادبیات متعهد بیشتر از آن که سیاسی باشد اجتماعی است.
ي دیگري که قابل توجه است عوامل اجتماعی و محیطی جامعه اروپا پس از جنگ جهانی دوم البته نکته

است. است که به نحوي کل دنیا را نیز تحت تاثیر خود قرار داده بود
اي بود که میـــان نویسندگان و خواننـــدگان، پس از پایان جنگ جهانی، در فرانسه وضع به گونه«

هاي مختلف سیاسی، ارتباطی برادرانه براي تبادل نظر برقـرار هاي مختلف اجتماعی، میان جریانمیان   گروه
ي مستقیم جنــگ نند. این امیــــد ساري که نتیجهشد، همه امید داشتند که با هم جامعه فرانسه را دگرگون ک
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و نهضت مقاومت بود، موجب شد نویسندگانی که تا آن زمان از زنــــدگی عمومی بر کنار بودند، به مسائل 
ي ادبیات ملتزم را بپذبرند.، نظریه1945اجتـــماعی و سیاسی رو کنند. پس عجیب نیست که نسل 

اي که ما را در میـــان گرفتـــه خواهیم در تغییر دادن جامعهما می"گفت: سارتر می1946در سال 
بایست فرو گذاشته باشد، ي اجتماعی خود را که هرگز نمیخواهیم ادبیات وظیفهاست شرکت کنیم؛ ما می

است و بنابراین ادبیات موظف "نوشتن شکل ثانوي عمل"گفت: سارتر حتی می"گیرد.دوبــاره بر عهده 
هاي عمل، به ویژه عمل سیاسی در تحول تاریخی و اجتماعی فرانسه شرکت ست که مانند دیگر شکلا

) 54: 1340نجفی،»(کند.
اش همین خواهد بود. از بنابراین حقیقت ندارد که کسی براي خود بنویسد: بدترین شکست زنــدگی«

ي ناتوان و ایدش شود این است که ادامهاي که ممکن است عي کاغذ، تنها نتیجهآوردن عواطفش روي صفحه
ي ناقص و انتزاعی از تولید اثر ادبی است. اگر خودي براي آنها فراهم آورد.  عمل آفرینش فقط یک لحظهبی

خواهد بنویسد، هـرگز اثرش به صورت عین خارجی عرضه توانست هرچه دلش میبود مینویسنده تنـها می
ت یا قلم را زمین گذارد یا نومید شود. اما عمل نوشتن متضمن عمل بایسشد و نویسنده ناچار مینمی

دیالکتیکی آنست و این دو فعل الزم و ملزوم مستلزم دو فاعل جداگانه است. » همبسته«خوانـدن است که 
آورد. هنر کوشش مزدوج نویسنده و خواننده است که این شیئی عینی و خیالی یعنی اثر ادبی را پدید می

)68: 2535(سارتر،» د مگـر براي دیگري و از طریق دیگري.وجود ندار
کند، بلکه نامرئی را مرئی هنر مرئی را بازگو نمی«ناتالی ساروت همچون نقاش آلمانی معتقد بود که: 

هاي وجود، به منبـــع ناملموس هنــر به ریشه"و همچون سزان نقاش فرانسوي معتقد بود که: » کندمی
کند، همه کس . و به نظر او(ناتالی ساروت) واقعیتی که نویسنده در آن زندگی می"اندازداحساسات دست می

توانند آن را درك کنند، واقعیتی که یــا شناخته شده است یـــا به بینند و بــا نخستین نگاه میآن را می
و به کرات و مرات آسانی ممکن است شناخته شود، واقعیتی که از مدتـــها پیش کشف شده، بررسی شده، 

اند در آمده است. بیـان هاي کهن مستعمل و آشنا بودههاي معلوم و مشخصی که از زمانها و قالبدر صورت
)86-84: 1364(نجفی، » این واقعیت کار روزنامه نگار است، از نوع سند و گزارش است.

که خود را نسبت به جهان مهم حس هاي اصلی آفرینش هنري یقینا نیاز ماست به اینیکی از انگیزه«
اي براي غایت نامشخصی نیست، بلکـه خود را به عنـوان کنیم. از این قــرار، کتاب به مانند ابزار وسیله

کند. پس نوشتن در عین حال هم آشکار کردن جهان است و هم عرضه غایت به آزادي خواننده عرضه می
کردن آن به عنــوان تکلیف بر بخشش خواننده.

ي نویسنده است که کاري کند تا هیچ کس نتواند از جهان بی اطالع بماندو بر همین وجه، وظیفه
هیــچ کس نتواند خود را از آن مبرا جلوه دهد. و چون نویسنده یک بار به دنیاي جــهان اندر شده است 

) 91-2536:44(سارتر، ». داندتواند وانمود کند که سخن گفتن نمیدیگر هـرگز  نمی
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است، تالش و مبــارزه براي نیل به آگاهی، غرض از ادبیــات تالش و مبـــارزه«از نظر سارتر: 
دهد مسئول براي تحري حقیقت، براي آزادي انسان. و ازین روست که نویسنده در مقابل عملی که انجام می

این اقدام مستلزم توسل به نگارش بوده نویسد؟ دست به چه اقدامی زده است و چــرا است: بـراي چه می
: سی وپنج)2536(سارتر، ». است؟ زیــرا که سخن گفتن در حکم عمل کردن است

ي ي خاصی از شعر نیست، بلکه سهمی است از برداشت شعري، و درونمایهشعر اجتماعی رشته«
هاي به سوي اجتماع و پدیدهگذرد، و رو نوشتـارهاي منظوم هنري، که از صورت فردي و یا شخصی در می

هاي اجتماعی شاعر دارد. به دیگر بیان، در فضاي اینگونه از آلي زندگی و ایدهاجتماعی و مسائل روزمره
نالد، بلکه درد او یک، یک درد اجتماعی و مورد هاي شعري، شاعـر تنها از درد دل خویش نمیبرداشت

) 11: 2536(بولد، » ابتالي عمومی است.

هاي مقابل ادبیات متعهد:اهدیدگ
در این بخش به بررسی نظرات نویسندگانی که به هنر آزاد و غیر ملتزم اعتقاد داشتند و ادبیات و هنر را را 

پردازیم این قشر از نویسندگان با توجه به فضاي کنند میدر فضاهاي خارج از جامعه و سیاست تصور می
دید در فضایی که دیگر نیازي به تعهد در ادبیات  نمیپس از جنگ و فرونشست خاطرات آن و ایجاد

نظرات خود را اعالم داشتند و معتقد بودند که هنر باید زیبا باشد و هنري که در آن 1951–195سالهاي 
مسائل سیاسی و اجتماعی همچون جنگ و مقاومت وارد شود هنر نیست، بلکه هنر سیاسی است. اکنون به 

-ها یا مکتب هنربراي هنر معروف هستند میهاي این قشر افراد که به پارناسیناهبررسی مختصري از دیدگ
پردازیم. 

مدعی ادبیــاتی وراي مسائل سیاسی و اجتماعی شدند و براي آنان مطلوب و مقصود، خود «ایشان
وا و مسائل نهفته تر از محتادبیـــات و خود هنر است. از نظر آنها صورت(فرم) رمانها و شعرها، بسیار مهم

کنـند: آنچـه مقصودش مسائل سیــاسی و اجتـماعی است در آن است. آنها ادبیـات را به دو نوع تقسیـم می
)     16: 1388(بصیري، ». نام داده» آفرینش ادبی«و آنچـه مقصودش هنر است، » گـزارش«

در خلق آثار ادبی و هنـري محض به کار اي بر این بــاورند که استعداد ادبـی و هنري باید صرفا عده«
پذیرند و این دو پدیده را وراي مسائل اجتـماعی و نمیآید. اینان درگیري هنر و ادبیات را در مسائل روزمره

آید. براي اینان درگیـر شدن شاعر، نویسنده دانند. و عبارت هنر براي هنر نیز از همین جا پدید میسیـاسی می
کاهد و ارزش کار آنان را با ارزش کار روزنامه نگاران در یک سطح هنري آثار آنان میو هنرمند از ارزش

)  56: 1387وحیدا، »( دهد چـه کار هر دوگروه چیزي جز گزارش واقعیات ملموس نیست.قرار می
ــژوهش پي بیان نیست، بلکه وسیلهي ما، ادبیات وسیلهبه عقیده«اي مینویسد: یه در مقالهآلن روب گري

» شاعرانه«داند که چه باید بگویــد. داند که مورد پژوهشش چیست و از پیــش نمیاست. و حتی هرگز نمی
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، به »سیــاسی«در نــظر ما یعنی ابداع، ابداع جهان و انسان، ابداع مداوم و شک و تجدیــد نظر مداوم. اما 
این معنی است: احترام به قواعد، تقلیــل بینیم، چه در شرق و چه در غرب، فقط بهصورتی که هرروز می

تفکر و تبدیل آن به مفاهیم قشري، ترس شدید از هر نوع اعتراض... و به همیـن سبب است که سیـــاست 
هاي خود را ها و تردیدها و تناقضدر نهایت امر مورد توجه ما نیست. و به همین سبب است که ما پژوهش

»اي ابداع کنیم.ز اینکه بتوانیم باز هم چیز تازهپسنــدیــم و شادیم ابیـشتر می
اي از آن ندارد و میزان اما چاره-نویسنده مسلما موظف و ملتزم است «یه معتقد است که: گري

ي افراد دیگر است، نه بیشتر و نه کمتـــر، به این معنی که فردي از افراد یک ملت، التزامش به اندازه همه
-ر، یک نظام اقتصادي است ... نویسنده مانند همه مردم از بدبختی همنوعانش رنج مییک مملکت، یک عص

نجفی، »(نویسد تا درمانی براي آن بیابد.برد، اما خالف راستی و درستی است که مدعی شویم نویسنده می
1364 :219(

وسط ویکتـور هوگو و را (که قبال ت» ي هنرهنربرا«ي تئوفیل گوتیه نخستین کسی است که نظریه« 
دیگران مطرح شده بود) به عنوان مکتب ادبی و هنـــري اعالم کرد و به دفاع از آن برخواست. بر طبق 

فایده است و ي او هنــر وسیله نیست، هدف است، و این هدف فقط زیبایی است، و زیبایی امري بینظریه
دي زندگی است و نیازهاي آدمی که ناشی از هرچیز که مفیــد باشد زشت است زیرا که مبین نیازهاي ما

- نیز معروف» پارناسین«ي این گروه که به مزاج بیچاره و عــــاجز اوست پست و نفرت آور است. به عقیده
در فرانسه به وجود آمدند، شعر نمودار روح کسی است که احساسات خود را 1860اند و در حدود سال 

دانستند: شعر ر خالص، یعنی زیبایی صوري را درخور قدر و اهمیت میها فقط هنـخفه کرده است. پارناسین
) 77: 2536(سارتر، » نباید بخنداند و نه بگریاند، فقط باید زیبـــا باشد و هدف خود را در خود بجوید.

ادبیات و جامعه:
ثیـــر از اجتماع و اما در نظر برخی از جامعه شناسان هنر و ادبیات، هیچگونه هنري نیست که بی تا

ي جبریت اجتماعی را شرایط محیطی پیرامون خود باشد و بیشتر ایشان در رویکردهاي جامعه شناسی نظریه
پذیرند که در آن شرایط وجودي اند و برخی دیگر نوعی ارتباط متقابل میان هنــــر و جامعه را میپذیرفته

نقش خود را دارند و حتی گاه عوامل وجودي را نیز تعیین اند، ولی عوامل معنوي و فرهنگی نیز تعیین کننده
کنند.می

به منظور نشان دادن تایین شدگی هنر توسط جامعه، برخی مفاهیم مهم چون شکل، سبک و مضمون 
توان مشاهده شوند. تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه بر هنر را هنگامی میآثار هنري مورد تحلیل می

کنند. تغییر در سبک و مضمون هاي هنري و مضامین غالب آثار هنري در این شرایط تغییر میکرد که سبک
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ي خاص متاثر آثار هنري، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از تغییر در شرایط اجتماعی و سیاسی هر جامعه
شود.می

کافی است به شرایط آرنولد هاوزر و کارل مانهایم معتقدند که براي شناخت یک اثر هنري،«
ي ي آن اثر در آن قرار داشته مراجعه شود و به خصوص به طبــــقهاجتـــماعی و اقتصادي که آفریننده

اجتماعی وي مراجعه کنیم و آن را بشناسیم. در این صورت اثر وي را نیز خواهیم شنـاخت. به اعتقاد 
ها و ي تمایالت گروهدهندهند، نماینده و نمایشاهاي هنري که در طول تاریخ به وجود آمدهمانـهایم سبک

-ها را به طور مستقیم وابسته به ساختي آنها هستند. یعنی او اشکال سبکقشرها و طبقات به وجود آورنده

هاي داند ... از نظر هاوزر هنر نسبت به دیگر ساختها، اقشار و طبـقات اجتماعی میهاي اجتماعی مثل گروه
ت تاثیر عوامل اجتماعی قرار دارد. این تاثیر ممکن است پنهانی و نهفته باشد ولی وجود فرهنگی بیشتر تح

). 114: 1390راودراد، »(دارد
اجتماعی همان زمان -آثار هنري هر زمان متاثر از شرایط اقتصادي «لوکاچ و گلدمن نیـــز معتقدند 

شود. در نتیجه اگرچه شرایط جهان بینی ها اعمال میاست، اما این تاثیـــر به طور غیر مستقیم و از طریق 
ي سبک و اجتماعی وي تعیین کننده-ي اقتصادي اجتماعی هنــــرمند یا به عبارت دیگر طبقه-اقتصادي 

ي جهان بینی و ایدئولوژي مضمون انتخابی اوست، بایـد توجه داشت که این رابطه مستقیم نیست و به واسطه
شود.برقرار می
لوکاچ و شاگردانش بر این باورند که اثر هنري، به خودي خود، متضمن ادراکی از جهان و انسان (به «

شود. اول این که، چارچوب مفهـوم اومانیستی قرن نوزدهمی آن) است. اما اینجا دوچیز نادیده گرفته می
ي دومی که در دیــدگاه و نکتــهگیرد ... ي هنرمند از جهان را در بر میمناسبات بشري بس بیشتر از تجربه

هاي اساسی شود این است که تلقی هنرمند به عنـــوان کسی که ویژگیلوکاچ و شاگردانش ندیده گرفته می
(دووینو، » انجامد.شود خواه ناخواه به آکادمیک مسلکی مییابد و متبلور میدورانش در او بــازتاب می

1379 ،45                          (
اي که در آن به وجود آمده، قابـل فهم است و وجه پس یک اثر هنري تنها در شرایط اجتماعی«
ي این شرایط اجتماعی جهان بینی غالب در آن است. نویسنده نیز آن جـهان بینی را از گروه مشخصه

ي است که این روند کند. یادآوري این نکته ضروراجتــماعی خود اخذ کرده و در اثر هنري خود منعکس می
گیرد. نه اینکه نویسنده آگاهانه جهان بینی خاصی را بگیرد و سعی کند آن را در به طور ناخودآگاه صورت می

اثر خود نمایش دهد.              
گوید هرچه انسجـــام نویسنده در گروه اجتـــماعی بیشتــر باشد و همان طور که گلدمن می

بینی مورد نظر را (چه آگاهانه و تواند جهانتــر باشد، بهتــر میتر و کاملعی وي وسیعهرقدر بینش اجتما
هاي التزام این است که هنرمند و اساس نظریه) «123-109: 1973(گلدمن، » چه غیــر آگاهانه) منتقل کند.



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال7292

د و التزام آنان این زنند و دلیل اصلی تعهنویسنده به قصد تاثیرگذاري دست به آفرینش هنـري و ادبی می
)    1348:45(فیشر، » مندي از کار را افزایش داد.توان به هدف رسید و میزان بهرهاست که از طریق هنر بهتر می

نویسنده فقط براي قصه گفتن، براي «به نظر روژه کایوا، نویسنده، محقق، و مترجم فرانسوي معاصر، 
ي او نه خواهد که با خلق اثر خود چیزي بر جهان بیفزاید. وظیفهیز مینویسد، نشرح دادن یا بیان کردن نمی

ها و خیالها را ي تفکر را به حرکت آورد، احساسها و اندیشهتعلیم است و نه تسلی، بلکه این است که  قوه
)60: 1364(نجفی، » ي او حتی ممکن است ضربه زدن و آزردن باشد.بیدار کند و شگفتی برانگیزد، وظیفه

ها نیست. این ي متعهد، تنها گزارش مشاهدات و به تصویر کشیدن صحنهي هنرمند و نویسندهبنابراین وظیفه«
کار گرچه بجاي خود ارزشمنــد است و در آگاه ساختـــن مردم موثر، اما از آنجا که شخص گزارشگر را در 

دآگاهی نیز همراه است و نویسنده ملتزم اي ندارد. التزام با نوعی خوکند از التزام بهرهمسائل درگیر نمی
یابد و سرانجام رهاند و فراتر از آنها به نــوعی آزادگی دست میخــود را از بسیاري از ضروریات زندگی می

شود که هنرمندان و نویسندگان متعهد نه التزام بــا نوعی نگرش انتقادي روشنفکرانه همراه است و سبب می
ها، کمبودها و مثبت موجود(که باید باشد) بلکه به برمال کردن نارساییبه توصیف و تعریف نکات 

توانند نباشند و محدودیتهایی بپردازند که دلیــــل قانع کننده و انسانی بر وجود آنها نیست و در نتیجه می
:1387(وحیدا،» نقطه آغاز تنش موجود میان قدرتـــهاي سیاسی و قشر روشنفکر متعهد در همین جاست.

57  (
این واقعیت که نویسنده و هنرمند خواه نــاخواه در محیطی اجتـــماعی و در وضعیت خاص 

گذرد کامال بی تفاوت باشد خود تواند نسبت به آنچه در پیــرامونش میکند و نمیعصر خویش زندگی می
ثـــار هنرمندان و نویسندگانی به معنــاي درگیر بودن در مسائل اجتماعی و وجود نوعی تعهد در آن است.آ

توان به دهند حداکثــر میاي از اوضاع و شرایط اجتــماعی عصر خویش به دست نمیرا که هیچ نشانه
دهند و در عنـوان کاالهایی لوکس در نظر گرفت که به برخی از نیـــازهاي زیبایی شناختی انسان پاسخ می

د داشته باشند.تواننگذران اوغات فراغت کــارکـردهایی می

ادبیات متعهد در دیدگاه اسالم:
ي ي ادب متعهد در سورههاي اسالم نیــز باید پرداخته شود، اسالم  در زمینهدر همین زمینه به دیدگاه

امامان نیـز کند، حتـی حضرت رسول ونهد و آنـها را از گمراهان متمایـز میالشعرا شاعران متعهد را ارج می
شاعــران اطراف «اند، کردهاند و به اهمیت و تـاثیر نفوذ شعر توجه میهـر کدام گروهی شاعر زبده داشته

اند که امام جعفر صادق به شیعه نفر میرسیدند و از جمله نوشته33پیـامبر در صدر اسالم از مرد و زن به 
کان و نوجوانان بیاموزند، تا از سالهاي کودکی و آغاز دستـور داد شعر شاعر شیعی، سفیان عبدي، را به کود
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هاي مردان خدا بــا ها و حماسهي اعتقادي در وجود آنان زنـده شود و سرگذشتسن، شور دینی و حماسه
خون شیعه بچگان ممزوج گردد.

رابطه با تکلیف و ي آنـها، در هاي علمی و ادبی، بــلکه همهدانیم که در اسالم، بسیاري از رشتهمی«
ي تطبیقی، علم تعهد پدید آمده است. و این امر حاکی است از آگاهی دینی و زمانی عالمان پیشین. فلسفه

کالم، علم بالغت و نقد سخن، علم نحو و صرف همه و همه، در رابطه با حفظ و سیانت فرهنگ اسالمی و 
ي قرآن و ز علم بالغت، در خدمت بحث در بارهاي اانتـقال آن پیـدا شده و تدوین یافته است. بخش عمده

اعجاز قرآن شکل یافته است. عالمان آگاه آن روزگاران، همواره در رابطه با آگاهی و تعهد به تدویـن و 
اند علم براي علم و روشنفکري بـراي روشنفکري، و شعر بـراي بردهتالیـف و تحصیل و تدریس دست می

کامال تتفاخـر و تواضع مطرح نبوده است. پس ادبیات متعهد ادبیاتی اسدل و اطالع بـراي لذت عقل یـا
تعهد و جهت دار.   م

دانیم که اگر تعهد و تکلیف مطرح شد، و نشر و انتـقال فرهنگ منـظور بود، این کار به صورت می
اهی سابق و آگاهی پذیرد. تعهد امري است که در میان دو آگاهی جاي دارد: آگدیمی و خودرو انجام نمی

کند. آگاهی الحق، علم و اطالعی است که الحق. آگاهی سابـق علم و اطالعی است که انسان را متـعهد می
کنیم که انسانی، در انسان بـراي اداي تعهد خویش باید از آن برخوردار باشد. مثال: ما نخست علم پیدا می

ازد که در صدد درمان کردن او برآییم. در اینجا علم سفالن جا بیمار است. این علم سابق مارا متعهد می
(حکیمی، » دیگري الزم است و آن این است که بدانیم راه درمان کردن این بیمار چیست و چگونه است.

1358:14-22 (
ها و آثار بسیاري، در ثناي پیامبر اکرم ها، قطعهدر زبانهاي اسالمی، بویژه عربی و فارسی، قصاید، چامه«

ي شعر متعهدانه است نه هنر مجرد. چون در این گونه سروده شده است. مدایح مذهبی نیز از مقوله(ص) 
کوشند تا با زبان واالي شعر، حقایق را به نمایند، و میآثار، شاعران حقانیت رهبران الهی و راه آنان را می

عادت و عدالت را، در برابر فرهنگ جامعه و شعور اجتماعی منتقل سازند، و موضع مردان حق و رهبران س
دیگران به ویژه جباران و ستمکاران، تحکیم بخشند و استوارتر دارند ... این آثار از نظر اخالقی و تربیتی نیز 

ها، آداب، رفتار پیشوایان، آزادگیها، فداکاریها، بس سودمند است، زیرا در آنها ذکر فضایل اخالق، خصلت
ها آمده است، و اینها همه به صورتی عمیق، ها و تودهت آنان به انسانهاي آنان و محبپاکیها و مجاهدت

)234: 1358پرورش دهنده و آموزنده است. (حکیمی، 

:تاثیرپذیري شعر فارسی از ادبیات ملتزم و متعهد
اند، متعهد و نسبت به زیستهاي که در آن میشعرا و نــویسندگان پارسی گوي نیز نسبت به جامعه

سیاسی -ادبی ایران شرایط اجتماعی-هاي تاریخی اند. آنان در هریک از دورهآن غافل نبودهمسائــل
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هایی از فضاي عمومی حــاکم را مورد توجه داشته هر یک به فراخور حال و البته نه همه به یک اندازه گوشه
سی اعراب بر ایران زبــان و اند. در قرون نخست بعد از اسالم که استیالي سیاعصر خویش را بازتـــاب داده

فرهنگ  ایرانی را واپس زده و همه چیز آب و رنگ عربی به خود گرفته بود شاهد ظهور شعرا و نویسندگانی 
-بینند و میهستیم که رسالت خود را در زنده نگـه داشتــن این زبان و فرهنــگ و جاودانه ساختن آن می

فتوح پیاپی و چیرگیها و فرمانروایی «ي طبع آبیاري کنند. مههاي اصالت خویش را بــا سرچشکوشند ریـشه
ي ملل مغلوب را به چشم بر ملل مختلف، عرب را اندك انـدك غره و خودبین ساخت تاجایی که همه

بندگی نگریست و آنان را مولی و محکوم به فرمانبري و سرافکندگی شمرد ... این حال بر ایرانیان دشوارتر 
ترین آثار صاحب حس ملی بود چنانکه توجه وي به موضوع ملیت و عالقه به ایران از قدیمبود زیرا این قوم

ادبی و مذهبی اویعنی از اوستا گرفته تا آخرین اثـر معروف عهد ساسانی (خداینامه) از همه جا به نحوي 
)    142: 1369(صفا، » کامل، الیح و آشکاراست.

یابد نه به منظور زنده نگه داشتن سرگذشت ا که در آن عصر رواج میسراییهشاهنامه نگاریها و شاهنامه
هایی از گرفته است که جشنها و اعیاد ایرانی را که گوشهشاهان پیش از اسالم بلکه با این هدف صورت می

ها نقل و براي مردم یادآوري کنند و فرهنگ مردم این مرز و بوم  بوده است، بدین بهانه در متن آن سرگذشت
حیاتی دوباره به آنها ببخشند. شاهنــامه ابوالموید بلخی، شاهنـامه ابوعلی محمدابن احمدبلخی، شاهنامه 

نامه دقیقی که منظوم بود و نــاتمام مانده ابومنصوري، که به نثــر نگاشته شده بودند و شاهنامه یــا گشتاسب
ي حکیم طوس، دستاورد کوششهایی است دهي فردوسی، سروها، شاهنامهي شاهنامهو سرانجام، سرآمد همه

گرفته است. حکیم فردوسی رسالت فرهنـگی خویش و آگـاهانه که در سمت و سوي آن رسالت صورت می
آگاهی بر آن را چه خوب در ابیـات زیر بیان کرده است:

پی افکندم از نظم کاخی بلنـد        که از باد و بـاران نیـــابد گزنـــد            «
براین نــامه بر سالهــا بگــذرد        همی خواند آن کس که دارد خرد                                                

»عجـم زنـده کردم بدیــن پارسیبسی رنج بردم دراین سال سی      
توان به ناصرخسرو اشاره کرد، همان گونه که از ران متعهد زبان و ادب فارسی نیز میاز دیگر شاع
اخالقی، آمیخته با فلسفه و حکمت است و هم زمــان، -آید تعهد وي بیشتر مذهبی اشعار وي  بــر می

ماند.تفاوت نمینسبت به کژیها و کاستیهاي اجتماعی عصر خویش نیز بی
اي تعهد در ادبیات فارسی قرون گذشته شاید منابعی بهتر و سرشارتر از آثار هدر جستجوي نشانه

هاي این دوشاعر بیشتر بازتابی است ها و نوشتهعبیدزاکانی و غزلیات خواجه حافظ به دست نیاید .... سروده
ـر مبارز ي حکومت امیـگویــا از شرایط حاکم بر شیراز آن عصر و انتقادي است شایـــد از آنچه در دوره

گذرد.ي وي در شیراز و بر مردم شیراز میگیري هاي زاهد مآبانهدر پی تعصب ورزیـها و  سخت
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سیـــاسی و در -هاي اجتــماعی ایران پس از گذراندن ادوار متوالی تاریخی خود که هریک ویژگی«
اي را در ــاندان قاجار مرحلهنتیجه ادبیـات و هنر خاص خود را دارند در سالهاي پایانی دوران سلطنت خ

هاي پیشین است. افزایش آمد و شدها و و تماسهاي گشاید که کامال نو و متفاوت با دورهتـــاریخ خود می
ي متوسط هر چند در فرهنـگی بــا مغرب زمین، راه یافتن افکار و آراي جدید به کشور، پدید آمدن طبقه

اجتماعی را سبب -وامل متنوع دیگر، پدیــد آمدن جنبش سیاسی افزایش شمار با سوادان و ع-آغاز محدود
هـ.ق) و جایگزین شدن سلطنت مشروطه بر سلطنت 1324شد که سرانــجام آن انــقالب مشروطیت (

)63-62: 1387وحیدا، »(مطلقه و استبدادي سراسر قرون گذشته بود.
ش) نخستین 1325ها (چهارم تیر ن سالدر چنین فضایی تعهد در هنـــر حاکم بود . در هما«

کنـــگره نویسندگان  ایران در انجمن فرهنگی روابط ایران با اتحاد جماهیر شوروي تشکیل شد. این 
هاي بشر دوستانه، دموکراسی کنـــگره خواستـــار مبارزه با فاشیسم، حمایت از صلح جهانی و اندیشه

هاي ترقی خواه، به ویژه اتحاد بات فرهنگی با دموکراسیحقیقی، روي آوردن به خـلق و استواري مناس
ها و هدف آنها وجـود خـود را ها بـا چنین رویـکردي خدمت به تودهشوروي بود. ادبیات ایران در آن سال

رستگاري روي خواهد کرد / وشب تیره بدل "انـدیشد. ي خویـش  میکرد و به آرمانشهـر ویــژهتوجیـه می
ش)که بیت باال از آن گرفته 1338–1276نیــما یوشیج (» مـــرغ آمین«"شت خواهد.با صبح روشن گ

ترین نمونه شعر ایدئولوژیک باشد که حتی از این حد نیز فراتر رفت و به شده، نخستین و شاید برجسته
و گروه ها شد شعري سیاسی تبدیل شد البته عامل دیگري نیـــز باعث گرم شدن بازار تــعهد در آن سال

تر و زودتــر به سوي تعهد کشانــد و بر ارزش اخـالقی و اجتــماعی آن افزود. این عامل، بیشتري را آسان
اندیشید و جز آن را همانا فساد دستــگاه حاکم و خودکامگی رژیــمی بود که فقط به منـــافع خود  می

به تعهدي عقیدتی و گـاه مبارز سیاسی به ضد تافت و در نتیجه، شاعران و نویسندگان زنده و پرشور رابرنمی
مرغ «ي نویسندگان ایــران و به دنبال آن، ي نخستین کنـگرهانگیخت. به هرحال، مفاد قطعنامهخود بر می

)68: 1376(قاسم نژاد، » نیما راه را براي جوالن ادبیات متعهد باز کرد.» آمین
نقالب مشروطیت که بر چند قرن سلطنت استبدادي مهـر پدید آمدن افکار نو و حرکتی به عظمت ا«
زد موضوعات و مسائلی را مطرح ساخت که تـــا آن تاریخ سابقه نداشت و طبیــعی بود کـه پایان می

اجتماعی ارباب سخن و قلم قرار گیرند. با استقرار نظام جدید و باز شدن فضایی -موضوع تفکرات سیاسی 
و بیان، نهضتی ادبی پدید آمد و ادبیات رسالتی را که در طول چند قرن کم و بیش نسبتــا گسترده براي قلم 

)63: 1387(وحیدا،» به فراموشی سپرده بود دوباره از سر گرفت.
نهضت انقالبی طبعا در حیــات ادبی کشور نیـــز منعکس شد و به زودي گروهی از شعرا و «

ند و با آغاز مشروطیت فرصت آن را یافتند که آزادانه و آشکارا از نویسندگان به اردوي آزادي خواهان پیوست
هاي چاپ، و کاغذ و راه قلم به پیـــکار برخیزند. امـا آزادي خواهان وضع نـامطلوبی داشتند، زیـرا دستگاه
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رچند همه گونه ابـزار در دست دولتیان و مستبدان بود. با این همه تبلیغات و مبارزات قلمی آزادي خواهان ه
ي ها تمرکز یافت و بدین طریق ادبیـات عهد انقالب در چهارچوبهگرفت در روزنامهبه دشواري انــجام می

توان گفت در ایـن عهد ي نشر عقاید بودنـد محصور ماند، به طوري که میتنگ جراید، که تنــها وسیله
) 26: 2، ج1354پور، (آرین» اي به وجود نیامد.تقریبـا هیچ گونه کتـاب و رساله

ها و مقاالتی که تعهد ي رونق ادبیات متعهد است. در این دوره انبوهی از نوشتهش دوره1340ي دهه«
هاي گوناگون، مانند: ها و مجلهزند از زبــانهاي اروپایی به فارسی ترجمه شد و در نشریهدر آنها موج می

رسید. از همین سالها بود که گیــن، به چاپ میآرش، جهان نو، سخن، علم و زندگی، فردوسی، خوشه و ن
ي مسائل اجتماعی از ادبیات کهن فارسی صورت گرفت و توجه پژوهشگران به تحلیلهاي جدیدي بــر پایه

سیـاسی میراث فرهنگی پیشینیان نظیر فردوسی و حافظ معطوف گردید. نیز مقاالت و -هاي اجتماعیجنبه
-ش) که اسالم و به ویـژه، جنبـه1356-1312آثـار دکتر علی شریعتی (مذهبی، مانند -رساالت سیــاسی

قاسم نژاد، »(هاي انقالبی شیـعه را همچون رکنی از التزام سیاسی و ادبی مطرح کرد، در همین سالها پدید آمد.
1376 :69(

یش از با بروز برخی تفکرات در بین صاحبان علم و اندیشه، ادبیــات ب» مشروطیت«در عصر 
صورت و غالب، در محتوا دگرگون شد و نوعی تعهد و مبارزه در آثار نوشتـاري پدیدآمد. به وجود آمدن 
نوعی آزادي بیــــان که حاصل زحمت اهل قلم بود، این فرصت را براي ادبا و شعرا به وجود آورد تا  به 

ي ـق رفت و آمـد به غـرب یــا شیوهبیان تفکرات خود بپـردازند. البته برخی از تفکرات غربی، که از طری
ي ما در هاي ملی و مذهبی جامعهگرفت، در مواردي با ارزشآموزش مدارس غربـی در داخـل صورت می

بود که در آثار ادبی » انقالب روسیه«تضاد بود. سخن از خلق و رنج و انــدیشیدن به توده، از تاثیرات نمایان 
شود.آن روز دیده می

رسی پس از دومین جنگ جهانی در کشور ما دو رویه را در پیش گرفت. در گرایـش نخست شعر فا«
ي محض بود. این نوع شعر میــدانی وسیع را براي خود ي نوعی مضامین غنایی و عاشقانهشعر در برگیرنده

وچهر شیبــانی، توان به: خانلري، توللی، گلچین معانی، ندوشن، منایجاد کرد. از سرایندگان این نوع شعر می
و نــادرپور اشاره کرد. گروه دوم شاعرانی بودند که به مکتب نمادگرایی(سمبولیسم) معتقد بودنــد و راه را 

خاصیت معرفی اي بیبراي اصالح طلبــان و روشنفکران جامعه باز کردند. این گروه رمانتیسم را پدیده
توان: نیماي بزرگ، اخوان، ن پیشتاز این سیــــر میکردنــد و خود راهــی دیـگر را برگزیدند. از شاعرا

)19: 1389کافی، »(سهراب سپهري، هوشنگ ابتهاج، م.آزرم، شاهرودي و سیاوش کسرایی را نام برد.
بینیم که شعر خود را از بن بست کسالت بار شعر ي پنجاه، به خصوص از گروه دوم میدر دهه«

را در پیش گرفته است. از ویژگی هاي شعر نمادگرایان نیز می توان به ايقدیم نجات داده و رسالت تازه
موارد زیر اشاره کرد:



7297 هامجموعه مقاله

الف) تکیه بر زبان نو ب) آمیختگی شعر با زبان فردي و اجتماعی    ج) رواج تصاویر حسی و ملمود) 
)20: 1389(کافی، » ي واژگانی شعرهـ) گسترش حوزهپیوند عاطفه و احساس با مفاهیم ذهنی و ملموس

هایی در میان مردم رواج یافت که به خواهی شعرگونهدر جریان گامهاي نخستین جنبش مشروطه«
یکبـاره به بسیاري از موازین و اصول ادبی شعر پشت پا زد و تنها با مختصر آهنگ و موسیقی که در آن نهفته 

اقع زبان کوچه و بازار بود.      بود از نثر متمایز گشت. زبان این اشعار بسیار عامیانه و درو
-از کارکردهاي سیـاسی زبان عامیانه میتوان به ایـن موارد اشاره کرد: نخست آنکه این شعـر می

خـواهد عوام مردم را مخاطب قرار دهد پس ناگزیر باید زبان آنان را به کار گیرد دوم آنکه، این گونه اشعار 
اند.... وکت افــــراد صاحب قدرت کارکردي انکارنــاپذیر داشتهدر تخریب و در هم شکستن عظمت و ش

اجتماعی، انقالبی فرهنگی نیز رخ داد و ادبیاتی نو پدید آمد که ادبیات -بدیـن تــریب در پی انقالب سیاسی
مشروطه بود.    

بود. دومین هاي ادبیات مشروطه، چه در نظم و چه در نثر، گرایش آن به سادگی از نخستین ویژگی
توان مشاهده گشت میویـژگی ادبیات مشروطه را در محتواي آن و مفاهیم و مضامینی که در آن مطرح می

دهند و شعـرا و ي محتواي ادبیات را موضوعات اجتــماعی سیاسی تشکیـل میکرد. اکنــون بخش عمده
هاي خود بیشتــر به شرح و بسط شتهبرده اند در سرودها و نونویسنـدگان کــه به رسالت اجتماعی خود پی

هاي ي قالبپردازند. در ادبیات مشروطه، تقریبا همهاینگونه مفاهیــم یـــا به انتقادات شدید اجتماعی می
اند. قصیده، غزل، سیاسی به کار گرفته-شعري شنــاخته شده فارسی را در پردازش موضوعات اجتماعی 

ي خـود را کنـار ـاعی، دوبیتی و مستـزاد محتـواهاي معمول و معهود گذشتهبند، ربـبند، ترجیعمثنوي، ترکیب
اند.                                                             هاي اجتماعی و سیاسی لبریز شدهگذاشته و از طنـزها، انتـقادات، هجـوها، تبلیغات، و حمله و هجوم

تعمار، استثمار، انقالب و استقالل از مفاهیم جدید و رایج در ادبیات وطن، آزادي، استبداد، اس
اي اشت هاي فرنگی به زبان و ادبیات فارسی بود. زبان پدیدهیافتن واژهمشروطه است. ویژگی سوم راه
شود و بر محتواي آنهایی روبرو میها، در بستر زمان و مکان، با دگرگونیاجتماعی که همانند دیگر پدیده

آفریند و یا در تماس با دیگر اقوام ها، ترکیبات و اصطالحات نوینی در خود میگردد، واژهمعموال افزوده می
ي آن و تــر شدن عرصهبنـدد. ویژگی چهارم ادبیات عصر مشروطیت در گشودهگیرد و به کار میاز آنان می

ي آثاري از موریه، ي غربیان با ترجمهه شیوهپدید آمدن قلمروهاي نوین براي نثر و نظم بود. داستان نویسی ب
مولیر، ژول ورن، شاتوبریان، ویکتور هوگو و... آغاز شد و سپس برخی از نویسندگان ایرانی خود به این کار 

) 306-301: 1387وحیدا، »(پرداختند.
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ادبیات در خدمت جامعه و انقالب:

ي از صاحبان طبع و قلم یکی پس از دیگري به هاي جنبش مشروطه خواهی بسیـارهمراه با نخستین گام
کاروان انقالب پیوستند و با مردم همراه گشتند. با نزدیک شدن انقالب از عظمت دربـــار و شکوه شاه 
چیزي بر جــاي نمانده بود که در وصف و مدح آن چیزي بنویسند یــا شعري بسرایند و افزون بر این، 

ي ایرانیان خریداري براي این گونه آثار باقی نگذاشته بود. برخی از شعرا و پدیــد آمدن افکــار نـو و بیدار
نویسنــدگان که کــار خود را از پیش از جنبش انقالبی آغاز کرده بودند و احتماال مدایحی هم سروده بودند 

مقتضاي سن، با پی بردن به حقانیت مردم دست از کار کشیده و در کنار مردم قرار گرفتند و کسانی هم که به
فعالیت ادبی خود را همزمان با جنبش انقالبی آغاز کرده بودند از همان گام نخست در کنار مردم و همراه با 

.انقالب، طبع و قلم خود را به کار گرفتند

بررسی شعر متعهد شعراي معاصر:
و بعد از انقالب، را ترین شعرایی که در هر دو دوره، قبـــل: یکی از معروفادیب الممالک فراهانی

ترین شعراي عصر مشروطیت زیسته و در مدح و انتـقاد اشعاري را از خود بجاي گذاشته، وي از بــازگشتی
است، زبـــان وي یادآور زبان قصیده سرایان بزرگ سبک خراسانی است و از ترکیبــات و اصطالحات 

ترجیع بندها، قطعات، مثنویات و... است در دشوار سرشار است. دیوان او که شامل قصاید، ترکیب بندها،
مدح و انتقاد و مطایبه و هزل و هجو سروده شده است.

امروز که حق را پی مشروطه قیام است         بــر شـــاه محمد علی از عدل پیــام است                           
و روان گشتــه و رام است                      کاي شه به زمینت زند این توسن قدرت        کامروز به زیـــر ت

این طبـل زدن زیر گلیمت نکنـــد سود        چون تشت تو بشکسته و افتــاده ز بام است                        
نام تـــو بیـــالود تواریـــخ شهـــان را         هرچند که نت ننگ ونه ناموس ونه نام است                     

واال پدرت داد همی کـــرد و تو بیـــداد        اینجا گنه و جـــرم تو بـــر گردن مام است . . .
خدا رحمت کند مرحوم حاجی میرزا آقاسی را          ببخشد جاي آن برخلق احزاب سیــاسی را                  

سی و رادیکالی و عشقی اسکناسی را                  ترقـــی، اعتـــدالی، انقـالبـی، ارتجــاعیــون         دموکرا
وزارت دادن طفــالن، وکـالت کردن پیــــران         مجــاهد ساختــن افیونیــان ریـقماسی را. . .

: 1312(دیوان اشعار، 
747 -751(
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اگرچه طبــعی لطیف در شعر دارد و اشعاري دلنشین از خود بر جــاي گذاشته علی اکبر دهخدا: 
ي شهرت وي شده است نثر ساده و طنزآمیز خاص اوست که است اما آنچه که در ادبیات مشروطه بیشتر مایه

وي در طنـــزهاي انتــقادي اجتماعی روزگار خود به کار گرفته است.-در انتقاد از اوضاع و شرایط سیاسی 
دهد و هاي کشور را موضوع ریشخنــد و تمسخري تلخ قــــرار میي نابه سامانیي خویش  همهگزنده

اندرکاران امور مملکت، ریــاکاري فساد دستگاه دولت، وطن فروشی رجال سیاسی، سوء استفاده دست
-هاي اجتماعی را برمال میري از این گونه ناهنجاريروحانی نمایان، ظلم و ستـم اغنیا بر تهی دستان و بسیا

اي از نثر او:سازد. نمونه
دستخظ آفتاب نقط اعلیحضرت ظل ا... در جوا ب تلگراف حجج اسالم نجف رسید و چهار دست و « ... 

پــا توي خیال من دوید. از دیدن این دستخط من نه تنها در چــرند و پـــرند نویسی به عجز خود اقرار 
ي مهمی که در تمام عمــــر حلش براي من مشکل بود، کشف شد و آن این بود که کردم بـلکه یک مسئله

) 168-167: 1380(دهخدا، » حرف پادشاه پادشاه حرفهاست.
دهخدا از شعر نیز بیشتر براي انتقادهاي شدید اجتماعی استفاده کرده است و تقریبا همان مفاهیم و 

کار برده است که در طنزهاي منثور خویش.زبان را در آن به
از گرسنگی مرد رعیت به جهنـم           ور نیست در این قوم معیت به جهنــم                                      

تریاك برید عرق حمیت به جهنم          خوش باش تو با مطرب و سازنده آکباي

سیاسی -ترین نویسندگان و شاعران اجتماعیو مردمیترین: یکی ز صادقسیداشرف الدین حسینی
ترین شاعر ملی عهد انقالب است. او ترین و معروفسید اشرف الدین محبوب«دوران مشروطیت بوده است. 

به تــمام معنی حامی و طرفدار طبقات زحمتکش بود و از طبقات ممتازه، در هر مقام که بودند، بیزار و 
) 62: 2، ج1380، پور(آرین»گریزان بود.

اي اهل ایران مجلس مبــارك         درشهر تهران مجلس مبـــارك  
هر چند بسیار زحمت کشیدیم         حرف بد و خوب هرجا شنیدیم  
)4(حسینی، بی تا: از بهــر مجلس هـرجا دویدیم         آخر نمـردیـم امـروز دیـدیـــم

-ي مشروطهیست وسه سال از عمــر او گذشته است زمزمهوي هنگامی که تنـــها بعارف قزوینی:

خواهان پیوسته و ازین پس به صورت شاعر و هنرمندي جان شنیده و به جمع مشروطه خواهی را به گوش
- ي استعداد خود را به پاي میهن و ملت میاجتــماعی درآمده است و همه–انقالبی، مردمی و سیـــاسی 

سیاسی است و از همین -هاي عارف، چه تصنیف و چه غزل، اجتماعی سرودهریزد. از این پس بیشتر  
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جاست که عارف، نه تنها به عنوان یکی از پایه گذاران این نوع ادبی جدید، بلکه به عنوان نخستین کسی که 
آن را در طرح موضوعات و مضامیـــن سیاسی اجتماعی به کار گرفت، شناخته شده است.

مان ز سر خوان برود          جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود ننگ آن خانه که مه
گر رود شوستر از ایران، رود ایران بر باد            اي جوانــان مگذاریــد که ایــران برود 

مشت دزدي شده امروز در این ملک وزیر          تو در این مملکت امروز خبیري و بصیر
یخته یک مشت فقیــر          تو اگر رفتی از این مملکت، عنوان برود (عارف قزوینی، دست بر دامنت آو

1364 :365((
ایرج بیش ازآنکه شاعري سیـاسی باشد شاعري است اجتماعی. او برخی از مسائل ایرج میرزا:

توان گفت وي بــا اجتـــماعی عصر خویش را در اشعار خود منعکس ساخته است و بدین جهت می
هاي شعر مشروطه، از قبیل سادگی زبان، ورود جــهان خود پیــوندي قــابل مالحظه دارد. بسیاري از سادگی

توان کلمات فرنگی، راه یافتن مضامین نوین، بازتــاب اوضاع و احوال اجتــماعی و... را در اشعار او می
خوریم که برخی از اصول بی بر میهاي وي به مطالمالحظه کرد و افزون بــر این در برخـــی از سروده

کند و به همین دلیل این هاي اجتماعی را گوشزد میي زندگی اجتــماعی یا هنـــجارها و ارزشارزنده
اي برخوردارند.اشعار از ارزش جامعه شناختی قابل مالحظه

هرکس ز خزانه برد چیزي           گفتند مبر که این گناه است    
رفتنـــد           دزد نگرفتـه پــادشــاه استتعقیب نموده و گ

چند مه رفت و ماژرهال آمــد             شُشَم از آمدنش حــال آمد   
یک معاون هم از آن کج کلهان            پرورش دیده در امعاء شهان 

جسته از بینــی دولت بیــرون            شده افراطـــی افراطیـــون               
)169-122کار اهل دل ازو مشکــل شد  (ایرج میرزا، بی تا، آمــد از راه و مزُنُ بردل شـــد  

: وي در ســراســر مبــارزات مشروطه خواهی حضوري فعــال داشته است. توجــه وحید دستگردي
- و درگیري مستقیم در آن ها تــا پایان جنـگ جهانی اول ادامه میسیاسی -وحید به رویدادهاي اجتماعی 

گردد که وي، هم از ي وي به آلمان و دشمنی آشکار و سخت با روس و انگلیس سبب مییابد و عالقه
مخالفان مشروطه و هم از طرف عمال و نوکران این دو دولت آزارها و زیانهایی را متحمل گردد. وحید تمام 

هجري قمري یعنی از آغاز انقالب مشروطه تا 1335-1324ي ی سیـاسی خود را در فاصلهاشعار اجتماع
پایان جنگ جهانی اول سروده است.    

بسیاري از این اشعار ارزش کاربردي دارند و کارکرد اجتماعی آنها آگاه کردن مردم بر حقوق و 
ــرانگیختن مردم علیـــه آنـان، شوراندن اندر کــاران، قدرت و بوظایف خویش، نشان دادن فساد دست

مردم علیه نفوذ قدرتهاي خارجی، مبارزه با دو قدرت اشغالگر خارجی یعنی روس و انگلیس و در نهایت 
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یکپارچه ساختن مردم در حرکتی هماهنگ در برابر استبداد و استعمار است. وحید براي دستیابی به این 
ر گرفته است و از عوامل وحدت بخش بسیـــاري استفاده کرده هاي موثر را به کاي محركاهداف همه

هاي آنان همچون است. دین، وطن، ملیت، نــاموس، یادآوري افتخارات گذشته و قهرمانان ایرانی و قهرمانی
خورد.  اجتماعی او به چشم می-ابزارهایی کارآمد در بسیاري از اشعار سیاسی 

بس کن اي دوست که ناموس وطن رفت ز دست                و چند به همدستی دشمن پابستتا کی 
طشت رسوایی ملک است که افتاد ز بام             پشت ملت که ز بـــــار ستــــم و ظلم شکست                

فتنه بیدار ولی امن و امان رفت به خواب           دزد هشیـــار ولی خــــانه خدا غـــافل و مست.
. .  به سینه مرغ دل دوستان خروش گرفت            که دشمن از دوطرف مرز داریوش گرفت  

هزار نیش رسد هر نفس به زنــده دالن            بمیرد آنکه ره بزم و عیش و نوش گرفت                           
سراي جم را ضحــــاك ماردوش گرفت                           کجاست کاوه، چه شد گاوسر که بار دگر    

به سوي مرگ رود این امیر دیبــا پوش             خوش آنکه راه فقیران ژنده پوش گرفت. . .                                        
382-1307:381ید دستگردي، (وح

اشعار بهار تــا انقالب مشروطیت و پس از آن از نـظر شکل و محتـوا محمدتقی بهار(ملک الشعرا): 
پردازد بــا استـقرار مشروطیت گـرچه بهار بسیـــار بازگشتی است. و بیشتر به مدح بزرگان دولت و دین می

امــا رفته رفته به جمع آزادي خواهان پیوسته قصاید خود را بـاز گهگاه به مدیحه سرایی پرداختـــه است 
با «هاي گرم و پرشور خود سراید. ازین پس بهار با سرودهبه جــاي مدح، در موضوعات سیاسی می

پایان ملت ایران هاي بیخیزد، از درد و خشم و نفرت و بیچارگی و رنجسیاستهاي استعماري به پیکار بر می
کند و با ستاید، بر خائنان و وطن فروشان پرخاش میقالب و قهــــرمانان آزادي را میگوید، انسخن می

: 2،ج1380(آرین پور، » کند.تصویر روح زمان، مردم را به امور سیـــاسی و اجتماعی دعوت و تشویق می
127 (

ی مانند اقدامات کند. رویدادهایاجتــماعی پیدا می-بدین ترتیب شعر بهــار محتوایی سیــاسی
هاي خارجی در ایران، شرح ي محمدعلی شــاه، جنـگ جهانی اول، و دخالتـهاي قدرتاستبــداد خواهانه

سیاسی آن -هاي اجتماعی اندرکاران سیاسی، بیان چگونگی بعضی از جنبشخیانت کاریهاي برخی از دست
گیرد.دوره مورد توجه بهار و موضوع اشعار وي قرار می

ها چشم خرد بـــاز کن            فکر سرانجام در آغـــاز کنپادشا
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ي بیدار خویـش             تا نگري عاقبت کـار خویش                                                    بازگشا دیده
مملکت ایران بــر بــاد رفت             بس که برو کینه و بیداد رفت...                 

پادشها خوي تو دلبند نیـست            جان رعیت ز تو خرسند نیست                                                 
واي به شاهی که رعیت کش است      حال خوش ملت ازو ناخوش است....

ش دستخوش نیکالست                                      هان اي ایرانیــان ایران اندر بالست        مملکت داریو
مرکز ملک کیان، در دهن اژدهاست       غیرت اسالم کو؟ جنبش ملی کجاست                                       

برادران رشید این همه سستسی چراست؟                                                                 
)139: 1387، 2(بهار،جایران مال شماست ایران مال شماست

البته همواره باید این نکته را در نظر داشت که اکثـر شاعران و همینطور شاعـرانی که ذکر آنها 
مچون ایـرج اند، افـرادي هگذشت در کنار اشعار متعهد، به سرودن اشعاري در مقابل این تفکر نیـز پرداخته

اند میـرزا و عارف قزوینی در کنار اشعار آزادي خواهانه اشعاري در مفاهیم پست و حقیر نیز به نظم درآورده
هاي به اشعار متعهد قـرار که البته معیــار و میزان کلی سنجش را باید در افکار شاعر و نسبت اینگونه سروده

شود زمان که جامعه به همراهی او نیازمند است همراه جامعه میاي از داد. و اینـگونه است  که شاعر در برهه
و در مابقی فصول دفتر شعري خود به سرودن اشعار متفاوت از جمله قصاید و غزلیات عاشقانه و تعلیمی 

پردازد. و... می

:نتیجه

ي ادبیات متعهد و ي کتب مختلف در زمینهو اما پس از مطالعه
وان مقابـل این شیوه و برخی از اصول جامعه همینطور آرا و عقاید پیر

- اي که از این نوشتار به دست آمد این است که هیـچ نوشتهشناسی نتیجه
اي در ادوار مختـلف تاریخی بدون هدف و دلیلی شکل نگرفته، و ادبیات 

اي که متعهد تالش و کوششی است بـراي ارتــقاي سطح کیــفی جامعه
برخواسته و این خدمتی است از جانب هنــر ي ادبی از آنجــااین گونه

هاي پیروان و به خصوص ادبیات به اجتماع و همانـطور کـه از گفته
آید ادبیـات نقشی دوسویه دارد، از اجتماع ي ادبیات ملتزم برمیشیوه

گردد. ادبیـات ایـران نیــز که در حفظ برخواسته و به اجتـماع بـاز می
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ه در دوران مشروطه و چه ادبیــات انقالب و آرمانهاي اسالمی شیعه، چ
جنـگ تحمیـلی، نقشی همسو بـا مقاومت مردمی را داراست و در 

ي راستـاي رسیدن به اهداف بلند بشري خدمتی بی شائبه را به جامعه
دهد. خود ارائه می

:کتابنامه
قرآن کریم.-1
.1380، چاپ هشتم، تهران: زوار،2سال ادب فارسی، ج150پور، یحیی، از صبا تا نیما: آرین-2
، تهران: سازمان چاپ و انتشارات 68انوشه، حسن، فرهنگنامه ادبی فارسی: ادبیات متعهد، قاسم زاده، ص -3

.1376فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
ادیب الممالک، میرزا محمدصادق، دیوان اشعار، تدوین و تصحیح و حواشی: وحید دستگردي، تهران: چاپ -4
.1312ن، ارمغا
ایرج میرزا (جالل الممالک)، دیوان اشعار، به اهتمام دکتر محمدجعفر محبوب، تهران: نشر اندیشه، بی تا.-5
، کرمان: انتشارات دانشگاه شهید 1بصیري، محمد صادق، سیرتحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی، جلد-6

.1388باهنر، 
.1387موسسه انتشارات نگاه، الشعرا، دیوان اشعار، تهران:بهار، ملک-7
.2536بولد، آلن،  شعر اجتماعی، ترجمه و تلخیص: هوشنگ باختري، تهران: انتشارات جاویدان، -8
.1370تاریخ جهانگشا، عطاملک جوینی، انتخاب و توضیح: جعفر شعار، تهران: نشربنیاد، -9

ناشر شرکت نسبی کانون کتاب، بی تا.حسینی، سید اشرف الدین، گلچینی از کتاب باغ بهشت، تهران:-10
.1358حکیمی، محمدرضا، ادبیات و تعهد در اسالم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، -11
.1379دوویو، ژان، جامعه شناسی هنر، ترجمه: مهدي سحابی، تهران: نشر مرکز، -12
سیاقی، تهران: انتشارات: کتاب پایا، اکبر، دیوان اشعار، به کوشش دکتر سید محمد دبیردهخدا، عالمه علی-13
1360.

.  1380ــــــــــــــــــــ، چرند و پرند، به کوشش اکبر مرتضی پور، تهران: انتشارات عطار، -14
.1390هاي جامعه شناسی هنر و ادبیات، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران،راودراد، اعظم، نظریه-15
، تهران: انتشارات زمان، 5ت چیست، ترجمه: ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، چاپ پل، ادبیاسارتر، ژان-16
2536.

.1369اهللا، حماسه سرایی در ایران، چ پنجم، تهران: انتشارات: امیرکبیر، صفا، ضبیح-17
.1364عارف قزوینی، تدوین: سید هادي حائري، تهران: انتشارات: جاویدان، -18
.1389هاي دفاع مقدس، خت ادبیات انقالب اسالمی، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشکافی، غالمرضا، شنا-19
.1376گلدمن، لوسین، جامعه، فرهنگ، ادبیات، ترجمه: مجمدجعفر پوینده، تهران: نشرچشمه، -20
. 1966فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، تحت نظر: ا.برتلس، چاپ دوم، مسکو: انتشارات دانش، -21
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.1348فیشر، ارنست، ضرورت هنر در روند تکامل، تجمه: فیروز شیرانلو، تهران: نشر توس، -22
نجفی، ابوالحسن، وظیفه ادبیات، مجموعه مقاالت از لئونید مئونوف و...،  چاپ دوم، تهران: انتشارات زمان، -23
1362.

. 1387، وحیدا، فریدون،جامعه شناسی در ادبیات فارسی، تهران: انتشارات سمت-24
.1307وحید دستگردي، حسن، ره آورد، تهران: ضمیمه سال نهم مجله ارمغان، -25
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نویسان دهه شصتادبیات پایداري و نمود آن در آثار رمان
فرشته ملکی
دانشجوي دکتري دانشگاه ایالم

چکیده
به رویکردها و هاي دهه شصت هاي گوناگون آن در رمانمقاله حاضر با تکیه بر مسئله جنگ و جلوه

تواند به تحلیلی نویسان در قبال این پدیده خواهد پرداخت. چنین تاکیدي میهاي مختلف رمانالعملعکس
منطقی از سایه جنگ بر ادبیات داستانی و به ویزه رمان منجر شود. بر این اساس نخست مقوله جنگ به میان 

منتشر شده از ده نویسنده، و با تکیه بر موضوع هر گاه نگاهی خواهیم داشت به یازده رمان خواهد آمد آن
هاي اصلی، فضاي حاکم بر داستان را تحلیل خواهیم کرد. رمان، دیدگاه هر نویسنده، نوع رمان، شخصیت

نویسی دهه شصت داشته اي در رمانسوال کلی پژوهش این است که جنگ با همه تبعات آن، چگونه جلوه
اند. این هاي مختلف، این پدیده را نشان دادهشرایط بحرانی جنگ و به انگیزهنویسان با توجه به است؟ رمان

اند؛ برخی از هاي دهه شصت از دو دیدگاه کلی مسئله جنگ را مطرح ساختهدهد که رمانبررسی نشان می
اند دهنامی"شهید"تعبیر کرده و کشته شده در جنگ را"کشته شدن در راه باورها و عقاید"ها، جنگ را رمان

هاي جنگ، تهییج و تقویت روحیه مردم و هاي رایج، حفظ ارزشهایی به نفع ارزشو نویسندگان چنین رمان
ها، جنگ پدیده اسفباري تلقی شده است که اند اما در برخی دیگر از رمانرسالت عقیدتی خود قلم زده

و "قربانی"دهد و کشته شده در جنگ،هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را بازتاب میتصویري از نابسامانی
است.تعبیر شده"زخم خوردگان"هاي آنان، بهاز خانواده

ادبیات پایداري، جنگ، رمان، دهه شصت.ها:کلیدواژه
مقدمه

در هشت سال دفاع مقدس مردم ایران از خاك خویش، میدان جنگ از خطوط مرزي و محل هاي 
تحت الشعاع خود قرار داد؛ عده اي به دلیل آن که خود به طور درگیري فراتر رفت و تمام افراد جامعه را

مستقیم در میدان هاي جنگ حضور داشتند؛ برخی هم به دلیل آن که شاهد جنگیدن و از دست دادن 
عزیزانشان بودند؛ بعضی هم به دلیل آن که به خاطر جنگ آواره شدند و موقعیت پیشین خود را از دست 

نویسندگان نیز مشاهدات، تصورات و احساسات خود را از جنگ روي کاغذ آوردند و دادند و... در این میان
به خلق آثار متعدد و گران بهایی در این زمینه دست زدند.

در این پژوهش دوازده رمان از یازده نویسنده مورد بررسی قرار گرفته است. این رمان ها عبارتند از: زمین 
) از ناصر ایرانی، نخل 1363) از اسماعیل فصیح، عروج(1362در اغما() از احمد محمود، ثریا1361سوخته(

) از 1365) از مصطفی زمانی نیا، باغ بلور(1364) از قاسمعلی فراست، راه دراز استانبول(1363هاي بی سر(
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) از میثاق امیرفجر، آداب 1368) از اسماعیل فصیح، دره جذامیان(1366(62محسن مخملباف، زمستان
) از 1368) از مهدي سحابی، ترکه هاي درخت آلبالو(1368) از تقی مدرسی، ناگهان سیالب(1368زیارت(

) از جعفر مدرس صادقی.1368اکبر خلیلی و سفر کسرا(
). براي 931:1377(میرعابدینی، » عقیدتی از ادبیات را تداوم بخشیدند-برداشت اخالقی« این نویسندگان 

ي بوده است که از طریق پرداختن به آن توانسته اند حساسیت خود را این رمان نویسان جنگ درون مایه ا
رمان فارسی اوج « نسبت به آن چه در بطن جامعه در حال وقوع بوده، نشان دهند. هر چند در دهه شصت 

) اما فقط در دوازده رمان شاهد پرداختن به مقوله جنگ هستیم البته 168:1383دستغیب، » ( تازه اي می گیرد
دان معنا نیست که نویسندگان نسبت به این مقوله بی تفاوت بوده اند زیرا در این دهه، عالوه بر رمان این ب

شاهد داستان هاي کوتاه و بلند بسیاري هستیم که به مسئله جنگ پرداخته اند. وجود این تعداد رمان و 
تنوع مضامین، انعکاس بیشتر داستان، در مجموع نشان از پویش اجتماعی، باال رفتن سطح سواد عامه مردم، 

واقعیت هاي جاري اجتماع و... است. با این حال حوزه بررسی ما تنها رمان هایی است که در دهه شصت به 
چاپ نخست رسیده اند. این مقاله با هدف شناخت و تحلیل جنگ و انعکاس جلوه هاي گوناگون آن در 

مواضع و دیدگاه هاي نویسندگان این دهه رمان هاي دهه شصت سعی خواهد داشت تصویري روشن تر از
از پدیده جنگ ارائه دهد. روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است تحلیل محتوایی و بررسی موضوع جنگ 
است به این شکل که در بخش بحث و بررسی، پس از معرفی هر رمان به تحلیل موضوعی و دیدگاه راوي یا 

نویسنده خواهیم پرداخت.
رسی انجام گرفته، ظاهراٌ اثري که به طور مستقل به این موضوع و از این دیدگاه روي تمام با توجه به بر

رمان هاي مذکور انجام گرفته باشد، مشاهده نشد.
بحث و بررسی

در این بخش رمان ها را از جهت مکان هاي وقوع، زوایاي دید، نوع رمان ها، نوع شخصیت هاي اصلی، 
با هم مقایسه خواهیم کرد. در پایان نیز دیدگاه هر نویسنده را نسبت به این موضوع و با ترتیب سال انتشار

مقوله بررسی خواهیم کرد.
زمین سوخته-1-1

این رمان نخستین رمان جنگ تحمیلی و سومین رمان احمد محمود است که با توجه به اذعان او در 
است.که شهید شده نوشته -محمد-مقدمه رمان، آن را به یاد برادرش

است، مکان وقوع حوادث، اهواز 1361صفحه و چاپ نخست آن سال 343تعداد صفحات این رمان 
بوده است. رمان با زاویه دید اول شخص روایت می شود البته گاهی این زاویه دید به سوم شخص و داناي 

چه میدونم مادر، -آخه دختر کجا خالیش کنم؟–مادر، اون کیسه برنج رو خالی کن -« کل تغییر می یابد 
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نیز این تغییر زاویه دید مشاهده می شود. بنابراین 206) همچنین در صفحه 32(ص» رو زمین، تو اون دیگ...
قهرمان و زاویه دید بیرونی؛ داناي کل. -ترکیبی است از زاویه دید درونی؛ راوي

ی کنند اما چهار تن از این با هجوم ارتش عراق به مرزهاي جنوبی، خانواده راوي از اهواز مهاجرت م
خانواده در شهر می مانند؛ احمد و خالد( کارمند اداره)، شاهد( کارگر کارخانه) و راوي که هویت و دلیل 
ماندنش در شهر تا پایان رمان مجهول می ماند. چندي بعد خالد شهید و شاهد از غم شهادت برادر دچار 

از بمباران منطقه مسکونی راوي، او به یکی دیگر از محله ناراحتی اعصاب و به تهران عازم می شود. بعد 
هاي فقیر نشین اهواز( محله ننه باران) نقل مکان می کند. در آنجا با شخصیت هاي دیگري چون امیر 
سلیمان، ناپلئون، ننه باران، لیال، میرزا علی، بابا اسمال، احمد فري، یوسف بی عاررضی جیب بر و... آشنا می 

انه مهدي پاپتی محل تجمع شخصیت هاي داستان و رد و بدل اخبار مهم شهر است. حوادث شود. قهوه خ
بسیاري براي تمام این شخصیت ها در داستان اتفاق می افتد تا این که سرانجام، سحرگاهی صداي انفجار 

ند.مهیبی خواب راوي را بر هم می زند، محل انفجار محله ننه باران بوده و تمام شخصیت ها می میر
بر مبناي جهان بینی « در مورد نوع شخصیت هاي این رمان باید گفت هر چند نظر بر این است که 

مارکسیستی ( که در آن شرایط اجتماعی و تاریخی نقش جدي در شکل گیري شخصیت افراد دارند) نویسنده 
». را قرار داده استاین رمان، شخصیت اصلی و محوري داستانش را نه افراد، که شرایط تاریخی و اجتماعی

سر ریز نمودن آدم هاي متنوع، آن « )، اما با این حال حدود سی شخصیت دارد و البته 284:1387( سرشار، 
).266:1386زنوزي جاللی، » ( هم با خلقیات کامالٌ متفاوت از ویژگی هاي آثار محمد است

پردازیم. راوي جزء شخصیت هاي با این احوال به تقسیم بندي تنی چند از شخصیت هاي این رمان می 
) راوي از 93:1380میرصادقی، » ( شخصیتی است که تغییر نکند یا اندك تغییري را بپذیرد« ایستاست و آن 

ابتدا تا پایان رمان مانند ناظري بر وقایع فقط می بیند و گزارش می دهد. بدون این که موضعی مشخص 
ته باشد یا اتفاقی، حرفی، مشاهده اي و... بخواهد کوچکترین نسبت به آن چه در اطرافش اتفاق می افتد داش

تغییري در شخصیت او ایجاد کند. به همین علت شاید بی سبب نباشد که در صحنه پایانی رمان که بدن 
محمد مکانیک بر اثر اصابت موشک مثله می شود و انگشت دستش بر روي خوشه خشک نخل افتاده است، 

شت مثل یک تهمت و مثل یک تیر سه شعبه به قلب راوي نشانه می رود. تا شاید به تعبیر محمود، این انگ
تغییر و تحولی در وجود او ایجاد کند. 

این رمان به احوال جمعیت متنوع و آدم هایی می پردازد که هر کدام از آن ها نماینده قشر « از آن جا که 
می توان گفت تمام شخصیت ها در گروه ) 255:1386زنوزي جاللی، » ( عظیمی از مردمان جامعه اند

شخصیت نوعی یا تیپ، نشان دهنده خصوصیات گروه یا طبقه اي از « شخصیت هاي نوعی قرار می گیرند. 
مردم است که او را از دیگران متمایز می کند. شخصیت نوعی، نمونه اي است براي امثال خود. براي آفریدن 

). مثال خالد و 102:1380میرصادقی، » ( ه واقعی و زنده گرفتچنین شخصیتی باید حقیقت را از چند نمون
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شاهد ( برادران راوي) نمونه اي از کارمندان پایبند به اصول کاري هستند که با وجود بمباران شهر، حاضر به 
ترك کار خود نیستند؛ محسن ( خواهرزاده راوي)، باران ( پسر ننه باران) و محمد مکانیک ( کارگر آهنبري) 

نه سربازانی هستند که با جان و دل به رویارویی دشمن می روند؛ کل شعبان نمونه افراد فرصت طلب و نمو
حریص ( وي مغازه دار است و با بروز جنگ شروع به گران فروشی و احتکار می کند)، یوسف بی عار، 

خالی شدن خانه ها احمد فري و رضی جیب بر نمونه شیادان، دزدان و فرصت طلبان ( اینان با بروز جنگ و 
از سکنه شروع به دزدي از خانه ها می کنند) و...

ثریا در اغما-1-2
و مکان 1362صفحه، چاپ نخست آن 321نویسنده این رمان اسماعیل فصیح است. تعداد صفحات آن 

-وقوع حوادث، پاریس است. رمان با زاویه دید اول شخص روایت می شود یعنی زاویه دید درونی؛ راوي
هرمان. فصیح در این رمان به مهاجران ایرانی در پاریس و جنگ ایران و عراق می پردازد. اکثر وقایع رمان ق

با مهاجران و پناهندگان ایرانی دارد. او با شرکت در جمع آن ها -راوي-دیدارهایی است که جالل آریان
ذهن به گذشته دارد صحنه هایی وضعیت و موقعیتشان را در خارج نشان می دهد و با بازگشت هایی که در 

). 45از جنگ ایران و عراق و مصیبت ها و فجایع آن را بازگو می کند. ( مثال در صفحه 
آریان همه روشنفکران را آدم هاي مرفهی می داند که هیچ حساسیتی نسبت به آن چه در ایران در حال 

اه با بازگشت به گذشته، تصویرهایی از وقوع است، ندارند و براي این که خود را از آن ها جدا کند گهگ
آبادان جنگ زده ارائه می کند. بنابراین این رمان روایت زندگی تلخ گروهی از روشنفکران و صاحبان جاه و 

مقام رژیم پهلوي است در سال هاي نخست جنگ تحمیلی.
ي او دو در داستان ها« در مورد شخصیت هاي اصلی این رمان و سایر رمان هاي فصیح باید گفت

شخصیت عمده بیشتر وجود ندارد؛ یکی نویسنده( راوي) در مقام شخصی الابالی و دیگري محیط اجتماعی 
).214:1383دستغیب، » ( او در مقام محیطی آزار دهنده و درهم و برهم

جالل آریان شخصیت اصلی تمام داستان هاي اوست و رمان هاي نویستده درباره دوره هاي بعدي 
ایران است. در طول رمان هاي او خواننده با جزئیات زندگی این فرد، فامیل و خویشاوندانش زندگی او در

آشنا می شود. آریان جزء شخصیت هاي نوعی به شمار می آید. او از ثروتمندان شمال تهران، شیک، خوش 
فکر مآب و در تیپ، مهندس، عشرت طلب، مردم گریز، مسلط به زبان انگلیسی، استاد دانشگاه و اندکی روشن

واقع نماینده این قشر از افراد جامعه است. البته می توان این شخصیت را در شمار شخصیت هاي تمثیلی هم 
شخصیت هاي تمثیلی، شخصیت هایی جانشین شونده هستند به این معنا که شخصیتی، جانشین « قرار داد 

او می تواند تمثیل تمایالت، آرمان ).102:1380میرصادقی، » ( فکر، خلق و خو، خصلت و صفتی می شوند
عبداللهیان، » ( خلق او را مجالی براي تخلیه عقده هاي خود بداند« ها و زندگی خود فصیح باشد و فصیح 
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). بنابراین بعضی از منتقدان، آریان را تمثیل و تجسم آرزوها و امیال شکست خورده فصیح می 121:1379
دانند.

اصلی رمان است، ثریاست که در اغما به سر می برد. او نیز شخصیتی شخصیت دیگر این رمان که محرك
).942:1377میرعابدینی، » ( ایران در حال احتضار« تمثیلی است؛ تمثیلی است از 

دیگر شخصیت هاي این رمان که همگی به علت انقالب و جنگ، کشور را ترك کرده و مقیم پاریس  
همه جانبه قرار می گیرند. شخصیت هاي همه جانبه شخصیت شده اند، همگی جزء شخصیت هاي فرعی یا 

داستان نمی تواند نسبت به همه توجهی یکسان داشته باشد. از این رو شخصیت هاي اصلی « هایی هستند که 
» ( داستان به طور کامل ترسیم می شوند و آدم هاي دیگر، طرح هایی هستند که صحنه رمان را پر می کنند

). این شخصیت ها عبارتند از: تیمسار قایم مقامی دامپزشک ارتش، عباس حکیمان 102:1380میرصادقی، 
تاجر فرش، لیال آزاده که در عمق وجودش از عیاشی هاي ایرانیانی که به او نظر دارند، بیزار است و زمانی 

ؤیاي زیبایی معشوقه جالل بوده، نادر پارسی پور شاعر بی هدف و ملعبه دست زن ها، بیژن کریم پور که در ر
بخشیدن به مفهوم زندگی سوسیالیستی در ایران است و... .

نخل هاي بی سر-1-3
و 1363صفحه، چاپ نخست آن 191نویسنده این رمان، قاسمعلی فراست است. تعداد صفحات آن 

اي مکان وقوع حوادث، خرمشهر است. رمان با زاویه دید درونی؛ داناي کل روایت می شود که البته بین دان
کل مطلق و داناي کل محدود، در نوسان است.

این رمان، داستان خانواده اي خرمشهري است که با وقوع جنگ آواره می شوند. وقایع رمان، از شروع 
حمله عراق به ایران است تا باز پس گیري خرمشهر.

خرمشهر را می مادر خانواده که دو فرزندش( حسین و شهال) را از دست داده، زمانی که خبر آزاد شدن
)، در حالی که نمی داند ناصر هم شهید 191(ص» حاال اگه ناصرمم شهید بشه غمی ندارم« شنود می گوید: 

شده است. شخصیت اصلی این رمان، ناصر از شخصیت هاي قالبی است ویژگی این گونه شخصیت ها این 
خص است، زیرا بر طبق الگویی ظاهرشان آشناست، صحبتشان قابل پیش بینی و نحوه عملشان مش« است که 

). ناصر، تصویري کلیشه اي است از 95:1380میرصادقی، » ( رفتار می کنند که ما قبالٌ با آن آشنا شده ایم
رزمندگانی که با جان و دل می جنگند و در این راه حاضرند همه هستس خود را فدا کنند.

عروج-1-4
و مکان 1363صفحه، چاپ نخست آن 214فحات آن نویسنده این رمان، ناصر ایرانی است. تعداد ص

وقوع حوادث آن تهران و یکی از شهرهاي جنگ زده جنوب است که نویسنده نام آن را ذکر نکرده است. 
قهرمان روایت شده است. این رمان داستان مهدي است. حسین، همبازي -رمان با زاویه دید درونی؛ راوي

ادتش می رسد، مهدي که تا حال درگیر فوتبال و دغدغه ها و دنیاي بچه ها به جبهه می رود وقتی خبر شه
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کودکانه بوده، راهی جبهه می شود. او در خط مقدم با دیدن رشادت هاي اطرافیان، به نوعی رهایی عرفانی 
می رسد و بزرگ می شود. ایرانی در این رمان با به نمایش گذاشتن رفتارهایی که نشان دهنده ایثار و 

هرمان داستان است، در جهت تقویت روحیه و تشویق جوانان براي رفتن به جبهه کوشیده است.فداکاري ق
همان گونه که پیداست شخصیت اصلی این رمان، مهدي است. او جزء شخصیت هاي پویاست. 

آن است که در داستان، دستخوش تغییر و تحول شود و جنبه اي از شخصیت او، عقاید و « شخصیت پویا 
او یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود. این دگرگونی ممکن است عمیق یا جهان بینی

). شخصیت مهدي نیز تا قبل از شهادت دوستش، شخصیتی است غرق 93:1380میرصادقی، » ( سطحی باشد
در دنیاي کودکانه با افکار روزمره و سطحی. اما با شنیدن خبر شهادت دوستش آن چنان دچار تحول روحی 

د که راهی جبهه شده و به شهادت می رسد.می شو
راه دراز استانبول-1-5

و مکان 1364صفحه، چاپ نخست آن 400نویسنده این رمان مصطفی زمانی نیا، تعداد صفحات آن 
وقوع حوادث آن تهران و ترکیه است. رمان با زاویه دید بیرونی؛ داناي کل روایت می شود.

مه وار است که به زندگی ایرانیان مقیم ترکیه می پردازد و طی داستان هایی راه دراز استانبول، رمانی سفرنا
اجتماعی، مسائل حاشیه اي جنگ را به تصویر می کشد.-عشقی

شخصیت اصلی این رمان راوي است که نویسنده نام او را ذکر نکرده است. راوي شخصیتی ایستا دارد که 
تعریف آن گذشت.

باغ بلور-1-6
و مکان 1365صفحه، چاپ نخست آن 352رمان محسن مخملباف، تعداد صفحات آن نویسنده این 

وقوع حوادث، تهران است. رمان با زاویه دید بیرونی؛ داناي کل روایت می شود.
این رمان داستانی درباره پشت جبهه و جنگ است و نویسنده با دیدي انتقادي به تشریح وضعیت خانواده 

خته است و کوشیده تا توجه مسئوالن و مردم را به وضع این خانواده ها جلب کند. هاي شهدا و جانبازان پردا
او در فصل هاي جداگانه، افراد و خانواده ها را تک تک معرفی کرده و بعد زندگیشان را بهم پیوند داده است 

از دست و چندین موضوع را به هم گره زده است؛ وضعیت زنان طبقه پایین جامعه، وضعیت معلولین جنگ،
دادن ارزش هایی که در آغاز براي مردم معتبر بوده و مدتی بعد کمرنگ شد و... بنابراین او پیامدهاي جنگ را 
در سرنوشت چند خانواده شهید و جانباز دنبال می کند. البته تکیه اش بر این است که جنگ به زنان بیشتر 

ده است و زندگی هر کدامشان را با پیادهاي آسیب زده است و هر فصل از رمانش را به یک زن اختصاص دا
مختلف جنگ شکل دائه است. مردان داستان یا شهید( مثل اکبر) یا معلولند( مثل حمید) یا در اندیشه رفتن به 
جبهه هستند( مثل مشهدي و احمد). اما این زنان هستند که باید بار مشکالت زندگی را در غیاب همسرانشان 

ن ها بیوه اند و به واسطه جنگ بیوه شده اند.بر عهده بگیرند. همه آ
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این رمان از چند شخصیت مهم و اصلی تشکیل شده است که داستان حول محور همه آنان می گردد. 
الیه، همسر شهید، با دو فرزند و بی پناه که در پایان رمان همراه شخصیت دیگر داستان( خورشید)، صیغه 

زندگیش در مسیر تازه اي جریان می یابد، شخصیتی پویاست. روي را در پیش می گیرد و بدین طریق 
حمید( جانباز قطع نخاعی) هم شخصیتی پویا دارد. زیرا در میانه داستان و با دیدن جسد معطر و نپوسیده 
اکبر( شهید) پس از نبش قبر، دچار تحولی روحی می شود و با قبول دختر بچه اي از پرورشگاه، نوع نگاهش 

و اطرافیانش عوض می شود.به خود، زندگی
سوري( همسر شهید) نیز شخصیتی پویا دارد. تحوالت شخصیتی او در همه جاي داستان مشاهده می 
شود. او زمانی با عالیه( مادر شوهرش) درگیر دعواهاي زنانه است. ازدواج با احمد( برادر شوهرش) زندگی 

زنده بودن اکبر( برادر احمد) را می شنود به شدت او را به مسیر تازه اي می کشاند زیرا پس از چندي خبر 
دچار بحران روحی می شود اما پس از نبش قبر اکبر، این خبر تکذیب می شو، او براي مدتی منطقی و آرام 
می شود ولی با به دنیا آمدن فرزند سومش( از احمد)، بحران روحیش اوج می گیرد؛ بحرانی که تا پایان 

نیست و با شهادت احمد تشدید می شود. مشهدي( پدر شوهر سوري) نیز داستان خبري از بهبود آن
شخصیتی پویا دارد زیرا با مشاهده جسد معطر و نپوسیده پسرش به جبهه رفته و شهید می شود. اما 
خورشید( همسر قربانعلی تریاکی) و ملیحه( همسر حمید) شخصیت هایی ایستا هستند زیرا در پایان زمان، 

یی هستند که در ابتداي رمان بوده اند.همان شخصیت ها
62زمستان -1-7

و مکان وقوع 1366صفحه، چاپ نخست آن 396نویسنده این رمان اسماعیل فصیح، تعداد صفحات آن 
قهرمان روایت می شود.-حوادث آن اهواز است. رمان با زاویه دید درونی؛ راوي

» ( صلی رمان هاي فصیح را جنگ تشکیل می دهدپس از انقالب، یکی از زیربناهاي ا« از آن جا ککه 
) موضوع این رمان نیز جنگ و سیاست است. در این رمان جالل آریان، به منظور پیدا 121:1379عبداللهیان،

به جبهه جنگ اهواز می رود و در آن جا با منصور -پسر باغبان خانه اش-کردن سربازي به نام ادریس
فرجام و دادن گذرنامه به فرشاد و رفتن به جاي او( فرشاد) به جبهه و فرجام آشنا می شود. سپس ماجراي

شهید شدنش و ازدواج مصلحتی آریان با مریم جزایري پیش می آید. اما آن چه مهم است جریان هایی است 
که در جبهه براي مردم اتفاق می افتد؛ اوضاع شهر جنگ زده، توصیف قبرستان هاي شهدا، آوارگی مردم و... 

.
منصور فرجام که معشوقه اش را در آمریکا طی حادثه اي از دست داده، دچار بحران روحی می شودو در 
جستجوي خود گمشده اش به زادگاهش (اهواز) باز می گردد و سعی می کند با تأسیس مرکز آموزش 

ی شود و به جاي کامپیوتر و زبان به همشهریانش خدمت کند که با اهمال مسئولین قادر به انجام این کار نم
فرشاد به جبهه می رود تا فرشاد بتواند همراه نامزدش از کشور خارج شود. جالل نیز به جستجوي دیگري 
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آمده است پس وجه مشترك این دو، جستجو است که در پایان، فرجام خودش و جالل، ادریس را می یابد. 
صفایی » ( ه واقعی و زیباست اما حقیقی نیستاز شهادتی ک« از شهادت و ایثار می گوید. 62بنابراین زمستان 

).120:1380حائري، 
شخصیت هاي اصلی این رمان عبارتند از: جالل آریان که همان شخصیت و با همان ویژگی هاي 
شخصیتی رمان ثریا در اغماست. منصور فرجام جزء شخصیت هاي پویاست زیرا با آمدن به ایران و آشنایی با 

ل روحی عمیقی می شود به طوري که مسیر زندگیش عوض می شود. رفتن به جالل و فرشاد دچار تحو
جبهه به جاي فرشاد و شهادتش، دلیل این تحول روحی است. فرشاد و نامزدش الله، مریم جزایري و... 

شخصیت هاي همه جانبه هستند.
دره جذامیان-1-8

و مکان وقوع 1366پ نخست آن صفحه، چا482نویسنده این رمان میثاق امیرفجر، تعداد صفحات آن 
حوادث آن تبریز است. رمان با زاویه دید بیرونی؛ داناي کل روایت می شود.

این رمان بیشتر به وضعیت عده اي جذامی در آسایشگاهی در تبریز می پردازد. اشار ه به جنگ، یکی از 
از زبان یک فیلسوف و منجم، حاشیه هاي این رمان است. در سراسر داستان عالوه بر تشریح وضع جذامیان، 

مبانی اعتقادي و مسائل روز چون جنگ و بازتاب هاي آن بررسی می شود. در پایان، عارف که به سبب 
اختالف با پسرش سالین طوالنی از او بی خبر بوده در بیمارستان با او روبرو می شود. پسرش در جبهه 

دره جذامیان این آرمان بزرگ « یگر را نمی شناسند. مجروح شده به بیمارستان انتقال داده می شود ولی همد
را مجسم می کند که تغییر دادن شرایط اجتماعی و طبیعی کافی نیست آدمی باید خود، جان و فرهنگش را 

).187:1376دستغیب،» ( نیز دگرگون کند تا به آرامش برسد
ر جواهري( پزشک)، شخصیت هاي اصلی و مهم این رمان عبارتند از: فرخ فرهمند(پزشک)، دکت

کریستینا( راهبه اي که عمر خود را صرف خدمت به جذامیان کرده)، عارف( شخصی که در خدمت جذامیان 
است)، شیراغلو( جذامی خشن و قدرت طلب و ظالم نسبت به سایر جذامیان). همگی آن ها، شخصیت هاي 

ان و به نوعی نماد اهریمن هستند؛ تمثیلی هستند. فرخ، دکتر جواهري و شیراغلو تمثیل شر و بدي در جه
کریستینا و عارف، تمثیل خیر و خوبی و نور هستند خورشید وار می درخشند و به دیگران نور می دهند.

آداب زیارت-1-9
و مکان وقوع 1368صفحه، چاپ نخست آن 262نویسنده این رمان تقی مدرسی، تعداد صفحات آن 

حوادث، تهران است. 
رمان سال هاي پس از انقالب و شروع جنگ است. گروهی در فکر رفتن به جبهه و دوره زمانی این 

گروهی در فکر مهاجرت به آمریکا هستند. موضوع رمان حوادثی است که براي هادي بشارت ( استاد بازنشته 
و تاریخ) و اهالی محل سکونت او در دوران جنگ اتفاق می افتد. فرازر و نشیب هاي اوضاع اجتماعی، جنگ 
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پیامدهاي روحی و عاطفی آن رمان را تحت تأثیر خود قرار داده است. مهرداد ( شاگرد بشارت)به تشویق 
بشارت به جبهه رفته تا سرزمین باستانی بین النهرین را ببینند اما به طور اتفاقی کشته و به اصطالح شهید می 

و مهم این رمان، هادي بشارت شود. شهادت او دنیاي ذهنی بشارت را در هم می ریزد. شخصیت اصلی 
است که در گروه شخصیت هاي پویا قرار می گیرد. ( شهادت مهرداد، عامل دگرگونی و به هم ریختگی 

ذهنی او می شود).
ناگهان سیالب-1-10

و مکان وقوع 1368صفحه، چاپ نخست آن 182نویسنده این رمان مهدي سحابی، تعداد صفحات آن 
سنده از مکان وقوع حوادث فقط با عنوان شهر دریا و شهر کوهستان نام برده حوتدث نامشخص است و نوی

آن هم فقط در چند 38است. رمان با زاویه دید بیرونی؛ داناي کل روایت می شود. اما نویسنده در صفحه 
ناي سطر روایت داستان را از زبان اول شخص نقل می کند و پس از آن روایت داستان باز هم به زاویه دید دا

کل بازمی گردد.
این رمان موشکی است که به طرف شهري مضطرب پرتاب می شود. از فاصله پرتاب موشک تا رسیدنش 
به شهر، گویی زمان به کندي پیش می رود. هراس و اضطراب مردم از فرود موشک در قالب داستانی نشان 

ند.داده می شود. مردم در انتظار فاجعه، لحظات پر تنشی را سپري می کن
نویسنده از شخصیت هاي داستانش فقط با عنوان هایی چون آقاي الف، ب، سروان و... و بی نام یاد می 
کند اما از محتواي کتاب برمی آید که سروان، شخصیت اصلی است که آن نیز به طور واضح شخصیت 

گذشته این پردازي نشده است و هیچ شخصیت مشخصی را در ذهن خواننده شکل نمی دهد. خواننده از 
شخص اطالعی نمی یابد، نامش را نمی داند و اخالقیاتش را نمی شناسد. در واقع می توان گفت تنها شخص 

حقیقی رمان، همان موشکی است که قرار است پرتاب شود.
ترکه هاي درخت آلبالو-1-11

وقوع و مکان 1368صفحه، چاپ نخستش 569نویسنده این رمان اکبر خلیلی، تعداد صفحات آن 
حوادث، تهران و سنندج است. رمان با زاویه دید بیرونی؛ داناي کل محدود به ذهن حمیدرضا مدنی روایت 

قهرمان تغییر می یابد.-به زاویه دید درونی؛ راوي165می شود اما در صفحه 
). و در تحلیل مبارزه و شهادت است. 200:1388حداد، »( حجیم ترین رمان جنگ است« این رمان 

تان سرهنگی است که پس از وقوع انقالب به کردستان رفته و غائله خودمختاري کردستان را فرو می داس
نشاند و سرانجام به شهادت می رسد.

شخصیت اصلی این رمان، حمیدرضا مدنی است که در واقع، نماینده شخصیت شهید نصرت زاده است، 
بنابراین در گروه رمان هاي نوعی قرار می گیرد.

سفر کسرا-1-12
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و مکان 1368صفحه، چاپ نخست آن 173نویسنده این رمان جعفر مدرس صادقی، تعداد صفحات آن 
وقوع حوتدث تهران، رشت، مشهد و اهواز است. رمان با زاویه دید بیرونی؛ داناي کل محدود به ذهن 

کسراست.
ر جهان خاص خود به سر می این رمان فضاي تخیلی و مه آلود دارد. کسرا و زنش تفاهم ندارند. کسرا د

برد. او می خواهد در گریز از خود و خانه، هویت و خودش را بازیابد. او به رشت می رود و خطاي یکی از 
که او را برادر خود خوانده، از میان بر نمی دارد. او از این بازي خسته می -سودابه-شخصیت هاي داستان را

ایی به جنگ هست . کسرا سرانجام به پشت جبهه می رود تا شاید شود و به مشهد می رود. در رمان اشاره ه
خود را آن جا بیابد ولی این کار بیهوده است، او با عده اي سرباز که در حال استراحت و ورزش و فارغ از 
غوغاي نبردند عکس می گیرد اما بعد که عکس ظاهر شده را می بیند از باز شناختن خود ناتوان است، 

در این جا نیز پذیرفته نشده و همچنان سر درگم باقی می ماند.پیداست که او
شخصیت اصلی این رمان کسراست که با توجه به سیر داستان در گروه شخصیت هاي ایستا قرار می 
گیرد. او شخصیتی است سرگردان و بی هویت که تا پایان رمان و با آزمودن راه هاي زیاد، هویت خود را 

نمی یابد.
)Genreمان ها (نوع ر-2-1

، دره جذامیان، 62رمان هاي زمین سوخته، ثریا در اغما، نخل هاي بی سر، عروج، باغ بلور، زمستان 
) هستند و thesis novelناگهان سیالب، ترکه هاي درخت آلبالو و راه دراز استانبول از نوع رمان هاي رسالتی(

ي، سیاسی، فلسفی و مذهبی صحبت می شود و رمانی است که در آن از مسأله اي اجتماعی، اقتصاد« آن 
خصلت و منظوري اصالح طلبانه دارد. رمان هاي اجتماعی، انتقاد اجتماعی، سیاسی، فلسفی، تبلیغی و مذهبی 

).357:1379میرصادقی،» ( از انواع رمان رسالتی هستند
« )هستند و آن psyohological novelرمان هاي آداب زیارت و سفر کسرا، از نوع رمان هاي روان شناختی(

رمانی است که در آن به حالت ها و عواطف پیچیده و ویژگی هاي درونی شخصیت هاي داستان توجه بسیار 
می شود. در این نوع رمان، به تشریح چرایی ها و چون ها و علت و معلول هاي اعمال و کنش و واکنش ها 

یزه هاي اعمال و رفتاري که از آن ها سر می توجه می شودو به زندگی عاطفی شخصیت هاي رمان و به انگ
همان).» ( زند، اهمیت داده می شود. رمان روان شناختی، تفسیر زندگی نامریی انسان است

البته می توان از دیدگاهی دیگر نوع رمان هاي مذکور را مشخص کنیم. بدین گونه که رمان هاي زمین 
، دره جذامیان، ترکه هاي درخت آلبالو در گروه 62ستان سوخته، ثریا در اغما، نخل هاي بی سر، عروج، زم

) قرار می گیرند. رمان ناگهان سیالب در گروه رمان هاي رئالیسم realisticرمان هاي رئالیستی یا واقعیت گرا(
) و رمان هاي باغ بلور، آداب زیارت و سفر کسرا ترکیبی از رئالیسم و رئالیسم magic realismجادویی(

د.جادویی هستن
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دیدگاه هاي نویسندگان-3-1
) و اضطراب ها و نابسامانی ها ناشی از جنگ را suspenseاحمد محمود به خوبی توانسته هول و وال ها (

در یک شهر جنگ زده ترسیم کند. به اعتقاد او بار جنگ بر دوش زحمت کشان است( محمد مکانیک، کارگر 
ر جنگ بر دوش زنان است، در زمین سوخته عده اي آهنبري) همچنان که محسن مخملباف معتقد است با

نسبت به جنگ بی تفاوت اند مثل ناپلئون که همیشه به دنبال مرغ و خروس هایش است و تنها دغدغه اش 
نگهداري از آنان است، لیال دختر کل شعبان، که هر روز به خودشض رنگ و لعاب می مالد و در فکر رفتن 

اره دنبال لیالست، امیر سلیمان که فارغ از همه چیز در جلو خانه اش با خود به سینماست، میرزا علی که همو
تخته نرد بازي می کند.

عده اي دیگر در شرایط بحرانی از فرصت سوء استفاده کرده و به دنبال منافع خود هستند مثل کربالیی 
ر، احمد فري و رضی شعبان که با شروع جنگ، اجناس مغازه اش را گران و احتکار می کند، یوسف بیعا

جیب بر که مشغول خالی کردن خانه هایی هستند که ساکنانش مهاجرت کرده اند. برخی دیگر از شخصیت 
بابا « ها هستند نه به اختیار که به اجبار کشته شده اند و شاید بتوان گفت آنان قربانیان جنگ هستند مثل

ر گاراژ زندگی می کند او گاوهاي گرسنه را که که کارگر روزمزد مزارع صیفی کاري است و تنها د» اسمال
در کوچه ول هستند جمع می کند و به صحرا می برد، دغدغه او در آن شرایط بحرانی تنها علوفهگاوها و 
بیماري آن ها است و روزي در صحرا در حالی که مشغول تهیه علوفه  است، کشته می شود. دقیقا مثل 

که در پی تحقیقات تاریخی کشته می شود.شخصیت مهرداد در رمان آداب زیارت 
در مقابل این گروه، عده اي دیگر هستند که تحت هیچ شرایطی، حاضر به ترك شهر و عقب نشینی 
نیستند و در مقابل دشمن می ایستند و اگر کشته می شوند آگاهانه جان می دهند. مثل محمد مکانیک و باران 

ر خانه هایشان مانده اند چنین انگیزه اي ندارند؛ خیلی ها به دلیل البته او نشان می دهد که همه کسانی که د
نداشتن مأمنی خارج از شهرستان نگریخته اند و اال پاهاي چابکی براي فرار دارند. بسیاري از آن ها نمی 
خواستند به اصطالح شهید شوند بلکه صرف بی کسی و نداشتن سرپناه، هدف گلوله قرار گرفته اند مثل 

».بابا اسمال«و » نناپلئو«
راوي داستان موضعی بی طرف دارد او نه مخالف جنگ است نه موافق آن. فقط می بیند و آن چه را که 
دیده است بدون هیچ قضاوتی در اختیار خواننده قرار می دهد. بنابراین محمود کوشیده است نماینده هر 

و تحلیل را بر عهده خواننده گذاشته است.گروه را با هر مردم و ایده ایی در داستانش گرد هم بیاورد 
اسماعیل فصیح دیدگاهی نه مخالف و نه موافق جنگ دارد. برداشت او از جنگ مختصر است؛ عده اي 
آواره، کشته و زخمی، برداشت او از جنگ است. در رمان هاي او نه از رشادت ها و فداکاري هاي قهرمانان 

ست و اکبر خلیلی خبري است و نه از انتقادهاي تند محسن احمد محمود، ناصر ایرانی، قاسمعلی فرا
مخملباف نسبت به مقوله جنگ.
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قاسمعلی فراست، ناصر ایرانی و اکبر خلیلی دیدي مثبت و سازنده نسبت به جنگ دارند. قهرمانان داستان 
هاي آنان با شهادتبه رستگاري و جنگ و شهادت در آثار آن ها جلوه اي زیبا دارد.

نگاهی کاونده به زخم هاي جنگ دارد و تلخ ترین حقایق ممکن از عوارض جنگ را به مخملباف 
تصو.یر می کشد و زنان بیوه شده به خاطر جنگ را دردناك ترین عارضه جنگ کی داند.

مهدي سحابی و تقی مدرسی نیز دید منفی نسبت به جنگ دارند. سحابی اضطراب و تنش در میان مردم 
اند و تقی مدرسی نیز کشته شدن شاگرد هادي بشارت و برهم خوردن نظام چند را ناشی از جنگ می د

خانواده را معلول جنگ می داند. مادري که او در رمان آداب زیارت توصیف می کند مادري است که پس از 
شهادت فرزندش، اقدام به فروختن لباس هاي او می کند تا با پول آن به خارج مهاجرت کند در حالی که در 
رمان زمین سوخته ننه باران پس از شهادت فرزندش، باران، لباس نظامی می پوشد و به جاي روسري، چفیه 
بر سر می کند تفنگ به دست می گیرد و آماده نبرد می شود. یا مادري که در رمان نخل هاي بی سر توصیف 

ر است.می شود مادري است صبور و فداکار که شهادت سه فرزندش در قبال آزادي خرمشه
مصطفی زمانی نیا نیز دیدي نه چندان مثبت به جنگ دارد. او حاشیه ها و مصائب و فجایع جنگ را از 

بیان می کند. میثاق امیرفجر در دره جذامیان، دیدي مثبت و -هر کدام به نوعی-زبان شخصیت هاي داستان
سازنده به جنگ دارد.

نتیجه گیري
دي از رویدادهاي جنگ را نشان می دهند. رمان جنگ با زمین سوخته هر کدام از رمان هاي ذکر شده ابعا

به روند خود ادامه می دهد و در باغ 62در اوایل دهه سصت آغاز می شود و با انتشار ثریا در اغما و زمستان 
اب ، باغ بلور، آد62بلور نمودي تازه می یابد. در زمین سوخته با جنگ سروکار داریم و در رمان هاي زمستان 

زیارت و ناگهان سیالب با عواقب و پیامدهاي منفی آن. ولی در رمان هاي نخل هاي بی سر، عروج، ترکه 
هاي درخت آلبالو با جلوه ها و پیامدهاي مثبت آن.
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بررسی جلوه هاي ادبیات پایداري در شعر شفیعی کدکنی
دکتر مهدي ممتحن
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی جیرفت
1محمدرضا کمالی بانیانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ایذه
چکیده

پایداري در برابر بیدادهاي داخلی و خارجی و دفاع از آزادیهاي فردي و اجتماعی در تمامی اعصار همراه 
بی انسان این موجود آزادي خواه بوده است. البته ادبیات پایداري در سده ي اخیر بیش از پیش در آثار اد

متجلی شده است و شاعران و نویسندگان این دوران نقش مؤثري در اگاهی بخشی به مردم و دعوت انها به 
مبارزه علیه  نیروهاي استبدادگر داخلی و متجاوزان خارجی داشته اند. شفیعی کدکنی (م. سرشک) نیز از 

به مردم و دعوت آنها به شاعران متعهد پس از دوران مشروطه ي ایران است، که سهمی در آگاهی بخشی 
پایداري و مبارزه داشته است. در این مقاله سعی شده که مهمترین شاخص هاي ادبیات مقاومت در شعر 

شفیعی کدکنی بررسی شود، همچنین به نحوة بیان این نوع از ادبیات در شعر وي پرداخته شود. 
خارجی، آزادي فردي و اجتماعیادبیات پایداري، شفیعی کدکنی، بیدادهاي داخلی وها:کلیدواژه

مقدمه 
انسان همواره موجودي آزادي خواه بوده و در برابر عواملی که موحب سلب این آزادي شده به ستیزه و 
دفاع پرداخته است. در کهن ترین آثار ادبی می توان نمونه هایی از ادبیات مقاومت را که گاه در برابر عناصر 

جاوز دشمنان و ... بوده را مشاهده نمود. شاهنامه فردوسی نمونۀ واالیی از طبیعی، خواسته هاي درونی یا ت
ادبیات مقاومت، نمونه اي واال و متفاوت، او از عجم در برابر تازیان سخن به میان می آورد، ایران را از 

ن وار هجومی که فرهنگ زبان و هویت او را نشانه رفته است آگاه می کند، بی انکه متن باشکوه و کوهستا
)26: 1383خود را به جنگلهاي ایرانی و تازي اختصاص دهد. (ترابی و امامی، 

ادبیات پایداري در واقع، مقاومت انسان را در برابر نیروهایی که حیات، شرافت، ناموس، شخصیت و 
کیان و هویت او را نشانه گرفته اند، به تصویر می کشد. ادبیاتی که به انسان انگیزه می دهد، تا از خود و

می «حیات خود، در برابر نیروهاي مهاجم و نابود کننده دفاع کند. (همان). محمدرضا سنگري معتقد است که 
توان دامنۀ ادبیات پایداري را به هر نوع ایستادگی و رویارویی انسان که در قالب شعر و نثر ظهور و بروز می 

به چنین میدان فراخ و بی مرزي نه علمی است و نه یابد گسترش داد. اما این شیوة تحلیل و تبیین و اعتقاد
منطقی. از نظرگاه علمی، ادبیات پایداري به مجموعه آثاري اطالق می شود که از زشتیها و پلشتیهاي بیداد 

1.Banianimohammad@gmail.com
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داخلی یا تجاوزگر بیرونی، در همه حوزه هاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، با زبانی هنري (ادیبانه) 
)25: 1383سنگري،» (سخن می گوید

بسیار جوان است و عمدتاً به سروده ها، » ادبیات پایداري«کاربرد عنوان «او همچنین در ادامه می افزاید: 
نمایشنامه ها، داستانهاي کوتاه و بلند، قطعات ادبی، طنزها، حسب حالها، نامه ها و آثاري گفته می شود که در 

ستیز با جریانهاي ضد آزادي و ایستادگی در مقابل آنها را نشان همین سده، نوشته و آفریده شده اند و روح 
(همان) با توجه به گستره نظرات در » می دهند و متضمن رهایی و رشد و بالندگی جامعه هاي انسانی هستند.

مورد ادبیات مقاومت می توان گفت که هرچند ادب مقاومت به عنوان شاخه اي از ادبیات در سده  اخیر 
ولی نمی توان آثار ادبی گذشته  که روح ادب مقاومت در آنان جاري است را نادیده گرفت. معرفی شده،

درایرانیجامعهازتصویريخوداشعاردراوشفیعی کدکنی را باید در زمره شاعران اجتماعی دانست. 
ودلبستگییانده،نماخوانندهبهرادورانآنکنایهورمزباودهدمیبازتابراخورشیدي50و40دهه

در میان شاعران معاصر، دکتر .دهدمینشانراخراسانبخصوصوایرانیوفرهنگآیینبهفراوانگرایش
محمدرضا شفیعی کدکنی از دلبسته ترین شاعران به آموزه هاي عرفانی و پیشینه ها و پشتوانه هاي فرهنگی 

.گرفت که پشت گرم این مبانی ارزشمند نباشداین مرز و بوم است و هیچ شعري از او را نمی توان سراغ

شفیعی نه تنها در شدت بهره مندي از مبانی عرفان در جریان شعر معاصر چهره اي بی نظیر است که در 
کیفیت بهره مندي از این مبانی نیز ویژگی هاي خاص خود را دارد. ایده هاي معرفتی و فلسفی و حکیمانه ، 

تمام شعر پیرامون همان ایده ها می چرخد و محورهاي افقی و عمودي الهام بخش شعرهاي شفیعی است،
آشکارترین .مستحکم و منسجم خویش را در پرتو مغناطیس همان ایده ها پیدا می کند و به کمال می رسد

جلوه وابستگی و دلبستگی شفیعی به میراث فرهنگی و معرفتی و اساطیري این سرزمین ، در عناوین 
بهره مندي هاي شفیعی از پشتوانه هاي فرهنگ و اساطیر و عرفان ، محدود به . دا می کندشعرهایش نمود پی

ذکر اصطالحات یا استفاده تلمیحی از آنها نمی شود. او این مفاهیم را از دل تاریخ به عرصه دغدغه هاي 
و فرهنگ مفهوم استفاده از حالج.امروز انسان می کشاند و در رستاخیزي شورآفرین حیاتی دوباره می بخشد

و واژگانی که همراه دارد، از مصادیق چشمگیر استفاده تلمیحی از یک پدیده در تاریخ ادبیات و به خصوص 
.شعر فارسی است

حالج آن گاه که به شعر شفیعی راه می یابد، دیگر یک شخصیت معرفتی تاریخی نیست که در مقطعی 
ر آن نقش آفرینی تجلیل کرد و تنها او و مفاهیمی را که در نقش آفرینی کرده است و اکنون باید از او به خاط

هاله او قرار دارند دستمایه مضمون آفرینی قرار داد و به این وسیله شعر خویش را به پشتوانه هاي فرهنگی 
تاریخ در ما زنده می شود و ما در تاریخ ، و از خاکستر حالج دوباره مردانی چون او می رویند و .مزین کرد

ن نیمه شب که حالج هاي این روزگارند نام او را ترجیع وار زمزمه می کنند،و چنین است که حالج مستا
هسته شکل گیري مفهوم مقاومت در شعر شفیعی و گشوده شدن این فصل در شعر معاصر ، قبل از پیروزي 
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س علی معلم شعرهاي ضدآمریکایی شاعران انقالب ازجمله ترانه طرحی از تائی.انقالب اسالمی می شود
طرح/آزادي به رغم بندگی کردن/طرح مشرك/طرح کافر زندگی کردن/طرح اومانیتۀ بالیده از : دامغانی

تخنه/طرح در ایمان انسان آخرین رخنه/طرحی از تائیس مشعل دار، از ابلیس/ماده دیوي مانده بر امواج 
ان/بابل یونآتیکاينه،بل/ستآتیکا/نیستآتن/نیستبابلبینیدآتالنتیس/طرحی از تائیس/این که می

مغرور،/امریکاست..../...طرحی از تائیس ، از ابلیس/از شیطان آتیکا/لکۀ ننگی است بر ننگ جهان/دامان امریکا 
درکهکند،شعريرا که می خوانم ،شعر نیویورك،شفیعی کدکنی ،به ذهنم خطور می) 45: 1385(دامغانی،

شریکترینیطان معرفی نشده بود که بزرگشعنوانبهتنهانههگوناینبهآمریکاکهشدهسرودهزمانی
خوداینوسرزمین،اینروشنفکرانازبسیاريآرزوهايوآمالقبلهوبودایراناقتصاديونظامی،سیاسی
:شناسیدشمندراستکدکنیشفیعیهوشمنديوستیزياستکبارروحیهبیانگر

نیویورك 
و بوته هاي آفریقا رااو می مکد طراوت گل ها 
راآسیاهاياو می مکد تمام شهد گل

شهري که مثل النه زنبور انگبین
تا آسمان کشیده
و شهد آن دالر

یک روز
در هرم آفتاب کدامین تموز

موم تو آب خواهد گردید
)36: 1350(شفیعی کدکنی، اي روسپی عجوز ؟ 

ادبیات مقاومت در ایران
عظیمی در ادبیات ایران شده و می توان این دوران را اوج شکوفایی ادبیات انقالب مشروطه باعث تحول 

بارزترین دوران ادب پایداري در ایران تا عصر انقالب اسالمی، عصر مشروطه است. در «مقاومت دانست. 
این دوره، گونه هاي مختلف ادب چون داستان، طنز، شعر، تصنیف و نمایش نامه عرصۀ ستیز با بیدادگري 

ت، رخوت زدگی جامعه، تبعیض و بی عدالتی، جهل و بی قانونی و گاه نیز ستیز با مظاهر دینی و حکوم
). در دوران اختناق رضاخانی و حاکمیت پهلوي دوم همۀ حوزه 59؛ 1383(سنگري، » مشاهیر مذهبی است

، صراحت در بیان نظم و نثر آثار رسواگرانه و روشنفکرانه فراوان است. اگر ویژگی آثار مشروطه-هاي ادبی
به ویژه در قلمرو شعر، بهره گیري از نماد در انتقاد از جامعه فقیر، ویران، بیداد -است، شاخص آثار این دوره

)60؛ 1383زده و لبریز از اختناق و سانسور است. (سنگري، 
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که محمدرضا شفیعی کدکنی (م، سرشک) از شاعران بزرگ و متعهد ایران پس از دوران مشروطه است، 
روح ادبیات مقاومت در اشعار او جاري است. شفیعی کدکنی خود را مسئول اگاهی و بیداري مردم در این 

سرشک بی آنکه الف از تعهد بزند، از متعهدترین شاعران معاصر ماست، آیینۀ «دوره بیداد و اختناق می داند. 
ی نارواکاران بیدرنگ آن را تار می کند. نیامدة ناروا دیدگان و غبار تازندگ-دل او چنان پاك است که اه بر

خود را » آیینه اي براي صداها«). شاعر در شعر 82؛ 1387(عباسی، » چشمان او بر واقعه هاي زمانه باز است
به آیینه اي تشبیه می کند که نشان دهندة وضعیت نابسامان جامعه و دردهاي مردم است و در آن می توان 

و صداي فریاد ستمدیدگاه را شنید.زخم هاي مردم را مشاهده کرده
آیینه اي شدم

آیینه اي براي صداها
فریاد آذرخش و گل سرخ

و شیهۀ شهابی تندر
در من

)465-466؛ 1385به رنگ همهمه جاري است. (شفیعی کدکنی، 
اظهار می کند که هرگز به سکوت تن در نخواهد داد. شفیعی کدکنی به » مزمور درخت«شاعردر شعر 

مۀ دفترهاي شعرش در مقام شاعري متعهد و حساس نسبت به اوضاع اجتماعی جامعه و حال و شهادت ه
)47: 1383روز مردم و شفیتۀ حق و عدالت. (شفیعی کدکنی، 

ترجیح می دهم که درختی باشم
در زیر تازیانه کوالك و آذرخش

با پویۀ شکفتن و گفتن
تا رام صخره اي 

در ناز و در نوازش باران 
)426: 1385از براي شنفتن. (شفیعی کدکنی، خاموش 

بیان بیدادگري و استبداد در جامعه-1
شفیعی در اغلب اشعارش به بیان بیدادگري ها، استبداد و اختناق در جامعه می پردازد او براي بیان این 

مفاهیم از تشبیه، استعاره و در کل از زبانی غیر صریح ورمز گونه استفاده می کند. 
شاعر نامیدانه فضاي مستبد جامعه ایران را به تصویر می کشد. و در حالی که از این » پیغام«در شعر 

وضعیت خسته و ناراضی است خطاب به فصل بهار چنین می گوید:
برگرد اي بهار! که در باغ هاي شهر

جاي سرود شادي و بانگ ترانه نیست



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال7322

جز عقده هاي بستۀ یک رنج دیرپاي 
تان جوانه نیست بر شاخه هاي خشک درخ

این شعر سرد یخ زدة در بستر سکوت
جاي تو، اي مسافر آزرده پاي! نیست 

بند است و وحشت است و درین دشت بی کران 
)93-94: 1385جز سایه خموش غمی دیرپاي نیست. (شفیعی کدکنی، 

کستر است. او شاعر سرزمین خود را به باغی تشبیه می کند که جایگاه خون و خا» دعاي باران«در شعر 
زمانۀ خود را با عنوان  عصر ظلمت و  خفقان می خواند، و از باران که در اشعارش نماد پاکی است، می 

خواهد بر این باغ ببارد و ظلمت و بیداد را با خود بشوید و ببرد. 
بر باغ ما ببار

بر باغ ما که خندة خاکستر است و خون
باغ درخت مردان

این باغ باژگون
زمهریري ظلمت در عصر 

عصري که شاخ نسترن، آنجا 
گر بی اجازه بشکفد، طرح توطئه ست 

عصر دروغ هاي مقدس 
عصري که مرغ صاعقه را نیز

داروغه و دروغ درایان 
می خواهند

)189-190: 1383در قاب و قفس (شفیعی کدکنی، 
ضاي آلوده را بازگو می کند. در در سروده هاي بسیاري شاعر با الهام گرفتن از طبیعت، اختناق، فساد و ف

وضعیت نابسامان جامعه را مانند عذابی می داند که بر مردم نازل شده و از وحشت این » نماز خوف«شعر 
عذاب نماز خوف می خواند. 

به رنگ دود در آیینه ها نمودار است
و در رواق مساجد شکاف افتاده است.

و در کنیسۀ گل هاي ساده مریم
ایش نمی دهد ما را. مجال شوق و نی

طلوع صبحدمان خروج دجال است 
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که آب را به گل و الله راه می بندد 
و روشنی را در جعبه هاي ماهوتی

به روي شاخۀ گردوي پیر، شانه سري
نماز می خواند 

نماز خوف 
مگر چیست؟

غبار دود و مسلسل بر آسمان سحر
)201-202: 1385کسوف لبریزي است (شفیعی کدکن، 

فضاي کشور را به قحط سالی تشبیه می کند که در آن نور ایمان » درین قحط سال دمشقی«عر در شعر شا
کمرنگ شده و کفر و فساد همه جا را فراگرفته. او از مخاطبان خود می خواهد که در این سختی باید عاشق 

و آزاده باشند. 
خدا در خسوف است و ابلیس تابان 

ببینمچراغی برافروز تا من خدا را
درین قحط سال دمشقی

اگر حرمت عشق را پاس داري
تو را می توان خواند عاشق 

وگرنه به هنگام عیش و فراخی
به آواز هر چنگ و رودي

توان از لب هر مخنث 
)184: 1383ره عاشقی را شنودن سرودي. (شفیعی کدکنی، 

ا بیان نموده است. در این شعر، شاعر به کمک رمز و استعاره، خفقان و بیداد سال هاي حکومت جور ر
عشق به صورت نمادي از آزادگی و آزادي، در بند اسارت است و تنها مردان مرد؛ حرمت آن را پاس می 
دارند. نیکی و راستی رو به کاستی است و زرق و ریا به فزونی. شاعر اعتقاد راسخ دارد که اگر در این آشفته 

به حقیقت، آزادي خواه و عاشق هستی وگرنه در وقت گشایش و بازار دنیا، عشق و آزادي را پاس داري 
)74: 1388رهایی، همه سرود رهایی و عاشقی سر می دهند. (صحرائی و گلشنی، 

» صفیر چکاوك«از سروده هاي شاعر دردوران هشت ساله دفاع مقدس است. در»صفیر چکاوك«شعر
گان شده سخن می گوید.شفیعی خانه هاي شهر را شاعر از فضاي ایران که در این دوران گرفتار تجاوز بیگان

به حلقه هاي چشمی تشبیه می کند که هر لحظه درانتظار مرگی است که بر اسمان شهر می بارد.
در برگ برگ قرعه مرگی که ریختند
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بر روي شهرو بال گشوده ست 
همچون عقاب جور،برآفاق اضطراب

هر خانه مثل حلقۀ چشمی ست منتظر
ین برش از مرگتا سهم کیست ا

مرگی که در ستاره سنگر گرفته است
بی اعتنا به کوچه و آن سوي التهاب 

)1376،122(شفیعی کدکنی،
توصیف و ستایش مبارزان و شهیدان -2

ان مبارزه مبارزان راه آزادي وایثارگرانی که هستی خود را به میدان نبرد آورده اند ودر شکنجه گاه یا مید
)1383،47جان باختند، نماد عظمت وافتخار و الگوي فداکاري هستند.(سنگري

شاعر از مبارزان و شهیدان راه آزادي سخن می گوید، و آنان را با عناوینی چون یاران » آیینۀ جم«در شعر 
آنان را ادامه دهندة رستم، بیژن آزاده و سیاوش یاد می کند. شاعر با ذکر این عناوین براي مبارزان، از یک سو

راه چنین بزرگ مردانی می داند و از طرفی باعث ارج نهادن به مقام و منزلت انان شده است. 
در گردش آورباز 

ان جام جان پیوند، آن آیینۀ جم را 
بار دگر اي موبد آتشگه خاموش!

تا بنگرم در ژرفناي این حصار شوم
یاران رستم را. 

پیرهر گوشه اي از این حصار 
صد بیژن آزاده در بند است 

خون سیاوش جوان در ساغر افراسیاب پیر 
می جوشد
خونی که 

با هر قطره اش 
)123-125: 1385صد صبح پیوند است. (شفیعی کدکنی، 

شاعر شهیدان را به استعاره به زندگان خوب پس از مرگ و خونینه جامه هاي » 3زندگی نامۀ شقایق « در 
د. او معتقد است که تاریخ افتخار امیز زندگی شهیدان با امدن بهار و روئیدن شقایق ها پریشان خطاب می کن

هر سال تکرار می شود. 
در این شعر شقایق نماد شهیدان است. 
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اي زندگان خوب پس از مرگ 
خونینه جامه هاي پریشان برگ برگ

در بارش تگرگ 
آنان که جان تان را 

از نور و 
شور و 

پویش و 
ش سرشته اند!روی

تاریخ سرفراز شمایان 
به هر بهار 

در گردش طبیعت 
تکرار می شود. زیرا که سرگذشت شما را 

به کوه و دشت 
بر برگ گل 

به خون شقایق 
)432-433: 1385نوشته اند. (شفیعی کدکنی، 

ید: وقتی که بر بزرگداشت یاد شهیدان می پردازد. شاعر چنین می گو» آن عاشقان شرزه«شفیعی در شعر 
سراسر شهر در سکوت فرو رفتند این شهیدان بودند که مانند مرغان طوفان به مبارزه با استبداد برخاستند و 

جان خود را فداي آزادي کردند. 
آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند 
رفتند و شهر خفته ندانست کیستند 

مرغان پر گشوده طوفان که روز مرگ 
برایشان گریستند دریا و موج و صخره 
سترون شده ست خاك «می گفتی، اي عزیز! 

اینک ببین برابر چشم تو چیستند 
هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز 

)388: 13854باز، آخرین شقایق این باغ نیستند. (شفیعی کدکنی، 
امید به آینده و پیروزي-3
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آسمان چشمان مردم تحت ستم وجور را فرا شاعرونویسنده از پس ابرهاي تیرة یاس وسرخوردگی که 
گرفته است،به روشناي افق فردا نظر دارد ومی کوشد با نوید دادن شکست بی تردید ستم وپیروزي عدالت، 

)47: 1383بارقۀ امید را در قلبها روشن نگه دارد.(سنگري،
داد خبري نیست، همه مژده امدن فصلی را می دهد که در آن از بیدادگري و استب» فصل پنجم«شفیعی در 

آزادانه و بدون ترس زندگی می کنند. فصل پنجم فصل پیروزي آزادي خواهان است. فصل تحقق آرزوها. 
وقتی که فصل پنجم این سال

آغاز شد 
دیوارهاي واهمه خواهد ریخت

و کوچه باغ هاي نشابور 
سرشار از ترنم مجنون خواهد شد

)249: 1385، مجنون بی قالده و زنجیر (شفیعی کدکنی
سخن به میان می آورد، گویی به دنبال مدینه ي فاضله اي است: مدینه اي که » فصل پنجم سال«وقتی از 

که سمبل است براي -در آن رنگ درنگ کهنگی خواب در بارانی بی رحم شسته شود و خیمه قبایل تاتار
)103-104: 1378عباسی، در هم بریزد و سراسر آتش بگیرد و بسوزد (-بیدادگران بی رحم زمان

شاعر پس از تحمل سالهاي سختی و گذر از فصل ها یکنواخت، آرزو می کند که فصل پنجمی از راه 
برسد، فصلی که تمام کوچه را از پلیدي و زرق، پاك کند تا همگان بتوانند بدون هیچ مانعی به آزادي 

)88: 1388بیندیشند؛ (صحرایی و گلشنی، 
سالهی شاهنشاهی معترض است. او 2500شاعر نسبت به جشن هاي » ر نیستدیر است و دو«در شعر 

در خطاب به استبدادگران که آنها را به غوکان لجن زي تشبیه کرده می گوید که دوران استبداد و سلطنت 
ساله شاهنشاهی به خاطر این است که 2500شما به زودي به پایان خواهد رسید. او معتقد است جشن هاي 

پلید توانسته هزار سال مردم را در خواب نگه دارد. این سرور، براي آزادي و آبادي نیست، بلکه به استبداد
خاطر آن است که سرزمین خورشید را به مردابی تبدیل کرده اند. ولی غوك صفتان که در لجن استبداد غوطه 

هد خشکاند، اگر چه این ورند، باید بدانند که روزي خورشید تابان حقیقت و آزادي، مردابشان را خوا
مجازات دیر باشد، ولی دور نیست و روزي قطعاً آفتاب سوزان حقیقت آزادي را به ارمغان خواهد آورد. 

)87: 1388(صحرایی و گلشنی، 
جشن هزارة خواب

جشن بزرگ مرداب 
غوکان لوش خوار لجن زي!
آن سوي این همیشه هنوزان 
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مردابک حقیر شما را 
خواهد خشکاند

شید آن حقیقت سوزان خور
هرچند 

کاین هاي و هوي بیهدتان نیز 
در دیدة حقیقت 

سوگ است و سوز نیست 
پادفره شما را 
روزان آفتابی 

)411-412: 1385دیر است و دور نیست. (شفیعی کدکنی، 
وضعیت جامعه را به خوابی وحشتناك تشبیه می کند. شاعر پس از توضیح » خوابگزاري«شفیعی در شعر 

فضاي تاریک و استبداد زدة ایران در قالب خواب ، در آخر این خواب را به طلوع صبح آزادي و ریشه کن 
شدن شب استبداد تعبیر می کند. 

چه خواب بود خدایا که دوش می دیدم
کویر سوخته اي آسمان شعله وري
به هر کرانه کمینگاه اهرمن دیدم...

گشود پیر معبر لبان خشک زهم
ش رفته تا کرانۀ دورنگاه منتظر

تو را گزارش رویا نشانه ها دارد
روشناي افق ها، در آن سوي شب کور 

به انتظار عزیز کویرها سوگند 
)143-144: 1385که دشت ها همه شاداب و باروز گردند. (شفیعی کدکنی، 

حتی روزنه اي شاعر در حالی که همواه به فضاي مستبد جامعه اعتراض می کند؛ و در ظلمت این استبداد 
براي رسیدن به نور آزادي نمی بیند ولی همچنان امیدوارانه سرود آزادي را زمزمه می کند به امید اینکه روزي 

این آرزوي دیرینۀ او تحقق یابد. 
با آن که شب است و راه فریادي

در هیچ سوي افق نمی بینم 
با این همه از لبان صدامید

این زمزمه را دوباره می خوانم 
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باشد که ز روزنی گذر گیرد
شاید روزي کبوتري چاهی

این زمزمه را دوباره سر گیرد 
وانگاه به شادي هزاران لب

)147: 1385آزاد به هر کرانه پر گیرد. (شفیعی کدکنی، 
گوید:-خطاب به حاکمان مستبد چنین می» در جاودانگی«شفیعی 

پیش از شما 
به سان شما
بی شمارها 

با تارعنکبوت
شتند روي باد:نو

)1376،116کاین دولت خجستۀ جاوید زنده باد.(شفیعی کدکنی،
شاعر یقین دارد که این حکومت مستبد به زودي نابود خواهد شد،وهواي آزادي همه جا را فرا می گیرد.   

دعوت به مبارزه-4
و تجاوزگران یکی از شاخصهاي مهم در ادبیات مقاومت دعوت مردم به مبارزه با بیدادگران داخلی 

خارجی است. شاعر نسبت به استبداد حاکم بر جامعه معترض است و مردم را به مبارزه با استبدادگران فرا 
می خواند. 

شفیعی مرد خواب و خفت نیست و با فریاد و نعره همه را به سوي حرکت و بیداري می خواند. هرچند 
یزار است و خاموشی را گناه می داند. او مرد میدان که گاه از ناامیدي مویه سر می دهد اما از سکوت سخت ب

)104: 1387است و اهمال و بی اعتنایی و سستی را زشت و ناروا می شمارد. (عباسی، 
شاعر فضاي جماعه ایران را به شهري تشبیه می کند که در بند جادوگران و » هفتخوانی دیگر«در شعر 

ه می داند. همچنین از سکوت در برابر ظلم به عنوان ننگ دیوها است و این اسارت و ظلمت را دردي دیرین
نام می برد و امیدوار است که شهسواري از عرصۀ امید برخیزد و مردم را از بند دیوها برهاند. شاعر همچنین 
چگونگی مبارزه با این دیوها و جادوگران و راه نابودنی آنان را بازگو می کند. و مردم را به مبارزه با آنان فرا

می خواند. 
بایدش در نیمه شب

کاین جاودان در خواب نوشین اند
راه پیمودن به سوي این حصار جادوي آیین

زنگ ها را ساختن که با فسونی نرم 
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راهبانان را فکندن بر زمین با دشنۀ خونین 
تاخت آوردن سپس بر خوابگاه مهتر دیوان 

و فرو افکندش 
از آن سریر پرینان و بستر زرین 

کشیدن تیغ بر فرق گروه جادوان قرنپس
و فکندشان به خاك 

)119-120: 1385از اوج آن رؤیاي ناز و خلوت شیرین (شفیعی کدکنی، 
از ضرورت تداوم مبارزه و شرح حال مبارزانی سخن می » کبریت هاي صاعقه در شب«شاعر در شعر 

ۀ خود ادامه می دهند. این مبارزات آنقدر گوید که در این اختناق و فضاي مستبد جامعه به مبارزات شجاعان
ادامه می یابد تا کم کم تاریکی استبداد را ریشه کن کند و روشناي صبح پیروزي همه جا را فرا گیرد. شاعر 
مبارزان را به کبریت هاي صاعقه اي تشبیه می کند که با فداي نورجان خود شب هاي استبداد را روشن می 

کند. 
کبریت هاي صاعقه 

در پیپی
خاموش می شود 

با این که یک بهار و دو پاییز 
زنجیرة زمان را 

با سبز و زردشان 
از آب رودخانه گذردادند

دیدیم 
در آب رودخانه، همه سال

خون بود و خاك گرم 
)282-283: 1385که می رفت (شفیعی کدکنی، 

برجاست و با آنکه فصل هاي پی در در بند اول شعر، مبارزان پی در پی کشته می شوند و ظلمت هنوز پا 
پی در رفت و آمدند، رودخانه ي زمان لبریز از خون آزادي خواهان است. در بند دوم، این روند همچنان 
ادامه می یابد و در بند سوم، مبارزان با شهامت و شجاعت شب استبداد را کم رنگ می کنند. (صحرایی و 

)92-93: 1388گلشنی، 
کبریت هاي صاعقه 

در پی پی



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال7330

)284: 1385شب را کمرنگ می کنند (شفیعی کدکنی، 
در بند آخر، سرانجام روشن اندیشان به ظلمت فائق می آیند و ظلمت، بی رنگ می شود. شاعر ضربه ي 
نهایی را در پایان شعر وارد می کند که این جامعه ي استبدادي، روزي منجر خواهد شد. (صحرائی و گلشنی، 

138 :93(
صاعقه شب راکبریت هاي

بی رنگ می کنند 
چندان که در والیت مشرق 

از شهربند کهنه نیشابور 
سرکردة قبیلۀ تاتار

فریاد همصدایی خود را 
از روشناي صبح می آویزد. 

کبریت هاي صاعقه 
شب را 

)284-285: 1385نابود می کنند. (شفیعی کدکنی، 
رزمین هایی که در آرامش وآزادي به سر می برند شاعر ابتدا وطن رنج دیدة خودرا باس»سفر نامه«در

مقایسه می کند.وي می گوید آسمان انجا رنگ دیگر دارد،رنگ رهایی وآزادي،رنگ آرام وامان ولی آسمان 
ایران پراز اندوه وغم است.شاعر پس از اظهار تأسف براي سرزمین خود،در پایان شعر از بازگشت به وطن 

رهایی سخن می گوید.ومبارزه تا رسیدن به آزادي و
رفتم ودیدم که انجا آسمان

رنگ دیگر داشت،رنگی شادمان
رنگ بی رنگ رهایی،رنگ آب

رنگ کام و رنگ آرام وامان
...رفتم ودیدم به چشم خویشتن

رنگ دیگر داشت انجا آسمان
می رسم بر یال طوفان سحر
همره برگ شقایق این زمان

بر شوم کاین رنگ بتراشم به چنگ
ب دار گردد ریسمانور طنا

زان که دانم در پی این رنگ شوم
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رنگ دیگر هست آري بی گمان
)1376:150(شفیعی کدکنی ،

ترسیم چهرة رنج کشیدة مردم-5
مردم، قربانیان نخستین نظامهاي بیدادگر و استثمار پیشه اند، فقر، فساد، سرگردانی، مرگ و حتی جنایت 

یداد است. ادب پایداري آیینۀدردها، رنجمویه ها، شروه ها و مرثیه هاي مردم است؛ محصول استبداد و ب
مردمی که گدازه هاي درون را در خاکستر نگاهشان فریاد می کنند و شاعر، شعرش را تفسیر این دردها می 

).55: 1383سازد. (سنگري، 
رنج دیده و مظلوم مردم را به زیبایی در شفیعی کدکنی عالوه بر بیان استبداد در جامعه، فقر، فساد و چهرة 

شاعر فضاي جامعه را به دهکده اي که گرفتار خشک » خشک سال«اشعارش به تصویر می کشد. در شعر
سالی شده تشبیه می کند. خشک سالی که شاعر از او یاد می کند همان استبداد حاکم بر جامعه است. 

سردة مردم در شعر او به خوبی نمایان است. همچنین فقر حاصل از استبداد و چهرة خسته و اف
نماي دهکده آیینۀ تهی دستی ست 

درخت خشک کجی همچو دست مفلوجی
شده ست بیهده از آستین جوي برون
نه خرمنی نه گاو اهنی، نه مزرعه اي 

نه آشیانه مرغی، نه گله اي به چرا 
شده ست قامت برج بلند قریه نگون

وينگاه بی گنه کودکان خسته ک
چو مرغ بی پر و بالی

که در قفس مرده ست 
قیافه ها همه در خشک سالی جاوید 

)132-133: 1385به رنگ خاربنان کویر افسرده ست. (شفیعی کدکنی، 
وطن دوستی -6

دوستی وعشق به وطن رابه وضوح احساس -شفیعی از شاعرانی است که می توان در اشعارش ایران
ستاید واز اینکه این یادگار دیرین رو به -هایش تمدن و فرهنگ ایران رامیکرد.وي در بسیاري از سروده 

نگرانی شاعر به سبب از دست رفتن »نوشدارو بعد از سهراب«فراموشی است افسوس می خورد.در شعر 
هستی وهویت ایرانی است.

اگر نه از کس
از خود بپرسد
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اي ناکس!
کتاب هستی ما این سفینه،این دریا

شیرازه بسته خواهد شد؟دوباره آیا
ویا تمامی اوراقش

در تند باد حادثه
از هم گسسته خواهد شد؟

...کتاب هستی ما این کتیبۀخیام
کتاب هستی مااین سرود فردوسی

کتاب هستی ما این سماع موالنا
کتاب هستی ما این ترانه حافظ

کتاب هستی ما
)69: 1376این سبوي سبزه به نوروز.(شفیعی کدکنی،

شفیعی ایران را به شهري تشبیه می کندکه گرفتار طوفان حادثه هاست.شهري که بارها مورد » شهر من«در
تهاجم بیگانگان قرار گرفته واکنون در میان این ویرانه ها تنها گوشه هایی از ان اباد است.با همۀ این اوصاف 

شاعر وطنش را بهشت جهان می نامد.
نیمیش از حقیقت و نیمی ز یادها

ي ست در محاصرة ریگبادهاشهر
نیمی زباغ هایش ویران و زیر شن

نیم دگر زابر بهارند شرمگن
سیمرغ ز آسمانش بگریخته به دور
بسیارکرکسانش هر سوي در عبور
...درهر محله نیم زبانی ولهجه اي

یک سوغریو شادي ویک سو ضجه اي
...شادوغمین،خرابه وآباد شهر من
جمع شگفتی آور اضداد شهر من

گر آشکار وگر نهان است شهر من 
در چشم من بهشت جاودان است شهر من

)32-30: 1376(شفیعی کدکنی،
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که در محاصرة »ایرانشهر«نیز باز حکایت عاشقی شاعر است،عشق شاعر به شهر او » شهر من«شعر
ر هم نشسته است.آبی خزر وسبز گیالن در ریگبادها است.شهري که خوشی واندوه وخرابی وآبادي در آن کنا

کنار زرد کویر،باروحی پهناور وعمیق که در زیر کتیبه هاي تاتار وتازیان هنوز زنده است.شهر شاعر،بهشت 
)93: 1378جهان است.(حسینی،

شاعر با انکه در سرزمینی دیگر در آرامش وآزادي است ولی یاد وطنش اورا رها » درکنه شادي«درشعر
.او از اینکه هموطنانش گرفتار چنگال استبدادند رنج می بردواین احساس در همه جا بااوست.نمی کند

در آرامش سبز این شهر در کنه شادي
شگفتا شگفتا!

دل من به یاد قفس می زند
...در آنجا که در خاك و خاکسترو خون

هنوز آرزوها نفس می زند
در آنجا که آن عشق پاك برهنه 

سپارد ولیکنلب تشنه جان می 
)154: 1376زدست عسس،آب پس می زند.(شفیعی،

ستایش آزادي وآزادگی-7
آزادي خواهی وعشق به آزادي که با فطرت و جان هر انسانی گره خورده است،یکی از مهمترین مسائل 
در ادبیات مقاومت است.آزادي همان چیزي است که انسان آزادي خواه براي رسیدن به آن در تمامی اعصار 
کوشیده وجان خود را فداي رسیدن به آن می کند. آزادي آرمان آزادي خواهان است.ستیز با 
زندان،بندواختناق ونیز آرزوي روزهایی که خورشید آزادي از پشت ابرهاي تیرةبیداد،بدمد فضاي شعر 

هار است و پایداري راپر کرده است.آزادي درادبیات پایداري،فرشته است،پیامبر است،نسیم وسبزه ودرخت وب
شاعر هماره در جست وجوي آن،تا آن حد که درآرزوي یافتنش،مرگ را به جان می خردوتوصیه می کند 

)48: 1383پس از مرگ،جسدش را در صحرا(نمادرهایی وگستردگی)بیفکنند.(سنگري،
شاعر وجود انسان وتمام تالشهاي اورا براي رسیدن به آزادي می داندواین چنین به»ملکوت زمین«در 

ستایش آزادي می پردازد.
چنان که ابر،گره خورده باگریستنش

چنان که گل،همه عمرش مسخر شادي ست
چنان که هستی آتش اسیر سوختن است

تمام پویه انسان به سوي آزادي ست 
)423: 1376(شفیعی کدکنی،
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نتیجه گیري
مبارزه و پایداري در مقابل استبدادگران در آن جاري ادبیات پایداري به آثاري اطالق می شود که روح 

است. هر چند در آثار گذشتگان می توان به نمونه هایی از ادبیات پایداري اشاره کرد، اما این نوع ادبیات 
باشاخصهاي خاص خود در سده ي اخیر شکل گرفته، در ایران نیز پس از انقالب مشروطه این ادبیات 

شکوفا شده است. 
شاعران متعهد پس از دوران مشروطه شفیعی کدکنی (م. سرشک) است که روح ادبیات پایداري یکی از

در اغلب اشعارش جاري است. او با توجه به استبداد حاکم بر جامعه(قبل از انقالب اسالمی) براي بیان 
دان، امید به مضامینی چون بیدادگري، استبداد و اختناق موجود در جامعه، توصیف و ستایش مبارزان و شهی

آینده و پیروزي موعود، دعوت به مبارزه و تداوم آن، ترسیم چهرة رنج دیدة مردم و ... از زبانی رمزگونه و 
غیر صریح استفاده کرده. شفیعی براي توضیح فضاي استبداد زدة و وضعیت نابسامان مردم، همواره از طبیعت 

ي جامعه را به عناصر طبیعی چون شب، زمستان، قحط و عناصر موجود در طبیعت بهره ور شده. او بارها فضا
سال، کویر سوخته، خشک سال، باغ برهنه، شعر سرد یخ زده و ... تشبیه کرده. و از بیدادگران با عناوینی چون 
دژ آیینیان، غوکان لوشخوار لجن زي، اهریمن، دیو و .. یاد کرده است. این نوع تشبیهات و استعارات از یک 

تر شدن اشعار و تأثیر گذاري بیشتر در خواننده می شود، و از طرفی می توان گفت: با فضاي سو باعث زیبا
استبداد زدة جامعهآن دوران هماهنگی دارد. زیرا شاعر در چنین فضایی نمی تواند از بیانی صریح و آشکارا 

ین شیوه براي بیان چنین استفاده کند. بنابراین می توان گفت شفیعی با توجه به اختناق حاکم بر جامعه بهتر
مضامینی را برگزیده است.در سروده هاي پس ازانقالب شفیعی  ادبیات مقاومت کمتر دیده می شود.دراین 
اشعار شاعر باز هم از استعاره،تشبیه استفاده می کندولی درکل می توان گفت زبان شاعرنسبت به قبل صریح 

تراست.
کتابنامه 

سفرنامۀ باران؛ چاپ اول، تهران:سخن)،1387عباسی، حبیب اهللا، (-1
)، آیینه اي براي صداها؛ چاپ پنجم، تهران: سخن 1385شفیعی کدکنی، محمدرضا، (-2
)، آواز باد و باران؛ چاپ سوم، تهران: چشمه1383شفیعی کدکنی، محمدرضا (-3
، »عی کدکنیشور رهایی در اشعار پیش از انقالب شفی«)، 1388صحرایی، قاسم و شهاب گلشنی (-4

12پژوهشنامۀ ادب غنایی، شماره 
39)، ادبیات پایداري، فصلنامۀ شعر، شماره 1383سنگري، محمدرضا (-5
، »ادبیات مقاومت در نگاهی به سرخ از پرنده و پرواز«)، 1383ترابی، ضیاء الدین و صابر امامی(-6

39فصلنامۀ شعر، شماره 
25ارةدوم،فصلنامه شعر،شماره)،باآهوي کوهی درهز1387حسینی،مریم،(-7
)،هزارةدوم آهوي کوهی؛چاپ اول،تهران: سخن1376شفیعی کدکنی،محمدرضا،(-8
)، رجعت سرخ ستاره، تهران: سوره1385دامغانی، معلم(-9

)، در کوچه باغهاي نیشابور، تهران: سخن1350شفیعی کدکنی،محمد رضا(-10
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تعلیم وحکمت درشعرقاسم انوار
1منصوريهاجر

جوي کارشناسی ارشد دانشگاه زاهداندانش
2عبدالعلی اویسی کهخا

دانشگاه سیستان وبلوچستان واحد زاهداندانشیار
3نسیم عباسیان ده محسنی

دانشجوي کارشناس ارشد دانشگاه زاهدان
چکیده
از شاعران بزرگ زبان فارسی در قرن هشتم و نهم هجري است؛ او در عرفان و تصوف مقام انوارقاسم 

خود بکار برده در شعري مهم شعر قاسم انوار نکات تعلیمی و حکمی است که هایژگیودي دارد. یکی از بلن
موضوعات نیترمهمبیشتر جنبه تعلیمی دارد. شعراواست. از آنجا که قاسم انوار صاحب خانقاه بوده است 

وعاتی مانند مرگ، امیدواري، تعلیمی و حکمی شعر قاسم انوار را نکات عرفانی و تربیتی شامل می شود. موض
یی ،مجاهده و مسائلی ازاین قبیل... هدف ما در این تحقیق جوبیعمذمت دنیا، امانتداري، پرهیزگاري، مذمت 

بررسی مسایل تعلیمی به کاربرده شده در اشعار قاسم می باشد و اینکه آیا قاسم انوار از مسایل حکمی و 
استفاده کرده از چه موضوعاتی الهام جسته است؟.تعلیمی در اشعارش بهره برده است و اگر

قاسم انوار، قرن نهم، دوره تیموري ،ادبیات تعلیمیها:کلیدواژه
پیشینه تحقیق

ازآنجایی که ایرانیان درطول تاریخ به مسائل اخالقی اهمیت ویژه داده اند،دراین حوزه ازادبیات نیزتفحص 
فردوسی »شاهنامه«بیان آموزه هاي اخالقی وتعلیمی مثل بسیاري کرده اند؛آنها درکتابهاي متعدد به

موالنا،وسایرین پرداخته وارزش آنهاراروشن ساخته »مثنوي«سعدي،»گلستان«و» بوستان«،» سنایی»حدیقه«،
بخشی ازاین »جستارهایی درادبیات تعلیمی ایران«اند.نویسندگان دیگري چون دکترمریم مشرف درکتاب 

نقدونظري برشعرگذشته «اندویانویسنده دیگري چون دکترحسین رزمجودرکتاب آثارراموردتحلیل قرارداده
شعرفارسی راازدیدگاه نقداخالقی موردارزیابی قرارداده است.دربسیاري ازآثاري که به شرح »پارسی

قصایدشاعران مختلف  اختصاص دارد،به نکات تعلیمی  دراین آثارنیزاشاره کرده اند.علی ساالري شادي 
به شرح احوال »نقدافسانه ي قاسم انوار«و » احوال ومناسبات صدرالدین صفوي:«باعناوین دردومقاله 

اوپرداخته است حسین نصیري جامی نیزدرمقاله اي ،شاه نعمت اله ولی وقاسم انوار راباهم مقایسه کرده 

1.sara.sepenta@yahoo.com
2.abdolalioveisi@yahoo.com
3.nasemabbasi@Gemil.com
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له به اماتاکنون  پیرامون تعلیم وحکمت درشعرقاسم انوارتحقیق جامعی صورت نگرفته است.دراین مقا
مهمترین نکات تعلیمی ازدیدگاه قاسم انوارپرداخته می شود.

مقدمه:
قاسم انوار:

قاسم انواریکی ازشاعران معروف وعارفان معروف قرن نهم است که بسیاري ازنویسندگان درموردزندگی 
آن مطالبی نوشته اند؛

اسم  حسینی تبریزي معروف امیرسیدمعین الدین علی پسرنصیرالدین هارون پسرابوالق« حقیقت می گوید:
». به سیدقاسم انواریاشاه قاسم انوار یکی ازمشاهیرشاعران صوفی مشرب اوایل قرن نهم هجري است

)612: 1388(حقیقت،
837عبدالرحمن جامی ورضاقلی خان هدایت وفات اورابه «حقیقت  اززبان جامی  وهدایت می گوید:

لدین کاشغري درباره ي سیدقاسم انوارگفته است که ایشان هجري درخرجردخراسان ثبت کرده اندموالناصدرا
)613(همان:» گرداب معانی عالم انددراین زمانه همه ي حقایق اولیا پیش ایشان جمع است

معین الدین علی ابن «استادصفادرباره ي قاسم انواروتاریخ والدت ووفات وزندگی وي، می نویسد:
ازمشایخ اهل تصوف وازشاعران پارسی » قاسم انوار«ی معروف به نصیرابن هارون ابن ابوالقاسم حسینی قاسم

گوي نیمه ي دوم قرن هشتم ونیمه اول قرن نهم هجري بود.خاندانش ازسادات حسینی تبریز واوخودازپیروان 
خاندان شیخ صفی الدین اردبیلی بوده ودرمشرب تصوف مقامات بلندداشته است چنانکه هم زمانان وقریب 

خوانده » مرتضی اعظم مقتدي  مکرم«وبااحترام بسیارنام برده اند،کمال الدین عبدالرزاق اورادرالعهدان وي ازا
حضرت «آورده وخواندمیر» سیدعارف مقبول االبرار واالخیارصفی الملل والدین شاه قاسم انوار«ودولتشاه 

دیگران نیزهریک نوشته است و» نقابت منقبت سیادت مرتبت معارف شعارهدایت آثار،امیرسیدقاسم انوار
است.گویاقاسمی »قاسم «و»قاسمی«براین سیرت وروش ازاوبه حرمت یادکرده اند.نقطه تخلص اودراشعارش 

که بنابراشاره مکرردرقالب »قاسم انوار«نسبت اوست به جدش ابوالقاسم،وقاسم شاید اختصاري باشد ازلقب
دراواسط قرن هشتم وبنابراشاره بعضی مراجع صدرالدین موسی بن شیخ صفی الدین اردبیلی بدوداد.والدتش

درسراب تبریز اتفاق افتادواینکه دولتشاه نوشته که اودرسرخاب (ازمحالت 757ازنویسندگان احوالش به سان 
تبریز) متولدشده خالف ضبط مأخذ متعدد دیگراست.قاسم انواردرعنفوان شباب درپی تحصیل علم وادب به 

ه)فرزندوجانشین شیخ 794درحلقه مریدان شیخ صدرالدین موسی(م .تبریز رفت وگویادرهمین احوال بودکه 
هـ نوشته اندوبسیاري ازشاعران هم این تاریخ رادرآثارشان 837صفی الدین اردبیلی  درآمد سال وفاتش را 

وخواندمیردرحبیب السیر 835ثبت کرده اندمانندجامی درنفحات االنس ،ولی دولتشاه درتذکرة الشعراآن را
)258: 1375ثبت کرده است.(صفا، آن را837
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سیدمعین الدین علی بن نصیرالدین هارون ابن ابولقاسم حسینی تبریزي معروف به «سعیدنفیسی می گوید:
قاسم انواریاشاه قاسم انواریکی ازمشاهیرشعراي صوفی مشرب ایران ویکی ازبزرگان قرن نهم بود،درسراب 

یزگذراندوي ازمریدان شیخ صدرالدین موسی اردبیلی نواده والدت یافت وجوانی رادرتبر757نزدیک تبریز،در
درخرجردجام درگذشت.درشعرقاسم 837ي شیخ صفی الدین عارف مشهورقرن هفتم وجدصفویه بود.در

یاقاسمی تخلص می کرد.وي پیروطریقه ي تصوف بوده وباخاندان صفوي خویشی داشته است ودرزبان 
ات وي که معروف است به نظم ونثرآثاردیگري داشته ازآنجمله فارسی شاعرزبردستی بودگذشته ازدیوان غزلی

به پایان رسیده است، انیس العاشقین،رساله ي 779است:مثنوي توجه نامه یاواقعه ي هرات که در
)291-292: 1344نفیسی، »(به پایان رسیده است،779وجود،مکاتیب،سوال وجواب،رساالت االمانت که در

معین الدین علی بن نصربن هارون ابن ابولقاسم حسینی قاسمی معروف « د:هادي قضایی نیزچنین می گوی
هجري درسراب تبریزدیده به 757به قاسم انوارازمشایخ اهل تصوف وازشاعران پارسی گوي ایران درسال

جهان گشود.خاندان وي ازسادات حسینی تبریزبودندواوخودازپیروان شیخ صفی الدین اردبیلی بوده 
837امات بلندداشته است،ایشان آخرعمرشان رادرخرجردجام گذرانیده ودرهمانجادرودرمشرب تصوف مق

)294-297: 1386قضایی،»(هجري وفات یافت وپیکرش راهمانجادفن کردند.
تصوف قاسم انوار:

شاه قاسم درعهدخودمیان اهل تصوف ودرمردم عامه نفوذبسیارداشت ودرباره اوقائل به کرامات بودند 
انی که گاه درغلبات شوق برزبان می راند،بعضی ازمتعصبان بدونسبت اباحه والحاد داده وگویابه علت سخن

اندویاشایداین تهمت نتیجه ي حسدي بوده است که برخی ازمعاصرانش به علت نفوذشدیداودرمیان مردم 
انه هاي ،نسبت به وي داشتند،زیرادراشعاروآثارموجودش ،مطلقاَاثري ازچنین اندیشه هاي تندنیست بلکه نش

فراوان براعتقادات دینی اودرآنها مشاهده می شود،وازاین گذشته دربیان معتقدات صوفیه نیزمطالب تازه اي که 
منجربه تحریک اذهان ویابه درهم ریختن نظرهاي پیشینیان بینجامد، دیده نمی شود.بنابراین ممکن است 

سخنانی کفرآمیزمی گفتندودرکردارخودنیزچنانکه درمیان پیروان اوکسانی بوده اندکه درباره ي سیدبه مبالغه ،
بایدجانب احکام رانمی گرفتندومردم اعمال آن گروه رابرمرشدشان حمل می نموده  اند. وصفابه نقل ازجامی 

وباالجمله اهل روزگاردرقبول وانکاروي دوفرقه اند وازوي دو اثرمانده است ،یکی دیوان « آورده است:
ي که انوارکشف وعرفان وآثارذوق وجدان ازآن ظاهراست ، ودیگرجماعتی که اشعارمشتمل برحقایق اسرارو

خودرامنسوب به وي می دانندومریدوي می شمارند. این فقیربعضی ازایشان رادیده ،احوال بعضی 
راشنیده،اکثرایشان ازربقه ي دین اسالم خارج بودند ودردایره ي اباحت وتهاون به شرع وسنت داخل 

آن بوده باشدکه مشرب توحیدبرخدمت سیدقدس سره غالب بودونظردرجمیع اموربرمبدأ ،وشایدکه منشأ این
داشته وبه مقتضاي کرم ذاتی  که داشته است فتوحات ونذوري که می رسیده همه صرف لنگر(خانقاه) می 
بوده ،اصحاب نفس وهوي رامقصودآنجا حاصل بوده ومانعی نه،جماعتی ازاهل طبع مجتمع شده بوده 
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عارف وي سخنان می شنیده اند وازسرّنفس وهوي درآن تصرف می کرده وآن رامقدمه ي اشتغال به اندوازم
مشتهیات نفس واعراض ازمخالفت هوي می ساخته ودروادي اباحت وتهاون به شریعت وسنت افتاده ووي 

فته ونیزکسانی وجامی خودکسانی ازپیروان اوراکه به زینت اعتقاد وایمان آراسته بودندیا»ازاین همه پاك... 
رادیده بودکه ازاحترام وبزرگداشت سیدنسبت به بزرگان اهل سنت سخن می گفتندوبعضی که به صحبت وي 

)259-260: 1375رسیده بودندمی گفتندکه مابه کرم ذاتی وي کس ندیدیم .(صفا،
قاسم وهوسیدمعین الدین علی ازشیخ خود،:«هدایت هم درباره ي قاسم انوارآورده است رضاقلی خان 

االنوارلقب یافت واسحق اردبیلی قدس سره بوده ولقب شیخ بزرگوارسیدنعمت اهللا شاه نورالدین کرمانی 
رسیده چهاربارپیاده سفرحجازکرده ریاضت شاقه کشید ه تاچهره شاهدمقصوددرآیینه وجوددید،مدتی درهرات 

استه وي به سمرقندرفته سکونت جسته ازکثرت اصحاب شاهرخ میرزاي گورکانی توهم نمود،اوراعذري خو
ووفاتش درسنه 757ازمیرزاالغ بیگ تلطفات بزرگ دید،درخرجردجام متوقف وفوت شد،ووالدتش درسنه 

))52- 53: 1339(هدایت، »واقع شد،نودسال عمرداشت.837
ادبیات تعلیمی:

نی دارد که ادبیات کارکردهاي گوناگونی ازجمله بازنمایی،تعلیمی ،رسانه ایی ،لذت بخشی،تمهیدي ودرما
بعدتعلیمی آن درادب فارسی ،اصلی ترین کارکرد درطول تاریخ بوده است.همانطورکه ادبیات نمایشی 
درکنارانواع حماسی وغنایی ازانواع مهم ادب غربی محسوب می شود،درادب فارسی ،ادبیات تعلیمی ازارکان 

)97-120: 1391اصلی شمرده می شود. (رضی،
ه درآن جهان بینی واندیشه هاي اجتماعی ،اخالقی،دینی،عرفانی شعرحکمی وتعلیمی ،شعریست ک

)251: 1380وفلسفی شاعربیان می گردد.(پورنامداریان، 
تعلیم یاآموزش نیزهمان پرورش وشکوفاساختن وبه فعلیت رساندن استعدادوقوه عقالنی می 

)19: 1387باشد.(علوي،
دن و اندرزگویی و معنی عرفان، شناخت تعلیم، آموختن و یاد دادن است و وعظ و حکمت، پند دا

شعر تعلیمی آن است که هدف وقشري؛مقابل علم سطحی،خداوند یا وقوف به دقایق و رموز چیزي است
هاي پسندیده مذهبی و عرفانی یا علوم و فنون آموزش اخالق و تعلیم اندیشهدرسرودن ،سراینده

)77-78: 1372.(رزمجو،باشد
هبی وعرفانی،اجتماعی وسیاسی واخالقی ،علمی وفلسفی وحکمی،نمایشی بسیاري ازموضوعات مذ

وهنري ،حتی برخی ازمفاهیم غنایی وحماسی درپهنه ي این نوع ادبی قرارمی گیرند.
اثري است که دانش(چه علمی وچه نظري)رابرخواننده تشریح )» didactic literatureادبیات تعلیمی(«

ابه شکل ادبی عرضه دارد،البته ادبی بودن اثرتعلیمی مقول بالتشکیک کندیامسائل اخالقی،مذهبی ،فلسفی ر
)247، 1373است،یعنی درآثاري ،عناصرومایه هاي ادبی کمترودرآثاري بیشتراست.(شمیسا،
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موضوعات ادب «درگستره ي ادبیات تعلیمی ،سخن ازآموزش وتعلیم ،آموختنی هاوگفتنی هاست
)212: 1366فرشیدورد،»(است،علم وفلسفه وجزء آنها باشد.تعلیمی،ممکن است دینی ومذهب،اخالق وسی

درکالم تعلیمی نوابغ شعروادب فارسی همه جاصداقت وامانت،درستی وراستی ،عشق وواداري سخن «
)9: 1388حسینی کازرونی ،»(گفته شده وسعادت بشررادروحدت ونوع دوستی ویگانگی جستجوکرده اند.

اشدیعنی مسأله اي راکه می خواهدتعلیم دهد به صورت داستانی ادبیات تعلیمی می تواندتخیلی هم ب«
یانمایشی درآوردتاجاذبه ي بیشتري یابد وازاین شیوه مخصوصاً درکتابهاي کودکان استفاده می 

)1373:248شمیسا،»(کنند.
:انواع شعر تعلیمی

همه سبکها وقالب هاي ادبی درخدمت به آموزش وتعلیم اخالق به کارگرفته می شود
بخش « ورنامدارین قالبهایی که درادبیات تعلیمی مورداستفاده قرارگرفته رابرشمرده است ومی گوید:پ

اعظم شعرحکمی فارسی درقالب مثنوي سروده وزمینۀ معنایی غالب آن نیزدین وعرفان واخالق 
لب است.اندرزوحکمت ومایه هاي دینی وعرفانی واخالقی رادرخالل همۀ انواع شعرفارسی جداازنوع قا

وزمینۀ معنایی غالب آنها نیزالبته می توان دیدوزمینۀ معنایی قالب هاي قطعه ونیزگاهی رباعی وقصیده نیزغالباً 
)252: 1380پورنامداریان،»(مضامین اخالقی ودینی است

شود:طور کلی دو نوع شعر تعلیمی در ادبیات ملل دیده میبه«
الف: شعر تعلیمی که موضوع آن خیر و نیکی است.

ب: شعر تعلیمی که موضوع آن حقیقت و زیبایی معنوي است. 
اي از ادب متعالی ما را هاست بخش عمدهدر ادب فارسی شعر تعلیمی در هر دو نوع داراي بهترین نمونه

هاي تعلیمی است، حتی شعر تعلیمی به وجود آورده است. اغلب آثار شاعران غیر درباري ما سرشار از زمینه
هاي تعلیم اخالق را داراستما در موارد بسیاري مایهادبیات درباري

شد، داد گفته میاصطالح شعر تعلیمی در زمان گذشته به نوعی از اشعاري که مسائل خاصی را تعلیم می
تري را ي عام و گستردهتري پیدا کرد و شعري شد که هدف آن زمینهاما بعدها این اصطالح مفهوم گسترده

تعلیم بعضی از علوم و یا آنچه به روش زندگی و آداب و رسوم اجتماعی و داد و ستد شد. مثالًشامل می
)377: 1380(رستگارفسایی،شد و یا شامل دعوت به تهذیب و اخالق و دوري از زشتی بود.مربوط می

«رزمجودایره شمول ادبیات تعلیمی رابه مسائل پزشکی وریاضی کشانده ونظرش  رااینگونه ابرازمی دارد:
در ادبیات و شعر ما نوع دیگري از شعر تعلیمی وجود دارد که شاعران از آن در آموزش مسائل علوم مختلف 

هایی در علوم پزشکی، ریاضیات، لغت، عروض و تاریخ به وجود اند و از این رهگذر منظومهاستفاده کرده
"الصبیان ابونصر فراهینصاب"هجري) در طب، 370("ي میسرينامهدانش"آمده است از آن جمله است 

هجري) در علوم ادبی و لغت و عروض:618(
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بدین وزن مـیزان طبـع آزمايبه بحر تقارب تقرب نـماي

)78: 1372رزمجو،»(چو گفتی بگو اي مه دلرباي. فعولن فعولن فعولن فعول

ی ادبیات تعلیمی ماهیت اصل«دکترشفیعی کدکنی نیز از ماهیت ومضمون ادبیات تعلیمی می گوید: 
)81: 1372(شفیعی کدکنی،» نیکی(خیر)،حقیقت وزیبایی است.«

:نخستین شاعران حکمت و تعلیم
ادبیات تعلیمی  درایران،یکی ازگسترده ترین وپردامنه ترین نوع ادبیات است وشاهکارهایی مانندمخزن 

ستان وبوستان سعدي، اشعارملک االسرارنظامی ،منظومه هاي عطارنیشابوري ،حدیقه سنایی،مثنوي مولوي،گل
اولین شاعري که الشراي بهار،پروین اعتصامی وآثارارزنده بزرگان دیگري دراین نوع ادبی بوجودآمده است . 

به"ودمنهکلیله"يمنظومهکهاستچهارمشاعرقرن"رودکی"قطعاتی در وعظ و حکمت از او باقی مانده 
"شهیدبلخی"بهتوانمیرویآوردندتعلیمیشعرودنسربهکهنیزاوازمعاصراناستمنسوباو

ازاستحماسیاثریککهآنبا"ي فردوسیشاهنامه". کرداشاره"طوسیدقیقی"و"ابوشکوربلخی"
)269: 1373(شمیسا،است.نماندهبهرهبیاندرزومواعظونصایح
ی توبه کرد و به شعر تعلیمی روي سرایشاعر قرن چهارم و اوایل پنجم، نیز از مدیحه"کسایی مروزي"

توان پیشواي شعر تعلیمی به شمار آورد که هدفش شاعر اواخر قرن پنجم را می"ناصر خسرو قبادیانی"آورد. 
جز تعلیم و دعوت به اخالق و تزکیه و تهذیب چیزي نبوده است. او با سرودن قصاید طوالنی در وعظ و 

: 1357.(صفا،مستدل اجتماعی مشهورترین شاعر این قلمرو استحکمت اعتقادات دینی و انتقادهاي سخت و 
99(

، درادب فارسی سنایی غزنوي دراوایل قرن ششم«صفادرموردپیشتازان عرصه ادبیات تعلیمی  نوشته است:
وموفقیت اودرنظم آن منظومه ي اقدام کردکارباساختن منظومه ي عرفانی معروف خودحدیقه الحقیقه به این 

تن اشعارزاهدانه وحکیمانه ي دیگرباعث شده بودکه درمیان شاعران اواخرقرن ششم واوایل قرن نامبرداروساخ
هفتم گروهی به  پیروي ازاوهمت گمارندوازاینروي بایدگفت که نظم منظومه هاي عرفانی همراه بامواعظ 

که منحصراًموقوف وحکم ودرواقع ازسنایی آغازشده ودرقرن هاي بعدادامه یافته است؛اماترتیب منظومه هایی 
برتربیت واندرزهاي اخالقی به قصداصالح وارشادطبقات مختلف اجتماع باشددرحقیقت ازسعدي آغازشده 
واوبزرگترین شاعراخالقی وتربیتی ایران است که ازطبع وقّادوازاطالعات وسیع خودبه نوعی بارزبراي سرودن 

ستان خودمسائل اخالقی واجتماعی وتربیتی اشعارمتقنی دراین راه استفاده کرد؛سعدي درسعدي نامه یابو
رابانظم وترتیب خاص تحت عناوین مختلف وباایرادوامثال وحکایات دلچسب موردبحث قراردادوباآنکه 
وروددراین گونه مطالب ازلطف شعر ي می کاهدکالم اودرسراسربوستان ویاهرجاي دیگرازدیوانش لطیف 
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زهاي این شاعربلندپایه به صورت سرمشق زندگانی دردوران ودل انگیز ودرهمان حال استوارومتقن است اندر
بعدازاودرنزدطبقات مختلف به کاررفته وبسیاري ازسخنان وي،خاصه ازگلستان وبوستان چون ضرب 

) 332-333: 1353المثلهایی درمیان ایرانیان رایج گردیده است.(همان،
ام برده  واو راجزواولین هاي ادبیات وحسین رزمجونیزاولین ازمیان شاعران ادب تعلیمی ، ازسنایی ن

حکمی اخالقی معرفی کرده است:
- باب جدیدي را در سرودن اشعار حکیمانه و عارفانه باز می"سنایی غزنوي"از اوایل قرن ششم هجري «

کند. وي معانی حکمی و عرفانی را آمیخته با اندرز و نصیحت با عبارات فصیح و خیاالت عالی و تعبیرات 
-حدیقۀ"و "التحقیقطریق""سیرالعباد الی المعاد"آورد. او در آثار مشهور خود مانند مراه مینظیر هکم

در همان حال که به نکات عمیق عرفانی توجه دارد متمایل به وعظ و نصیحت در راهنمایی "الحقیقه
شاعران اواخر ت سنایی در اشعار زاهدانه و حکیمانه موجب شده است که در میانوفقیاجتماعی نیز هست. م

-الدین جمال"،"قوامی رازي"قرن ششم بسیار مورد توجه و استقبال قرار بگیرد و گروهی از مشاهیر نظیر

از او "االسرارمخزن"در مثنوي "نظامی گنجوي"در سرودن قصاید حکمی و "شروانیخاقانی"و "اصفهانی
)80: 1372(رزمجو،انداستقبال کرده

که در ر حکیمانه و وعظ و اندرز با نوع دیگر شعر یعنی عرفان آمیخته شد، چناناز قرن هشتم هجري اشعا
و "الحقیقهحدیقۀ"آثار بعضی از شاعران جدا کردن عرفان و حکمت و پند از یکدیگر دشوار است. مثال 

نظامی مضامین متنوع و دلپذیري را در خود جاي داده است. شاعر بزرگ دیگر این قرن "االسرارمخزن"
)404: 1380(رستگارفسایی، کنداست که از راه انتقاد دردهاي زمان خود را درمان می"حافظ شیراز"

ادبیات تعلیمی:عرصه کاربرد
ادبیات تعلیمی بسیاروسیع است زیرابه هرحال ،هراثري مطلبی راتعلیم می عرصه ي کاربرد«

تعلیم فنی باشد(مثل الفیه نویسنده آشکاراوهدف دهد،امامعموالً این اصطالح راوقتی به کارمی برندکه قصد
طنزدارراهم می توان گفت که جنبۀ تعلیمی دارندزیرادیدگاه خواننده رانسبت به آثارابن مالک)بسیاري از

)248: 1373شمیسا، »(مردم ومؤقعیتها تغییرمی دهند امابه آنها ادب تعلیمی اطالق نمی شود.
مضامین اخالقی:

ا،به ویژه ادبیات فارسی همواره با اخالق  ودین پیوندویژه داشته ونه تنها ادبیات کهن اغلب ملت ه
شاعران بزرگی چون فردوسی وسعد ي وحافظ وسنایی وعطارومولوي ونظامی وخاقانی وامیرخسرو وجامی 
وهزاران شاعردیگردرشعرشان به اخالق پاي بندبودند،بلکه برخی ازآنها هدف شعر وادبیات رارواج اخالق 

ي انسانی شمرده اند،حتی شاعران مداح وخوش باشی چون انوري وظهیر ومنوچهري نیزازآن فارغ وسجایا
نیستند وهرگاه به خودآمدند ازمدایح وخوش باشی هاي صرف ،اظهاربیزاري کرده اند.قاسم 

دعوت به ،ودراشعارخودهرجامجالی یافته استانوارنیزماننداسالف خویش پاي بند به مسایل اخالقی است
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حقیقت به عنوان یک پدرمعنوي براي فرزندان دروالق پسندیده رادرقالب پندواندرز براي فرزندان خوداخ
بشرآورده است.

درزیرنمونه هایی ازمضامین اخالقی  وتعلیمی که درشعرقاسم انوار به آن پرداخته شده است بیان می شود 
القی اشعارش راچندبرابرکرده  نبه هاي اخشاعر بامهارت تمام باپیونددادن آنهابه متون دینی وقرآنی ج

؛دراینجاباآوردن شاهدمثالهایی ازقرآن وسخن بزرگان ، این دیدگاه کلی راکه شعرقاسم انوار باالهام گرفتن است
؛مسایلی ائل شده اندرابه اثبات می رسانیماز متون دینی مواردي رابه عنوان مبناي زندگی سعادت بخش  ق

یی انجام امورپسندیده رادارددرنتیجه مأمورانجام اعمال صالح ومحبت نسبت به دیگران مانند اینکه انسان توانا
گردیده است.انسان باتمام عظمتی که دارد،حتی جهان باتمام بزرگی اش دراوخالصه شده است،ازخاك ونطفه 

الهام ازهمین ایی ناقابل ایجادشده لذاپیوسته بایدروحیه تواضع وفروتنی رادرخودحفظ نماید.وآنهاازطرفی با
متون دینی انسان رابه عنوان موجودي که  داراي نقاط ضعفی نیزهست معرفی کرده اندازجمله انسان 
موجودي ناسپاس وکفوراست که به سرعت نعمت هاي الهی رافراموش می کند انسان طغیان می ورزد 

وکبروسرکشی می کند وي حریص است اوازضعف نفس برخورداراست و...
ین وبرجسته ترین شاخه درادبیات تعلیمی ایران،آثارمتأثرازقرآن واحادیث ونهج البالغه است  درواقع مهمتر

که درغنی کردن ادبیات فارسی تأثیراساسی داشته است.
شاعردرجاي جاي دیوان واشعارش مردم زمانه را موردخطاب قرارداده وبه مثابه پدري دلسوزاخالقیات 

قرارمیدهد؛ دیوان انواریک گنجینه غنی براي مریدي است که طالب یک زندگی سعادتمندراپیش روي  آنان
مرادي است تادروادي هاي سخت وتاریک و راههاي پرپیچ وخم زندگی نورهدایتش رانثارراهش کند؛ 
انواربازبان ساده ولی گیرا انسانهارامتوجه خطاهاي بشري میکند واعمالی راکه راه انسان راازراه راست 

ه سمت  دوزخ می کشاندبرایش برمی شماردوبه آدمی یادآوري می کندکه توکل وسعادت جاودانی ب
کند،صبرداشته باشد ،راضی باشد،امانتدارباشد،عیب جونباشدوازهمه مهمترنفس راأرجی ندهد ودنیارابی ارزش 

داند وازاین قبیل مسائل تعلیمی ...
.امیدواري:1

)53قنطوا من رحمه اهللاِ(زمر/ قُل یا عبادي الذَین اسرفُوا علی انفُسهِم ال ت
اي پیغمبر، به مردم بگو: اي بندگان خدا که به زیان خودتان تجارت کرده و گناهکار شده اید از رحمت 

خدا نومید مباشید زیرا خداوند از به شرط توبه می گذرد.
شاعرمی گویدحتی باداشتن گناهان نباید ناامیدبودزیراخداوندبسیاربخشنده ورحیم است.

که سلطان کریمانست  وخوشخوسشونومید،اگرداري خطاییم
)69: 1337عزت نگه دارکه آن شاه تندخوست(انوار،امیدوارباش،که اوکان رحمتست

.امانتداري:2
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امانتداري یکی ازخصایصی پسندیده وجزو شاخصترین اخالقیات است که هم امامان وبزرگان ماوهم 
عایت آن راگوشزد کرده اند.شاعرمی گویددرهرمرتبه اجتماعی که باشی شاعران ،بسیاربه آن توصیه کرده  ور

امانتدارباش ودرامانتداري بکوش ووي شرگ درامان بودن راامانتداري دانسته است.
)65کسی کوشدامین ، اندرامان است(همان:گداوشاه ودرویش وتوانگر

اگر برخی، برخی را امین دانند و به »فان امن بعضکم بعضا فلیؤدالذي اؤتمن امانته «خداوندمی گوید:
)283بقره/(امانتی بسپارند، بایستی امانت دارنده امانت را به صاحبش برگرداند

.ادب:3
دیگربگویندورعایت ادب رارعایت دم توصیه می کند که سخن خوب باهمخداونددرقرآن کریم به مر

کنند.
مردم سخنان خوب بگویید.)  اي بنی اسرائیل به83-و قولوللنَاس حسناً  (بقره

)1337:85اگرچه دوست غیورست بی محابا نیست(انوار، نگاه دارادب درطریق عشق ومترس
)273ازقول پیرمدرسه واهل خانقاه(همان:گفتندعارفان که: ادب رانگاه دار

. بخشش:4
» لیع فَأَجرُه أصلَح فا ون عثلُها فَمم یئَهس ئَهیس زاءج 40-(شوري» اهللاِ و(

کیفر بدي، بدي است همانند آن ، پس هرکه عفو و اصالح کند اجرش بر خداست.
)1337:50چه توان گفت؟که این واعظ مامغرورست(انوار، جرم بخشیدن والطاف نمودن کرمست

.پرهیزگاري:5
انَّ اهللاَ مع الَّذینَ اتَّقوا

)128خداوند با پرهیزگاران است.(نحل/
)1337:187رهروآنست که پاکیزه بودکردارش(انوار، می ،گفته ي مردم همگی روي وریاستقاس

. پیر ومرشد(لزوم داشتن پیرومرشد):6
انوارمی گوید:همت پیران وقتی که بدرقه  راه مرشد وسالک باشد  جوانی وبرنایی  رادرپی دارد. 

)251همت پیران(همان:گفتندکه :برناشوي ازگفتم که غریبم پس ازآن پیروفقیرم
)263ماراهمیشه روي نیازست برزمین(همان:هرجاکه هست پیرمغان ،باهزارجان

.تکبروغرور(مذمت تکبروغرور):7
)37/بنى اسرائیل (وال تمش فى االرض مرحا انک لن تخرق االرض ولن تبلغ الجبال طوال

زمین را نمى توانى شکافت ، و در بلندى از روى کبر و ناز بر زمین راه مرو که تو (با پاى خود) هرگز
.هرگز به کوه ها نخواهى رسید

)1337:188سخن مردم خودبین نکنددیگرگوش(انوار، صوفی مااگرازجام توشوري دارد
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)296نمی بینم تراعیبی به جزسوداي مغروري( همان:زحق عمداًجداکشتی به باطل آشناگشتی
.تسلیم ورضا:8
معنی خشنودي است و نزد صوفیان عبارت است از خشنودي دل بدانچه خدا بر رضا: در لغت به «

)854: 1372خرمشاهی، »( شخص پسندد و تسلیم محض در برابر آن.
)وخشنودي خدا بزرگتر است.72توبه/»(رِضوانٌ منَ اهللاِ اٌکَبرٌ«

ست و اراده ي شاعر واجب وضروري می داند که آدمی خود را به مقام رضا وخشنودي نسبت به خوا
الهی برساند و از مقام قضاي خداوندي نگریزد.

درمان غم عشق ندیدیم چه درمانقاسم،سرتسلیم بنه صیدفناباش
)1337:247(انوار، 

)223ما بالهاي توراعین عطامی دانیم(همان:هربالیی که فرستی به من ، آن عین عطاست
)160مه ازپیش خدامی آید(همان:هرچه آیدههله !اي قاسم بی دل،به بالتن درده

.جاهل(درمذمت جاهل):9
)115بگوبه گوش محقق ،که جاي آن دارد(همان:سخن زمردم جاهل نگاه دارولیک

نیست واقف دل جاهل نه زمغزونه زپوستسخن ازمردم جاهل نتوان کردگوش
)69(همان:

)190:که هرگوشی سخن رانیست الیق(همانبه نادانان مگوسرّحقایق را
.خاموشی وسنجیده گویی:10

کم گویی و سنجیده گویی یکی از محاسن اخالقی است زیرا پرگویی نتیجه ي نداشتن اندیشه است و 
چون آدم بی تفکر سخن گوید، گاه تیري را ماند که هم گوینده وهم شنونده را متألم می سازد.

(ري » رب کالم انفذُ من سهام«می فرمایدعلی (ع) از سخنی که سنجیده نباشد به تیر توصیف می کند و
)448: 1381شهري،

ایاك «و هم می فرماید : بر تو دوري از پرگویی زیرا موجب بروز لغزش ها و زایش آزردگی ها می گردد 
)449همان:»(و کثره الکالم فاَنه لکثیر الزلل و یورث الملل

)1337:28ات(انوار، تاپیرعشق باتونگویدزباقیقاسم خموش باش وعنان سخن بکش
)150که غافالن حسودندومنکران جهود(همان:برسم مردم عاقل زبان نگه می دار

.خویشتن شناسی(توصیه به خویشتن شناسی):11
تأکیدقرآن براي انسان شناسی واینکه انسان خودرابشناسدبراي آن است که انسان مقام وموقع 

ن ودرك کردن این است که خودرابه مقام واالیی که شایستۀ خودرادرعالم وجوددرك کند وهدف ازاین شناخت
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آن است برساندقرآن می خواهدکه انسان به قداست خودپی ببردومقدسات اخالقی واجتماعی برایش معنی 
وارزش پیدامی کند.

)6که این اوصاف اللهی فذلک باشد ازمنها (همان:زاول ذات رابشناس،پس اوصاف الهی
)172که بغیرازتودراین دارندیدم دیار(همان:شناسی به یقینجهدکن؛جهدکه خودراب

.خوش خویی:12
)15فبِما رحمه منَ اهللاِ لنت لَهم و لَو کُنت فَظّاً غلیظَ القَلبِ لَانقَضَُّوا من حولک.(آل عمران /

د خو و بد اي پیغمبر ، به سبب رحمت خداست که نسبت به مومنان نرم و خوش خو شدي و هرگاه ب
زبان و سخت دل بودي از اطراف تو پراکنده می شدند.

که می یابم زبوي اونسیم جنت المأويتوبنماروي میمون را،برافشان زلف میگون
)6: 1337(انوار، 

)70آبروي مانریزي آبرونه آب جوست(همان:ناصحازین بیشتربدخویی وبگویی مکن
گذران بودن دنیا:.دنیا مذمت دنیا(عدم تعلق به دنیا)13

در آموزه هاي دینی و آیات الهی و احادیث معصومین نسبت به عدم دوستی دنیا سفارش و تأکید فراوان 
شده است .

)191: 1380(ري شهري ، » من اَحب  الدنیاه أضَرَّ بِآخرَته«رسول خدا(ص)فرموده است که 
فَاَمشَا من طَغی و آثَرَ «را برگزینند جهنمی میداند: قرآن کریم کسانی را که طغیان کنند و زندگی دنیایی

)39-37نازعات /»(الحیاه الدنیا فَانّ الجحیم هی المأوي
هوي و هوس هر مصیبتی را بر آدمی وارد می کند و رهایی از تعلقات دنیوي و هوس هاي آن موجب 

نجات و رهایی می شود.  
ن به آن یکی ازمضامینی است که درشعرفارسی وجودداشته است.می توان اعتباربودن دنیاواعتمادنداشتبی

گفت هیچ دیوانی ازشاعران قرن پنجم تاقرن نهم را،نمی توان یافت که چندبیتی راجع به این مضمون درآن 
مشاهده می شودکه انسان راازتوجه وتکیه ودل نهادن براین جهان بیتهابیشترگنجانیده نشده باشددر

آفتهاي این توجه را،دربیان هاي گوناگون به انسان گوشزدمی نماید.وه است وبدي هابرحذرداشت
مرواي دوست ،که این راه فریبست وخطاخانه ي دهربدیدي وشنیدي حالش

)37: 1337(انوار، 
)60جامی رابه کف آریدکه عالم گذرانست(همان:اي بی خبران ، مصلحت کاردرآنست

)108دلی کزفکرعالم نیست آزاد(همان: ندارد لذتی اززندگانی
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.رازداري:14
شاعرخودراخطاب قرارداده وخواسته که رازدارباشد وبه مخاطب می گوید که رازدارِ رازِخداوندباشد 

تاآسمانیان وملکوتیان نگویندانسان موجودي  بد وبلکه بدتراست.
)96ري نیست(همان:درروي زمین هیچ کس ازوي بتاسرارخدافاش مکن، تاکه نگویند:

)183سرنگه دار،که غوغاي عوامست امروز(همان:قاسمی فاش مکن قصه ي اسرارازل
.راه راست(صراط مستقیم):15

)25و 35/صراط مستقیم ، صراط اهللا الذي له ما فی السماوات و مافی االرض (شوري «
ري هستباالشجري ، دل حجري، لب شکدرکوچه مـاراست رو، اي دوست،که اینجا

)77: 1337(انوار، 
)96گرراست روي راه خداراخطري نیست(همان:گویندکه این راه درازست وخطرناك

.صبروبردباري:16
» تحمل وشکیبایی وبردباري دراصطالح،ترك شکایت ازسختی وبالدرنزدغیرخداست.«سجادي می گوید: 

)521: 1389(سجادي، 
است که درصبرصبرکنی.یعنی صبرخودنبینی ودربال صابرباشی صبرآن«وکالبادي نیز درموردصبرمی گوید:

)13: 1912(بخاري کالبادي، .» وبال نبینی 
)153یا ایُها الَّذینَ آمنُوا استعینُوا بالصبرِ و الصلوه انَّ اللَه مع الصابِرینَ (بقره/

ند با صبر کنندگان است.اي کسانی که بر خدا ایمان آورده اید نماز یاري بجویید،همانا خداو
درگوش جان خودبخوان وکالصبرمفتاح الفرجباغم بسازي هان وهان  تازنده مانی جاودان

)1337:106( انوار، 
)273اي دل، صبورباش،که دورست پیشگاه (همان:ازعجله دورمباش وتآنی روامدار

برابرسختی ها صبروتحمل داشت.حافظ  نیزازصبرنام برده وگفته براي به دست آوردن هرچیزي بایددر
برجفاي خارهجران صبربلبل بایدش باغبان گرپنج روزي صحبت گل بایدش

)373: 1388(حافظ، 
.صوفی وزاهد(طعنه به صوفی وزاهد): 17

)66: 1373(سلمی،» روي گرداننده  ازدنیا وبهره هاي دنیوي«زاهدیعنی:
)148: 1337جامه کبود(انوار ،دادازاین صوفیانآه ازاین واعظان خانه سیاه!

)114آسمان گرهمه باران هدایت بارد( همان:گوشه ي دامن این زاهدماترنشود
)292بهتراززاهدان تقلیدي(همان:عاشق بی ریاي بی تزویر
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.عیب جویی:18
) واي بر هر بدگوي عیب جوي1ویل ٌلکُلِ همزَه لُمزه(حمزه /«

چندعیب می فروشان می کنی اي خودفروش؟ روشی بهترستمی فروشی هرچه هست ازخودف
)188:  1337(انوار،

این بیت درنگاه اول مذمت خودفروشی رادرنظرخواننده نمایان می کند ولی وقتی بادقت خوانده می شود 
متوجه می شویم که معنی ومفهوم اصلی آن  همان پرهیزازعیب جویی  وپرهیزوخودداري از به کاربردن آن 

ست.ا
.غفلت( پرهیزازغفلت):19

)607: 1389غفلت دراصطالح عارفان ،یعنی ناآگاه بودن دل ازدریافت حقایق(سجادي،
: 1337ان شاه دل افروز،که سلطان سپاه است(انوار، اي یار،مشوغافل ازآن خسروجانها

75(

)282(همان: رهاکن شیوه غفلت ،چومیدانی که میدانهدرآدروادي حیرت ،براي هیبت وقربت

)62درنهان خانه ي وحدت قمري پنهانست(همان: غافل ازدوست مباشیدوبه غفلت مروید

.غنیمت شمردن(دم راغنیمت شمردن):20
دم غنیمت شمردن ازجمله مضامینی است که ازروزگارنخست پیدایش شعرفارسی ازآن زیادسخن رفته 

است 
زعاشق یادگیر، اي جان مکن زمن بشنوسخن آسان، توفرصت راغنیمت دان

)10امروزرافردا(همان:

)122نقدامروزبه ازنسیه فرداباشد(همان:قاسمی فرصت امروزغنیمت می دان

بیادوست به سربرکه وقت مغتنم است(همان: دوروزه مهلت ایام راغنیمت دان
122(

:.قناعت21
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قناعت ترك کردن آنچه دردست مردم خرسندي،دراصطالح عارفان،رضادادن به قسمت است.بعضی گویند
)646: 1389است وبخشش کردن آنچه دردست خوداست.(سجادي،

: 1337نه غم ازپول صراطست ، نه ازمیزانم(انوار، فقرمی گفت که فرداکه قیامت گردد
211(

.مرگ:22
شاعرازآدمی می خواهدبه فکرآخرت ومرگ باشد

)185آل عمران / (ما تُوفَّونَ أُجورکُم یوم الْقیامهکُلُّ نَفْسٍ ذائقَه الْموت و إِنَّ
چشد و شما پاداش خود را به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفتهر کس مرگ را می

انوارمی گوید:
)66: 1337توراگرفکرروزواپسین است(انوار،  به استحقاق پیشی کن درین راه

رگ وبه یادآن بودن بوده است ومرگ راگریزوپناگاهی نداشتن، دردیوان شاعران ماهمیشه حرف ازم
ازتوصیه همیشگی شاعران مابوده است

)383: 1370نداردزبرناوفرتوت باك (فردوسی، فردوسی می گوید: دم مرگ چون آتش هولناك

وسعدي می گوید:
)681: 1385شادي مکن که باتوهمین ماجرارود (سعدي، اي دوست برجنازه دشمن چوبگذري

.هواي نفس(پرهیزازپیروي ازهواي نفس):23
یکی ازخطرات واثرات سوء به وسیله نفس ،این است که پیروي ازنفس مانع وصول به حق ونیل به 
واقعیت ها می شود؛حقهابه صورت باطل وباطل ها درشکل حق جلوه داده می شود.انسانیکه مالک نفس 

ردید به حقیقت نمی تواند برسد.خویش نیست واسیرهواي  نفس است بدون ت
خداونددرقرآن نتیجه ي عدم پیروي ازنفس وهوي را ،رفتن ومأوي گرفتن دربهشت  عنوان کرده است.

و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوي* فان الجنه هی المأوي
مأوي و جایگاه هر کس که از مقام پروردگارش بیم داشته باشد و جلوي نفس را از هوي پرستی بگیرد،

)41و 40/نازعات.(او بهشت است
شعراي فارسی پرورش نفس را درمعناي توجه به هواي نفس به شدت نکوهش کرده وآدمیان راازآن 

بازمی دارندو ازآدمیان می خواهندکه  دقت  الزم رادراین زمینه به عمل آورند
فر وضاللت برخاستچون که  برخواست ،همه کنفس اماره مامایه ي کفراست ویقین

)36: 1337(انوار، 
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)307باعقل وجان گراي ،که مرآت روشنی(همان: ازنفس دورباش،که دل راسیه کند

)110که تاشودزتوراضی دل صالح وسداد(همان:مده به دست هواها عنان نفس نفیس
.یادخدا:24

پرهیزکاران هنگامى که )201/اعراف (ذَکرُوا فَإِذَا هم مبصرُونَإِنَّ الَّذینَ اتَّقَوا إِذَا مسهم طئف منَ الشیطنِ تَ
وسوسه هاى شیطانى  آنها را احاطه مى کند به یاد خدا و نعمت هاى بى پایانش ، به یاد عواقب شوم گناه و 

.مجازات دردناك خدا، مى افتند
)288: 1337بی یارنگویم به توهشیار،که هستی(انوار، بایادخداباش،هرجاکه هستی

)264همان: »(خیرالوارثین«تابدانی سرّنقش خودبگذارونقش دوست گیر
نتیجه گیري:

به راستی که شعروادب فارسی فقط براي حفظ کردن نیست بلکه گنجینه اي گرانبها ودریاي ژرف 
وعمیقی است ازتربیت،فلسفه وحکمت وفرهنگ اصیل اسالمی وایرانی که مشتمل برعالی ترین مضامین 
فلسفی وتربیتی می باشدبسیاري ازشعراي ماقبل ازاینکه شاعرباشندحکماومربیان بزرگی بوده اندکه به مرزهاي 
دانش وکمال رسیده وازطریق همین گنجینه هاي علمی ومعرفتی درون خود،بازبان شعرکه گویاترین زبان بیان 

ي وراهنمایی وارشاددراین دنیا به مفاهیم تربیتی واخالقی است ،مسیرانسان رابه سوي سعادت دنیوي واخرو
قاسم انوارنیزکه یکی ازشاعران وعارفان برجسته ایران می باشدبه مثابه سایرشاعران به عهده گرفته اند.

عهدوپیمان خودوفاکرده وارشادانسان ها راازطریق نشان دادن راه راست وسعادتی که در دیوانش پیش روي 
ا مملو ازبیتهایی مبنی بر،برشمردن صفات پستی که انسان رابه آنهاگذاشته برعهده گرفته ودیوان خودر

قعردوزخ می کشاندوخصایص پسندیده که انسان رادردوران زندگی به سعادت ابدي می رساندکرده 
است.مادراین تحقیق به این نتیجه رسیدیم که دیوان قاسم انوارمنبعی غنی ازمسائل حکمی وتعلیمی است  که 

ن قرارداده تاآن رادست مایه ي سعادت ابدي  خود قرارداده وراه راست رابیاموزند.وي آن رافراروي آدمیا
کتابنامه

.قرآن
  ) کلیات قاسم انوار،باتصحیح ومقابله ومقدمه سعیدنفیسی،تهران: سنایی .1337انوار، قاسم ،(
) شرح تعرف، هند: سنگی.1312بخاري کالبادي، ابواسحاق محمدبن ابراهیم ،(
درسایۀ آفتاب ، (شعرفارسی وساخت شکنی درشعرمولوي) ، تهران: سخن1380ان، تقی(پورنامداری ، (
) دیوان غزلیات، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چ چهل وهشتم ، تهران : صفی 1388حافظ ،محمد ، (

علیشاه.
) پژوهشی درادبیات غیرجد، چ اول، تهران: ارمغان.1387حسینی کازرونی، احمد ، (
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، (رفیع)تاریخ عرفان وعرفان ایرانی ،ازبایزیدبسطامی تانورعلیشاه گنابادي ، 1388عبدالرفیع(حقیقت ،(
چاپ پنجم، تهران: کومش.

)چاپ پنجم، تهران: علمی و فرهنگی.2)،حافظ نامه ، جلد1372خرمشاهی ، بهاء الدین ،
،رزمجو1372(حسین(چ دوم،،وآثارآن درزبان فارسیانواع ادبیمشهد: قدسآستان.
 ،رستگار فسایی1380(منصور،(انواع شعر، شیراز:نوید شیراز.
)کارکردهاي تعلیمی درادبیات فارسی، پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی،دانشگاه 1391رضی، احمد ،(

، سال چهارم .15آزاداسالمی واحددهاقان ، شماره 
)قم: موسسه دار الحدیث.)،  میزان الحکمه ، به تلخیص سید حمید حسینی ، 1381ري شهري، محمد
) فرهنگ اصطالحات وتعبیرات عرفانی ،پاچ نهم،  تهران: طهوري.1389سجادي ،جعفر، (
)کلیات سعدي ، تصحیح محمدعلی فروغی، چاپ اول، تهران: هرمس.1385سعدي،مصلح الدین، (
)االزهر.) ، طبقات الصوفیه ، به اهتمام نورالدین شریبه ،قاهره :جماعه 1373سلمی، عبدالرحمن
) مجله رشدآموزش ادب فارسی، سال »انواع ادبی وشعرفارسی«) ،1372شفیعی کدکنی، محمدرضا ،

33و32هشتم، شماره 
 ،شمیسا1373(سیروس، (،انواع ادبیتهران:فردوس.
) تاریخ ادبیات درایران.ازاول قرن هفتم تاپایان قرن هفتم هجري : موسسه 1352صفا ،ذبیح اهللا ،(

وچاپ دانشگاه تهران.انتشارات
) تاریخ ادبیات درایران، ج سوم ، (ازاوایل قرن هفتم تاپایان قرن هشتم هجري)، بخش اول 1353همان، (

،تهران : دانشگاه تهران .
)1357همان،( ،تاریخ ادبیات ایرانتهران:نابی.
) جلددوم ، تهران : )تاریخ ادبیات درایران ،ازمیانه قرن پنجم تاآغازقرن هفتم هجري،1363همان

انتشارات فردوسی.
) ازپایان قرن هشتم تااول قرن دهم هجري، ج -) تاریخ ادبیات درایران ودرقلمروزبان پارسی1375همان

چهارم، چاپ پنجم ، تهران: انتشارات فردوسی باهمکاري نشرندا.
)شعراي )تجلی تعلیم وتربیت درادب فارسی(تحلیل دیدگاه هاي تربیتی1387علوي.حمیدرضا

فارسی)،چاپ اول : دانشگاه شهیدباهنرکرمان.
) شاهنامه، ازآغازتاداستان رستم وسهراب بامقدمه سیدمحمددبیرسیاقی، 1370فردوسی، ابوالقاسم ، (

مجلداول،  چاپ اول، تهران: علمی.
)درباره ي ادبیات ونقدادبی، تهران: امیرکبیر.1363فرشیدورد، خسرو ،(
) ندگی نامه نویسندگان وشاعران ازرودکی تادولت آبادي، تهران: انتشارات بهزاد.)،ز1386قضایی ، هادي
)تاریخ نظم ونثردرایران ودرزبان فارسی تاپایان قرن دهم هجري ،ج اول: انتشارات 1344نفیسی ،سعید ،(

فروغی.
) مجمع الفصحا ، بکوشش مظاهرمصفا : امیرکبیر.1339هدایت ، رضاقلی خان، (
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قرون چهار و پنج(ه.ق)ىفات در متون برجستهروند کاربرد ص
(تاریخ بلعمی، سفرنامه ناصرخسرو ، سیاست نامه، تاریخ بیهقی)

الهام منفردان
دانشجوي دکتري زبان وادبیات فارسی دانشگاه تبریز

چکیده
ي گوناگونی را به خود اختصاص داده است. هر هاي اسمی است که تقسیم بنديهاصفت از جمله وابسته

از انواع آن، جایگاه و کارکرد معینی در یک جمله دارد. در دستور زبان فارسی، وصف (صفت) نیز در یک 
کنار سایر اجزاي کالم  در تاریخ زبان فارسی، تغییر و تحوالتی را به خود پذیرفته است. این پژوهش بر آن 

به و پنج هجري قمري است،ي چهارهاسبکی متوالی که شامل  قرنى دو دورهاست تا با بررسی آثار منثور
چگونگی کاربرد صفت در جمله، قرارگرفتن آن در یکی از طرفین نهاد و گزاره، کارکرد انواع مختلف صفت 

در محدوده ي زمانی اثردو و میزان بسامد به کارگیري هر یک از انواع صفات، پی ببرد. براي نیل به مقصود،
ناصرخسرو است برگزیده گردیده و دو اثر گرانقدر سیاست نامه قرن چهارم که شامل تاریخ بلعمی و سفرنامه

است.     شدهانتخاب در دوره ي دوم که در محدوده ي زمانی قرن پنج است،به عنوان نمونهو تاریخ بیهقی 
ي سامانی، غزنوي وسلجوقی. صفات، دستور زبان فارسی، دورهها:کلیدواژه
مقدمه: 

ادبیات، دستور زبان تنها قواعد یادگیري درست زبان نیست، ى هان رشتهبراي دانشجویان و دانش پژو
توان واژگان و عبارات و جمالت یک زبان را طبقه بندي مىآن ى بلکه مجموعه اي مدون است که به وسیله

، کلمات و کاربرد هاتوان تاریخ یک زبان و تغییر و تحول در واكمىکرد. از روي این طبقه بندي است که 
شود تا ابعاد گوناگون یک مىا بررسی کرد. در این مسیر، ابواب گوناگون پیش روي پژوهشگران باز رها آن

ي مختلف یک زبان بررسی هازبان را مورد مطالعه قرار دهند. اگر تغییر و تحول واژگان را در متون دوره
یزمدنظر داشته باشیم، را نها کنیم، حاصل پژوهش، تاریخ واژگان آن زبان خواهد بودواگرچگونگی کاربردآن

مرحوم دکتر » تاریخ زبان فارسی«نیکوي چنین پژوهشی ى حاصل تحقیق، تاریخ زبان خواهد بود. نمونه
دکتر ابوالقاسمی است.» تاریخ زبان فارسی«خانلري و 

را مدنظر نداشته باشیم، حاصل ها اگر به صرف کاربرد واژگان در یک زبان بپردازیم و تغییر و تحول آن
شناسیم. دستور زبان برحسب نگاه به مىش همان طبقه بندي زبان خواهد شد که ما به نام دستور زبان پژوه

کاربرد واژگان در ادبیات کهن یا کاربرد واژگان در زبان امروزي (دید زبانشناسانه) به دو قسم سنتی و جدید 
معروف به پنج استاد و دستور توان به دستورمىدستور زبان فارسی ى کتاب برجستهها شود. از دهمىتقسیم 

مرحوم دکتر خیامپور براي نوع سنتی و دستور دکتر وحیدیان کامیار براي نوع جدید اشاره کرد. البته دستور 
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اي از دستور سنتی و جدید را فراهم نویسانی چون مرحوم دکتر فرشیدورد و خانم مهرانگیز نوبهار آمیزه
اند.آورده

خدام واژگان و کاربرد جمالت در تک تک آثار و سپس تعمیم نتایج کیفیت استى در صورت مطالعه
بارز چنین ى ي زمانی، حاصل پژوهش سبک شناسی زبانی خواهد بود که دو نمونههابررسی به دوره

پژوهشی سبک شناسی مرحوم بهار و سبک شناسی شعر وسبک شناسی نثر دکتر شمیسا است.
ي انجام شده، در صدد برآمد روند مطالعات زبان فارسی را هاهشچه که نگارنده مقاله با عنایت به پژوآن

قرون چهار و پنج ى روند کاربرد صفات در متون برجستهى مطالعه«ادامه دهند، ترکیبی از این سه روش بود. 
کاربرد واژگان ى پردازد، هم شیوهمىعنوانی است که هم به کاربرد واژگان در جمالت از دیدگاه دستوري » 

دهد و هم روند تغییرات در کاربرد مىتک متون از دیدگاه سبک شناسی زبانی مورد مطالعه قرار را در تک
آید نتایج آماري و بررسی سبک مىچه در پی کند. آنمىصفات را از دیدگاه تاریخ زبان فارسی مطالعه 

ه.ق) از نثر فارسی دري است.4-5دو دوره(ى شناختی از آثار برجسته
تعریف صفت:

ور زبان فارسی، صفت و بحث از انواع آن از موضوعات مهم و حائز اهمیت در بین بزرگان در دست
اسمی ارائه ى دستورنویس است. تا حدي که اغلب آنان تعاریفی، هرچند مختصرو مشابه، در باب این وابسته

گشاید.   مىآن را ى داده اند و هر یک از این تعاریف، زاویه اي پنهانی از ابعاد گسترده
صفت کلمه اي است که براي مقید ساختن اسم «کند: مىمرحوم دکتر خیامپور، صفت را چنین تعریف 

)43، ص1372(خیامپور، » وضع شده باشد و به عبارت دیگر براي چگونگی اسم باشد.
کند. به تعبیر دیگر، مىتعریف از صفت، معتقد است صفت، اسم را به قید داخلی مقید ى استاد در ادامه

کتاب «شود مىوقتی گفته تر اخلی همان است که صفت و موصوف یکی باشند، به عبارتی واضحقید د
کتاب «توان این چنین نیز گفت مىکند. و مى، خوب وصفی است که کتاب را به قید داخلی مقید »خوب

و این معناي قید داخلی است و قید خارجی همان ترکیب اضافی است که قید و مقید در » خوب است.
)  44، ص1372ق متفاوتند. (رك: خیامپور، مصدا
(دستور زبان فارسی(پنج استاد)، » صفت کلمه اي است که حالت و چگونگی چیزي یا کسی را برساند.«
) 49ص

آن ى رساند و اسمی که دربارهمىي اسم را هاصفت، حالت و مقدار و شماره یا یکی دیگر از چگونگی«
)132، ص1374(انوري گیوي، » ود.شمىشود، موصوف نامیده مىتوضیحی داده 

ى تعاریف دیگري نیز در این باره توسط صاحب نظران دستور ارائه شده است که براي پرهیز از اطاله
رسد. و تنها مىیک سان به نظر ها آنى شود. چرا که کلیت مطلب در همهمىکالم به همین مقدار بسنده 

ي صفت است.  هادر دسته بنديها تفاوت
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، در این هانواعی است. از آن جایی که بررسی و استخراج انواع صفات و طبقه بندي آنصفت، داراي ا
پژوهش بر اساس دستورزبان مرحوم دکترخیامپور بوده است، بنابراین آن تقسیم بندي که استاد براي صفت 

مطرح کرده، مد نظر بوده است.  
صفت مطلق        سماعی -اقسام صفت     

قیاسی        فاعلی 
مفعولی 

نسبی
ترکیبی 

تفضیلی 
صفت اشاره                        عالی            -
صفت ابهام -
صفت شماره -
صفت استفهام-

گردند: صفت مطلق مانند خوب، نیکوکار، مىصفات به پنج قسم تقسیم ى طبق نظر استاد خیامپور، کلیه
کشته؛ صفت اشاره مانند این، آن چنین و چنان؛ صفت ابهام کلماتی چون چند، چندین، فالن، بهمان؛ صفت 

گردد. (رك: مىبه واژگانی چون کدام و چند اطالق شماره به اعدادي چون دو، سه، پنجمین و صفت استفهام
)49، ص1372خیامپور، 

دسته بندي دیگري که براي انواع صفت مطلق، تعریف شده است دو نوع قیاسی و سماعی است. صفت 
سماعی آن است که از روي قاعده اي ساخته نشده باشد و قیاسی آن است که از روي قاعده اي ساخته شده 

گردد: فاعلی، مفعولی، نسبی، ترکیبی، تفضیلی و عالی. مىت قیاسی، به شش نوع منقسم باشد. و خود صف
)60-56، صص1372(رك: خیامپور، 

سامانی و اوایل غزنوي:ىدوره
اصل عربی این ». تاریخ بلعمی«ابتدایی، کتابی تاریخی است به نام ى اولین کتاب مورد بررسی در دوره

310متوفی به سال » ابو جعفر محمد بن جریر طبري«از » و الملوكتاریخ الرسل«کتاب موسوم است به 
منصوربن «وزیر معروف سامانیان و به امر » ابوعلی محمد بلعمی«هـ ق. توسط 356هـ.ق. این کتاب در سال 

40)  از مجموع بررسی حدود 9.ص: 2از عربی به فارسی برگردانده شده است. (رك: بهار. ج » نوح سامانی
رگزیده از این کتاب، و بررسی اوصاف حاضر در آن، نمودار زیر حاصل آمده است:  بى  صفحه
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در قسمت نهاد جمله قرار تر در بررسی حضور نهاد در بخش نهاد یا گزاره، در این کتاب صفت بیش
نثر فارسی، کوتاه و ساده و به ى این ادعا که جمالت در این دورهتواند دلیلی باشد بر مىگرفته است و این 

دور از پیچیدگی است.  
ي وصفی نیز از جمله مواردي است که در این کتاب تاریخی مشهود است و شاید بتوان هاگروه

ل علت این امر را ناشی از موضوع خود کتاب دانست؛ چرا که کتابی با موضوع و محوریت تاریخ و ذکر مسائ
ي وصفی متنوع به توصیف ماوقع و هاکند که با بهره بردن از گروهنمیمختلف تاریخی، اقتضایی جز این 

و ... بپردازد.ها شخصیت
ي مطلق سماعی (ساده) به مراتب هاآید، تعداد کلّی صفتمىگونه که از آمار مستخرَج از این کتاب بر آن
ین سهم را به خود اختصاص داده اند و تربیشي قیاسی است و صفت شمارشی و اشارههااز صفتتر بیش

توان ناشی از موضوع اثر دانست؛ چرا که اثري تاریخی، مستلزم توضیح و تشریح و توصیف مىاین امر را 
باشد و بهره گرفتن از صفات شماره و اشاره، راه نیل به مقصود را هموارتر ها ... مىو مکانها وقایع، چهره

کند. مى
کاربرد انواع اوصاف در متن تاریخ بلعمی:یی چند از هانمونه

صفت مطلق/ سماعی( فارسی): -1
)659در آن نامه پیام ها بداد سخت درشت.(ص: -
)657مطلق(عربی): مردمان عامه را نسخت آن نداد اال خواص را. (ص: -
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) 660اشاره: تالیف این کتاب چنان کرده است. (ص: -2
)906د. (ص::  همان روز جسري دیگر بکردن2-1
)657: این زردشت چون بنزد او تمکین یافت...  (ص:2-2
)905استفهام: گفت: کاین چه بانگ است؟ (ص:-3
)659است. (ص:تر : خداي تعالی به داند که ازین دوروایت کدام درست3-1
)661ابهام: چون سالی چند براین روزگار برآمد. (ص:-4
)656بود. (ص: شماره: از پادشاهی او سی سال گذشته-5
صفت مطلق/ قیاسی :  -6
: تفضیلی: 6-1

) 659از آن که او نوشته بود. (ص:تر داد سختها او اندر آن پیغامى جواب نامه
)658: نسبی: این فرزاسب دعوي جادوي کرد.   (ص:6-2

دهد: مىگاهی صفت جایگاه قید را به خویش اختصاص 
)659در آن پیامها بداد سخت درشت. (ص:

ارزشمند ناصرخسرو قبادیانی ى ثر دیگري که براي بحث در این دوره مورد بررسی قرار گرفته، سفرنامها
است.

قمري از مرو 437ساله. این سفر در ششم جمادي االخر سال این اثر، گزارشی است از یک سفر هفت
قمري با بازگشت به بلخ  پایان پذیرفت.444آغاز شد و در جمادي اآلخر سال 

ي بارز آن هاگیرد و به تبع آن از ویژگیمىمرسل جاي ى آثار دورهى عظیم ناصرخسرو نیز در زمرهاثر
باشد.نمیدوره، یعنی سادگی و روانی و دور بودن از ترکیبات و جمالت عربی و... مستثنی 

به چگونگی کاربرد صفات در این جمالت دقت کنیم: 
مقدار دویست گز پوششی نیست و پوشش مسجد بزرگ ...چون بدیوار جنوبی باز گردي، از آن گوشه●

و بیست ارش طول است در 1که مقصوره در اوست بر دیوار جنوبی است و غربی. این پوشش را چهار سد
است ...  2منقشها سد و پنجاه ارش عرض و دویست و هشتاد ستون رخامی است...و همه سر و تن ستون

)42(ص:

خه ذکر شده است.  ، عین متن  نسهاي نگارش کلمات از لحاظ تفاوت نوشتاري و حالت جدانویسی و پیوستگی آنالزم به ذکر است ، نحوه-1
این لفظ، کلمه اي است عربی که جزء صفات ساده محسوب می گردد. اما چون اینجا نقش اسمی دارد، به عنوان صفت مشخص نگردیده است. -1
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فرش رخام ملون انداخته... مقصوره بر وسط دیوار جنوبی است میان دو ستون شش گز است همه ●
بزرگ چنانکه شانزده ستون در آنجاست و قبه اي نیز عظیم بزرگ منقش به مینا و در آنجا حصیرهاي 1بسیار

)44مغربی انداخته ... (ص: 
اف در چندین ناصرخسرو در اغلب مواقع با تراکم اوصى معلوم است، در سفرنامهها آن گونه که در مثال

توان علت این امر را مىشویم از جمله صفات شماره، نسبی، ساده، اشاره و... که مىمتوالی مواجه ى جمله
همچون اثر پیشین، ناشی از موضوع متن دانست. چراکه توصیف و تبیین و تشریح مسائل گوناگون در یک 

ن نویسنده از اوصافی که وي را به مقصود به نکات جزئی است. بنابرایتر سفرنامه نیازمند دقّت و توجه بیش
گیرد.مىرساند، استمداد مى

رسد. مىدر جمالت سفرنامه، بر خالف کتاب پیشین، بخش گزاره در پذیرش وصف بیش از پیش به نظر 
. چرا که بخش گزاره براي توصیف و بیان جزئیات شاید بتوان توصیفی بودن متن را عامل این امر دانست

یابد. مىامور توسط قیود و اوصاف مختلف است که بسط 

این لفظ جزء صفات در نظر دکتر وحیدیان کامیار، جزء صفات مبهم ذکر شده. اما چون محور این پژوهش بر اساس دستور دکتر خیامپور است،» بسیار«-2
محسوب نگشته است. 
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همان گونه که آمار هم مبین آن است، صفات شمارشی و اشاره نیز در قیاس با صفت ابهام به مراتب 
ساده بودن کالم تواند حاکی از صریح ومىاستعمال زیادتري داشته اند. کاهش میزان حضور وصف مبهم، 

ناصرخسرو در این اثر خویش باشد.
به انواع صفات در این اثر دقت کنیم: 

فارسی/ عربی): -مطلق( سماعی-1
)51گویی گل نرم بوده که نشان انگشتان پاي در آنجا بماند. (ص: -
د رخام ملون ي ملون....از سنگهاي مهندم و میان هر دو ستون سه عموهامقصوره رخامى و تمامت ازاره-

)50و43به قسمت راست نهاده ...  (ص: 
اشاره: گویند به وقت وضع حمل، مریم آن ستون را به دو انگشت گرفته بود و آن مسجد معروف -2

)42است به مهد عیسی. (ص:
)52گزارند بیست و پنج هزار نماز قبول افتد. (ص:مىابهام: هر نمازي که در بیت المقدس -3
)54موضع راه بر دکان است، از جانب قبله دو راه است ... (ص:شمارش: به شش-4
مطلق / قیاسی: -5
)54مهندم چنانکه هر درجه .... (ص: ى از سنگ تراشیدهها درجهى : مفعولی: همه5-1
: تفضیلی: 5-2

)92از بلور مغربی است. (ص: تر و شفافتر در دریاي قلزم بلوري پدید آمده است که لطیف
)92از حبشه مرغ خانگی آورند که نیک بزرگ باشد.  (ص:: نسبی: 5-3
: ترکیبی: 5-4
)93: صفت+ صفت: همه نوع هواست از سردسیر و گرمسیر. (ص:5-4-1
)95: اسم+ پسوند: اهل شهر عظیم توانگر بودند. (ص:5-4-2
) 96ي زربفت و قصب جاي نبود. (ص: ها: اسم+ صفت: از زر و جواهر و جامه5-4-3

شود به عبارتی موصوف که همواره قبل از وصف ذکر مىم و تاخیري در جایگاه وصف دیده گاهی تقدی
گیرد: مىشود، بعد از آن قرار مى

)96چه ایمن رعیتی و عادل سلطانی بود که در ایم ایشان چنین حالی باشد. (ص: 
اوایل غزنوي، به نثر مرسل سامانی وى و اما میانگینی که از تمامی صفات استخراج شده در سه نماینده

دهد: مىدست آمده، چنین نموداري را نشان 
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میانگین انواع صفات مطلق قیاسی در دوره ي سامانی و غزنوي:

شود:مىازبررسی این دو اثر، نتایج کلّی زیرحاصل 
از سایر صفات است. تر اعی) بیشدر هردو کتاب، تعداد کلّی صفات ساده (سم

مشهود است. -ي متغیرهاهرچند به میزان-ي وصفی هادر مجموع آثار، گروه
باشند، صفات اشاره و شمارشی مىدر مجموع، بنا به اقتضاي موضوعات که تا حدودي نزدیک به هم 

سهمی چشم گیر دارند. 
ى ر ناصرخسرو صفات عربی که در زمرهاست. اما دتر در تاریخ بلعمی میزان صفات فارسی ساده بیش

گیرند، به مراتب کثرت دارند. شاید بتوان تأخّر زمانی سفرنامه نسبت به اثر قبلی، و مىاوصاف ساده قرار 
را دلیل این امر دانست. -هر چند اندك–تأثرپذیري وي از زبان عربی 

شود. مسلّم است که مىبه وفور یافت صفات قیاسی از نوع ترکیبی در سفرنامه در مقایسه با تاریخ بلعمی،
ي آن است. هاخلق این نوع صفات وابسته به هنر نویسندگی و میزان تسلّط وي به زبان فارسی و توانایی

نماید و این مسئله حاکی از سادگی و مىمیزان حضور وصف مبهم در هر دواثر، تاحدودي نزدیک به هم 
باشد. مىصراحت کالم هر دو نویسنده 

ي نسبت به  ترسرو بنا به موضوع اثر خویش، به مقدار قابل مالحظه اي از صفات نسبی بیشناصر خ
دیگر بهره برده است.ى نویسنده



7359 هامجموعه مقاله

دوره ي غزنوي و سلجوقی:
) با آثار ي مواجه هستیم که از حیث سبک و شیوه 551-450ابتدایی غزنویان و سلجوقیان، (ى در دوره

» سیاست نامه«، » تاریخ بیهقی«آنها  ى رسند. از جملهمىویش به نظر تا حدودي متفاوت از آثار ماقبل خ
باشند.مىدوم در نظر گرفته ایم، همین آثار ارزشمند ى هستند. دو کتابی که براي بررسی در دوره

یکی از آثار بسیار گرانبهاي نثر فارسی، حاصل هنر نویسندگی » تاریخ بیهقی«معروف به » تاریخ مسعودي«
63دبیر است. بیهقی تدوین و نگارش تاریخ را در » ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی«نامدار تاریخ نگار 

آخر زندگی این کار عظیم را به پایان برد. ى آغاز و در فرصت بیست و دو ساله448سالگی، در سال 
د گشت:   چگونگی حضور انواع  صفات در این کتاب تاریخی،  با  مراجعه به متن خود اثر آشکارتر خواه

بودند و مضایق بسیار و حصارهاي قوي داشتند و وي پیش پدر کارهاي تر آنجا کافران پلیدتر و قوي●
بزرگ کرد. و اثرهاي مردانگی فراوان نمود..... 

این روز بوالحسن دررسید با لشکري انبوه و آراسته، چنانکه گفتند سه هزار سوار و پیاده بود...که این ●
و را استمالت کرده بود با بسیار سوار و پیاده و نثارهاي بی اندازه ... .  خداوند زاده ا

آن مالعین گرم در آمدند و نیک نیرو کردند و بیشتر راه آن کوه آن مغروران غلبه کردند به تیر ...●
و مجلدهاي گوناگون تاریخ ها صفتی که به صورتی تقریبی از چندین صفحه از بخش1126از مجموع 

مورد آن اختصاص به 316مورد آن از آن صفات سماعی (ساده) و 373استخراج شده است، حدود بیهقی
باشد. و این مىاوصاف قیاسی دارد. این آمار، حاکی از نزدیکی قابل توجه میزان صفات سماعی و قیاسی بهم 

از جمله ترکیبی امر دلیلی بر قدرت نویسندگی و خالقیت نویسنده در واژه سازي و آفرینش صفات قیاسی،
است: 
اند صبورتر و بجان درمانده و جان را میکوشند... نیستند، اما ایشان مردمانیتر ...ترکمانان ستوه●
... خصمان زده شده چنین شوخ باز آمدند ...●

گیرند، سهم مىصفات ساده در زبان فارسی قرار ى از بین صفات سماعی، صفات عربی که در زمره
غزنویان از جمله ى زبان عربی در دورهى اند چرا که نفوذ و تأثیر آهستهخود کردهي را مختص تربیش

بهره نبوده است:ي بارز این دوره است و بیهقی نیز از آن تأثرات بیهاویژگی
...از چنین سخنان با چندان صنعت و معنی کاغذ تاجی مرصع برسر نهاد و دریغ مردم فاضل که بمیرد..●

بنا به اقتضاي موضوع، مراد نویسنده توصیف، تعریف و یا به عبارتی منظره سازي و دریک متن تاریخی 
ي وصفی، هاکند که گروهمىبیان ماوقع و تشریح مسائل گوناگون است. بنابراین توصیفی بودن متن ایجاب 

ر کم گري نمایند و در مقابل آن صفت ابهام حضواوصاف اشاره و شماره به مراتب بیش از سایر متون جلوه
تري دارند.رنگ
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اول نثر فارسی که جمالت کوتاه و ساده و بخش نهاد و گزاره تا حدي متساوي بودند، ى بر خالف دوره
شود.مىي بارز سبک رایج در عصر غزنوي هادر این دوره اطناب از ویژگی

ي وصفی و هاي متوالی و گروههارسد، با عطفمىاه به توصیف واقعه یا شخصی بیهقی در اثناي متن هرگ
ي ترگردد بر این که بخش گزاره اوصاف بیشمىرسد و این، عاملی مىصفات گوناگون، به مطلوب خویش 

را قبول کند.
یی از کاربرد صفات در این متن:هانمونه

)821وز جنگ پابست کرد.( صاین نیز حصاري بود سخت استوار و نامدار و آنجا هفت ر●
(این صفت اشاره، سخت صفت در جایگاه قید، استوار و نامدار هریک صفت مطلق سماعی فارسی، هفت 

صفت شمارشی)
اولیا و حشم بر وي بیارامیدند، و سخت نیکوروي و شجاع و سخنگوي جوانی بود. اما عادتی داشت ●

)865هول .(ص 
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یگاه فاعل، سخت صفت در جایگاه قید، نیکوروي و سخنگوي (اولیا صفت مطلق سماعی عربی در جا
هریک صفت مطلق ترکیبی، شجاع صفت مطلق سماعی عربی، جوان صفت مطلق سماعی فارسی در جایگاه 

مسند)
نیکو + روي، صفت ترکیبی از نوع مسند + مسند الیه است.

سخن + گوي، صفت ترکیبی از نوع اسم + صفت است، در معنی صفت فاعلی.
)874سخت شکسته دل بود. (ص ●

شکسته + دل، صفت ترکیبی از نوع مسند + مسند الیه از یک صفت و یک اسم است. مقلوب حالت 
مسندالیه + صفت است.

)870مرد سخت بدخو بود و باریک گیر. (ص●
(سخت صفت در جایگاه قید، بد+خو صفت ترکیبی از نوع مسند + مسند الیه از یک صفت و یک اسم و 

اریک+گیر صفت ترکیبی از نوع قید+صفت)ب
)870او را یافتم چون تاري موي گداخته ولکن سخت هوشیار. (ص●

(گداخته صفت مفعولی، سخت صفت در جایگاه قید، هوشیار صفت ترکیبی مسند + مسندالیه از دو اسم)
دیگر انواع صفات:

فته است، اما ایدون، آدون، ایدر و امثال آن صفت اشاره: این، آن، چنین و چنان در تاریخ بیهقی به کار ر-
به کار نرفته است:

)870و درین روزگار امیر در کار و اخبار سباشی به پیچید. (ص
)870و چنان گفتند که زنان او را دارو دادند. (ص

)870در آن هفته که گذشته شد ... او را یافتم. (ص
)871از آنِ من باري چنین است. (ص

)871ز نوع بیانی: تخت همه از زر سرخ بود. (صمطلق سماعی ا-
)871پیشوندي: و قبا پوشیده دیباي لعل بزر. (ص-

(بـ در این کلمه پیشوند صفت ساز است. پوشیده فعل ماضی بعید است که بود از آخر به قرینه اي حذف 
شده است و صفت مفعولی نیست.)

)870در هشت و نه سال این مرد را برکشید. (صفاعلی: بتعجب بماندم از حل این دنیاي فریبنده که-
(این صفت اشاره، هشت و نه هریک صفت شمارشی است.)

نسبی با ي: و در پیش تخت اعلی پانزده پاره یاقوت رمانی و بدخشی و زمرد و مروارید و پیروزه. -
)871(ص

(پانزده صفت شمارشی است.)
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)871رینه نهاده ... (صنسبی با ینه: سیصد و هشتاد پاره مجلس خانه ز-
(سیصد و هشتاد صفت شمارشی است.)

)870نسبی با ین: و تخت زرین و بساط مجلس خانه که امیر فرموده بود. (ص-
)874نسبی از نوع لیاقت: و خوردنی و نزل بسیار فرستاد. (ص-

شود.)مى(بسیار صفت مطلق سماعی فارسی است. غالباً قید گرفته 
باشد. تر ود تا بر راه غور سواران مرتب نشانده بودند آوردن اخبار را که مهمتفضیلی: فرموده ب-
)870(ص

(سوار صفت مطلق سماعی فارسی و مرتب صفت مطلق سماعی عربی است.)
)870صفت مبهم: و همه سخن ازین میگفت ... پس از آن هرچه بدید وي را بچشم هیچ ننمود. (ص-

وره و تاریخ بیهقی مشهود است، جابه جایی جایگاه صفت و از جمله خصوصیاتی که در نثر این د
موصوف و تقدیم و تأخیر آن دو است: 

وي را نیکو اثرهاست در غور...●
» خواجه نظام الملک طوسی«آخرین کتابی که در این دوره مورد مطالعه قرار گرفته است، اثر گرانقدر 

باشد. » مىسیر الملوك یا سیاست نامه«تحت عنوان 
اجه نظام الملک وزیر الب ارسالن و سلطان ملکشاه بوده است. در این رساله از آداب و آیین ملکداري خو

کند. در سبک شناسی بهار، در مورد سبک این اثر چنین آمده است:مىو سیر پادشاهان و بزرگان گفتگو 
هوات عبارت و ایجاز این کتاب اختالطی است بین تاریخ بلعمی و تاریخ بیهقی. یعنی از حیث روانی و س

شبیه به نثر بلعمی است ولی از حیث لغات و اصطالحات تازه و داشتن کنایات و استعارات، و ارسال المثل، 
و مجسم ساختن مطالب، و بحث در جزئیات، و روشنگري اطراف و جوانب هر موضوع، به تاریخ بیهقی 

و بونصر مشکان تحت تأثیر زبان عرب شبیه است. و از حیث صرف و نحو و جمله بندي، کمتر از بیهقی
بیهقی یافت ى ي مغلق و در هم پیچیدههاقرار گرفته و شاید در تمام این کتاب یک جمله شبیه به جمله

) 96. ص: 2نشود. (رك: بهار. ج 
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که حدود چهل الی پنجاه صفحه اي از این کتاب را در همان گونه که آمار برآمده از متن سیاست نامه
دهد صفات سماعی و قیاسی نزدیکی محسوسی به هم داشته اند و این امر حاکی از حرکت مىبرداشته، نشان 

هماهنگ این دو نوع صفات است.
تر گردد چراکه در این دوره نویسندگان با زبان عربی راحتمىصفات سماعی اغلب شامل اوصاف عربی 

نماید.مىنمود، در این دوره یگانه مىي قبلی کلمات عربی بیگانه هامأنوس گشته اند و  اگر در دوره
...آن دیه همچنان بر جاي خویش. و رباطی چند حصین هم بر این گونه بسپیجاب بکردند...●
مال باقی را بر سر حد کاشغر و بلور شهري محکم بکرد..●

گشته است. در واقع نویسندگان به تر و روانتر به دوران ابتدایی پختهاز طرفی در این دوره زبان نسبت
حاذقی چون خواجه نظام الملک که سمت و محیط درباري نیز در رنگ و بو یافتن قلمش بی ى ویژه نویسنده

ي از خود نشان تري برده و به ساختن صفات قیاسی تمایل بیشتري بیشهاتأثیر نبوده، از استعداد زبانی، بهره
چنان در متن ها اده است تا حدي که در اثر او غلبه با  اوصاف قیاسی است و در اغلب موارد این صفتد

کنند.  مىشوند که حالت وصفی خود را از دست داده و همچون اسم عمل مىجایگیر 
و بزرگتر از آسمان و زمین است.تر حرمت مسلمانان نزد خداي تعالی عظیم●
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شاده طبع و بردبار و جوانمرد و ظریف باشند، بدانند که پادشاه خوشخوي اگر ندیمانش خوشخوي و گ●
و خوش طبع و نیکو سیرت و پسندیده عادت است.و اگر ندیمانش ترشروي و خویشتن ساخته و مستخف و 
متکبر و بخیل و محال طلب و رعنا باشند، بدانند که پادشاه ناخوش طبع و بدخوي و بدساز و بدسیرت است 

ه و متهور.و کف بست
از بین صفات قیاسی، آن گونه که آشکار است تعداد صفات ترکیبی بیش از سایر اوصاف است و این 

مسئله همان گونه که ذکر گردید دال بر قدرت و خالقیت واالي نویسنده است:
گویند در معنی مقطع و عامل بشنود....مىاز هر کس آنچه ●
ان باشد و لقب عمیدي و معروفی همان، هیچ فرقی نباشد میان ...چون لقب مردي بازاري و دهقان هم●

هر دو، و چون لقب امامی یا عالمی یا قاضیی و لقب شاگرد ترکی یا کدخداي ترکی...  
خورد. نویسنده براي مجسم ساختن مىي وصفی در این کتاب تاریخی گاهی به چشم هاحضور گرو

گیرد: مىي وصفی مدد هاز گاهی از گروهتصاویر و موضوعات و زیباتر کردن عبارات، هر ا
از اندام ریخته و از رنج گر بیچاره گشته.ها در راه سگی دید عظیم گرگن و موي●

توان گرفت، بدین گونه است که: مىکلی که از بحث در صفات این دو اثر ى نتیجه
یاسی رسانیده اند و در هر دو کتاب، تاریخ بیهقی و سیاست نامه، صفات سماعی خود را به پاي اوصاف ق

گردد.مىاغلب صفات عربی باعث این باال رفتن بسامد 
دوم دوران کمال و پختگی زبان است. بنابراین نویسنده از توانایی زبان استفاده کرده و به ساخت ى دوره

آورد. مىاوصاف قیاسی متنوعی روي 
یگر است. به گونه اي که در میزان وصف پذیري جمالت در تاریخ بیهقی، به مراتب بیشتر ازکتاب د

تواند مىمورد. و این امر 614صفت استخراج گردیده در حالیکه در سیاست نامه 1126تاریخ بیهقی در کل 
برآمده از موضوع تاریخی اثر و توانایی واالي بیهقی در نویسندگی  باشد. 

. تقدیم و تأخیر و جابجایی صفت و موصوف در هر دو اثر این دوره مشهود است
شدن تر در هر دو اثر، بخش گزاره سهم واالیی در پذیرا شدن اوصاف دارد. و این امر حاکی از طوالنی

باشد.مىجمالت ى گزاره و در پی آن مغلق گردیدن آهسته
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نتیجه: 
طلبد. مىیی براي خویش هاشود و وابستهنمیه تنها ذکر اسم، به عنوان یکی از اجزاي کالم گاهی در جمل

گردد.  مىپیشین یا پسین اطالق ى بنا به جایگاه خود وابستهها به این وابسته
ي پرکاربرد براي اسم، صفت است. وصف با انواع مختلف خود قبل یا بعد از اسم هاوابستهى از جمله

کند.مىو صفتی از آن اسم را بیان دهد و حالت مىآن اسم توضیح ى شود و دربارهمىواقع 
ي هاي مختلف زبان فارسی طی قرون مختلف، بنا به ویژگیهاصفت نیز مانند سایر اجزاء کالم در دوره

و بسامدهاي مختلفی ها عصري هر دوران، و مختصات سبکی، نگارشی و موضوعی هر اثر از جایگاه
برخوردار بوده است. 

شود، مد نظر مىي چهارم و پنجم هجري هار فارسی که شامل قرنمتوالی نثى در این پژوهش، دو دوره
آن عصر انتخاب گردید و از لحاظ کیفیت و کمیت حضور صفات ى قرار گرفت و از هر دوره دواثر برجسته

و ... مورد بررسی قرار گرفت. ها و علت افزایش و کاهش برخی از آن
فهرستی از نتایج حاصل شده بدین قرار است: 
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ي یافته اند. به گونه اي که ترابتدایی نثر فارسی، اغلب صفات مطلق سماعی کاربرد بیشىدر دوره
دوم به دلیل افزایش صفات عربی و ى شود. اما در دورهمىمحسوسی بین این دو نوع وصف دیده ى فاصله

گردد.مىاز استعداد زبانی و ساخته شدن اوصاف قیاسی، این فاصله کمتر تر بیشى استفاده
ابتدایی یا بخش نهاد ى گیرند، در دورهمىدوم که اغلب صفات در بخش گزاره جاي ى دورهبر خالف
ي به خود پذیرفته، یا این که سهم نهاد و گزاره در پذیرا شدن صفات یک سان بوده است.ترصفات بیش
است. اول صفات مبهم در حد بسیار پایینی مورد استفاده بوده اند چراکه زبان صریح و روانى در دوره

شود؛ مىافزوده ها شویم، بر تعداد تقریبی این نوع وصفتر مىدوم نردیکى اما کم کم هرچقدر به دوره
ي بعد هاچراکه تا حدي زبان نیز رو به سوي ابهام و دوري از صراحت بیان دارد. البتّه ابهام گویی در دوره

شود. مىبسیار چشم گیرتر 
و ترتیب اصلی شان را حفظ نموده اند به گونه اي که در ابتدایی جایگاه ى صفت و موصوف در دوره

بعدي این امر نسبت به قبل شواهد ى بینیم. اما دورهمىکمتر اثري نشانی از جابجایی و تقدیم و تأخیر آن دو 
بسیاري دارد. 

یی با مضامین تاریخی که هدف نویسنده توضیح و تشریح ومنظره سازي و تبیین هابه طور کلّی در کتاب
در حد باالیی قرار دارد. بدین گونه که در تعداد ها سائل است، از جمله تاریخ بیهقی، تعداد کلّی صفتم

مورد، در 468مورد، سفرنامه ناصرخسرو 491صفحاتی با حدود معین کل اوصاف بر آمده از تاریخ بلعمی 
باشد.  مىمورد 657عدد ، سیاست نامه 1102تاریخ بیهقی 

:کتابنامه
.1387، 7القاسمی، محسن، دستور تاریخی زبان فارسی، انتشارات سمت، چ ) ابو1
.   1374) انوري گیوي، حسن، دستور زبان فارسی، انتشارات فاطمی، چ دوازدهم، 2
.1386) بهار، محمد تقی، سبک شناسی، تهران، انتشارات زوار، 3
.1370قاسم غنی، انتشارات خواجو، ) بیهقی، ابوالفضل، تاریخ بیهقی، به تصحیح علی اکبر فیاض و 4
.1372) خیامپور، عبدالرسول، دستور زبان فارسی، تبریز، انتشارات تهران، 5
) شمیسا، سیروس، دستور زبان پنج استاد(رشید یاسمی، محمدتقی بهار، بدیع الزمان فروزانفر، عبدالعظیم 6

.1380، 8قریب و جالل الدین همایی)، انتشارات فردوس، چ 
مد بلعمی، ابوعلی بن محمد، تاریخ بلعمی، به تصحیح محمد تقی بهار، به کوشش محمد پروین ) مح7

.1353، 2گنابادي، انتشارات زوار، چ
.1387، 8) ناتل خانلري، پرویز، تاریخ زبان فارسی، انتشارات فرهنگ نشرنو، چ8
.1364ن، انتشارات امیرکبیر، ) نظام الملک طوسی، ابوعلی حسن، سیاستنامه، به کوشش جعفر شعار، تهرا9
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.1372، 1) نوبهار، مهرانگیز، دستور کاربردي زبان فارسی، انتشارات رهنما، چ10
.1362، 5) وزین پور، نادر، سفرنامه ناصر خسرو، انتشارات امیرکبیر، چ11
یی، دستور ) یاسمی، رشید، محمدتقی بهار، بدیع الزمان فروزانفر، عبدالعظیم قریب و جالل الدین هما12

.1371زبان فارسی(پنج استاد)، انتشارات اشرفی، چ اول، 
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بررسی ادبیات پایداري در اشعار قیصر امین پور
١الناز موتابی علوي آذر

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب
چکیده

لی نو در ادبیات ایران گشوده با پیروزي انقالب اسالمی و برچیده شدن سایه ظلم رژیم ستم شاهی فص
شد که شعر انقالب و شعر جنگ نامیده شد. همانگونه که ملت ما،در سایه پرتوي زالل فرهنگ اسالمی 
توانستند خویشتن خویش را بیابند و دگرگون شوند،شاعرانی که برخاسته از درون چنین جامعه و اجتماعی 

ر شعر دست یابند.بودند، توانستند به نوآوري و دگرگونی هاي خاصی د
قیصر امین پور،ي کی از بزرگترین شاعران این دوران بود. اندیشه سیال و مواج او که برخاسته از بینشی 

ظریف و عمیق بود باعث شد که شعر انقالب و مقاومت در قامت واژگان روشن او معناي دیگري پیدا کند.
المی ما را بر آن داشت تا در این پژوهش، شور و شوق آن شاعر متعهد نسبت به ارزشها و آرمانهاي اس

پرتو نورانی جنگ، پایداري و مقاومت را بر روي اشعارش مورد ارزیابی قرار دهیم.
ادبیات پایداري، قیصر امین پور، شعر معاصرها:کلیدواژه

مقدمه-1
د داخلی،نبود ادبیات مقاومت،معموال به آثاري اطالق می شود که تحت تاثیر شرایطی چون اختناق،استبدا

آزادي هاي فردي و اجتماعی و قانون گریزي و قانون ستیزي با پایگاه هاي قدرت،غصب و غارت سرزمین و 
سرمایه هاي ملی و فردي ...شکل می گیرد.بنابراین جان مایه این آثار،مبارزه با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی 

ستادگی در برابر جریان هاي ضد آزادي در همه حوزه هاي سیاسی،فرهنگی،اقتصادي،اجتماعی و ای
)121: 1387است(حسام پور،

).انقالب اسالمی یک 20: 1389اکرامی،»(شعر دفاع مقدس شعري پویا،سرشار از زندگی و پیشرو است«
تحول بنیادین اسالمی بوده و شعر فارسی بی شک نمی تواند بی تأثیر از این رویداد تاریخی باشد.وقوع 

ظه هاي حیات و مرگ و شهادت نمی توانست بر روحیات شاعران بی تاثیر باشد.مگر حادثه هاي بزرگ،لح
شاعران می توانستند در دل این حاالت روحی باشند و از آن تاثیري نپذیرند؟ می شود کسی در مقابل نور 

ه اند با آفتاب قرار بگیرد و از گرمی آن چیزي دریافت نکند؟بدین منظور شاعران انقالبی ما به خوبی توانست
تمام وجود درك کرده و به بازگویی آنها با زبان شعر بپردازند.

قیصر امین پور از جمله شاعرانی است که در این برهه از تاریخ زیسته و در فضایی بین آتش و خون 
نفس کشیده،توانسته با دیدي آگاهانه براي بیان ذهنیت و عواطف خویش،از انواع موسیقی هاي دخیل در زبان 

یان،با شیوه اي بسیار زیبا و موثر استفاده کند.و ب

1 . emootabi@gmail.com
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ادبیات پایداري،موضوعی است که همه شاعران و اهل ادب در برهه اي از تاریخ متناسب با اوضاع 
اجتماعی و سیاسی خود بدان پرداخته اند و در این زمینه کتب و مقاالت بسیاري نگاشته شده است من 

ن نمادهاي پایداري در شعر معاصر مصر توسط علی سلیمی و اکرم الجمله از این بین مقاله اي با عنوا
چقازردي نگاشته شده که در آن نویسنده توانسته با خلق آثار و تصاویري عاطفی همه ناکامیهاي امروز جهان 
عرب را به خوبی بوضوح نمایان کند.مقاالتی از این دست بسیارند که تمامی آنها بر یک موضوع متحداند و 

ه،ادبیات پایداري جلوه هایی از درد و رنج ملت است.آن اینک
در این پژوهش پس از مختصري در باب احوال شاعر،دیدگاه شاعر در باب ادبیات پایداري و نمود آن در 
شعرهایش پرداخته می شود.روش تحقیق در این پژوهش بر اساس شیوه ي کتابخانه اي و به صورت 

تحلیلی است.-توصیفی
مین پورمعرفی قیصر ا-2

قیصر امین پور،شاعر معاصر ایرانی است،از جمله شاعرانی است که حضور پر رنگ ایشان در حوزه شعر 
چشمگیر بوده است.در طی این دوران مسئولیت هفته نامه سروش را بر عهده داشت.اولین 66و ادب تا سال 

تنفس صبح، طوفان در "ش منتشر کرد. از دیگر آثار63که در سال "در کوچه آفتاب"مجموعه شعر او 
پرانتز، منظومه روز دهم، مثل چشمه، مثل روز، بی بال پریدن، به قول پرستو، آینه هاي ناگهان، گزیده اشعار، 

."گلها همه آفتابگردان اند و دستور زبان عشق
زندگی شعري و ادبی قیصر داراي سه ویژگی مهم است:

یر انقالبی به تحول بنیادین در شعر و ادب رسید؛ و در نخست آنکه،فرزند انقالب بود و در دامن این س
میادین خطیر انقالب حضوري چشمگیر داشت.به طوري که دغدغه هاي فکریش را می توان از ال به الي 

اشعارش پی برد.
قیصر،عالقه وافري به ائمه اطهار و معصومین داشت و نیز ارادت خاص خودش را در اشعارش به 

سال دفاع مقدس را بیان می کند.8هاي آنان در رزمندگان و ایثارگري
دوم آنکه،قیصر دل سپرده امام خمینی بود و او را سرچشمه همه خوبیها می دانست براي همان کتاب 

(تنفس صبح) را به یاد نفس آن عزیز نام نهاد.
رد ادب و سوم آنکه،قیصر ارادت خاصی به ادب و هنر کشورش داشت،به همین منظور براي اعتال و پیشب

هنر در رسانه ملی مدتها همکاریش را در سروش ادامه داد.
جلوه هاي ادبیات پایداري در اشعار قیصر امین پور-3
هویت ملی و وطن دوستی:-3-1

یکی از زمینه هایی که در اشعار پایداري بدان پرداخته می شود موضوع وطن دوستی و میهن پرستی 
می کند، براي او همه چیز است؛ جایی است که در آن تمام خاطرات سرزمینی که شاعر در آن زندگیاست،
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کودکی و لحظات خوب زندگی و حتی دوران پیري را به یاد می آورد.در شعر پایداري،میهن دوستی ایرانیان 
به چشم می خورد و هرگاه شاعر در شعرهایش نامی از وطن برده، از آن با تقدس و احترام نام می برد.

پور شاعري بود که در دل جنگ زندگی کرد و در شعرهایش  ارادت خاصی را نسبت به وطن قیصر امین 
بیان کرد و توانست آثاري را که بر جاي می گذارد در راه دفاع از دین و آرمانهاي دینی تاثیر گذار باشد.او 

براز کرد. به نخستین شاعري است که آه و دردهاي خویش را نسبت به نابسامانی و ضعف و زبونی ایران ا
ویژه  در شعر (دردواره ها) توانسته احساساتش را بخوبی ابراز کند.

دردهاي من
گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نیست

درد مردم زمانه است
مردمی که چین پوستینشان

مردم که رنگ روي آستینشان
مردمی که نامهایشان

جلد کهنه شناسنامهایشان
)67: 1378درد میکند.(امین پور،

قیصر تنها شاعري بود که شعرش از احساسات و عواطف دینی و وطن پرستی موج می زد.
ایستادگی در برابر بیداد:-3-2

یکی از موضوعات مهم در عصر پایداري،ایستادگی در برابر ظلم و بیداد است.ریختن خونهاي پاك و 
ر آن روز نیز ع خود قرار می داد و شععزیز دالور مردان مسئله اي بود که تمام عوامل آن زمان را تحت الشعا

بی تأثیر از آن به حیات خود ادامه دهد.به تبع نمی توانست 
شاعر مقاومت اسالمی کسی است که در برابر ظلم و ستم نمی توانست سکوت کند؛در مقابل دشمنان 

1زبان به سخن گفتن می گشاد و از دین خدا دفاع می کرد.
این رویداد بی تاثیر باشد و با غزلی که بنام (اگر دل دلیل است)سرود به قیصر امین پور نیز نتوانست از
پایداري و مقاومت ملی اشاره کرد.

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم                                       ولی دل به پاییز نسپرده ایم
از خاطرات ترك خورده ایمچو گلدان خالی لب پنجره                                       پر

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 دیده ایم

)100: 1372(امین پور،
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در «2قیصر،در جاي جاي اشعارش بر این جمله اذعان داشته؛که باید در همه حال بر تجاوزگران شورید.
ادب پایداري عالوه بر موضوع مبارزه با استبداد،مستقیم و غیر مستقیم سخن از ستیز با روشنفکري محسوس 

.بریدگی از فرهنگ جامعه،بی دردي و نشستن در حاشیه حادثه ها از جمله موضوعاتی است و چشمگیر است
).196: 1380سنگري،»(3که شاعران عصر انقالب بدان پرداخته اند

تصویرهایی از سربازان و رزمندگان:-3-3
یف در این سروده ها که بیشتر در قالب غزل و رباعی است،حضور رزمندگان در میدانهاي جنگ،توص

حاالت آنان موضوع این سروده ها است. در این سروده ها شاعر عالوه بر تشویق رشادت هاي آن انسانهاي 
واال سعی می کند به طور پنهان مردم را تشویق به گرامیداشت مقام آن عزیزان فراخواند.
ا کشتتیغ مردان خورشید در مشت                                       کور سوي شب تیره ر

یک زبان زندگی،یک زبان مرگ                                    ذوالفقاري سخن گوي در مشت
قومی از زخم و خون نسل در نسل                                 از تبار جنون پشت در پشت

)152: 1372(امین پور،
توصیف رزمندگان از دیگر شاخصه هاي شعر انقالب اسالمی و توصیف حماسه آفرینان بصورت شاعرانه 
است و ناشی از درك و شاخت عمیق نسبت به آنان است.جانبازي،ایثار،دادن همه چیز در راه خدا با مال و 

آنها را با چشم دیده و با تمام وجود لمس کردهجان حقایقی است که قیصر شاعر نامدار ایران همه 
می گوید:است.همچنین در وصف پاسداران 

چون جامه سبز ال به تن می پوشد
چون جام شراب ال ز حق می نوشد

خون در رگ او چنانکه می در دل خم
)35: 1361با یاد شهید کربال می جوشد(امین پور،

تمجید از رهبر انقالب:-3-4
ادبیات پایداري انقالب اسالمی نقش پیشروان فکري جامعه همچون شهید مرتضی در پدید آوردن«

مطهري با تدوین ایدئولوژي انقالب و نقش محوري امام خمینی چه در آثار کتبی و چه در بیانات شفاهی 
).94: 1384خراسانی،»(نباید از نظر دور داشت

ه مردم آن دهه بر آن ایمان قلبی داشتند و رهبر دفاع از خاك و وطن با جان و مال از عقاید مهمی بودند ک
انقالب را کاروانساالر این حرکت مردمی می دانستند.و در واقع مهمترین عامل ایجاد تقویت ادب مقاومت، 
وجود مبارك ایشان بود.از این میان قیصر ،شاعر مردمی عالقه وافري به امام داشت،امام را لبخند تمام خوبیها 

عري بنام (خالصه خوبی ها)احساساتش را بخوبی بیان می کند:می دانست و در ش
لبخند تو،خالصه تمام خوبی هاست                                      لختی بخند خنده گل زیباست



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال7372

پیشانی ات تنفس یک صبح است                                         صبحی که انتهاي شب یلداست
وترها                                              هر لحظه مثل صحن حرم غوغاستدر چشمت از حضور کب

)58: 1386(امین پور،
عالقه به شهداي راه آزادي:-3-5

ود  و در اشعارش توانست بین  خود و آنان که هر یک در دنیاي قیصرشهداي وطن و مقام آنان را می ست
متفاوتی می زیستن رابطه عمیق و خوبی پیدا کند.

بیا به خانه آالله ها سري بزنیم
ز داغ با دل خود حرف دیگري بزنیم
به یک بنفشه صمیمانه تسلیت گوییم
سري به مجلس سوگ کبوتري بزنیم

اگرچه نیت خوبی ست زیستن اما
)86: 1386وشا که دست به تصمیم بهتري بزنیم(امین پور،خ

همچنین در وصف شهید اینگونه می گوید:
در وصف تو واژه واژگون می باید
در عشق تو عقل کو،جنون می باید

بس خامه شکست و بس مرکب خشکید
)34: 1361توصیف ترا خامه ز خون می باید(امین پور،

عالقه خود را براي شهادت در راه خدا بیان می کند."براي شهادتغزلی"همچنین قیصر در غزلی با نام 
جوانه زد غزلی در دلم براي شهادت
دوباره کرده دلم گوئیا هواي شهادت

طنین نبض مرا گوش کن چه می شنوي؟هان؟
بگوش می رسد از آن صداي پاي شهادت

در این سراي دلم تنگ شد خوشا پر و بالی
اي شهادتکجاست پنجره باز و دلگش

دال براي پریدن نه یک دریچه نه روزن
به جاي حلقه به سرزن در سراي شهادت

لباس تنگ تعلق هزار پاره کن اي دل
)22: 1362به قامت تو بپوشند تا قباي شهادت(امین پور،
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می همانطور که در اشعار شاعران انقالب می بینیم، هر کدام خود را وامدار رشادتها و دالوریهاي شهیدان  
.4دانند
نگاهی دیگر به جنگ:-3-6

می ش با دنیاي دیگران فرققیصر همیشه با دیدي متفاوت نسبت به دیگران به زندگی می نگریست، دنیای
او در سوره چاپ شد،همه با خواندن اشعارش که براي جنگ سروده بود "شعري براي جنگ"زمانیکهکرد.

خوزستان بود و در محلی بزرگ شد که نقطه مرکزي جنگ بود بخوبی دریافتند که قیصر با اینکه فرزند خطه 
ولی باز هم به جنگ با دیدي خشن می نگریست.

می خواستم شعري براي جنگ بگویم
دیدم نمی شود...

را"موشک"دیدم که لفظ ناخوش
باید به کار برد

اما
موشک

)140: 1378زیبایی کالم مرا می کاست.(امین پور،
دم:بیان رشادت هاي مر-3-7

پیکره این انقالب عظیم را بعد از رهبري،جوانان و نوجوانان برپا داشتند جوانانی که حتی بر آن نبودند که 
اسمهایشان بر سر زبانها باشد و حتی زنان و دختران در شهرها با استقامت و دلیري دوشادوش مردانشان براي 

برپاداشتن این انقالب دلیرانه جنگیدند.
هم انقالب،پدیده مردمی بودن ان است که انقالب را از سایر موضوعات متمایز می یکی از ویژگیهاي م

کند.در این بین قیصر،که فرزند جنگ بود،و دلی داشت مردمی؛درد و دل مردم را خوب می شنید و تمام آالم 
که و دردهایش در شعر معلوم بود شعري با عنوان (رسم)را سرود که در آن وصف حال خواهران دزفولی را

در جنگ در خانه هایشان زنده به گور شدند؛را توصیف می کند.
این دخترکان بهشتیان کابین است
برحجله گور خونشان آذین است 

این زنده بگور دختران بسیارند
)35: 1361زانروي که رسم جاهلیت این است.(امین پور،

مرثیه مادران بر بالین فرزندان شهیدشان:-3-8
یمانی داشت و از مادران شهید در اشعارش غافل نمی شود و زمانی را به تصویر می قیصر،روح لطیف و ا

کشد که مادر شهید به امید دیدار فرزندش می رود ولی با تن خونین او مواجه می شود.
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این زن بود که بود
محلی را از یاد برده بود؟5"خوانگریو"که بانگ

6میزد و سرود شعف میخواند"کل"
ود که می خندید؟این مادر که ب

)37: 1361وقتی که لحظه،لحظه رفتن بود؟(امین پور،
شهید بهنگام عروج:-3-9

از نگاه قیصر براي شهید به هنگام شهادت هیچ چیز مهم نبود،جز لباس سربازي و مدال آهنی که 
دف نشاندهنده هویت ملی او بود و عکس امام،چراکه براي یک شهید،شهادت در راه امام یک آرمان و ه

مقدس است و هر کس لیاقت رسیدن به آن جایگاه را ندارد.
وقتی که لحظه،لحظه رفتن بود

آن سبز،با سخاوت خورشید
بخشید هرچه داشت

جز آن لباس سبز سپاهی را
و نقش آن بام خدایی را

"ال"نقش کالم

رهتوشه شهید همین بس:
یک جامه،یک کالم

)37: 1361تصویري از امام(امین پور،
انزجار از ابرقدرتها:-3-10

مقاومت قهرمانه ملتی،آن هم با دست تهی،در برابر ابر قدرتها و شیطانهاي بزرگ و کوچک از پیش از 
سال حدیثی آشنا بود که نمی توانست از دیده 8پیروزي انقالب تا هجوم دشمن و دفاع از سرزمین در طی 
داده بود و قیصر نیز بر آن شد که اشعارش به این ها پنهان بماند و همه جهات کشور را تحت تاثیر خود قرار

مسئله مهم بپردازند.
قیصر،شاعري ملی و وطنی است،همیشه ارادت خاص خودش را به سرزمین و آرمانهاي مقدس سرزمینش 
در همه جا بیان کرده، و مردم را تشویق به دفاع از سرزمینشان در مقابل دشمنان کرده و در برخی اشعارش 

زمینش را اینگونه تعریف کرده:دشمنان سر
دشمنان

با سر خیره چه پنداشته اند؟
عذرشان جهل مرکبشان
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که نمی دانند
دانش ژرف ندانستن را

و نمی دانند
که شهیدان چه دلی داشته اند

کز پی یاري عشق
آخرین اوج توانستن را

)165: 1363رایت افراشته اند(امین پور،
جنگ زده:وصف شجاعت و دالوري مردم -3-11
ژان پل سارتر در «) و 102: 1384ساسانی،»(جنگ در این استعاره نبرد مردم است؛نوعی دعواي تن به تن«

عنصر «)،91: 1384خراسانی،»(مورد ادبیات ملتزم به صراحت می گوید:غرض از ادبیات،تالش و مبارزه است
نظر گرفتن حضور و نقش مردم نمی مهم ادبیات پایداري،مردم است از این رو ادبیات پایداري را بدون در

).94(همان:»توان شناخت
قیصراز جمله شاعرانی بود که در شعرش به این مقوله پرداخت، او مردم سرزمینش را مردمی می دانست 
که همواره در تمام مشکالت مثل یک کوه استوار بودند و از هیچ چیز هراسی نداشتن و با تمام وجود در 

ن ایستادگی می کردند و می گوید:مقابل دشمن خاك و خو
اینک

از ره رسیده ایم
با کله بار پر ز امانت
آکنده از تراکم ایمان

همواره در ترنم لبهامان
زیباترین ترانه امید است

ما را هراس قحطی نان نیست
گو در هراس باد

)171: 1363آن شهر را که قحطی خورشید است(امین پور،
مقام شهید:-3-12
» نقالب و جنگ تحمیلی،همه در کسب مکارم اخالقی بهترین اسوه و الگوهاي تربیتی بوده اندشهیدان ا«

).533: 1384(خراسانی،
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شاعرانی انقالبی چون قیصر،شهید را اسوه تمام عیار انسانیت می دانست،شهید در نظرش نوري الهی بود 
کرد توانست انقالب را برپا دارد .قیصر و نمونه تمام کمال بشریت بود که با جانفشانی و از خود گذشتگی که

درشعري بنام (بگذار عاشقانه بگویم)توانست با دیدي لطیف و هنري مقام شهدا را بیان کند.
حرفی است عامیانه که می گوید:

تقدیر هر کسی را"
"بر صفحه سفید جبینش نوشته اند

بگذار عامیانه بیندیشم
پیشانی تو شاهد این راز است

خطوط موازيبر روي آن 
زخم تو نکته اي است که باید خواند

زخم تو مثل نقطه آغاز است
بگذار عاشقانه بگویم:

)119: 1364پیشانی تو سوره نور است (امین پور،
بیان افقهاي پیروزي:-3-13

فضایی که در دوران قبل از انقالب به دلیل شکست و متالشی شدن برخی از جریانهاي سیاسی ایجاد 
بیاتی یأس آلود در پی داشت. با پیروزي انقالب بارقه هاي امید بر قلب و جان شاعران و شده بود،اد

را نوید می داد.»صبحی قریب«نویسندگان تابیدن گرفت،شاعر با بهره وري از حرکت هاي مردمی 
هان اي  خدایگان!

در روز بار عام
حتی

تمثال بی مثال شما را
یارایی اداي تظلم نداشتیم!

فري به دست تظلمآري حتی 
زنجیر عدل و داد شما را تکان نداد!

باري هرجا قدم به خاك نهادید
صدها نهال عاطفه خشکید
صدها درخت فاجعه رویید

اینک
هرچند تاج تحفه به گهواره بسته اید
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باري امید بس عبثی دارید!
زیرا که شب

) 67: 1364آبستن طلوع شگفتی است!(امین پور،
ناامیدي از اوضاع کنونی:اظهار یأس و-3-14

قیصر همانند مردمان دیگر عاشق خاك وطنش بود و در تمام شعرهایش یأس و ناامیدي خود را به نوعی 
متفاوت از سایر مردم از اوضاع بیان کرد و حس خستگی در برخی اشعارش حس می شد.

خسته ام از آرزوها،آرزوهاي شعاري
شوق پرواز مجازي،بالهاي استعاري

هاي کاغذي را،روز و شب تکرار کردنلحظه 
خاطرات بایگانی،زندگی هاي اداري

آفتاب زرد و غمگین،پله هاي رو به پایین
سقفهاي سرد و سنگین،آسمانهاي اجاري

با نگاه سر شکسته،چشمهایی پینه بسته
)46: 1378خسته از درهاي بسته،خسته از چشم انتظاري(امین پور،

و در شعر دیگري نیز می گوید:
الفباي درد از لبم می تراود

نه شبنم،که خون از شبم می تراود
سه حرف است مضمون سی پاره دل

الف.الم.از لبم می تراود
چنان گرم هذیان عشقم که آتش

)48: 1378به جاي عرق از تبم می تراود(امین پور،
بیان حماسه و دلیري و مقاومت:-3-15
ی با دشمنان متجاوز در نبرد براي بیرون راندن نیروهاي اشغالگر یاد رزمندگان و مبارزانی که در رویاروی«

زخمی یا کشته شده اند و سخن از جان فشانی ها و ایثارگري ها و مقاومت دلیرانه آنان براي دشمنان متجاوز 
لیل و در جنگ،یکی از گسترده ترین موضوع هاي شعر مقاومت را تشکیل می دهد که در آن شاعران به تج

).189: 1389ترابی،»(می پردازندشت این جانبازان گرامی دا
قیصر در همه حال با چشم دل،دلیري و مقاومت هموطنان خود را می دید و آن را با روح لطیف خود در 

اشعارش منعکس می کرد.
سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
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ولی دل به پاییز نسپرده ایم
چو گلدان خالی لب پنجره
ایمپر از خاطرات ترك خورده
اگر داغ دل بود،ما دیده ایم

)121: 1378اگر خون دل بود،ما خورده ایم(امین پور،
وصف شهرهاي جنگ زده در بحبوحه جنگ:-3-16

شاعران انقالب،هر کدام به نوعی با اشعاري که سرودن،دین خود را نسبت به شهرهایی که در بحبوحه 
.7جنگ در مرکز جنگ بودند،ادا کردند

با "در شعري براي جنگ"ل بود،شهري که در زمان جنگ نقطه مرکزي جنگ بود،قیصرقیصر،زاده دزفو
تمام زیبایی و استادي توانست شهرش را توصیف کند.

"گفتم

در شهرما
دیوارها دوباره پر از عکس الله هاست

اینجا
وضعیت خطر گذرا نیست
آژیر قرمز است که می نالد

تنها میان ساکت شبها
دهابرخواب نا تمام جس

خفاشهاي وحشی دشمن
حتی زنبور روزنه بیزارند

باید پنجره ها را
با پرده هاي کور بپوشانیم

اینجا
دیوار هم

دیگر پناه پشت کسی نیست
کاین گور دیگري است که ایستاده است

)141: 1378در انتظار شب(امین پور،
همدردي با مردم ستمدیده فلسطین:-3-17



7379 هامجموعه مقاله

وع در دل همه انسانهایی که به انسان و آرمانهاي آنها ارزش قائلند حس مردم دوستی و کمک به هم ن
. مخصوصا شاعرمردمی چون قیصراو که با روح 8موج میزند و شاعران نمی توانند از این حس به دور باشند

لطیف خود درد همه مردم را می فهمید و آنها را در اشعارش منعکس می کرد.قیصر در شعري بنام(پنجره) که 
ماسه و دلیري می دهد مردم را به کمک بر مردم اشغالزده فلسطین فرا میخواند.بوي ح

در انتهاي کوچه شب،زیر پنجره
قومی نشسته خیره به تصویر پنجره

این سوي شیشه،شیون باران و خشک باد
در پشت شیشه بغض گلوگیر پنجره

...
تا آفتاب را به غنیمت بیاوریم

رهیک ذره راه مانده به تسخیر پنج
جز با کلید ناخن ما وا نمی شود

)148: 1378قفل بزرگ بسته به زنجیر پنجره(امین پور،
نتیجه گیري

در این مقاله سعی شده،جلوه هایی از پایداري در ابعاد مختلف در اشعار شاعر انقالبی،قیصر امین پور 
زوایا و ابعاد این حادثه بزرگ مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.با توجه به حجم مقاله،امکان پرداختن به همه

تاریخ(انقالب اسالمی)به تفضیل نبود،و در همه زمینه ها،رعایت اجمال صورت گرفته است.
پیروزي انقالب اسالمی و سرنگونی رژیم شاه و فایق آمدن بر مشکالت و مصائب بعد از انقالب زوایاي 

نویسندگان که قشر پر اهمیت جامعه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی را تحت تأثیر خود قرار داد.شاعران و
محسوب           می شدند،سعی در مطرح نمودن مسائل روز آن دوران،مردم را به دفاع و پایداري و حفظ 

آرمانهاي اسالمی فرا خواندند.
اسارت،آزادي،قیام و وطن،مفهومی تازه گرفت و شاعران سعی در پرداختن به مفاهیم با ارزش در 

و نیز با زبان شعر شروع به سخن گفتن کردند و مردم را به دفاع و ایستادگی در برابر ظلم و اشعارشان کردند. 
ستم فرا خواندند.

با مطالعه این مقاله درمیابیم که قیصر از جمله شاعران انقالبی بود که به حق تأثیر چشمگیري در ادبیات 
وانست اندیشه ها و افکارش را در شعرهایش با وجود صالبت و شیرینی بوي دلیري می داد و تداشت،

ساختاري نو عرضه کند. و توانست در نهایت سالمت و روانی با استفاده از کنایات و اصالحات به زیبایی به 
توصیف لحظه هاي رزم و جنگجویی و مقاومت و شهادت بپردازد.
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پی نوشت ها
).148لم(نساء/ال یحب اهللاُ الجهد بِالسوء منَ القَولِ الّا من ظُ-1
).194فَمن أعتَدي علیکُم فَاعتَدوا علیه بِمثلِ ما اعتَدي علیکُم(بقره/-2
علی موسوي گرمارودي،از شاعران عصر انقالب بود که نتوانست از این موضوع فاغل شود و در -3

شعري که از خود برجاي گزاشت بر این موضوع به صراحت اذعان نمود:
را به ناکجا می برندهم اکنون که نقش تو 

اد در کافه اي نشسته ودکا می نوشد
و مرگ تو را تحلیل علمی می کند...

بر او ببخش خواهرم!
)2: 1358روشنفکر است.(موسوي گرمارودي،

علی موسوي گرمارودي از دیگر شاعرانی بود که به شهید و شهادت احترام می گذاشت و چنانکه در -4
در عراق بدست صدام کشته شد می گوید:61بداهللا برقعی قمی که در سال سوگ دالور نستوه،شهید سید ع

اي رفته تا به ساحل هشیاري          ببریده شاخ ظلم و جهانسوزي
ما را نهاده در یم غمخواري            برکنده بیخ جور و ستمکاري

)52: 1362رمارودي،بگذشته از ستیغ سرافرازي             با خون نوشته بر ورق الله(موسوي گ
و همچنین غالمرضا رحمدل در وصف شهید ایرج ترابی که بدست منافقان به شهادت رسید می گوید:

انگیزه تراوش باران
در نم نم نگاه تو جاري بود
وز چشمه نجابت چشمانت

جنگل
)132: 1364فواره می کشید(شوراي ادبیات،

)ابیاتی که زنان محلی در عزاداري می خوانند.خوانگریو:مرکب از دو کلمه(خواندن) و (گریستن-5
که زنان در عروسی می خوانند.–کل زدن: کلی لی لی -6
، شهر خون را از یاد نبرده و ابیاتی را نیز سرود:"خرمشهر"موسوي گرمارودي نیز در اشعارش-7

برآي از دل،اي بانگ خشم و خروش
مگر بر دري پرده گوش هوش

ده شوچه می گویم،اي سینه،توفن
)  95: 1362تو اي دل،شرار فروزنده شو(موسوي گرمارودي،

موسوي گرمارودي به علت برخوردار بودن روحیه انقالبی و بلوغ فکري نتوانست از مبارزات مردم -8
فلسطین غافل شود:

اال زمین فلسطین!بلند یادت نام                 زبانم ار چه نیارد ز شرم گفت درود
از یاري و مسلمانی         کجا ز شرم توام هیچ می توان آسودکه گر بپرسی ام
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که پاسدار همه شرق در برابر غرب         تو و چریک تو بوده است و نیز خواهد بود 
)368: 1387(حسین پور چافی،

کتابنامه
،سجاده هاي سربلند(مجموعه اشعار برگزیده نوزدهمین کنگره سراسري شعر )1389اکرامی محمود(-1

دفاع مقدس)،تهران:بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس.
)،نامه پایداري مقاالت اولین کنگره ادبیات پایداري کرمان،تهران: بنیاد 1384امیري خراسانی احمد(-2

حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس.
)،آینه هاي ناگهان،تهران: افق.1372ن پور قیصر(امی-3
)،به قول پرستو،تهران:افق.1386امین پور قیصر(-4
)،تنفس صبح،تهران:سروش.1363امین پور قیصر(-5
)،رسم شقایق،تهران:سروش.1386امین پور قیصر(-6
)،گزیده اشعار،تهران:مروارید.1378امین پور قیصر(-7
ی با ادبیات مقاومت جهان،تهران:بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع )،آشنای1389ترابی ضیاءالدین(-8

مقدس.
)،فرهنگ نامه ي نام آوران،تهران:طالیی.1388جمعی از نویسندگان(-9

)،سهم ادبیات پایداري در کتاب هاي درسی،تهران:بنیاد حفظ 1387حسام پور سعید و حاجبی احمد(-10
و نشر ارزشهاي دفاع مقدس.

تا انقالب 1332)،جریانهاي شعري معاصر فارسی(از کودتا 1387ر چافی علی(حسین پو-11
)،تهران: امیرکبیر.1357
)،گفتمان جنگ در رسانه ها و زبان ادبیات،تهران:سوره.1384ساسانی فرهاد(-12
)،سوره جنگ هفتم،تهران:حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی . 1363سلیمانی محسن(-13
.1)،نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس،تهران:پالیزان،ج1380(سنگري محمدرضا-14
)،سوره جنگ نهم،تهران: حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی.1364شوراي ادبیات(-15
)،سوره جنگ دهم،تهران:حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی .1365شوراي ادبیات(-16
عات پایداري در شعر ایران و جهان،تهران: پایزان.)،بررسی تطبیقی موضو1380کاکایی عبدالجبار(-17
)،شعر آیینی و تأثیر انقالب اسالمی بر آن،تهران:مجتمع فرهنگی عاشورا.1388محدثی خراسانی زهرا(-18
)،در فصل مردن سرخ،تهران:راه امام.1358موسوي گرمارودي علی(-19
دیشه و هنر اسالمی.)،سوره جنگ چهارم،تهران:حوزه ان1361(ـــــــــــــــ-20
)،سوره جنگ ششم،تهران:حوزه اندیشه و هنر اسالمی.1363(ـــــــــــــــ-21
)،شعر جنگ،تهران:وزارت ارشاد اسالمی(اداره کل تبلیغات و انتشارات).1362(ـــــــــــــــ-22
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عربیهاي سنایی و ابننما در سرودهبررسی تطبیقی متناقض
1هزهرا مؤذن زاد

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
2دکتر روح اهللا صیادي نژاد

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
چکیده

نماست. شاعر به وسیلۀ زدایی و غرابت بخشیدن به سخن، استفاده از بیان متناقضیکی از راههاي آشنایی
انگیزي و تأثیر کند. زیبایی و شگفتیل به زبان ادبی میاین ترفند، زبان خبري، تکراري و روزمره را تبد

نما بستگی دارد به وسعت خیال، طرز تفکر و احساسات و عواطف تصاویر و مفاهیم خلق شدة متناقض
ها چنین تصاویر و مفاهیمی توسط شاعران گوناگون خلق شده گویندة آنها. در ادب فارسی در تمام دوره

گونه مفاهیم و تصاویر را در شعر خویش به طور گسترده ین شاعري است که اینغزنوي اولاست، اما سنایی
عربی نیز شاهد نما نیز گوي سبقت از دیگران ربوده است. در ادببه کار گرفت و از جهت بیان متناقض

ه عربی هستیم که آمیختگی عرفان با ادب و تحول تکاملی ادبیات از سادگی بهاي ابننما در سرودهمتناقض
نما در ادب عربی برشمرد. در این پژوهش به تحلیل ترین عامل گسترش متناقضتوان مهمژرفایی را می

توصیفی پرداخته -عربی در دو سطح زبانی و معنایی به شیوة تحلیلیهاي سنایی و ابننما در سرودهمتناقض
هاي عناصر دستوري در سرودهنما نه تنها در میانشده است. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که متناقض

عربی است، بلکه بسامد این شگرد زبانی  در حوزه معنایی و صور خیالِ وي نیز چشمگیرتر سنایی بیش از ابن
عربی است.  از ابن

زدایی.عرفان، آشناییعربی، زباننما، سنایی، ابنمتناقضها:کلیدواژه
مقدمه:-1

هاي احساسی و ادراکی است که ت است و هدف زبان ادبی نیز تغییر عادتکار اصلی هنر، تغییر در واقعی
ها رو شاعر باید بتواند به کمک عناصر ادبی از واقعیتبه دلیل استعمال زیاد به عادت تبدیل گردیده از این

دازد برداشتی متفاوت عرضه کند و دیدي جدید و غیرفرسوده به ما بدهد و به بازسازي درکمان از واقعیت بپر
که از ، 3زداییآشنایی. که با سستی آن را شناسایی کنیماي که ما شروع به دیدن جهان کنیم به جاي آنبه گونه

آشنا ساختن واقعیت مألوف و شناخته شده دارد تا به است، داللت بر نا4ارکان اصلی مکتب فرمالیسم روس
هاي متفاوتی زدایی که در زبان عربی با اسمناییپدیدة آشجاي شناسایی صرف، به درك واقعی امور نایل آییم.

1 . moazen_h@yahoo.com
2 . J_rs1359@yahoo.com
3 - Defamiliarization
4 - Russian Formalism
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، »التشویۀ«، »الشذوذ«، »الخرق«، »، االبتعاد»الخروج«، »الفارق«، »البعد«، »التشویش«، »العدول«، »اإلنزیاح«از قبیل 
شناسان و پژوهشگران این شود، در نظر سبکو ... شناخته می»االتساع«، »النشاز«، »االنتهاك«، »المجاوزة«

).45: 2002عرصه،  نقض استفاده معمول از زبان و غیره است (ربابعه، 
و در 1نما، یکی از انواع هنجارگریزي است که در زیر نوع هنجارگریزي معناییپارادوکس یا متناقض

گیرد. در عربی اصالح و ... قرار می» آمیزيحس«، »تشبیه«، »استعاره«، »تشخیص«کنار اصطالحاتی نظیر 
اند که اصطالح مفارقه نتیجه ترجمۀ دو اصطالح را براي آن به کار برده»التّناقض الظّاهري«و 2»فارقۀالم«

هاي واژگانی دیگري که براي این ). از معادل69: 2005باشد (محمدویس، میIronyو Paradoxانگلیسی 
آمد، نما، خالفباطل«ه کرد: توان به موارد زیر اشاراصطالح در زبان و ادب فارسی به کار رفته است می

).107: 1385(کزازي، » ناسازي هنري«)، 19: 1374(خوانساري، » متناقض، تناقض
اي است که پارادوکس از جهت اصطالحی داراي تعاریف مختلفی است. در علم منطق عبارت یا قضیه

اي نادرست و منطقاً به نتیجهرسد،رغم آنکه عقالنی به نظر میاز یک مقدمۀ قابل قبول تشکیل شود و علی
اي بر فلسفه، ). در کتاب مقدمهSimpson A, 1989: 185شود (غیر قابل قبول یا متناقض با خود منجر می

رسد از فرضیات قابل قبول، با پارادوکس استداللی است که به نظر می«پارادوکس اینگونه تعریف شده است: 
. در Perry & Bratman, 1986: 787)» (گیردیا نامعقول میاي متناقض با خود استدالل صحیح، نتیجه

قراري دل هنگام غلبۀ وجد و بیان آن حالت به عباراتی اصطالح عرفا و صوفیه، عبارت است از حرکت و بی
که باطن آن گفتار که گاه باشد ظاهر آن کلمات ناپسندیده و حتی خالف ادب و شریعت به نظر آید؛ در حالی

، نامقعول وداي است که به ظاهر متناقض با خدر نقدادبی، بیان یا نقیضه).294: 1340جائی، مستقیم است (ر
ب توضیح داده شود، ممکن است اساس وب بررسی یا خواست؛ هر چند وقتی خو مخالف با فهم عمومی

).Simpson A, 1989: 185(درستی داشته باشد
مل که میان دو امر متضاد جمع کرده باشد، اما دراصل بیانی ظاهراً متناقض با خود یا مه«در بالغت، 

آنچه در اینجا ).19: 1377(چناري، » داراي حقیقتی باشد که از راه تفسیر یا تأویل بتوان به آن دست یافت
پردازیم نما است که در ذیل به وجوه تفاوت آنها میبایستۀ ذکر است این است که تضاد متفاوت از متناقض

چه این امر محقق نشود آفرینی است و چنانزیبایی-و هر آرایۀ ادبی دیگري-آرایۀ تضادزیرا؛ اصل در 
»نمامتناقض«با »تناقض. «آیدممکن است با تضاد سر و کار داشته باشیم، اما آن تضاد آرایه به حساب نمی

ادرست است، با متفاوت است. در جمع دو امر متضاد در یک چیز، که سخنی غیرقابل تأویل و در نتیجه ن
»نمامتناقض«چه قابل تأویل و پس از دقت و توضیح پذیرفتنی باشد آرایۀ تناقض سر و کار داریم. اما چنان

نما تناقض قابل تأویل است و تناقض نیز جمع دو نما تضاد است. در واقع متناقضساخت متناقضاست. ژرف

1 - Semantic Deviation
2 - Departure
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نما را شاید بتوان این گونه ترسیم کرد، البته اقضصفت متضاد در یک امر است. تفاوت و ارتباط تضاد و متن
به شرط قابل تأویل بودن:

نماتضاد                                                        متناقض
و کارکرد هنري آننماشناختی متناقضارزش زیبایی-1-1

- که میکنند در حالینما استفاده میکه چرا نویسندگان از کاربرد متناقضشاید این سؤال پیش بیاید

گونه پیچیدگی به مخاطب خود بگویند؟ اگر هدف نویسنده و توانند سخن خود را تمام و کمال و بدون هیچ
دهد؟ در جواب باید گفت که شاعر، فهمیدن و درك خواننده است، چرا اینگونه به سخن خود پیچ و تاب می

-پردهنما و به تبع آن استعاري و سخنان غیرمستقیم در واقع انتقال از سادگی و سکون و بیاربرد متناقضک

صالح، نمایی و سرپوش گذاشتن به سخنان رکیک و گفتمان نامتناسب است (ابنگویی به جنبش و هیجان
فسیر چگونگی ). پارادوکس و دیگر تعبیرات غیرمستقیم، حالت خاصی از مشکل عمومی ت39: 1998

).28: 2006جداسازي معناي متکلم از معناي جمله و یا کلمه است (العبد، 
نما در ارتباط با ادبیات به شکل عام و شعر به شکل خاص داراي کارکردي مهم است؛ در شعر متناقض

- در این» ه ابراهیمنبیل«انجامد. رود و به خلق معانی در قصیده میاز طریق تضاد در اشیاء، از زیرکی فراتر می

-گر مینما و اهداف آن متنوع است گاهی سالحی براي حملۀ مسخرهانواع و اشکال متناقض«گوید: باره می

نما، جهان واقعی ما را شود، گاهی متناقضشود، گاهی هم پرده نازکی براي پوشش شکست انسان می
کند تا متناقضات و ضد قربانی را دنبال میکند، و گاهی نیز هدف خارج کردن اندرونِ قلب انساندگرگون می

زدایی، نما به سبب آشنایی). در حقیقت متناقض24: 1989هاي مضحک آن را نمایان سازد (میوییک، و نقیض
آفرین است.ابهام، دوبعدي بودن، برجسته شدن معنی، ایجاز و ازدحام عواطف و معانی و... زیبایی

نما پیشینۀ متناقض-1-2
، فیلسوف قرن پنجم قبل از میالد، به 1»زنون الیایی«فۀ یونان باستان قضایاي فلسفی پارادوکسی با در فلس

اي آغاز شده است. قضایاي پارادوکسی زنون در زمرة سایر آثار فلسفی طور مشخص یا الاقل برجسته
هاي پارادوکسی اللاي استدحکماي یونان در عقبۀ فرهنگی جهان اسالم استقرار یافت و موجب پیدایش پاره

1 - Xenon Alyayy

_+- +
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). در عصر رنسانس نیز با ترجمۀ آثار فلسفی و علمی 543: 1368در فلسفه و کالم اسالمی گشت (ولفسن، 
هاي اروپایی، مبانی پارادوکسی در فلسفۀ جهان رواج یافته است.  مسلمانان به زبان

» الشفاء«مطرح شده، کتاب اي قضایاي پارادوکسی در آن نخستین اثري که در فلسفۀ اسالمی به گونه
رسد که در حال گوید: عارف الهی به مقامی میمی»اإلشارات و التنبیهات«است. شیخ الرئیس در نمط نهم 

سینا، (ابن»فکان هو غائب حاضراً و هو طاعن مقیماً«غیبت حضور دارد و در عین سفر کردن ساکن است: 
گاه جوییم آناي از عبارت پارادوکسی را در قرآن پینهرسد که ما نمو). بهتر به نظر می385: 3، ج1403

امر به قرض «انگیز از آدمیان تر خواهد بود. خداوند با تکریم انسان و بیانی بسیار زیبا و شگفتداوري ساده
(الحدید: »أَجرٌ کَریممن ذَالذَّي یقرِض اهللاَ قَرضاً حسناً فَیضاعفَه لَه و لَه «را مطرح ساخته است: » دادن به اهللا

نماید زیرا در عرف عام چنین است که به فقیر یا نیازمند یک بیان پارادوکسی می» یقرض اهللاَ«). در این آیه 11
- نما است. نظیر گزارهنیاز است دو روي این ترکیب متناقضکه خداوند سبحان بیشود در حالیوام داده می
وایات معصومین (ع) بیان شده است. پیغمبر اکرم (ص) در توصیف اي از رنماي فوق در پارههاي نقض

نظر از معناي عمیقی که ). صرف82: 97، ج1362(مجلسی، » ذلک میت األحیاء«فرماید: امیرالمؤمنین (ع) می
در این تعبیر نهفته است، به کار بردن اصطالح مردة زندگان توصیفی پارادوکسی است. این شیوة توصیفها به 

اي به ویژه در مناجاتها و احادیث امامان(ع) به کار رفته است. مانند این سخن امیرالمؤمنین (ع): تردهشکل گس
). یعنی میوة خوف [از خداوند] امنیت است.323: 1(غررالحکم و دررالکلم، ج»ثمرةُ الخوف األمن«

نما در ادبیات عربیمتناقض-1-3
ز ترفندهاي ادبی در دوران گذشته کم است و بعضی از شاعران نسبت به بسیاري ا» نمامتناقض«کاربرد 

شناسی توان گفت، زیباییهایی، شاعران اقبالی بدان نداشتند. به تحقیق میبه آن التفاتی ننموده و حتّی در دوره
هاست در نتیجه هر اش برخاسته از تناسبها و هماهنگیکند که شعر قدیم زیباییشعر قدیم بر این تکیه می

سنجان قرار نگیرند تقید اي حقّ ورود به حریم شعر را نداشت و ادیبان از این جهت که مورد نقد سخنواژه
زدند زدایی میدانستند و کمتر دست به آشناییبه عرف و عادت را یکی از اصول شعر و نویسندگی می

انگیز این ترفند برجسته و شگفتن و ادیبان کالسیک بهامنتقداز برخی). ناگفته نماند،151: 1378(غریب، 
وجود دو » نقدالنّثر«، نویسندة کتاب اند. به عنوان نمونهاند و در ارتباط با آن اظهارنظر نمودهادبی اهتمام داشته

پذیر نباشد و و آن پارادوکسی است که از هیچ راهی توجیه» مناقضه«: یکی کندیمگونه پارادوکس را یادآوري 
بن جعفر، پذیر باشد (قدامۀپارادوکسی است که از راه شروط نافی تناقض، توجیهو آن» خالف«دیگري 

غرابت و تازگی شودیم). عبدالقاهر جرجانی معتقد است چون امر بر اثر کثرت استعمال مبتذل 215: 1995
که ). برخی از منتقدان عرب زبان بر این باورند 166: 1939در حسنِ تعبیر اساس کار است (جرجانی، 

شود، در میراث کهن ادب و که امروزه در نقد و ادبیات غرب مطرح می»المفارقۀ«نما یا اصطالح متناقض
ها همچنین بر این باورند که عدم کرده است. آنبالغت عربی رواج داشته و تحت عناوین دیگري بروز می
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اند جدادشان آن را به کار نبردهرواج لغوي و اصطالحی عین این لفظ در ادب عربی، به این معنا نیست که ا
ها و همچنین ظهور این اصطالح با عناوین دیگر در متون ادبی، عرفانی، قرآنی و بلکه آثار به جا مانده از آن

احادیث و غیره به وضوح، گویاي کاربرد و رواج این اصطالح در میراث کهن ادب و نقد عرب است. 
اش را از بشار براي نشان دادن منزل آن مرد به کسی که نشانیدر وصف یکی از نزدیکان خود» بشاربن برد«

:دیگویمپرسیده بود، 
1يان تهدیقد ضل من کانت العمرا ال أبالکم یقود بصیأعمی 

)54: 2(د.ت، ج
راهنمایی بینایی راتواندینمدر این سخن، تصویر پارادوکسی به کار رفته است؛ چرا که شخص کوري 

کند. 
نما در متون عرفانی:متناقض-1-4

توان دریافت این است که ادیبان تازي زبان قدیم از به هاي پیشین میها و زیربخشآنچه از بخش
اند. هرچند که بسامد استخدام این ترفند اندك باشد نما، غافل نماندهکارگیري این ترفند ادبی، یعنی متناقض

آید، به سبب خصلت ذاتی زبان رمزگونه و مبهم بیات عرفانی و زبان عرفا به میان میوقتی که سخن از اد
رو شایسته دیدیم که زیربخشی را به این نوع گردد. از اینتر میعرفان، حضور کالم پارادوکسیکال پررنگ

اي هست که در تاریخ دینی جهان اسالم ماجراي بزرگ یگانه«نویسد: ادبیات اختصاص دهیم. پل نویا می
برد: ماجراي عارفان که معموالً آنها جویی حقیقی میارزش کلی و جهانی دارد و اسالم را به مرتبۀ بلند مطلق

). مبناي قضاوت او در این گفتار مبتنی بر کیفیت زبان صوفیان 2: 1373(نویا، » خوانندرا به نام صوفی می
است.است؛ زبانی که از هرگونه لفاظی و عادت زبانی دور 

- سرآمدان پارادوکس»حلّاج«و »بایزید«هاست. به هر حال، زبان عرفان، در وهلۀ اول، زبان پارادوکس

تر از خاموشی چراغی ندیدم و سخن بِه روشن«اند، چنان که بایزید گفته است:گویی در عرفان اسالمی بوده
برد محدود نیست ان دیگر، به الفاظی که به کار می(همانجا). اما زبان عرفانی، مانند هر زب» سخنی نشنیدماز بی

شود، تنها استحالۀ همان الفاظ که ارادة جدیدي در آنها دمیده شده اي که در تجربه حاصل میو معنی تازه
باشد نیست. با زبان عرفانی نه تنها اصطالحات، بلکه عالوه بر آنها تمثیالت جدید و نمادهاي جدیدي به 

- از طریق جنبۀ استعاري زبان عرفانی یعنی تمثیالت و نمادهایی که در تجربه زاده میآید. صوفیوجود می
ترین مرتبۀ تجربه و توان گفت. این عالیگوید که به یاري اصطالحات نمیشود: چیزي دربارة این تجربه می

الهی، جانشین » من«اي که خوانند یعنی تجربهمی» شطح«زبان عرفانی است که صوفیان آن را با نام اصطالحی 
مطلق خدا و به صورت اول شخص مفرد، چنانکه گویی » شاهد«انسانی شود و صوفی به عنوان » من«

.کرد، به تحقیق کسی که نابینایان او را هدایت کنند، کور شده استپدر و مادرها! نابینایی انسان کوري را هدایتاي بی-1
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استارائه کردهصوفیفکردرراشطحهاينمونهمشهورترین»بسطامیابویزید«گوید. خداست، سخن می
یارب افهمنی عنک، «، »ما دون اهللا بنوراهللاعرفت اهللا باهللا، و عرفت : «شودمیاشارهزیردرآنهاازبرخیبه

گانههفتابدالازیکیتوکهشدگفتهويبه). همچنین72: 1969(السلمی، »فانی ال افهم عنک إال بک
- جاست که شفیعی). از این37: 1996هستم (اإلصبهانی، ابدالهفتهرمن: گفتپاسخوي دراماهستی

گیرد. یکی انتخاب بیان طحیات صوفیه دارد، در دو قلمرو هنري شکل میتأثیر ژرفی که ش«کدکنی معتقدند: 
هاي زبانی و این کارها، رفتار هنري با زبان است و نتیجۀ و پارادوکسی و دیگري شکستن عادت1نقیضی

).23: 1380کدکنی، (شفیعی» نگاه هنري به الهیات و مذهب
ین عارفان مسلمان و از نوادر دوران و از نمایندگان عربی از داناترین و پرشورترگمان سنایی و ابنبی

شود. همچنین، ارادت و زمانی از هم دور میراستین عرفان اسالمی هستند و آراي آنان گاه به هم نزدیک و
عرفانی آنان نظیر يهفکري و عقاید مشترکی بین ایشان موجود بوده است. برخی از مشترکات اندیشيرابطه

نفی تنزیه و تشبیه محض خداوند، عناصر نوافالطونی (حقیقت محمدیه)، وحدت ن کامل،وحدت وجود، انسا
آمد و پارادوکسی در اشعار ترین علت وجود تصاویر و مضامین خالفمهمباشد.بلندنظري عارفانه میادیان و

فنا، وحدت ،قعش، بیان معانی و حقایق عالی عرفانی و فراعقلی و عرفی، مخصوصاً»سنایی«و » عربیابن«
ماهیت فرامنطقی، عقلی و عرفی معانی و حقایق عرفانی و ها است.وجود، اتحاد با معشوق و جز این

از زبان و بیان و و سنایی عربیشود که شاعران و عارفانی نظیر ابنمحدودیت حوزه کارآیی زبان باعث می
اش، براي شرکت کردن در تعبیر هاي تعبیريبا همه قابلیتانمتعابیري متفاوت استفاده کنند. صنعت متناقض

اي که براساس غموض و تناقض شکل گرفته تر و بهتر است؛ شیوهاي نزدیکهاي صوفیانه، شیوهاز تجربه
.ندستهاز برجستگان آن و سنایی عربیالدین ابناست و شیخ محی

) زبانی؛ که بیشتر باعث 1: به طور کلی بر دو نوع استو سناییعربی هاي ابننما در سرودهمتناقض
کوشد ) معناشناسی؛ که شاعر می2شود. شود و خود به دو نوع ترکیبی و اسنادي تقسیم میاختالل در زبان می

تا در محور جانشینی مفهومی را در مقابل مفهوم عرف و قراردادي بیافریند. در زیر ابتدا به بررسی نوع زبانی 
پردازیم:و تطبیق این دو شاعر می

عربیهاي سنایی و ابننما از منظر دستور زبان در سرودهبررسی تطبیقی متناقض-2
زیرا امکانات، افتدفاق میات2ّزدایی، آن است که در قلمرو نحو زبانشوارترین نوع آشناییقدر مسلم، د

عی ن تنوآاختیار و انتخاب نحوي هر زبان به یک حساب محدودترین امکانات است.ةو حوزنحوي هر زبان
ر گرایی واژگانی یا خلق مجازها و کنایات وجود دارد، در قلمرو نحو زبان قابل تصوباستانة که در حوز

ساختارهاي ة ر را، منحصر در حوزیبالغت و تأث»جرجانیبدالقاهرع«قدر مسلم از این جهت است که نیست.

1 - oxymoron
2 - Syntax
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عربی از این ظرفیت ). سنایی و ابن23: 1381ن، (هماخواندمی»حومعانی النّ«داند و آن را علم بان میزنحوي 
اند.زبان در ترکیبات زیر کمال استفاده را کرده

ساختار ترکیبی -2-1
آید که در عین حال میگاهی مفهوم یک جملۀ پارادوکسی، خالصه و فشرده و به صورت ترکیبی در 

سازند که در نهایت ظرافت و میالیهایی خیها اغلب، تصویرحاوي دو مفهوم متناقض است. این ترکیب
ناپذیر او هستند. تصویرهایی دقت، از زیبایی فراوان برخوردارند که نشانۀ وسعت خیال گوینده و احساس بیان

نما براساس نامند. این که دو سویۀ متناقضشود تصویرهاي پارادوکسی میها حاصل میرا که از این ترکیب
توان آنها را در گروههاي مختلف جاي اند میزبان با هم پیوند برقرار کردهکدام یک از ساختارهاي دستور 

عربی به قرار ذیل است:هاي سنایی و ابنداد. اما مهمترین این ساختارها در سروده
خوانیم:ترکیب وصفی (به صورت موصوف و صفت): در دیوان سنایی می-2-1-1
راز قد احمق ران عقلِ دیاک ره، به دو باده، دست کوته کُنی

)1381 :28(
اند. سنایی عقل را موجودي درازقد تصویر صوفیه منکر ارزش عقل به معنی یونانی و فلسفی آن بوده

اي نقیضی و پارادوکسی حماقت دانسته است. حال آنکه حماقت خود، فقدان کرده است و صفت آن را بگونه
خود به کاربرده است:عربی نیز همین شیوه را در اشعارعقل است. ابن

یرونَها بِعیونٍ ما لَها بصرنَ العالمونَ بِهاهناك والمؤمنو
)2007 :178(

نگریستن به ترکیب ابنما است.صفت آن است که تصویر متناقض» ما لَها بصرُ«موصوف، و » عیون«
شود که سنایی این شیوه سنایی دیده میعربی و اشعار نما به صورت موصوف و صفت در دیوان ابنمتناقض

برد اما مستقل به کار میةرا به کثرت به کار برده است. سنایی هم موصوف و هم صفت را به صورت دو واژ
.شودموصوف به صورت مفرد و صفت آن غالباً به صورت جمله دیده میعربی اینگونه است که شیوه ابن

-هاي سنایی و ابندر سرودهنیز نما به صورت دو صفت ترکیب متناقضبه صورت دو صفت: -2-1-2

اند. نما در اشعار خود بهره بردهشود؛ هر دو شاعر به وفور از این نوع ترکیب متناقضعربی به وضوح دیده می
استفاده از این ترکیب تا حدود زیادي بین دو شاعر مشابه است و از آن براي بیان دیدگاههاي صوفیانه ةشیو

و » گویايِ ناگویا«نماي دو شاعر در این زمینه همانند برند. حتی برخی از تعبیرات متناقضمیخود بهره
گوید:اي میسنایی در نمونهیکسان است.» خاموشِ گویا«

خوشا خاموشِ گویا و خوشا پیدايِ پنهانیاگر گویا و پیدایی، یکی خاموش پنهان شو
)1381 :98(
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و سکوت است، که یکی از آداب درویشان است. خاموشِ گویا: ترکیبی است نقیضی و خموشی، صمت
عربی همین ترکیب پارادوکسی که در شعر سنایی موارد مشابه بسیار دارد هم در اسماء و هم در افعال و ابن

دو صفت متناقض را در دیوان خود آورده است:
صامت النّاطقُمثلُ ما أنا الإنّنی أنا النِّیرُ الغاسقُ

)2007 :551(
به این نماست که از دو صفت تشکیل شده است.دو ترکیب متناقض» الصامت النّاطقُ«و» النِّیرُ الغاسقُ«
، در التین و یونانی Oxymoronگویند. شوند أُکسی مورون میهاي وصفی دیده مینما که در ترکیبمتناقض

به oxiusیا احمق زیرك گرفته شده است. واژة اخیر مرکب است از » انه کودنزیرک«، به معنی oxymorosاز 
در توضیح این واژه در Guralink, 1960: 1016.)به معنی احمق، کودن (morosمعنی تیز و زیرك، و 

اي از بیان که در آن اصطالحات یا عقاید متضاد با متناقض ترکیب شده باشد،فرهنگ و بستر آمده است: شیوه
اندوه دل انگیز (همانجا).-مانند سکوت رعدآسا

نما در قالب جمله که اسناد اجزاي جمله (مسند و مسندإلیه، فعل و فاعل، مفعول، قید و...) متناقض-2-2
نماید.به یکدیگر عقالً محال می

میان مسندالیه و مسند-2-2-1
که، فعل ربطی شود اعم از ایند نسبت داده میمنظور از مسند، فعل یا حالتی یا هر امري است که به نها«

اند و به کثرت استفاده کردهبه صورت مسندالیه و مسند نیز نما متناقضةهر دو شاعر از شیو». باشد یا نباشد
هاي عرفانی، صوفی، حکمت و پند سنایی از این شیوه در تمامی زمینهتوان آن را به راحتی تشخیص داد.می

- اما وي بیشتر از سنایی از آن براي شطح،عربی نیز به همین شکل استه کرده است و ابنگویی استفاو شطح
برد. آنجا که سنایی گفته است:هاي خود بهره میگویی

عشق بر من پادشا شد، پادشاهی چون کنمقبله چون میخانه کردم، پارسایی چون کنم

من همان مذهب گرفتم پارسایی چون کنمکعبه یارم خرابات است و احرامش قمار     
)1381:393(

گوید:عربی میچنانچه ابننما در مصراع اول: (کعبه خرابات است ).متناقض
ما قُلتَه ستَعک وإن أَنتییتحدی وی فمعفَج حص

)2007 :91(
باشند.در تناقض میدو جمله متشکل از مسند و مسندالیه است که » فجمعی فی وحدتی«
میان فعل و متعلقاتش:-2-2-2
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شود؛ هم در اشعار هر دو شاعر به وفور یافت میدر حوزة فعل و متعلقاتش نیز نما استفاده از متناقض
گویی نما را براي بیان دیدگاههاي عارفانه و صوفیانه و گاهی هم شطحضاقعربی این نوع متنسنایی و هم ابن
شود. از طرف دیگر عربی چنین تصویري دیده میاما در اشعار سنایی بیش از ابن،اندهخود به کار برد

عربی در این زمینه چنین سروده عربی دشوارتر از سنایی است. ابنتشخیص این نوع تصویر در اشعار ابن
است:

انایق أسماعاً أبصر عمأفتّمجالس علمنایفیألست تران
)457(همان: 

و سنایی گفته است:شود تناقض دیده می» عمیانا«و مفعول آن » أبصر«میان فعل در این سروده
وز مرگ روان پاك را  تمکین  است در مرگ حیات اهل داد و دین است

)1381 :525(
نما در مصراع دوم: (روان پاك را از مرگ تمکین دانستن). در این بیت که از قصاید عرفانی متناقض

به » از مرگ تمکین داشتن«به عنوان مفعول و » روان پاك«ایی است، به موضوع مرگ اشاره شده است؛ سن
عنوان فعل، تصویري پارادوکسی است.

نما میان دو جمله:   متناقض-2-3
این شود. وجه تشابه آنها درهاي هر دو شاعر دیده میدر سرودهنیز نما بین دو جمله استفاده از متناقض

اند. در واقع استفاده از نه این است که هر دو شاعر از این شیوه براي بیان حاالت باري تعالی استفاده کردهزمی
شود. در برخی جوانب به شدت دو شاعر هاي عارفانه منتهی میهاي دو شاعر به سرودهاین شیوه در سروده

خداوند از دیدگان «وده خود، عبارت عربی در سرشوند همانند اینکه هم سنایی و هم ابنبه هم نزدیک می
- هاي سنایی بیش از ابنهم استفاده از این تصویر در سرودهاند. اما بازبه کار برده» پنهان است و هویداست

عربی است. نظیر این بیت از سنایی:
در عالم پیدایی پیدا و نهان اوستپیداست به رادي و نهان از کرم خویش

)770(همان: 
عربی با و ابنو جمع این دو مفهوم با هم، در عرفان رایج است»نهانعیانِ«یا »پنهانپیدايِ«تصویر 

اشارت به همین معنا سروده است:
وها هو منظور ویخفی علی النّظَرفَها هو مخفی ولیس بِغائبٍ

)2007 :240(
است که اولی جمله اسمیه و » یخفی علی النّظَر«و » نظورها هو م«ۀنما بین دو جملتصویر متناقض

اینجا ضرورت دارد که پارادوکس از جهت دو سویۀ آن بر دو قسم . ذکر این نکته دردومی جمله فعلیه است
باشد؛ یکی پارادوکس نزدیک و دیگري پارادوکس دور.می
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کدیگر، در یک اسناد یا یک ترکیب پارادوکس نزدیک پارادوکسی است که دو سویۀ آن نزدیک به ی
در سرودة سنایی:» سایبان«و » آفتاب«عربی و در بیت زیر از ابن» األعزّاء«و » األذالء«باشد مثل 

    حفَظُهی نه وحفَظُنا ماهللاُ یزّاءاألَع نّا فَنَحنُ األذلّاءم
)14(همان: 

یا:     
روشن آن ماهی که باشد آفتابش سایبانست آن ماه روي    آفتاب دولتزیر سایه 

)1381 :225(
برد و گیرایی، پر واضح است که هر چه فاصله میان دو سویه کمتر باشد، پایه و مایۀ سخن را باالتر می

» هاأُکسی مورن«ن جهت است که تاثیر  بالغی بخشد. قدر مسلم از ایپذیري آن را فزونی میدلنشینی و ذوق
ها بیشتر است، چراکه این نوع تعبیرها عمداً براي تأثیر بالغی به کار هاي زبانی و پارادوکساز دیگر تناقض

سازند و با این خالف انتظار و هاي نقیض، یک تعبیر بدیع میروند و در ظاهر به تنهایی با ترکیب واژهمی
). اما پارادوکس دور؛  آن پارادوکسی 82: 1389(صیادي نژاد، » کنندخواننده را مسحور  میبندي بالغی چشم

است که دو سویۀ آن دور از هم، در دو اسناد مختلف باشد مثل :
وأَنا الّذي أَتی ولَست بِآتیإِنّی العماء وال عماء لذاتی   

)2007 :85(
إنّی «شود. در شطر اول میان جمله بینید در دو شطر میان جمالت پارادوکس دیده میانطور که میهم

لذاتی«و » العماء لست بآتی«و » أنا الّذي آتی«و در شطر دوم میان » ال عماء  .«
شناختیعربی از منظر معناهاي سنائی و ابننما در سرودهبررسی تطبیقی متناقض-3

دهند. در نما ارائه میبندي این شگرد، براساس محتوایی است که ترکیبات متناقضز تقسیمنوع دیگر ا
گیرند. در اشعار سنایی، بندي قرار میآفرینند مبناي این تقسیمحقیقت تصاویري که دو پایۀ ضد و نقیض می

و پارادوکس در این پارادوکس در خدمت انتقال مفاهیم متعددي است که عمدة آنها اندیشۀ خود شاعر است
ها بر اساس بار معنایی که موارد در انتقال آنها با تأکید بیشتر، نقش مؤثّري دارد. در این قسمت، پارادوکس

اند.اي قرار داده شده و مورد تحلیل قرار گرفتههاي کلّی و جداگانهاند در دستهداشته
آمد خالف-3-1

اي اجتماعی از طریقی کامالً خاص وارد عمل شدند. آنان با هعارفان براي به تصویرکشیدن ناهنجاري
ایجاد نهادي متفاوت در قلب اجتماع آن روز به نوعی مخالفت غیرمستقیم با نظام تفکر رسمی خالفت 

گام نهادن در طریقی دیگرگون عمالً جنبش اعتراض صوفیه بود علیه ).28: 1363(زرین کوب، پرداختند
اي متفاوت با هنجارهاي هاي ظاهري و رفتاري خود شیوهل عارفان هم در ویژگیوضع موجود. به همین دلی

اجتماعی در پیش گرفتند و هم در حوزة زبان، هنجار معروف را شکستند تا با این وسیله ادراك خودکار مردم 
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بر از جهان و زندگی را ضعیف کرده، درکی متفاوت در ذهنیت اجتماعی به وجود آورند؛ زیرا درك مبتنی
,Bakhtin(آوردچون و چرا در قبال باید و نبایدهاي دیکته شده را به همراه میعادت، پذیرش و تسلیمی بی

1981: 23.(
آمد گفتمان خالف-3-1-1

-سازي معنایی ظاهر میهایی چون طنز و هزل و وارونهدر صورتاین دو عارفهنجارگریزي در زبان 

بوده است به منظور نفی این دو عارفي مختلف خود ابزاري در دست هاشود. این هنجارگریزي در صورت
سلسله مراتب ارزش اجتماعی و آزادسازي ذهن مردمان از فشار هنجارهاي فکري حاکم بر جامعه. به همین 

ي هاي قلندرانهدر غزلهاي اجتماعی ایشان است.شکنیدلیل هنجارگریزي زبانی صوفیه در پیوند با عادت
شود. سنایی در زهدیات در اندیشۀ تبلیغ شریعت ی تقابل با آنچه در قصاید زهدي آورده، دیده میسنایی نوع

است و افسوس خوردن بر اصول از دست رفتۀ آن؛ اما در قلندریات نوعی ستیز با زهد و شریعت رایج دیده 
رتبط با شیوة مالمتی او شود. ستایش خرابات و پیران خراباتی در قلندریات سنایی ظاهراً بیش از آنکه ممی

هاي اندیشگی او داشته باشد. آیا گلخن که جایگاه بیداري سنایی است بخش باشد، باید ارتباطی با ساحت
خوارِ پشت پا بر دنیا زده در سرماي زمستان پشت به خاکستر گرم زمستانی خرابات نبوده است که مستانِ الي

داند:دتگاه شریعتمداران برابر میاند و سنایی آن را با عبانهادهآن باز می
گلخنیان را همه سادات گیرها را همه مسجـد شمرگلخن

)1381 :76(
» منطق خاص«که دزبان اشارت را در مقابل زبان عبارت به وجود آوره،زمیناین در عربی نیز ابن

توضیح زوایاي فسادانگیز طرز فکر زبان. در شرایطی که تبیین و ۀصوفیان بود با رویکردي بسیار ویژه به مسئل
داشت، گام نهادن در طریقی دیگرگون عمالً رفت و جزایی سنگین در پیغالب، خطري عظیم به شمار می

اي از مضمون و اندیشه وي نیز بر مدار انتقادات بخش عمدهجنبش اعتراض صوفیه بود علیه وضع موجود.
سراید:ارد متوجه زراندوزان و حکام ظالم است. آنجا که میاجتماعی است. لبه تیز تیغ زبان او در اغلب مو

صم إذا سمعوا إیمانُهم کُفرُ خُرس إذا نَطقُوا عمی إذا نَظَرُوا  
)2007 :181(

باشد.آمد گفتمان میکه اللند نوعی خالفدر این بیت سخن گفتن قوم در حالی
آمد رویدادخالف-3-1-2

با ایجاد ادب خاص صوفیه و اصول خاص زندگی خانقاهی و فردي، در دل نظام سناییعربی وابن
چون و کردند که پذیرش بیایجاد کردند؛ زیرا احساس می» دیگرگون«آن روز نهادي ۀجامعةتعریف شد

ها م، آنهاست که ایدئولوژي حاکچراي آداب و قراردادهاي اجتماعی، در واقع تأیید نظامی از رفتارها و نشانه
، در برابر آداب اجتماعی حاکم، علیه تعریف »ادب و آداب صوفیه«را تعریف کرده است. بنابراین با معرفی 
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سلسله مراتبی ادب و اخالق موضع گرفتند. صوفیه سلسله مراتب خاص خود را به وجود آوردند، و عمالً 
هاي مطلقه و استبدادي که از طرف ها در زندان تنگ به اصطالح واقعیتنسبت به محصور شدن ذهن انسان

شد، هشدار دادند. آنان خواهان پدیدآوردن نظامی از اصول اخالقی متفاوت بودند و به خالفت وقت تبلیغ می
رفتارهاي فردي و اجتماعی بود از نو تعریف کردند و با آداب مبتنی بر ۀرا که مجموع» آداب«همین سبب 

عربی در ابنمتفاوت خود را بنا نهادند.» سلوك«ختند و بدین وسیله عرف و عادت و تقلید به مخالفت پردا
گوید:باره میاین

فأَرانی فی البعد عینَ اقترابِی بانَ عنِّی فَقُلت بانَ حبیبی
)65(همان: 

همان گوینده خود را در دور بودن همانگونه متصور شده که در نزدیکی است. به بیان دیگر، دوري او 
کند. سنایی نماید و تناقض ایجاد میاش در واقعیت محال میاش است؛ فعلی که وقوع ماديقرب و نزدیکی

گوید: اي مینیز در سروده
ي    ژندهاي    زیر     جامهزندهدید   وقتی    یکی     پراکنده

گفت هست آن من چنین  زانستگفت این جامه سخت  خلقانست
جامه    البد  نباشدم   به   از اینویم حرام  و  ندهم دینچون نج

نه   حرام   و   پلید  و رنگین رويهست پاك و حالل و ننگین روي
)1368 :360(

پاك بودن باطن دانسته شده است. ۀفوق ننگین بودن وضع ظاهر، نشانۀشود که در قطعمالحظه می
کند و این مدلول که از ه، نشانه و دالی است که بر سالمت نفس داللت میژنده و خلقان و آلودۀبنابراین جام

ها حاصل گردیده است، خالف انتظار و هنجار مألوف است؛ راه اشتقاق میان ظاهر و باطن و تباین میان آن
فوق قصد سنایی هجو کردن زاهدنمایان سودپرست و ۀ پاکی نیست؛ ولی در قطعۀزیرا آلودگی عادتاً نشان

ۀکند و بالعکس جامپاك و رنگین آنان را مغایر سیرت ناپاکشان معرفی میۀرنگ باز است؛ از این رو جامنی
بخشد هایی وارونه میها، مدلولگیرد و بدین ترتیب به نشانهپوش را دال بر باطن پاك او میفرد ژندهۀفقیران

.که خالف هنجار زبان است
آمد شرعی (شطح)خالف-3-1-2-1
» شطح«هـ. ق) در شرح شطحیات که مشهورترین کتاب در زمینۀ 606-522» (ان بقلی شیرازيروزبه«

گوید: در عربیت گویند شَطح یشطح؛ إذا تحرّك، شَطح حرکت است، و آن خانه را که آرد در آن است می
الح عارفان، ). و در اصط65: 1360خرد کنند مشطاح گویند از بسیاري حرکت که درو باشد (بقلی شیرازي، 

قراري دل هنگام غلبۀ وجد و بیان آن حالت به عباراتی که گاه باشد ظاهر آن عبارت است از حرکت و بی
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که باطن آن گفتار مستقیم است و کلمات ناپسندیده و حتی خالف ادب و شریعت به نظر آید؛ در حالی
). برخی از 294: 1340دد (رجائی، گوینده با نیت صافی چنان بیان کرده که بیگانه از سرّ او آگاه نگر

). اما درست آن است 371: 1371نویسندگان شطح یا شطحیه را معادل پارادوکس دانسته اند، (شایگان، کربن، 
اند و بعضی نما شطحبدانیم. یعنی برخی از سخنان متناقض» عموم و خصوص من وجه« که رابطۀ این دو را 
نما هستند.از شطحیات متناقض

-طح با پارادوکس شباهت بسیاري دارد. ظهور نمادهاي عرفانی و تمثیالت رمزي محصول تجربهکیفیت ش
هاي فراحسی صوفیانه محشور و مأنوس بودند. از آنجا که مفاهیم بینانۀ شاعرانی بود که با ایدههاي درون

تواند آنها را تی نمیرمزها و نمادهاي عرفانی با ادراك حسی و عقلی قابل دریافت نیست، دستگاه بالغت سنّ
رو چندان به سراغ زبان مجازي در چهارچوب نظام عقلی و دو قطبی حقیقت و مجاز خود بگنجاند، از این

شود که رود. پارادوکسهاي زبان عرفانی، حسامیزي، تمثیلهاي رمزي و نمادپردازي، موجب میصوفیان نمی
ناپیداي جان ریشه دارد و اندیشه پنهان در پشت زبان شعر رازناك شود. مجازهاي زبان عارفان در جهان

هاي نمود و تصاویر از دسترس عقل و حیطه ادراك حسی و عقلی و تجربهتصویر نامریی و دست نایافتنی می
). صوفیان به دالیل گوناگون سخنان خود را در واژگان رمزي 23: 1386شد (فتوحی، عادي و عمومی دور می

این زبان اشاري یا رمزي دربردارندة پیامی از ناخودآگاه است که باطنِ کالم نامیده کردندو اشاري بیان می
، به همین دلیل است. »سنایی«و » عربیابن«ترین کالم رمزي در آثار شود. اهمیت شطح به عنوان محوريمی

ان دو شاعر ترین تقابل مورد بحث است که در دیوشطح نقطۀ تالقی انسان و خداست. این دوگانگی، محوري
هاي دیگر مانند کفر و ایمان، قدم و حدث، وحدت و کثرت یک زنجیرة موازي گسترده شده و با تمامی تقابل

نما در دیوان دو شاعر دهد و علت بروز حجم بزرگی از ترکیبات متناقضهاي دوگانه را تشکیل میاز تقابل
زبان که این آخري اشاره به رنگ، زبانِ بیرنگ بیزمان، همین است؛ ترکیباتی مانند: خاموشِ گویا، زمانِ بی

عرفانی حدیقه، بحث ادیان و بلندنظري عارفانه است که ةیکی از موضوعات عمدماهیت خود شطح دارد.
در نظر عارف کامل، ادیان و مذاهب یکسانند رسد.عربی، عطار و موالنا به کمال میبعدها به ویژه در آثار ابن

یحی قائل نیست. یعنی دین اسالم با بت پرستی یکسان است و کعبه و بتخانه و صمد و و براي هیچ یک ترج
ۀدرستی که آن را اساس همةعربی به عقیداست. ابن»وحدت وجود«مذهب هصنم یکی است و این الزم

گوید:داند، اشاره کرده، میعقاید می
1قدوهعتقدت جمیع ما عأو أنا اإلله عقائداً  یعقد الخالئق ف

کند و الوهیت را در جایگاه خود پس در نگاه او عارف کسی است که در کثرت، به وحدت نظر می
حالِ سنایی ).349: 1365(عفیفی، شودخدایان معبود، پرستش میۀنهد که در صور همیعنی در واحدي می

ها باور دارم.یعنی مخلوقات، درباره خدا عقاید مختلفی دارند اما من به همۀ آن اعتقاد-1
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وحدت ادیان را چنین بیان ۀفلسفعربی است. به عنوان نمونه به طور مجملنیز تا حدودي شبیه به حالِ ابن
کند:می

وحده ال شریک له گویانکفر و دین هر دو در رهت پویان 
)1381 :79(

توان نمایی است که مییکی شمردن و یکسان دانستن کفر و ایمان یا کفر و دین از مفاهیم متناقض
تأثیر نبوده ي وي با ریا و ریاکاري در بیان چنین مفاهیمی بیگري سنایی و مبارزهمتیگفت دو عامل مهم مال

هاي بین مذاهب و ها و جدالاست. به نظر برخی از عارفان، عاشق مذهب خاص خود را دارد. آنها تفاوت
واهان رسیدن به گویند که کافر و مؤمن، مسلمان و مسیحی همه خدانند و میهاي گوناگون را بیهوده میفرقه

کنند.حقیقت و وصال یارند و اختالف آنها در راه و مسیري است که انتخاب می
1تجرید-3-1-2-2

کرداري است که در آن سخنور، خویش را -، یک نوع پارادوکس روانی»خود دیگرانگاري«یا » تجرید«
اي سخن بگوید که گویی با دیگري نهپندارد و با این خویش دیگر انگاشته یا دربارة آن به گوکس دیگري می

او جدا شده » فرامن«شاعر از » من«). یا به عبارتی دیگر 314: 1382گوید (راستگو، یا دربارة دیگري سخن می
کند. از آنجایی که این فرآیند خالف عرف عقلی است ما گیرد و با او ارتباط برقرار میو در مقابل او قرار می

هاي سنایی، صنعت تجرید  به حساب آوردیم.  در ادب فارسی و در سروده» آمدخالف«آن را زیر مجموعۀ 
نامند که در می2»خطاب النّفس«شود و صورت مستقیم را تقسیم می» غیرمستقیم«و » مستقیم«به دو بخش 

گوید اما در روش غیرمستقیم شاعر صنعت شود و به طور مستقیم، با وي سخن مینقش منادي ظاهر می
را با استفاده از تخلّص خود به کار می گیرد، مانند ابیات زیر:تجرید

من آن ذاتم که او از نیستی جان و روان دارداگر ذاتی تواند بود کز هستی توان دارد
وگر هستی بود ممکن که کم از نیستی 

باشد
نشانیها نشان داردمن آن هستم که آن از بی

)1381 :87(

اول شخص).=اقعی مورد انتزاع، خود شاعر است (در این بیت شخصیت و
عقل را قربان کن اندر بارگاه مصطفا سنااي سنایی گر همی جویی زلطف حق

)53(همان: 
سوم شخص). در =در این بیت شاعر صنعت تجرید را با استفاده از تخلص خود به کار گرفته است (

موصوف دوم از موصوف اول که عبارت است از انتزاع شخصیت عربی ضمن تأکید بر انتزاع حالیکه ابن

1 - Abstraction
2 - Conversation of self
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توان به دهد و میهایی بیش از خطاب النّفس از صنعت تجرید بدست میخیالی از شخصیت واقعی، صورت
هاي او مبتنی بر اتحاد متکلم و مخاطب است:گوییترین ساختارهاي شطحاین نتیجه رسید که یکی از مهم

کَما جاء فی الشَّرعِ المبینِ فَعودي إذ هی عینُنافذاتی ذات الحقِّ
)2007 :152(

آمیزيحس-3-2
یکی از وجوه برجستۀ اداي معانی از رهگذر صور خیال، کاري است که نیروهاي تخیل در جهت 

به یک حس را به حس دهد، یا تعبیرات و لغات مربوط توسعۀ لغات و تعبیرات مربوط به یک حس انجام می
خوانند و معادل میSynaesthesiaاي است که ناقدان اروپایی آن را دهد و این مسألهدیگر انتقال می

یاد » تبادل الحواس«یا » الحس المتوازن«حسامیزي در زبان فارسی است. در ادب تازي از این شیوه با تعابیر 
ها حس بینایی است که رنگ، زي پرامکان ترین حس). در قلمرو حسامی148و 86: 1984شده است (وهبه، 

اند و در پذیرفتهرا می» آواز روشن«مهمترین عنصر ادراکات این حس است. چنانکه در زبان ادبی قرن چهارم 
-274: 1366کدکنی، کنند (شفیعیرا با شوخی و استهزاء تلقی می» جیغ بنفش«زبان شعري قرن چهاردهم 

271.(
هاي حواس پنجگانه به توان یک نوع پارادوکس گفتاري دانست که در آن وابستهحسامیزي را می

ست و دومی حسی. براي اند یا اولی عقلیرسند. البته از دو سویۀ حسامیزي، یا هر دو حسیهمسازي می
از نمونۀ جالبی » عقل سرخ«اند، اما ترکیب ، هم سکوت و هم سبز، حسی»سکوت سبز«نمونه در ترکیب 

بندي، حسامیزي را ترین تقسیم). در ساده243: 1387دهد (فوالدي، حسامیزي نوع دوم را به دست می
است که از آمیزش دو حس مختلف با هم مثل 1»هماهنگی افقی«توان بر دو نوع تقسیم نمود؛ نوع اول: می

گویند که دو محسوس با آن افقی میروي به آید و از این(شنوایی و بویایی) یا (بینایی و چشایی) به دست می
گوید:شوند. بر این پایه، سنائی میهم ترکیب می

دارزور ماندي روزهگر غذاي تن شدي بیلفظ شیرینش غذاي جان ما شد بهر آنک
)1381 :144(

به الفاظ نسبت داده شده است که نوعی تصویر پارادوکسی » چشیدن«در این بیت حس چشایی یعنی 
مچنین در بیت زیر از ابن عربی:          است. ه

فَنَحنُ سکُوت والهوي یتکَّلَم تُکلِّم منّا فی الوجوه عیونُنا      
)2007 :415(

1 - Correspondance  norizontale
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آمیزي ها است که گفتار را به حس بینایی نسبت داده است. نوع دیگر حستناقض در سخن گفتن چشم
آمیزي تنها به ترکیب دو حس بسنده نشده گاهی شود. بدین معنا که در حسخوانده می1»هماهنگی عمودي«

گانه دارند، به حوزه واژگانی که دال بر شود که شاعر معانی واژگانی را که داللت بر حواس پنجدیده می
ور حسی و کند و به کمک تصویري که این ترکیب در ذهن خلق نموده بین اممفاهیم انتزاعی است منتقل می

زند. وي براي نزدیک شدن بهتر مضمون سروده خود به ذهن خواننده و براي مفاهیم عینی و انتزاعی پیوند می
بخشد، یعنی صفات محسوس را براي امور معقول و انتزاعی مبالغه در توصیفات، آن را تجسیم و تجسید می

ي و عالم روحی است. در این رابطه سنایی آمیزي عمودي ارتباط بین عالم مادگزیند. به طور کلی حسبرمی
گوید:می

در هواي مهر جانان پاکبازي کن ببازتلخئی       جان شیرین بر بساط عاشقی بی
)1381 :256(

در این بیت نیز حس چشایی به جان نسبت داده شده است که عقالً غیرممکن است، یا در بیت زیر از 
عربی:ابن

نَۀُ األحوالِ أفصقفألسناط ح مفهو ی الذّکی القلب عسملَها ی
)2007 :432(

ها است که حس شنوایی به آن نسبت داده شده رسد شنیدن قلبآنچه غیرطبیعی و تناقض به نظر می
آمیزي عربی و سنایی نسبت به حسآمیزي افقی در دیوان ابناست. تحقیق نشان از آن دارد که تصاویر حس

آمیزي افقی، بیشتر اعضا مخصوص حواس پنجگانه را به عربی در حسمودي بسامد باالتري دارد که ابنع
دهد مثالً در بیت زیر:جاي یکدیگر قرار می

جرِي فَکُنت کَفاقدیت الصدي یرأدعوت بِه حتَّی إذا ما استَجاب لی
)146(همان: 

که سنایی امور و عناصري که به بینایی را با هم ترکیب نموده  حال آندر این بیت دو عنصر شنوایی و 
سراید:کند آنجا که میشوند را با هم ترکیب میواسطۀ این اعضا و حواس درك می

همه الفاظ شیرینش مالیک بر بصر بندداگر یک چندکی بخت سنایی به بگردد پس
)1381 :86(

به الفاظ نسبت داده شده است که نوعی تصویر پارادوکسی »چشیدن«در این بیت حس چشایی یعنی 
است.

1 - Correspondance  verticale
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بنابراین اگر بپذیریم که پارادوکس در مفهوم کلی آن عبارت است از هر بیانی که مخالف عرف و 
نماهاي بالغی نمایی قرار داد و آن را یکی از اقسام متناقضتوان حسامیزي را در مقولۀ تناقضمنطق باشد، می

انست. زیرا از نظر عقل و منطق امکان ندارد، آنچه مربوط به یک حس است با حس دیگر ابراز شود.و ادبی د
بعدآمیزي-3-3

بایدبپذیریم،راتعریفیچنینباشیمناچارکهآنبی. طبیعتتقلیدازاستعبارتشعرکهبرآنندگروهی
اینمیان. ازاندجستهسودآفاقیعناصرازمیرالضمافیبیاندرنیزشاعرانترینانفسیحتّیکهکنیماقرار

در این گفتار، قصد آن است تا . ، دو عنصر زمان و مکان در شعر شاعران ما نمود فراوانی یافته استعناصر
- گیري از این دو عنصر به وجود میو کاو در شگرد شعري پرداخته شود که با بهرهبراي نخستین بار به کند

- ناهمۀنامیم. در بعدآمیزي همواره دو سویمی» بعدآمیزي«آن را » میزيآحس«ز اصطالح آید و ما به پیروي ا

-سنایی«دارد،سابقهکمابیشفارسیشعردربعدآمیزيشوند. ساز میاي همخوان وجود دارد که به گونه

دستی توانا دارد. باره مانند سایر موارد،نیز که طی زمان و مکان را در سلوك شعر دیده است، در این»غزنوي
او در بیت:

من چو گوهر صدف نهاد سرا شب بسان سیاه گون دریا
)1368 :342(

که » دریا«است و زماني بعد که وابسته» شب«میان » شب بسان سیاه گون دریا«در کاربرد ترکیب 
هاي سنایی ت به سرودهعربی نسببعدآمیزي در شعر ابنبرقرار کرده است.تشبیه، نسبت مکاني بعد وابسته

توان از آن به عنوان ویژگی سبکی او یاد کرد مانند بسامد باالیی دارد و چنان تعدد و تنوع یافته است که می
بیت زیر:

وزاحینمعند ،استالمی، أوانیأتسعتَجِراتم نَ إلی التِّطواف
)1981 :32(

باشد. توضیح اینکه قید نی است داراي معنی زمان میکه یک بعد مکا» عند استالمی«در این بیت، 
ي ضمنی آن به زمان، هرچند به طور دقیق مشخص نشده است، نشان از و اشاره» عند إستالمی«مکانی 

» إستالم الحجر«در اینجا » إستالم«آیند؛ زیرا منظور از می» أوانس مزاحمات«آیرونی دارد و آن زمانی است که 
سودن به حجراألسود در مناسک حج است. پس مکان، کعبه است.ي دستاست که لحظه

گیري:نتیجه-4
یابیم:از پژوهش حاضر به نتایج ذیل دست می

آمیزي و دیگر ترفندهاي شعري است.انگیزتر از استعاره، تشبیه، کنایه، حسنما شگفتمتناقض
وجود، وحدت ادیان، انسان وحدتهاي عرفانی عربی و سنایی با تجربههاي ابننما در سرودهمتناقض

نفی تنزیه و تشبیه محض خداوند و عناصر نوافالطونی (حقیقت محمدیه) و سکر مرتبط است.کامل،
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هاي عارفانه. در هاي شاعرانه متأثر است و گاه از تجربهنما از تجربههاي سنایی گاه بیان متناقضدر سروده
ر است تا اندیشۀ عرفانی.نماي شاعرانه زیبایی بالغی آشکارتمتناقض

سنایی بیشتر در اشعار زهدي، قلندرانه، عارفانه و اجتماعی خویش به بیان نقیضی روي آورده است و 
نما در قصاید زهدي و اجتماعی، غزلیات عرفانی و قلندرانه و بسامد ترکیبات، تصاویر و مفاهیم متناقض

گویی، وسعت با استفاده از ترفند شاعرانه تناقضهاي شعري دیگر اوست. سناییرباعیاتش بیشتر از قالب
خیال، طرز تفکر، دامنۀ وسیع احساسات و عواطف و مهارت خود را در بیان آنها به خوبی نشان داده و با 
استفاده از این شیوه در جهت برجسته کردن معانی، خلق مفاهیم جدید، ایجاد زیبایی در کالم، برانگیختن 

نما را در شعر سنایی یکی از توان کاربرد متناقضنهایت بهره را برده است و میشگفتی و تعجب خواننده 
هاي مهم سبک وي به شمار آورد و او را پیشرو شاعران دیگر در این زمینه دانست.ویژگی
هاي بیان عرفانی را رواج توان گفت پس از آنکه سنایی شعر را در خدمت عرفان به کار گرفت و شیوهمی

نما نما در آثار شاعران فارسی و تازي زبان رو به فزونی نهاد و شاعران، متناقضمد سخنان متناقضبخشید بسا
را براي بیان تجارب هنري و شاعرانه نیز به کار بردند.

هاي سنایی از نظر زبانی مربوط به ترکیبات اسنادي و أُکسی هاي به کار رفته در سرودهبسامد پارادوکس
رسد.عربی این کمیت در ترکیبات وصفی و میان دو جمله به نهایت میدیوان ابنباشد و در میمرون

نماها در جمله به کار رفته و بقیه به شکل % متناقض90یابیم عربی درمینماهاي ابنبا بررسی متناقض
به ترکیب توان تأویل نماهایی که در جمله به کار رفته را نیز می% متناقض20ترکیب آمده است، البته حدود 

عربی در قالب ترکیب و بقیه در قالب جمله است.نماهاي ابن% متناقض30توان گفت کرد که در مجموع می
استفاده فراوان از تناقض و ترکیبات متناقض تکرار شده و همچنین گنجاندن مباحث نقیض عرفانی و 

نما به عنوان یک ترفند ادبی آگاه ضدهندة این امر است که آنها از متناقکالمی در آثار این دو شاعر نشان
اند. به خصوص این امر در مورد صفات هاي خود استفاده کردهبودند و آگاهانه از آن در خدمت اندیشه

- دهد آنها از متناقض به عنوان یک فن بدیعی آشنا بودهخداوند بیشتر مشهود است. دلیل دیگري که نشان می

-گیرد  زبانشان به شکل متناقض نمود میحیات صوفیانه به خود میکه هنگامی اشعارشان شکل شطاند؛ این

تواند آن را بیان تواند مطالبی را بیان کند که با هیچ وسیله و ابزار دیگري نمییابد. بنابراین شاعر با تناقض می
کند.
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ياجتماعی (دوري از وطن) در شعر سهراب سپهر- نوستالژي فردي 
دکتر سید کاظم موسوي

بیات فارسی دانشگاه شهرکرددانشیار زبان و اد
اعظم همتی

دشهرکرشهرستان 2دبیر آموزش و پرورش ناحیه 
چکیده

هاي دست نوستالژي اصطالحی، براي بیان دوري و دلتنگی، بیانی براي بازآفرینی و بازتولید اندیشه
ناخودآگاه جمعی و هاي نامرئی در خودآگاه، ها و بازنمود کششها و جاذبهفرورفتن در عمق اندیشهنخورده،

ۀ توان شاخاما می.هاست. نوستالژي را معموالً به دو دسته ي فردي و اجتماعی تقسیم کرده اندفردي انسان
دوري از هاي این نوستالژيکه یکی از زیرمجموعهافزودآنبهاجتماعی–دیگري با عنوان نوستالژي فردي 

در شعر اجتماعی–تالژي غربت از دیدگاه فردي غربت است. در این پژوهش به بررسی نوسوطن و غم
به صورت او این نوع نوستالژي در شعر که استشدهو به طور خالصه مشخص سهراب سپهري پرداخته

گرابودن گرا و آیندهو گذشتهوطن مادي ،وطن قومی و ملی،وطن ازلی و وطن آرمانی نمود پیداکرده است
است.اندهشهر را به اثبات رسنوستالژي آرمان

سپهريسهرابوطن،ازدورياجتماعی،–نوستالژي فردينوستالژي،شناسی و ادبیات،روانها: کلیدواژه
مقدمه

که ریشه در -هاي ذهنی و تخیالت خودشاعران و نویسندگان براي آفرینش آثار ادبی و هنري از صورت
اي براي کنند و بدین گونه زمینهمتازي خلق میگیرند و آثار ادبی و هنري مکمک می-ناخودآگاه افراد دارد

آورند.شناسی و ادبیات فراهم میپیوند علم روان
باز در شعر شاعران و آثار رها دارد و از دییکی از موضوعاتی که ریشه در ناخودآگاه جمعی و فردي انسان

روزگاران و یدن به آن خوردن بر دوران گذشته یا آرزوي رسنویسندگان و هنرمندان رایج بوده؛ حسرت
که در ذهن انباشته شده استکه همان خاطرات کودکی است، بازیابی و بازآفرینی خاطرات خوش گذشته 

گویند.نوستالژي میبه این نوع یادآوري همراه با حسرت و اندوه، امروزه
ر ساختاري و نوشتاري نیز کنند. از نظگرا تقسیم میگرا و گذشتهنوستالژي را از نظر زمانی به دو نوع آینده

شود. در نوستالژي آنی نویسنده، لحظه یا لحظاتی را از گذشتۀ خود ترسیم به دو دستۀ آنی و مستمر تقسیم می
کند اما در نوستالژي مستمر،شاعر یا نویسنده در سراسر اثر خویش به گذشتۀ خود می پردازد.از نظر نوع می

توان شاخۀ دیگري با عنوان کنند که البته میدي و اجتماعی تقسیم میهم معموالً نوستالژي را به دو دستۀ فر
افزود و در همین خصوص، یادآوري خاطرات خوش کودکی از نمودهاي آنبهاجتماعی-نوستالژي فردي

این نوع نوستالژي است.
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اي ههاي سریع تمدن و صنعت است. فناوري و پیشرفتهاي بروز این نوستالژي، پیشرفتیکی از علت
ها، صنعتی در کنار رفاه و آسایشی که براي نوع بشر به همراه آورده است، خواه ناخواه؛ بخشی از دلبستگی

ها را در مواجهه با تمدن، بیشتر هاي انسانی را در خود فروبرده و انسانعواطف، گذشته، مقدسات و ارزش
و تنهایی، به گذشتۀ خویش پناه دچار وحشت کرده و باعث شده است که آنان براي غلبه بر این وحشت 

هاي روحی و روانی شاعران، از عوامل دیگر ببرند و از آن با حسرت یاد کنند. البته مشکالت فردي، ویژگی
) 160: 1387آباد،(عالی عباساین غم غربت در شعر معاصر است.روي آوردن

مهم ادبی جهان ،بلکه از دیرباز یکی از مایۀ بسیاري از آثار این حس و یا به تعبیري نوستالژي،نه تنها درون
هایی دارد. است. البته نمود این حس در شعر گذشته با شعر معاصر تفاوتهاي رایج شعرفارسی بودهموتیف

این حس رااما در شعر معاصربیان شده استبیشتر در قالب دوري از وطن ، مثالً در شعر کهن این حس 
فروغ فرخزاد . در همین راستا،می بینیمیا لحظات خوش زندگیبیشتر در قالب حسرت بر دوران کودکی

توان دید. البته این حس در میاوشعارابه نحو بارزي در رایکی از شاعرانی است که تجلی حس نوستالژیک
شود. از آنجا که این موضوع با خوردن بر دوران کودکی ظاهر میشعر فروغ فرخزاد، بیشتر به صورت حسرت

اند که بررسی حس تش چندان مورد توجه قرار نگرفته است، نگارندگان این مقاله نشان دادههمۀ اهمی
نوستالژیک در شعر معاصر به صورت عمومی و در شعر فروغ فرخزاد به صورت خصوصی جایگاه خاصی 

غ در مورد نوستالژي در شعر فرودارد و الزم است که تحقیق بر آن جدي گرفته شود. با این توضیح که
هایی که در مورد کودکان،نوجوانان و صورت اخص، تحقیقی صورت نگرفته است ولی در کتابفرخزاد،  به

یا آثاري که در مورد این شاعر بزرگ نوشته شده،بسیار کوتاه و گذرا به این موضوع اشاره شده است که از آن 
« آباد ومقالۀاز یوسف عالی عباس» غم غربت« مقالۀ،از سیروس شمیسا» نگاهی به فروغ فرخزاد«:اندجمله

ازمهدي شریفیان.»بررسی فرایند نوستالژي در شعر مهدي اخوان ثالث و نیمایوشیج
این پژوهش با عنوان نوستالژي دوران کودکی در شعر فروغ فرخزاد و با تکیه بر آثار کامل این شاعر به 

هاي شعر فروغ وارهالژي،به بررسی کودكاي تألیف گردیده و در آن، ضمن آشنایی با نوستروش کتابخانه
که این صورتی باشد،به روشی متفاوت پرداخته شده است به تواند بازتابی از نوستالژي شعر اوفرخزاد که می

ازتواندحس دلتنگی، هم مربوط به ناخودآگاهی فردي و هم در ارتباط با ناخودآگاهی جمعی است؛ یعنی می
باشد.با توجه به اینکه بخش اعظمی از آثار فروغ فرخزاد بازیافت اجتماعی-يهاي نوستالژي فردزیرمجموعه

صورتی نوستالژي دوران کودکی و گذشتۀ اوست، نوستالژیک بودن این شاعر را نیز به اثبات رسانده است به 
آل و آرمانی او یافت.توان در دنیاي ایدههایش را میوارهکه بازیابی  دوران کودکی و کودك

ادبیات و ن شناسیروا
فرایندهاي روان شناسی عبارت است از مطالعه«شناسی و ادبیات با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارندروان

توان براي مطالعه ادبیات از آن سود جست. چه روان انسان بطن تمامی علوم کامالً بدیهی است که می.روانی
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شناخت ناخودآگاه وانگیزه ي حالت هاي روحی و ) از آنجا که بررسی و 140: 1381(یونگ، »هنرهاست.
شناسی است و چون شاهکارهاي ادبی محصول روان ناخودآگاهی فردي روانی شخصیتی انسان، موضوع روان

جاست که اهمیت شناسی صورت می گیرد و از همینو جمعی هنرمند است تحلیل آثار هنري بر مبناي روان
شناس بزرگ ،آثار هنري و ادبی را از نظر یونگ، روان« می شود. شناسی و ادبیات پدیدار روانۀ رابط

ساختارهاي همگانی روان به سه دسته یا سه گروه تقسیم می کند:
تر ) آثاري که بارزتر و گسترده2هاي خاص اجتماعی است. ) آثاري که بازتاب زندگی هنرمند در گروه1

هاي بشري ترین آرزوها وناکامیترین و ژرف) آثاري که از عمیق3شده و نیازهاي گروه را انعکاس می دهند. 
هاي ژرف ناخودآگاهی جمعی است که نه تنها فرد را به گوید که خاستگاه آثاري از این گروه الیهسخن می

)76: 1374یاوري،.»(روزگار او پیوند می دهد بلکه او را با آنان یگانه می سازدجامعه و افراد هم
همان گونه که در مطالب ذکر شد نوستالژي یک اصطالح روان شناسی است و به طور کلی رفتاري است 
که ریشه در ناخودآگاه فردي و جمعی انسان ها دارد .هر گاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند و با 

لذت شود، درحقیقت دچار نوستالژي مرور آن دچار نوعی حس دلتنگی و یا حتی غم و اندوهی توأم با 
تنها باعث ارتباط گردیده حال اگر این دلتنگی در آثار هنرمندان، شاعران و نویسندگان نمود پیدا می کند نه

توان به خود با ادبیات بلکه موجب پیوند علم روان شناسی و ادبیات می گردد.از عوامل ایجاد آن در افراد، می
گوستاویونگ روان را به دو بخش تقسیم می کند: بخش کرد.کارلدارد،اشارهیروان-روحیۀ مواردي که جنب

ناخود آگاهی، « اول الیه هاي خودآگاه ذهن و بخش دوم الیه هاي ناخودآگاه ذهن نامیده می شوند.به نظر او 
)26: 1372(یونگ، » به بخش فردي و جمعی تقسیم می شود.

ند که الیه هاي بسیار ژرف تر و عمیق ناخودآگاهی را در ناخودآگاهی شخصی به پوسته اي نازك می ما
)43: 1366(جونز، » ناخودآگاهی فردي (شخصی) معادل ناهشیاري فروید است.«میان گرفته است. 

هم کوفته است که ذهن رشده و دزدههاي واپسناخودآگاهی فردي همان آرزوهاي ناکام، خواسته«درواقع
دم نیاز به آنها ، به ناخودآگاه فردي می راندشان تا اگر روزي به آنها نیاز داشت آیند بودن یا عبه دلیل ناخوش

: 1372(کزازي، » در دسترس باشند. محتویات ناخودآگاهی شخصی بر اساس تجاربی شخصی فراهم می آید.
69(

ترین مسائل ناخودآگاه جمعی بخش دیگري از ضمیر ناخودآگاه است. کشف این ناخودآگاه از اصلی
یونگ خالف فروید به خودجوشی طبیعی ناخودآگاهی در هر فرد و «کاوي یونگ است. طرح شده در روانم

آدمی قائل است، وجود مخزن عظیمی از خاطره هاي تاریخی را باور دارد که همان حافظه یا یاد همگانی 
) 168: 1381(الیاده، » ن رسوب کرده و باقی مانده است.است که جوهر تاریخ سراسر بشریت در آ

هاي درونی بشر ها و خواستهها، خواهشهاي بشري، غریزهناخودآگاهی جمعی شامل تمامی خصلت
توان بر آن بود که آنچه را که یونگ می«عمیق ذهن نهفته شده است. ۀ شده و در این الیاست که بر هم انباشته
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و فشرده و گرد آمده است، آنچه در بشریت است که در هر کس فرۀناخودآگاه جمعی خوانده است، هم
درازناي زمان بر آدمی گذشته است. اگر این ناخودآگاهی شکل پذیرد و کالبد انسانی بیابد، انسان جمعی 

یک یا دو ة خواهد شد که بر کنار از جنسیت، جوانی و پیري، زادن و مردن است. او انسانی کهن به انداز
)70: 1372(کزازي، » هاست.همیلیون سال است که رویاهایش، رویاي سد

نوستالژي 
(nosto)یا (nostos)یونانی ة نوستالژي برگرفته از دو ساز«واژه اي فرانسوي است. (nostaligia)نوستالژي 

» به معنی درد، رنج ، آرزو و حسرت است.(log)ویا (algia)، (algos)گشت و زبه معناي زادبوم یا با(nost)یا 
(http://www. britannica  . com/ dictionary book)

احساس رنج و حسرت نسبت به آن چیزي است که «واژه ي نوستالژي در فرهنگ آکسفورد به معنی 
» حسرت«سخن این اصطالح با عنوان ة ) در فرهنگ فشرد137: 290حییم،(» گذشته و از دست رفته است.

خوردن و تأسف داشتن یا نداشتن چیزي، دریغنوستالژي به معنی اندوه، ناراحتی از نبودن«مشاهده می شود و
گونه معنی و تعریف ها اینبه طور کلی این واژه در فرهنگ)1: ج 1382(انوري، » به کار برده شده است.

اندوهگینی و گرفتگی روحی به علت دوري از سرزمین مادري و درد وطن. آرزوي چیزي که « شده است:
اجتماعی -تنگی به سبب دوري از وطن، دوران کودکی، اوضاع سیاسیکسی از گذشته به یاد داشته است. دل

غالباً به غم هاي درخشان، معناي این واژه در زبان فارسیدر گذشته و یا دلتنگی حاصل از یادآوري گذشته
، 1368. باطنی،1375(آشوري، » ) و حسرت گذشته ترجمه کرده اند.Homesicknessغربت و احساس غربت (

ذیل واژه)
در اصطالح ؛ نوستالژي یک احساس طبیعی،  عمومی و حتی غریزي و فطري در میان نژادهاي گوناگون 

ۀ و به طور کلی تمامی انسان هاست. به لحاظ روانی، زمانی این احساس تقویت می شود که فرد از گذشت
ا واصوالً تمام زندگی هها ، دانشگذشته[ اي] که عبارت است از انبوه تصاویر، تجربه«خود فاصله می گیرد. 

)  14: 1384(مصفا، » ما عبارت است از گذشته. تمام ذهن ما، زندگی، روابط و رفتار ما ریشه در گذشته دارند.
نوستالژي نوعی حس دلتنگی، «با توجه به مطالب بیان شده می توان  تعریف جامعی از نوستالژي ارائه داد: 

نخورده (فطرت ازلیت، اصالت) بازنمود هاي دستاندیشهیادآوري خاطرات از طریق تداعی، باز تولید
ها (عشق) و بازگشت ها و جاذبههاي نامرئی (بازگشت به سادگی)، فرورفتن در عمق اندیشهوبازیابی کنش

هاست که به خاطر دور شدن به حقیقت و واقعیت نهفته در خودآگاه و ناخودآگاه فردي و جمعی انسان
، فراموش و مدفون شده باشند و انسان در حسرت و آرزوي بازگشت به مکانی و زمانی ممکن است

»آنهاست.
انواع نوستالژي 
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مفاهیم نوستالژیک ازنظر تعداد به « از دیدگاههاي مختلف نوستالژي را به انواع گوناگونی تقسیم نموده اند.
هر نوع قالب شعري را شکل گرفته اند که قصیده یا » جمعی ، اجتماعی«و » فردي«کلیِ ۀدو زیر مجموع

دیگري با عنوانۀ) اما با توجه به این پژوهش شاخ1396: 1380(صفوي،» تحت تأثیر قرار می دهند.
نوستالژیک؛دیگرانواعمجموعهسهاینگفتتوانمیالبتهفزود.اآنبهتوانمیاجتماعی–فردينوستالژي

یکدارند؛یعنیمتقابلبایکدیگرارتباطیانواعاینوگیرددربرمیرا»اگرآینده«و»گرهگذشت«،»آنی«،»مستمر«
گرا و یا به طور کلی فردي و اجتماعی و گرا و آیندهداراي نوستالژي مستمر یا آنی یا گذشتهتواندمیاثرهم

باشد.اجتماعی-فردي 
نوستالژي فردي

صی نویسنده و یا شاعر است .شاعر در نوستالژي فردي بیانگر اندوه فردي و شخ«بندي در این تقسیم
دارد. مثل اینکه شاعر در اندوه دیگران را با خود همراه نمی،دهی این رشته از گفتارها و نوشتارهاشکل

هاي خویش گذشته غمگنانه می سراید و اگر از شخص دیگري یاد می کند آن فرد، بی شک لحظات و داشته
یی که ناخودآگاه رفتاري است فردي، این نوع نوستالژي مربوط به (همان) از آنجا» معشوق او خواهد بود.

ناخودآگاه فردي شاعر یا نویسنده می شود. 
نوستالژي اجتماعی

در نوستالژي اجتماعی، آنچه را که شاعر یا «بندي اندوه و درد بین همه مشترك است. دراین تقسیم
شود که ایشان را اي میاي یا جامعهبه مردم منطقهها و دردهایی است که مربوط کند ،غصهنویسنده مطرح می

ناخودآگاهی جمعی قرار ة ) یا دردي است همگانی که در حوز1395: 1376(انوشه، » خاطره کرده است.آزرده
الگوها و یا بیان شود. مثل: بازگشت کهنها دارد و مربوط به همگان میگیرد که شاعر بازگشتی به گذشتهمی

جتماعی جامعه و ... به طور کلی شاعر در این نوع نوستالژي حسرت مشترکی را بیان می ا-دردهاي سیاسی
.کند

اجتماعی–نوستالژي فردي 
درناخودآگاهریشهکهاستانسانجمعیاندوهبیانگرهموفردياندوهر بیانگهماجتماعی–فرديۀ شاخ

داشتهخودکههاییوگذشتهخودفرديناخودآگاهبهنویسندهیاشاعردارد.ابتدافردوجمعیِفردي
شاعر یا به عبارتی دیگر.شودسپس از ناخودآگاه فردي به ناخودآگاه جمعی کشانده میوکندمیاست،رجوع

از ناخودآگاه فردي به ناخودآگاه جمعی که بین همه ي انسان ها مشترك است، گریز می زند. نویسنده
نوستالژي در شعر فارسی

از موضوعات شعري به شمار می آید که بسیاري از تصاویر شعري، عاطفی و احساسی را نوستالژي یکی 
هاي گیرد. شعر نوستالژي، شعري عاطفی ،احساسی است و از این جهت می تواند از زیر مجموعهدر بر می

جهان ادبیات غنایی به شمارآید. این حس دلتنگی وحسرت ،نه تنها درونمایۀ بسیاري از آثار مهم ادبیات 
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شاعران دورة «قرارگرفته است، بلکه از دیرباز یکی از موضوعات رایج شعر فارسی است. به طور مثال؛ 
سلجوقی بر شاعران دورة محمودي حسرت می خورند و شاعران دورة محمودي با حسرت از شاعران دورة 

دادن یکی از ر ازدستهاي خانوادگی که شاعران د) یا مثل مرثیه124:1376شمیسا،»(کنند.رودکی یاد می
سرودند. (خاقانی در سوگ فرزند و همسر). در شعر فارسی این احساس به اعضاي خانواده خود می

هاي گوناگون مثل : تنهایی، گذر عمر ، دوري از وطن، دوري از یار و دیار، حسرت دوران کودکی صورت
ترده داشته است. ازویژگی هاي محتوایی ،جوانی و ... نمود پیداکرده است و در شعر معاصر نیز بازتابی گس

توان به نگاه تازه به طبیعت و شود،عالوه بر موارد باال میشعر معاصرکه تفکرات نوستالژیکی در آنها دیده می
گیري اجتماعی، استفاده از نمادها در طرح مسائل اجتماعی، انعکاس فضاهاي طبیعی و رنگ جهان، جهت

و بازگشت به گذشتۀ خویش اشاره کرد. این افسردگی و دلتنگی یک حالت محلی ، نوعی افسردگی و دلتنگی
ترین محتوایی که در نوستالژي  شعر معاصر بازتاب داشته است و جنبه ي احساسی و روانی است.بیش

عاطفی شعر این دوره را قوي کرده ، حس دلتنگی نسبت به دوران خوش کودکی است که در شعر فروغ 
ن شده است.فرخزاد به خوبی بیا

نوستالژي در شعر فروغ فرخزاد
توان دید. شعر او در ها را در اشعار او به وضوح میگونه دردها و حسرتفرخزاد از شاعرانی است که این

شود. هاي فردي است و دیگر اینکه مدام با واقعیت هماهنگ میکننده ي شورها و عاطفهمرتبه نخست بیان
شود نه تنها از ناخودآگاه فردي ناشی میهاست. شعر اوفردي و جمعی انسانهايواقعیت، واقعیتمنظور از

گیرد. این صدا و ا را دربرمیهانسانۀ بلکه بیانگر ناخودآگاه جمعی است و صداي او آنقدر رساست که هم
ر اندوه هاست . اشعار فروغ هم بیانگر اندوه فردي و هم بیانگهاي خاموش در وجود انسانپژواك نشانگر ناله

ۀ که در گذشتجمعی است، به طوري که ابتدا شاعر از خودآگاه به ناخودآگاه فردي و یادآوري رویدادهایی
کند و سپس از ناخودآگاه فردي به سوي ناخودآگاه جمعی که است، رجوع میدادهدور یا نزدیک براي او روي

ی براي دوران کودکی و یادآوري مکرر آن و شود. اندوه و دلتنگها مشترك است، سوق داده میبین همه انسان
در نهایت آرزوي بازگشت به آن دوران شیرین برگرفته از ناخودآگاه فردي و جمعی فروغ فرخزاد و از 

شود.اجتماعی است که در ادامه ي این پژوهش به آن پرداخته می-نمودهاي نوستالژي فردي 
نوستالژي دوران کودکی

هاست که رویدادها و حوادث گوناگون آن تا پایان عمر انسان در از خاطرهدوران کودکی؛ دورانی سرشار
ها احساسی از حسرت و ماند. شیرینی این خاطرات به حدي است که یاد آنناخودآگاه ذهن او باقی می

ها،هگیري این خاطرپدري به عنوان محل وقوع این رخدادها و شکلۀخان«کند.اندوه، در روح انسان ایجاد می
هایی از این دوره زندگی انسان از لحاظ غریزي و اي در تداعی آنها دارد؛ زیرا هر جايِ آن ، صحنهنقش ویژه
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» شود.اي از زندگی اوست که در کنار اعضاي خانواده سپري میفطري ،دوران تکاپو ، نشاط  است؛ مرحله
ام پایدار نیست.) اما این ای8(ایراندوست تبریزي،بی تا:

)کودکی نه تنها 9:1374(امین پور،» زندگی هر انسان بزرگسال است.ة ه عنوان نخستین دورکودکی ب«
کودکی شکلی از دیگربودن و «تواند حضور داشته باشد. پسمربوط به گذشته بلکه در زمان حال نیز می

الن همچنان و اند و بسیاري از بزرگساالگویی آن است. تمامی بزرگساالن زمانی کودك بودهاحتماالً شکل کهن
یک واقعیت است ة کنند. این افشا کنندو در جسم بزرگشان، خود را کودك احساس میهنوز کودك هستند

تواند، هویت راستین بزرگسالی را متزلزل کند؛ زیرا با یادآوري این که ،کودك بودن چگونه که هرگز نمی
توان گفت ) می25:1383کریمی ،»(یم شد.است، ما در تعیین مرزهاي بزرگسالی خود، بزرگساالن بهتري خواه

هاي شخصیت ،چه در سطح خودآگاه و ناخودآگاه ، چه در ها و مولفهالیهۀ ریشه ي هم«از دیدگاه فروید: 
دار کیفیت رشد دوران کودکی است. این کیفیت به تناسب چگونگی تحول سطح عاطفی و شناختی، وام

از یک سو و تفاوتهاي فردي، نگرش خانوادگی، الگوهاي » نبن، من، فرام«عناصر سه گانه ي شخصیت یعنی 
(احمدي، بنی » گیري مثبت یا منفی به خود گیرد.تواند جهتاز سوي دیگر، بستگی دارد و میارتباطی
) 959: 1366جمالی، 

کودك با امکانات «گوید : یونگ در باب تأثیر محیط خانوادگی در شکل و تکوین شخصیت کودك می
گیرد، محیط خانواده است و به مقتضاي شرایط آید و نخستین محیطی که در آن قرارمیبه دنیا میمادرزادي 

کند. ولی جوِ روح خانوادگی به میزان زیادي ، تحت تأثیر روحِ جسمانی و روانی با آن سازگاري پیدا می
انعکاسی از روح زمانه و آراء و ماند. اگر روح خانوادگیزمانه است. اما این تأثیر براي بسیاري ناآگاه باقی می

عقاید زمانه باشد سبب احساس امنیت و اگر با روح زمانه در تعارض باشد، سبب احساس نارضایتی کودك 
هاي پدر ومادر است. کودك ناخودآگاه شود. پس تأثیر محیط در رفتار کودك بیش از موعظهنسبت به دنیا می

آید. ولی اگر عی همبستگی جبرانی، میان کودك و محیط پدید میسازد؛ یعنی نوخود را با محیط سازگار می
آورد که نتیجه آن ، در رنجوي در درون ناخودآگاهی او بوجود مینتواند، این ناهماهنگی یک نوع روان

یرد. در نتیجه یک ارتباط نهانگ) وحالتی نوستالژیک به خود می7:1372(یونگ،» کند.بزرگسالی نمود پیدا می
اي از آن خاطرات تلخ و روانی میان این خانه و فرد و ساکنان آن وجود دارد؛ زیرا در هر گوشهروحی ـ

شود که فرد دیگر به آن دروان تر میشیرین نهفته است. این احساس وابستگی و ارتباط هنگامی عمیق
آن با حسرت یاد نکند تواند با بازگشت به دوران کودکی ازتواند دسترسی پیدا کند. پس انسان چگونه مینمی

و بر آن حسرت نخورد.
خورد فرخی سیستانی از شاعران اواخر قرن چهارم واوایل قرن پنجم، بر دوران جوانی خود دریغ می

گوید: ومی
)81:1377(فرخی سیستانی،» جمال وجوانی، دریغا جوانیمن اندر فراق تو ناچیز کردم«



7409 هامجموعه مقاله

قب به شهریار، در این زمینه چنین ناله سر داده است:محمدحسین بهجت تبریزي مل
جوانی رامنجستم زندگانی را و گم کردراکردم که جویم زندگانیجوانی شمع ره«

: 1368(شهریار، » به دنبال جوانی، کوره راه زندگانی راکنون با یادپیري آرزومندم که بگردم
359(

(AlfounsDollamartin)» دوالمارتینآلفونس«ور فرانسه در قرن معاصر به جهان، ازجمله کششاعرانازمیان

سال پس از انقالب کبیر فرانسه می توان اشاره کرد. او دوران کودکی و جوانی خود ؛ یعنی یک1790در سال 
را در آغوش طبیعت و در روستاي میلی سپري کرد. 

اند اند و در آغوش طبیعت پرورش یافتهداشتهشعرائیکه در کودکی با کوه و جنگل و دریا سر و کار«
دهد که در دوران نویسندگی همیشه در آستین ام، بعدها گنجی را تشکیل میدانند که رویاهاي شیرین آن ایمی

، »دره«نظیري چون: هاي بیروست که المارتین ، شاهکارها و منظومهو در دسترس استفاده است. از همین
» تاك و خانه«ۀ ) او در منظوم12(ایراندوست تبریزي،بی تا:» ... را سروده است.و » خزان«و » دریاچه«

رفته و دهد و به سوگ دوران کودکی از دستمتروك پدري نشان میۀ بار خود را به خاناحساس حسرت
نشیند.فقدان عزیزانش می

»استام بازگرداندهاي روح من! اکنون که دلتنگی، مرا به این بستر ای
کند؟اري بر دوش تو سنگینی میچه ب

اي داشتی، ببین!بیا و مکانی را که در آن زندگی شادمانه
اي روح درمانده ومحروم من

به من بگو، 
کنیرفته را زیر و رو میهنگامی که خاکستر عمر ازدست

بینیخالیت را باز میۀ یا خان
تن او بود اي از همچنان که حشرات بالداري غالف خود را که زمانی پاره

بینداي بیش نیست، باز میو اینک خاکروبه
)17(همان:» شود؟آیا هیچ اندوهی بر وجود تو مستولی نمی

هایی که از جور زمان بر چهاردیواري خانه وارد کند و آسیبرا بیان میاو تا پایان همین شعر، اندوه خود
است و اکنون کودکی و نشاط او بودهۀخانهاي دور،اي که در گذشتهسراید و از خانهاست  را میشده

هاي شعر مکتب شود، از ویژگیهایی که در شعر المارتین دیده میکند. ویژگیرفته، با حسرت یاد میازبین
هاي آن، همین بازگشت به دوران کودکی و یادکردن از آن دوران است. این رمانتیسم است. که یکی از وجوه

تأثیر فراوانی داشته است .خصوصا فروغ فرخزاد مکتب در شعر شاعران ایران 
نوستالژي دوران کودکی در شعر فروغ فرخزاد
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فروغ فرخزاد از شاعران معاصر ایران متأثر از مکتب رمانتیسم است که یادآوري خاطرات کودکی و 
وري همین ط«گوید: ترین مضامین اصلی شعر اوست. خودش میبازگشت به حال و هواي کودکانه از عمده

چیز جلبم چیز خیره شدم ، همهجا رفتم، در همهشود. به همهاي که در یک جنگل گم میراه افتادم، مثل بچه
) پس شاعر با 40: 1383(کریمی، » کرد تا عاقبت به یک چشمه رسیدم و خود را توي چشمه پیداکردم.

رسیدن به فردیت و کمال یابد؛ یعنی برايبازگشت به دوران کودکی در ناخودآگاهی ،خود را در می
یافت. (بازگشت به خود وخویشتن) باید به پاکی و معصومیت دوران کودکی راه

هاي زندگیش به ترین لحظهترین و ظالمانهشعر فروغ، شعر حسرت کودکی است؛ او در وحشتناك«
ۀان شیفتدید. چنگشت و در آینده جز زوال و تباهی چیزي نمیهاي پاك و روشن کودکی بازمیلحظه

ۀ انگیز دوران نوجوانی هم آن، جاذبهاي خیالمعصومیت و سادگی دوران کودکی بود که نوستالژي سال
توان گفت در شعر معاصر غم غربت و حسرت و دلتنگی دوران ) می25: 1384(آزاد، » گذشته را نداشت.

ها و تن سادگیرفهاي سریع صنعت، تمدن و فرهنگ و در نتیجه ازبینکودکی ناشی از پیشرفت
هاست. فروغ نیز بازگشت به صفاي کودکی را راه گریزي براي رهایی از دورویی و نیرنگ که معصومیت

داند و به دنبال یکرنگی کودکانه است:حاصل فرهنگ و تمدن جدید است، می
سوزم از این دورویی و نیرنگمی«

)469: 1384(فرخزاد، » خواهم.یکرنگی کودکانه می
آن «خیال کودکی است. فروغ در شعر هاي شاد و بیهاي زندگی در نظر فروغ، لحظهن لحظهزیباتری

کند. روزهاي کودکی، تنها روزهایی است که بر آن کودك به از دوران نوجوانی با حسرت یاد می» روزها
و نشان از زندگی تلخ،خبري گذشت. بازگشت شاعر به کودکی و یادآوري آن روزهاي شادشادي و بی

هاي کودکی یک معناي ضمنی اجتماعی هم یاد کردن  فرخزاد از سال«بار او در  سال هاي بعد دارد. اما رنج
،دریغ بر معصومیت شکست، معصومیت » سالگیپس ازتو اي هفت«و » آن روزها«مایه ي شعر دارد. درون
ن صنعتی، آدم پیچ و مهره مدرن و فرامدرۀماست در جامعۀمایه ي مسلط شعر و داستان زماناست.درون

(cog).در نتیجه شاعر با یادآوري 32: 1384(آزاد، » ماشین بزرگ است. هویتی ندارد و از خود بیگانه است (
گوید. این خاطرات چیزي است که فروغ نه رفته نیز سخن میدوران کودکی از معصومیت و پاکی ازدست

جا با او همراهند. فرخزاد همواره به یاد همهوقت و دردرهمهها را از خود جدا سازد بلکهتواند، آنتنها نمی
ها برایش هایی که اندیشیدن به آنکند، خاطرههاي آن دوران را در ذهن مرور میافتد و خاطرهام گذشته میای

بار است:حسرت
آن روزها رفتند«

آن روزهاي خوب
آن روزهاي سالم و سرشار
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هاي پر ازپولکآن آسمان
اخساران پر ازگیالسآن ش

هاي تکیه داده در حفاظ سبز پیچکها به یکدیگرآن خانه
هاي بازیگوش هاي بادبادكآن بام

)619: 1384(فرخزاد، » ها.هاي گیج از عطر اقاقیآن کوچه
هاي ناست ؛حسرت روزهاي سالم و آسما(nostalgia)زدگی شعر سرشار از حسرت و غربتاین تمامی 

گاهی رمز » سبز«دوران کودکی شاعر است . ۀ یادآور و تداعی کننده ي همان خان» خانه«پر از ستاره. 
دادن این است. او براي نشانخاطرات خوش است. فروغ از آن خانه و خاطرات خوش آن با حسرت یاد کرده
س، کلمات پولک، گیال«است.حس نوستالژیک به فضاسازي مناسب و کاربرد واژگان در جاي خود، پرداخته

بام، بادبادك، کوچه، اقاقی یادآور دوران کودکی شاعر هستند. کوچه در شعر فرخزاد، معموال با اقاقی همراه 
) 118:1376(شمیسا،» است و این دو با هم یادآور آن خاطرات هستند.

ان اي با ایوقدیمی گذشت؛ خانهۀهاي نوجوانی اودر آن خانبافیدوران خیالهاي شاد کودکی فروغ وسال
گونه است که یادآوري آن دنیاي پاك، زیبا پیچید. اینها که در کوچه میبلند و پرازگل و گلدان و عطر اقاقی

فروغ کودك بود، کودك زیست، کودك ماند و شعر و زندگی او ، «کند. گونه خاطرش را آزرده میو خیال
)25:1384(آزاد،» است.شعر معصومیت و پاکی و پاکدلی

تند،  آن روزها رف«
آن روزهاي جذبه و حیرت

آن روزهاي خواب و بیداري
آن روزها هر سایه رازي داشت

کردسربسته گنجی را نهان میۀ جعب
صندوقخانه، در سکوت ظهر، گویی جهانی بودۀهر گوش

ترسیدهرکس از تاریکی نمی
)622: 1384(فرخزاد، » هایم قهرمانی بود.در چشم

اشاره به ناخودآگاهی شاعر باشد که خاطرات کودکی در سایه روشن آن تواند، می» خواب و بیداري«
کند. اند و اکنون شاعر به با مراجعه به ناخودآگاهی خود از آن روزگاران یاد میفرورفته

ها را از هاي زمستانی بچهسال مادرم لباسوقتی اوایل پاییز هر«فروغ در خاطرات سفر به اروپا می نویسد: 
ها ام که مادرم به حفظ آنهاي کودکیآورد تا به قول معروف آفتاب بدهد دیدن لباسون میصندوقها بیر

ها اي که غالباً در ته جیبها و پیداکردن نخودچی یا کشمش گندیدههاي آنعالقه دارد، جستجو در جیب
خیال و بیقدر کوچک و معصومکند که ناگهان خود را همانوجود دارد، در من حالت عجیبی ایجاد می
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خیلی دوري ۀبینم و چند دانه گندم و شاهدانه که با کرکهاي ته جیب مخلوط شده مرا به گذشتمی
هاي مشق کالس دوم و چهرکند. هنوز دفتکودکانه رادر من بیدارمیگرداند و آن احساسات لطیف و شادبرمی

شود. اوحتی راً در شعر فروغ دیده می) بازگشت به آن دوران، مکر12: 1376(جاللی، » سوم دبستان را دارم.
هایی از آن دوران را با حسرت واندوه بیان مطرح نموده ،خاطرهکه وضعیت جامعه رادر  بعضی شعرها

دهد. فردي او حالت جمعی میةکند و همین به خاطرمی
و گاه » ژهژان پیا«است که از نظر در مورد کودکی و بازگشت به آن، و به مراحلی از کودکی مربوط«

آن را تأئید » بعد از تو«که فروغ هم با شعر )44:1374(امین پور،.» گیرد میرسالگی را در بدیگران تا هفت
کرده است:

سالگیاي هفت«
شگفت عزیمتۀاي لحظ

بعد از تو هر چه رفت
در انبوهی از جنون و جهالت رفت

بعد از تو پنجره که 
اي بود سخت زنده و روشنرابطه
ما و پرندهمیان

میان ما و نسیم 
شکست
شکست
)783:1384(فرخزاد،» شکست

واقعی ۀتواند زمینها میها، معصومیتپا نهادن به دنیاي بزرگسالی ، جهان صنعتی امروز و حذف صداقت
اي به اوضاع اجتماعی و جهان صنعتی دارد:این شعر به صورت ضمنی اشاره. این تمناهاي نوستالژیکی باشد

ها را کشتیماز تو ما صداي زنجرهبعد «
و به صداي زنگ
خاستهاي الفبا برمیکه از روي حرف

(همان)» سازي دل بستیم.هاي اسلحهو به صداي سوت کارخانه
هاست. يرشد ذهنی کودك تحت تأثیر باز«هاي کودکانه ما تغییر کرد. با آمدن صنعت و تمدن حتی بازي

برد. بزرگان شود. وقتی کودك سوار بر تاب است از این بازي لذت میاز میبازي از تولد به صورت تقلید آغ
شوند مثال؛ فرستادن بادبادك به هوا. در واقع اساس شخصیت فرد هاي کودکان مینیز گاهی مجذوب بازي
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هاي کودکانه و وسایل ) فروغ هم با بیان بازي19-20: 1374(امین پور، » هاي کودکی است.بزرگسال بازي
است:زي به آن دوران گذري داشتهبا

بعد از تو آن عروسک خاکی«
گفت، که هیچ چیز نمی

هیچ به جز آب
آب
آب 

...در آب غرق شد
بعد از تو ما
مان زیر میز بودجاي بازي

از زیر میزها
به پشت میزها

و از پشت میزها 
به روي میزها رسیدیم
)784: 1384د، (فرخزا» کردیم و باختیم.و روي میزها بازي می

کند و از این که وارد دنیاي شاعر از دوران کودکی که در پس ناخودآگاهی(زیر میز) پنهان گشته، یاد می
نالد:بزرگسالی (روي میز)شده و دوران خوش کودکی او چون باد گذشته است،می

صداي باد می آید.«
صداي باد می آید

سالگی...اي هفت
بر خاستیم و آب نوشیدیم

گهان به خاطرآوردیم که کشتزارهاي جوان تو و نا
ها چگونه ترسیدند!از هجوم ملخ

چقدر باید پرداخت
چقدر

باید براي رشد این مکعب سیمانی پرداخت؟
ما هر چه را که باید از دست داده باشیم

)786(همان، ص » داده ایم.از دست
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عصر خود باشد. او به یاد دوران ۀلیه جامعتواند بیانگر عصیان شاعر عمی» بعد از تو«به طور کلی شعر 
اند. دادهاند و اکنون آن دوران را از دستافتد؛ دورانی که شادمان و کامروا بودهخود میۀ کودکی و مردم جامع

گردد:اندیشد و دچار غم و اندوهی درونی میکودکی میۀ رفتهاي ازدستاو بر معصومیت
شم...اندیمن به یک ماه می«

هامعصومیت بازيمن به
باریک درازۀوبه آن کوچ

که پر از عطر درختان اقاقی بود
من به بیداري تلخی که پس از بازي

و به بهتی که پس از کوچه
) 689(همان، ص » ها!...و به خالی طویلی که پس از عطر اقاقی

ها بربار معنایی واژهها ،یادآور دوران خوشی کودکی شاعر است. فروغ با آوردن کوچه همراه با اقاقی
افزاید. شعردر یادآوري دوران کودکی می

دوران کودکی سخن ۀرفتمعصومیت ازدستةفرخزاد در شعرهایی هم، به صورت غیرمستقیم، دربار
خورد و همین بیانگر بازگشت او به دوران کودکی میگوید. رنگ و نگاه کودکانه در شعرهاي او به چشممی

ست:وحسرت بر آن دوران ا
ها نیستکسی به فکر گل«

...ها نیستکسی به فکر ماهی
)787(همان،ص» سوزد.دلم براي باغچه می

سراید:یا در جایی دیگر چنین می
دیگر چگونه یک نفر به رقص برخواهدخواست«

اش را و گیسوان کودکی
)768(همان، ص » هاي جاري خواهدریخت؟در آب

شناسد، کندکه فریب ریا و رجالگی نمیفروغ از دنیایی صحبت می«. بردشاعر ما را به دنیاي کودکی می
گذارند رنگ و معصومیت و عشق و اعتماد نمیهاي ماهوتیبوي اقاقی، قداست چادر نماز مادربزرگ، توپ

کند به رغم حسرتی که با هاي کودکی که به شدت ما را نوستالژیک میهاي دنیايکه بشناسد، آن بازسازي
(فرخزاد، » اش.رد تمثیلی از این میل به زندگی که در شعر فروغ هم هست، زندگی از نوع آرمانیآوخود می

هاي بازگشت شاعر به دوران ترین نمونهیکی از روشن» کسی که مثل هیچ  کس نیست«) شعر 0266: 1381
انه ساخت، سخت کودکساخت و هم در روشعر کسی که مثل هیچ کس نیست هم در ژرف«کودکی است. 

فاضله است و صحبت از عدالت موعود است اما این شعر از چشم و دل ۀ نماید. اگر چه موضوع آن مدینمی
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) و این بیانگر حس نوستالژي دوران کودکی 44: 1374(امین پور، » است.شدهو زبان یک کودك دختر، سروده
باشد.تواند در دنیاي آرمانی او بازتاب داشتهکه میاست
آیدام که کسی مییدهمن خواب د«

ام قرمز دیدهةام، یک ستارمن خواب دیده
پرد ام هی میو پلک چشم

شوندهایم هی جفت میو کفش
و کور شوم

اگر دروغ بگویم 
قرمز راة من خواب آن ستار

امام دیدهوقتی که خواب نبوده
آیدکسی می
آیدکسی می

کس نیست، کسی که مثل هیچ
)795: 1384(فرخزاد، » انسی نیست، مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست.مثل پدر نیست، مثل

ي ذهن خود آید، یعنی زائیدهاي است که از بیرون میکودکان معتقدند که خواب واقعه«گوید: پیاژه می
دانند. پس شاعر با آوردن ) کودکان خواب را یک واقعیت می94: 1366(احمدي. بنی جمالی، » آنان نیست.

است. در این شعر شاعر حتی اي(کور شوم اگردروغ بگویم) به دوران کودکی خود بازگشتهملهچنین ج
است. کند، به کاربردهکلمات را به صورتی که یک کودك، استفاده می

کند که دوست داشته، فرخزاد آرزوي بازگشت به دوران کودکی را دارد، در نتیجه از کارهایی صحبت می
اند. اي در درون ناخودآگاهی او سرکوب شدهصورت عقدهاست و بهدهد ولی نتوانستهدر دوران کودکی انجام

علّی در قلمرو روانی دارد؛ یعنی از حاالت عاطفی و تجارب واقعی یا خیالی دوران أییروان رنجوریها منش«
ک عقده، ی«هایی وجوددارد. در ناخودآگاه هرکسی عقده)154: 1381(یونگ،» گیرند.کودکی سرچشمه می

گذارد. این عقده، احتمال دارد که مواقع به صورت رفتار آگاهانه به نمایش نمیۀخصوصیات خود را در هم
گردد و کارهایی را ) فروغ به دوران کودکی بر می59: 1375(اس، هال، » ها و رویاها متجلی گردد.در خواب
نسته و اکنون به صورت عقده براي او بوجودآمده دهد و نتواخواسته ،انجامشود که در آن دوران مییادآور می

است:
خواهدمن چقدر دلم می«

ها بنشینمها و خربزهیحیی میان هندوانهۀکه روي چار چرخ
و دور میدان محمدیه بچرخم
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آخ... 
)796: 1384(فرخزاد، »  چقدر دور میدان چرخیدن خوب است...

بینیم که آرزوي بازگشت به دوران کودکی در او میشویم،هر قدر به شعرهاي پایانی فروغ نزدیک می
کند، فقط یک پنجره براي شود که احساس میشود و به قدري در این آمال و آروزها غرق میتر، میقوي

بازگشت او به سرزمین کودکی کافی است:
یک پنجره براي دیدن«

یک پنجره براي شنیدن
چاهیۀیک پنجره که مثل حلق

رسده قلب زمین میدر انتهاي خود ب
رنگهاي مکرر آبیشود به سوي وسعت این مهربانیو باز می

هاي کوچک تنهایی رایک پنجره که دست
هاي کریمعطر ستارهۀاز بخشش شبان

کندسرشار می
جا شود از آنو می

هاي شمعدانی مهمانی کردخورشید را به غربت و گل
)806(همان، ص » یک پنجره براي من کافیست.

ارتباط بین خودآگاهی و ناخودآگاهی شاعر باشد. فروغ از طریق این ارتباط نمادتواندمی» پنجره«
خواهد ازدنیاي برون به دنیاي درون، از یابد. او میها، راهخواهد به دنیاي کودکی در آن سوي مهربانیمی

یار عروسکهاست ؛دیاري که اکنون در اي که ارتباط بین دنیاي بیرون ودطریق  یک پنجره راه پیدا کند؛پنجره
درون ناخودآگاهی تبدیل به یک دنیاي درونی شده و دیاري که دوران کودکی شاعر است؛ دیار عروسکها:

ها می آیم من از دیار عروسک«
هاي درختان کاغذياز زیر سایه

(همان)» در باغ یک کتاب مصور.
شاعري که به کودکی خود » پنجره«در شعر، « کنند.وار سیر میدر این شعر کلمات، در یک حرکت دایره

هایش و کند؛ از وقتی که از عروسکگردد و از زمان آن تا زمان سرایش شعر، زندگی خود را مرور میباز می
شود و از خانه به کوچه کودکان کنده میة هايِ درختان ِکاغذي در باغ یک کتاب مصور ویژاز سیرِ سایه

ها، حس ژه) او با آوردن وا74: 1381(فرخزاد، » ه به مدرسه و آشنایی با حروف الفبا.آید و بعد از کوچمی
اي که حسرت بر معصومیت از است، به گونهنوستالژیکی خود را نسبت به دوران کودکی به خوبی نشان داده

است:بندهاي این شعر، سایه افکندهۀ رفته بر همدست
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تی و عشق هاي عقیم دوسهاي خشک تجربهاز فصل«
هاي خاکی معصومیتدر کوچه

هاي  رشد حروف پریده رنگ الفبااز سال
در پشت میزهاي مدرسه مسلول

ها توانستنداي که بچهاز لحظه
را بنویسند» سنگ«بر روي تخته حرف 

)806: 1384(فرخزاد، » سال پرزدند.و سارهاي سراسیمه از درخت کهن
درون مایه «تجربه در شعر فروغ اشاره به خاطرات کودکی او دارد. اشاره به خاطرات دور است. » تجربه«

کند که در زمان هاي دور براي ما روایت میاست بلکه چیزهایی از گذشتهي کودك نه تنها باز نمود گذشته
داند. یعنی صورت مثالی کودك را آگاهی انسان میحال نیز حضور دارد. در واقع یونگ کودك را نماد پیش

)166:1374(عظیمی،» داند.یرنده ي مجموع تجربیات انسانی میدر برگ
پریده «هاي خاکی، براي کوچه» معصومیت«براي تجربه، » عقیم«براي فصل ،» خشک«در این شعر صفت 

آمیز شاعر به دوران کودکی و بعد براي مدرسه ، همراه با نگاه حسرت» مسلول«براي حروف الفبا و » رنگ
گیرد است؛ زیرا کودك زمانی که یاد میام مدرسه و یادگیري حروف الفبا آورده شدهه ایآمیز او بنگاه نفرت

آزارد. شود؛ زیرا سارهاي روي درخت را میرا بنویسد،از معصومیت خود دور می» سنگ«
در کتابهاي اول دبستان، طنز پنهان » سار از درخت پرید.«سارهاي سراسیمه، با توجه به جمله ي آشناي «
پر زنان » سار«و » سنگ«آن، با بازگشت کودکان، در نخستین روز از مدرسه و آشنایی با دو واژه ي در 
آیندو گریزند و نه عجب اگر ازچشم شاعري آگاه با این دیدگاه،حروف الفبا رنگ پریده به نظرمی

74: 1381(فرخزاد، »کند، نه سواد و آگاهی.اي که با گرد و گچ، سل وتباهی تزریق میمدرسه،مسلول؛ مدرسه
کند:) بیم انهدام وویرانیِ دوران کودکی و حتی زمان حال ،یک لحظه او را رها نمی

)637:1384(فرخزاد، » در شب کوچک من دلهره ي ویرانی است.«
هاي زندگی ها در نوسانخورده و مدتبیند. زنی که درجوانی شکستاو خود را از درون متالشی می

سالگی، روزهاي شاد و زیباي کودکی و پسرانی که به او عاشق بودند را به نون در سیاست، اکحضور داشته
آورد:یاد می

آویزمام میگوشواري به دو گوش«
از دو گیالس سرخ همزاد

چسبانمهاي ام برگ گل کوکب میو به ناخن
اي هست که در آنجاکوچه

پسرانی که به من عاشق بودند، هنوز
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هاي باریک و پاهاي الغرو گردنبا همان موهاي درهم
اندیشند که یک شب او راهاي معصوم دخترکی میبه تبسم

باد با خود برد
اي هست که قلب من آن راکوچه

)758(همان، ص » است.ام دزدیدههاي کودکیاز محله
: داندها، میخوردن بر این خاطرههاي کودکی و حسرتاو سهم خود را قدم زدن در باغِ خاطره

)757(همان، ص » هاست.آلودي در باغ خاطرهسهم من گردش حزن«
هاي کودکی و به طور کلی تمام خاطرات زندگی خود آلود، در باغ خاطرهفروغ ازطریق این گردش حزن

کند و حتی به شکلی نو، بازگشت به سوي دوران کودکی و دوران بلوغ را به صورت امید و را بازیابی می
کند:ه منعکس میآرزویی به آیند

کارمام را در باغچه میدست هاي«
دانمدانم، میدانم، میمیشد، سبز خواهم

امو پرستوها در گودي انگشتان جوهري
)758(همان،ص» گذاشت.تخم خواهند

کند؛ سفري حجمی در خط زمان ،سفري به ناخودآگاهی تا به لطافت فروغ سفري دور و دراز را آغاز می
دوران کودکی در ناخودآگاهی برسد و یادبودهاي کودکی را در برابر دیدگانش ةقود شدو  شیرینی مف

بگسترد:
سفر حجمی در خط زمان«

و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کرد
حجمی از تصویري آگاه

گرددکه ز مهمانی یک آینه بر می
سان است و بدین

میردکه کسی می
(همان)» ماند.و کسی می
دي چیند تا با بازگشت به آن دوران، به تولّکودکی را برمیةهاي خاطري گمشده، از قاباو تصویرها

دوباره دست یابد:
من پري کوچک غمگینی را «

شناسم که در اقیانوسی مسکن داردمی
لبک چوبیناش در یک نیو دل
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نوازد آرام آراممی
پري کوچک غمگینی

میردکه شب از یک بوسه می
)759(همان، ص » ک بوسه به دنیا خواهدآمد.و سحرگاه از ی

تواند، استعاره از خاطرات خوش کودکی باشد که او را به هنگام خواب می بوسند. و با توجه به بوسه می
استعاره از خوابیدن است. شاید منظور شاعر این است که با خیال و خاطرات خوش کودکی » مردن«این نکته، 

شوم و این تولد در هر م و با خیال وخاطره ي خوب در زمان حال بیدار میرودر زمان گذشته به خواب می
تواند، تولدي دوباره یا همان تولدي دیگر باشد و  شاعر براي رهایی از دردها و رنج ها آرزوي سحرگاه می

آن شاعراز عشق خود در رسیدن به آن را دارد. این بوسه می تواند تداعی کننده ي بوسه ي عشق نیز باشد.
هاي کودکی معصومانه بود با اندوه سخن روزهاي کودکی که با شرم، همراه وعشقی که در غبار کوچه

گوید:می
و عشق «

کردآگین خویشتن را بازگو میکه در سالمی شرم
در ظهرهاي گرم دردآلود.

خواندیممان را در غبار کوچه میما عشق
هاي قاصد آشنا بودیمگلةما با زبان ساد

بردیم هاي معصومانه میهامان را به باغ مهربانیلبما ق
دادیمو به درختان قرض می

گشتو توپ با پیغام بوسه در دستان ما می
و عشق بود آن حس مغشوشی که در تاریکی هشتی

ناگاه
کردمحصورمان می
)624(همان، ص » هاي دزدانه.ها و تبسمها و تپشکرد در انبوه سوزان نفسو جذبمان می

ابزار اصلی هر شاعردر بیان حاالت، احساسات، عواطف وتمایالت، واژه است افعال وکلمات نقش اصلی 
ها برجاست. اي از آنو اساسی را در بازآفرینی لحظات دیرین گذشته دارند؛ لحظاتی که اکنون تنها خاطره

جاي مناسب به خوبی ها در دادن حس نوستالژیک از افعال  وکاربرد آنفروغ نیز براي بهتر نشان
آشنا «،»خواندیممی«،»کردبازگو می«است؛ افعالی که نشانگر گذشت آن روزگاران هستند مانند:گرفتهبهره

ها نسبت به هم دارند، و... . فرخزاد در این شعر از عشقی که در دوران کودکی بچه» دادیمقرض می«،»بودیم
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ۀ و اکنون با یادآوري دوران کودکی و عشق معصومانکند. او در عشق خود شکست خوردهبا حسرت یاد می
بیند:ند و خود را زنی تنها میخود، حسی کامالً نوستالزیک نسبت به آن دوران پیدا می 

آن روزها رفتند«
آن روزها مثل نباتاتی که در خورشید می پوسند

از تابش خورشید، پوسیدند
هاهاي گیج از عطر اقاقیو گم شدند آن کوچه

برگشتهاي بیازدحام پر هیاهوي خیاباندر
هایش را و دختري که گونه

زد، آههاي شمعدانی رنگ میبا برگ
اکنون زنی تنهاست
(همان)» اکنون زنی تنهاست.

گوید: آن دوران خوش کودکی در درون ناخودآگاهی ما گم شدند، در فرخزاد با حسرت و آه می
شتی ندارند و  بازگشت به آن دوران خوش غیر ممکن است.هایی (ناخودآگاهی) که راه برگخیابان

گیرينتیجه
شناسی است که ریشه در ناخودآگاه فردي و جمعی دارد.وقتی در شعر نوستالژي یک اصطالح روان

ذهن و يگردد.از آنجا که آثار ادبی زائیدهکند باعث پیوند علم روان شناسی و ادبیات میشاعران نمود پیدا می
بسیاري از اشعار نوستالژیک را در درونشان  و خاطرات ۀ شاعران و نویسندگان هستند باید سرچشمتخیالت 

گذشته ي آنها جستجو کرد .
شود و از نظر تعداد نوستالژي را به دو از نظرنوشتار نوستالژي به دو شاخه ي مستمر و آنی تقسیم می

دیگري که تلفیقی از آن دو ۀتوان شاخن پژوهش میاند. اما بر اساس ایفردي و اجتماعی تقسیم نمودهۀدست
آن افزود .بهاجتماعی–باشد با عنوان نوستالژي فردي 

این نوع  نوستالژي و دلتنگی ، یادآوري خاطرات کودکی و نوجوانی است که جنبه ةاز عوامل ایجاد کنند
گو کردن خاطرات یک عمل باز،ي روحی ـ روانی دارد. یادآوري خاطرات کودکی جزء خاطرات فردي است

گیرد. بنابراین اجتماعی به خود میۀکند، جنبوقتی فرد این خاطرات را براي همه بیان می،اجتماعی است 
نوستالژي و خاطرات فردي ـ ۀتوان یادآوري و بازگوکردن خاطرات خوش کودکی را در زیر مجموعمی

، یادآوري مکرر آن و آرزوي بازگشت به آن دوران از بنابر این دلتنگی براي دوران کودکیاجتماعی قرار داد.
نمودهاي نوستالژي فردي ـ اجتماعی است که در شعر شاعران ، هنرمندان و نویسندگان تأثیر فراوانی 

است.فروغ فرخزاد از شاعران معاصر ایران متأثر از مکتب رمانتیسم است که یادآوري خاطرات کودکی داشته
که دید و تفکر صورتیترین مضامین اصلی شعر اوست. به کودکانه از عمدهو بازگشت به حال و هواي
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شود و همین نشان از بازگشت او به دوران کودکی دارد. افعال کودکانه در جاي، جاي شعر او دیده می
ها و نمادها در سرودن اشعار نوستالژیک تأثیر بسزایی در بازیابی وکلمات ،تصویرسازي ،به کاربردن سمبل

ها برجاست. فروغ نیز براي بهتر نشان ظات خوش گذشته دارند؛ لحظاتی که اکنون تنها خاطره اي از آنلح
گونه موارد در جاي مناسب به خوبی بهره گرفته است.  به طور کلی فروغ با دادن حس نوستالژیک از این

بازآفرینی آن بازتولید وکندو درحقیقت بهحسرت واندوهی نوستالژیکی، از دوران خوش ِکودکی خود یاد می
ها توان گفت او با بازگشت به این دوران  و رهایی از رنجمیپردازد . دوران، در ذهن ناخودآگاه خود می

داشت چیزي که او را به باید توجهخواهد به خویشتن خویش (فردیت)برسد تا به تولدي دیگر دست یابد. می
برد؛ شکست در زندگی زناشویی آن دوران میدوران خوش کودکی و فضاي صمیمی و معصومیت 

هاي سریع صنعت و تمدن و از بین رفتن ومشکالت زیاد روانی و اجتماعی او در زندگی،پیشرفت
سیاسی نیز در این زمینه بی تأثیر نیست. پس به طور -هاست . همچنین نارضایتی از اوضاع اجتماعی سادگی

کودکی و سیر وخیال در فضاي آن دوران پناهگاهی براي کلی در اندیشه ي فرخزاد بازگشت به دوران
هایی که در زندگی با آنها روبرو بوده است و زمینه ساز نوستالژي تسکین آالم روحی و غلبه بر شکست

ران کودکی در شعر او گردیده است.دو
کتابنامه

نشر بنیاد ، چ اول.شناسی رشد ؛ تهران :)؛ روان1366السادات (جمالی ، شکوهاحمدي ، حسن و بنی
نامۀ ادبیات کودك و نوجوان ، ؛ پژوهش» شعر همچون بازگشت به کودکی« ) ،1374پور ، قیصر؛ (امین

. 8-48، چ دوم ص 1تهران، تابستان، ش 
) ؛ فرهنگ بزرگ سخن ؛ تهران : سخن ، چ دوم. 1382انوري ، حسن (
) ؛ تهران : سازمان چاپ و انتشارات ، چ اول.)2نامه ي ادب فارسی (ج ) ؛ فرهنگ1376انوشه ، حسن
؛ نشریه » خانۀ پدري و خاطرات کودکی در اشعار المارتین و شهریار«ایراندوست ، رضا؛ ( بی تا ) ؛

. 9-37دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز ، صص 
) چ سوم.) ؛ پریشادخت شعر ( شعرها ) فروغ فرخزاد؛ تهران: نشر ثالث،1384آزاد ، محمودمشرف
) ؛فرهنگ علوم انسانی؛تهران : مرکز ، چ سوم.1375آشوري ، داریوش (
) شناسی تحلیلی یونگ ؛ ترجمه دکتر محمد حسین مقبل ؛ تهران ) ؛ مبانی روان1375اس ، هال ، کالوین

: انتشارات جهاد دانشگاهی و واحد تربیت معلم.
)ا الیاده؛ترجمه جالل ستاري ؛ تهران: نشر مرکز ، هاي میرچ)؛اسطوره و رمز دراندیشه1381الیاده ،میرچا

چ اول.
ـ ـ فارسی،فارسیوابسته:انگلیسیهايدرزمینهشناسی)؛روان1368،نویسندگان(باطنی،محمدرضا،گروه

انگلیسی،تهران:فرهنگ معاصر،چ اول
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)؛تهران : مروارید ها ها ونامهنامه مجموعه آثارمنثور،مصاحبه)؛درغروبی ابدي:زندگی1376جاللی ، بهروز
، چ اول.

)؛رمز و مثل درروانکاوي وادبیات؛ ترجمه جالل ستاري ؛تهران : نشر توس ، چ 1366جونز،ا ودیگران (
اول.

)انگلیسی به فارسی؛تهران:فرهنگ معاصر،–)؛فرهنگ معاصر؛فارسی به انگلیسی 1379حییم،سلیمان
)انتشارات مروارید ، چ سوم.) . نگاهی به فروغ فرخزاد ؛ تهران 1376شمیسا ، سیروس :
)؛ کلیات دیوان شهریار ؛ تبریز: انتشارات سینما ، چ اول.1368شهریار ، محمدحسین(
)؛از زبان شناسی به ادبیات؛ج اول؛تهران:حوزه ي هنري.1380صفوي،کورش(
؛ نشریه علمی پژوهشی گوهر گویا» غم غربت در شعر معاصر«) ؛ 1387آباد ، یوسف؛ (عالی عباسی ،

.180–155ص 6سال دوم، شماره 
) ؛ دریچه اي به جهان ناخودآگاه ؛ تهران : انتشارات فارابی ،چ دوم.1374عظیمی ، شاپور(
) ؛ دیوان اشعار ؛با مقدمه محمود مشرف آزاد تهرانی؛تهران:نشر ثالث،چ اول.1384فرخزاد ، فروغ(
)فروغ فرخزاد)؛تهران : نشر کاروان،چ سوم.)؛کسی که مثل هیچ کسی نیست(درباره 1381........،پوران
)خطیب رهبر،تهران : انتشارات صفی )؛گزینه سخن پارسی؛به کوشش خلیل1377فرخی سیستانی

علیشاه،چ نوزدهم.
)؛کودکی بازیافته ( روزنه اي  به سوي پاکی ) ؛ تهران : انتشارات عابد ، چ 1383کریمی ، عبدالعظیم (

سوم. 
؛ حماسه ، اسطوره ، رویا ؛ تهران : نشر مرکز ، چ اول.1372(کزازي ، میرجالل الدین(
) ؛رابطه؛تهران:انتشارات نگاه،چ دوم. 1384مصفا ، محمدجعفر (
) ؛ روانکاوي و ادبیات (دو متن ، دو انسان ، دو جهان) ؛ تهران : نشر تاریخ ایران ، 1374یاوري ، حورا (

چ اول.
) ضمیر ناخودآگاه؛ترجمه محمدعلی امیري؛تهران:انتشارات شناسی)؛روان1372یونگ،کارل گوستاو

علمی وفرهنگی،چ اول.  
) ........،......1381پور؛تهران :کاروان، چ ،ب )؛ضمیر پنهان،نفس نامکشوف؛ترجمه ابوالقاسم اسماعیل

سوم.
 http://www.britannica.com/divtionarybook.
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نما در سه اثر نظم عرفانیهاي صوفی و صوفیبررسی و مقایسه مؤلّفه
( حدیقه الحقیقه، مثنوي و دیوان حافظ)

دکتر منیره فرضی شوب
استاد یار دانشگاه گلستان
بی بی صفیه موسوي

چکیده
ثر که به مفاهیم عرفانی صوفی در ادبیات ما یک واژه ي آشنا با بسامد باال است.در اکثر متون نظم ون

نزدیک باشند ،این واژه یا واژه هاي مترادف آن به کار رفته است.در این پژوهش تالش شده است تا با توجه 
به تعریف این واژه در امهات کتب نثر صوفیه، سیر و تحول معنایی این واژه مشخص شود و اینکه این واژه 

هاي بعد چه تغییراتی کرده است ترین شاعران عارف دورهبزرگپس از ورود به عالم نظم عرفانی و در آثار
شدند؟ براي این منظور سه متن برجسته نمایان بازشناخته میوصوفیان راستین با چه ویژگی هایی از صوفی

هاي این سه عارف حدیقه سنایی، مثنوي موالنا و دیوان حافظ مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت و دیدگاه
دهد که فیان راستین و دروغین و وجوه تمایز و افتراق آنان بررسی شد. نتیجه این پژوهش نشان میدرباره صو

حافظ نسبت به دو شاعر دیگر بیشتر به گروه صوفیان دروغین و بیان مشخّصات آنان پرداخته و معیارهاي او 
نسبت به سنایی و موالنا از شمول بیشتري برخوردار است.

صوفیان دروغین، سنایی، موالنا، حافظ.صوفی، ها:کلیدواژه
مقدمه 

لفظ صوفی که مبدأ اشتقاق کلمه است و مصدرتصوف ازآن ساخته شده، ازحدود قرن دوم هجري به بعد 
پوش بود و یا سالکی که درخانقاه به درتمدن اسالمی شایع گردید، اعم ازآنکه این لغت تعبیراز زاهد پشمینه

) .سهروردي در 1371،35داشت وآخر کارش به عرفان می انجامید.(صفا:ریاضت وتحقیق وتهذیب اشتغال 
اقوال مشایخ در معنی تصوف ،افزون آید بر هزار قول،که نوشتن آن دشوار باشد "عوارف المعارف می گوید:

،اما این اختالف ،در لفظ باشد نه در معنی. سهروردي اشتقاق از صوف را پذیرفته و جمالتی از دیگران ذکر 
ه است ؛و این نظر که این اسم از نام اصحاب صفه گرفته شده است،را هم توضیح می دهد.در بیان حال کرد

صوفی می گوید:صوفی آن باشد که دایم سعی کند در تزکیه ي نفس و تصفیه ي دل وتجلیه ي روح،چنانکه 
لحظه اي ازآن فاتر نشود،واگر یک ساعت از آن غافل شود ، به حجابهاي بسیار محجوب 

)1386:24(سهروردي،"شود.
اندر تحقیق این : «آمده است،ترین کتاب فارسی درباره تصوف استیکتاب کشف المحجوب که قدیمدر

اند که صوفی را از آن جهت صوفی خوانند که اسم بسیار سخن گفته اند و کتب ساخته و هر گروهی گفته



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال7424

اند توال به اصحاب صفه کنند و گروهی گفتهاند که بدان صوفی خوانند که جامه صوف دارد و گروهی گفته
)43، 1389(  هجویري:».که این اسم از صفا مشتق است اما بر مقتضی لغت از این معانی بعید می نماید

1349.(رجایی:همین تحقیق در کلمه صوفی و اشتقاق آن به تفصیل در خالصه شرح تعرف نیز آمده است
)44-38صص

و این نام غلبه «عارف معروف قرن پنجم هجري در رساله قشیریه می نویسد:ابوالقاسم قشیري ، صوفی و 
گرفته است بر این طایفه ، گویند فالن صوفی است و گروهی را متصوفه خوانند و هر که تکلف کند تا بدین 

ت. و رسد او را متصوف گویند و این اسمی نیست که اندر زبان تازي او را باز توان یافت یا آن را اشتقاقی اس
ظاهرترین آن است که لقبی است چون لقبهاي دیگر ، اما آنک گوید این از صوف است و تصوف صوف 
پوشیدن است ، چنانکه تقمص پیراهن پوشیدن ، این روي بود ولیکن این قوم به صوف پوشیدن 

قشیري پس از آن نسبت صوفی و تصوف را به صفه مسجد )468-467،صص1379(قشیري:».اختصاصندارند
کند. رسول اهللا و اصحاب صفه و نیز نسبت آن را به صفا و صف از نظر لغوي رد می

و می کنداشتقاق کلمه صوفی را نقل هاستاد جالل الدین همایی در مقدمه مصباح الهدایه همه وجو
همچنین اشتقاق است وصوفه و بنی صوفه و صوفان که شکل دیگر صوفه ومنسوب بودن این کلمه به صفه 

. منسوب بودن به صفا جمع صفات به نمی پذیردصفا و صفوت و صفو و صفی را از نظر قواعد اشتقاق از 
نیزروید و اشتقاق از مصافات و صوفانه به معنی گیاه کوتاه ناچیز ، و معنی سنگ سخت که گیاه از آن نمی

وفی همان منسوب بودن ترین اشتقاق کلمه صدهد که صحیحنظر میو دانداشتقاق از صف را هم نادرست می
به این دلیلآن به صوف به معنی پشم است و چون جماعت صوفیان لباس خشن و پشمی می پوشیدند ، 

که ظاهراً اصطالح صوفی درباره می نویسدمختلف و شرح آنها نظراتذکرپس از اند. شدهنامیدهصوفی 
که اول بار ایرانی ممکن استشده و ردواهاي فارسیان است که در عربی پوش ، از ساختهزاهدان پشمینه

آن نژادان بصره و کوفه این لقب را وضع کرده باشند و از آنجا به دیگر ممالک عربی رفته باشد و درباره 
) همچنین بزرگانی 82-63.(کاشانی:بی تا،صصوجوه اشتقاق مختلف و خارج از قواعد عربی نوشته باشند

اند اما بنا بر ها گفتهري دیگر درباره این واژه و وجوه اشتقاق آن سخنمانند بیرونی، عزالدین کاشانی و بسیا
کوب در ارزش میراث صوفیه احتمال قریب گفته استاد همایی در ترجمی رساله ي قشیریه و نیز استاد زرین

)41-40صص1353به یقین، همان اشتقاق از پشم و ماخوذ از پشمینه پوشی بودن درست است.(زرین کوب:
پوشیدند بیان این مقدمه، اکنون این موضوع بررسی می شود که آیا تمام کسانی که لباس پشمینه میپس از 

هاي باطنی و گرفتند و یا این که بر اساس اقوال صوفیانه، صوفی شدن، ویژگیدر زمره صوفیان جاي می
نمود.معنوي خاصی را نیز طلب می

و دروغین: صوفی راستینباره ها و تعاریف صوفیه دردیدگاه
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گري نیز مانند هر فرقه و مشایخ و بزرگان عالم تصوف و عرفان از این حقیقت آگاه بودند که صوفی
جنبش دیگري ممکن است پس از گذشت ایام مورد سوء استفاده افراد سودجویی قرار گیرد که به منظور 

برخورداري از نذورات و فتوحات، پروري و کسب احترام مردم و زیبا شدن در نگاه دیگران و یا به دلیل تن
خود را در کسوت پشمین پوشیده و معنا و حقیقت این نهضت دینی و دنیاگریز را بیاالیند. از همین روست 

-که در بسیاري از سخنان و ارشادات خویش، صوفی را جدا از ظاهر آن که در اذهان مردم، معادل پشمینه
یی برشمردند و بدین طریق معیارهایی را براي تشخیص هاپوشی است، تعریف نموده و براي آن ویژگی

در فاصله ي قرنهاي دوم وچهارم به موازات صوفیان "صوفیان راستین و دروغین از خویش به یادگار نهادند.: 
ي زهد وعرفان پرداخته ودر عین حال از مشاغل دایمی خویش ،دست نکشیده منفردي که به تمرین ومراقبه

اي گدا پیشه و سایل نیز زیاد شدند.از آن زمان ایشان را فقیر که معنی لغوي آن به بودند، صوفیان حرفه
–است،نامیدند. درویش در معنی خاص ومحدود (زاهد "درویش"و به فارسی "مستمند"عربی

ي عارف)سایلی راگویند که داراي ملک خصوصی نیست و خانه به دوش است،ي ا در خانقاه و زاویه
کند. ولی کلمه ي درویش وفقیر به معنی وسیعتر به مفهوم مترادف (صوفی) به کار می درویشان زندگی می

هاي روشنگري از اقوال عرفا در این خصوص، ) اینک در ذیل به نمونه129-128ص 1369رود.( خرقانی :
اشاره خواهدشد:

صوفیان راستین در کتب نثر صوفیه1-1
گفت آنچ در سر داري بنهی وآنچ در کف داري بنهی شیخ ابو سعید را پرسیدند که صوفی اي چیست؟

)  هجویري جانهاي رسته از کدورت بشریت و آفت نفس 1378:352(محمدبن منور،"وآنچ بر تو آید نجهی.
مصريلنون)  ذوا43: 1389خواند. (هجویري،و  آراسته به تهذیب اخالق و معامالت را خاص صوفیان می

یزي بگوید بیان نطقش حقایق حال وي بود و چون خاموش ماند که چون چداندکسی می"را صوفی
) سمنون هم گفته است :تصوف آنست که که هیچ چیز ملک تو 50(همان:"معاملتش معبر حال او باشد

)  نظرات بسیاري  درباره ي صوفیان واقعی وجود دارد 427:1379(قشیري،"نباشد وتو ملک هیچ چیز نباشی.
یان رهایی از خود،فراموش کردن خود،محو شدن در جلَوات حق ودوستداري حق در سرمایه ي کار صوف"اما 

)1371:21(صفا،"همه ي جلو ه هاي وجودي اوست.
صوفیان دروغین در کتب نثر2-1

هاي صوفی، متصوف و مستصوف معرفی هجویري صوفیان راستین و دروغین را در قالب سه دسته با نام
ز خودفانی بود و به حقّ باقی، ازقبضۀ طبایع رسته و به حقیقت حقایق کند: پس صوفی آن بودکه امی

پیوسته.ومتصوف آن که به مجاهدت این درجه رامی طلبد واندرطلب خود را بر معاملت ایشان درست همی 
کند.ومستصوف آن که ازبراي منال وجاه وحظّ دنیا خودرامانند ایشان کرده باشدوازاین هردووازهیچ معنی 

.(هجویري، "ارد...پس صوفی صاحب وصول بود،ومتصوف صاحب اصول،ومستصوف صاحب فصولخبر ند
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رسد در بین پیشینیان هجویري بیش از دیگران به موضوع صوفیان دروغین و ) به نظر می1389: 48-49
و آن کردارهاي باطل آنان توجه داشته و در چندین جاي متفاوت از کتاب خویش به اعمال آنان اشاره  نموده

تصوف امروز نامی است بی "گوید:را دور از حقیقت تصوف دانسته است. او همچنین در جایی چنین  می
اما متصوف جاهل آن بود که صحبت پیري نکرده ")59حقیقت و پیش از این حقیقتی بود بی نام. (همان،

در پوشیده ،وخودرا در میان باشد،واز بزرگی ادب نیافته،وگوشمال زمانه نچشیده ،وبه نابینایی کبودي ان
انداخته ،ودر بی حرمتی طریق انبساطی می سپرد اندر صحبت ایشان،وحمق وي ،وي را بر ان داشته که جمله 

)   سهروردي در باب نهم 27(همان،"را چون خود پندارد؛وانگاه طر یق حق وباطل بر وي مشکل بود.
ند واز حرام احتراز نکنند واز محرمات تحفظ و عوارف المعارف نسبت قومی را که ترك احکام شریعت کن

تیقظ واجب ندانندرا با صوفیان، کامال رد کرده و می گوید:صوفیان ثمره ي شجره ي کونین،وگل بوستان 
)1386:32(سهروردي،"عالمین وسوار میدان دین،وسوار دست حضرت رب العالمینند.

سبب نفوذ فرصت طلبان وصوفی نمایان و گسترش مکتب تصوف و فراگیر شدن آن در جامعه ،خود نیز
آن اعتباري را که "در مفهوم عام خود"نادرویشان در آن حلقه بود ووجود آنان باعث می شد که دیگر صوفی 

)183-182بزرگان تصوف در قرون اولیه داشتند،نداشته باشند.(خیرآبادي،بی تا: 
سبب شد تا برخی کتبندي به صوفی داد و، بار معنایی ناپسمستصوفها در طول تاریخ تصوفزیاد شدن

استفاده کنند. این تمایز مفهومی میان واژه صوفی و بار معنایی مثبتی داشت که عارفيواژهاز،صوفیه
اي مانند حدیقه الحقیقه، به ویژه در متون نظم صوفیانه برجستهعارف و نکوهش صوفیان متقلب ناصوفی،

مثنوي و دیوان غزلیات حافظ نیز راه پیدا کرد و هرکدام از این بزرگان بر اساس نگاه و بینش خاص خود به 
معرفی این دو گروه پرداختند. در ادامه این بحث، مفهوم واژه ي صوفی و انواع آن از دیدگاه این سه شاعر و 

عارف بزرگ بررسی می گردد:
صوفی در متون نظم عرفانی

سنایی-1-2
به جز ابیات معدودي  با محتواي عرفانی که به ابوسعید ابوالخیر منسوب است آغاز رسمی شعر صوفیانه 

نماید. در حقیقت حدیقه الحقیقه، و به نظم کشیدن مفاهیم عرفانی با سنایی است که در ادبیات رو می
ظوم عرفانی و به همین دلیل، سرمشق آثار منظوم عرفانی پس از خود است. سنایی در این اثر نخستین اثر من

گامی سنایی در حدیقه، بیان شریف، به بیان آداب و اصول و معتقدات صوفیان پرداخته است. وجه دیگر پیش
تیزبین و مسایل انتقادي جامعه عصر خویش و به خصوص جامعه صوفیان روزگار خود است. وي با نگاه

مقایسه تصوف با نقّاد خویش، به دقّت عادات و اعمال صوفیان دوران خود را به بوته نقد و سنجش نهاده و 
بین صوفیان راستین و دروغین تمایزاتی صحابه،پیامبر وزمانه خود با الگوهاي مورد ادعاي صوفیان یعنی

-ظ و... که پس از سنایی پاي به این عرصه نهادند بیشود.عارفان شاعري همانند عطار، موالنا و حافقایل می
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تردید کتاب گرانقدر حدیقه را پیش چشم داشته و چه از نظر انتخاب قالب مثنوي براي بیان مفاهیم عرفانی و 
اند. چنان که موالنا بارها از سنایی با لقب حکیم غزنوي و حکیم الهی به چه از نظر محتوا تحت تاثیر آن بوده

اد کرده و در بیت معروف:احترام ی
عطار، روح بود و سنایی دو چشم او                 ما از پی سنایی و عطار آمدیم

سنایی در ابیاتی از حدیقه وجوه شاخصی کند.  کسوتی سنایی و اثرپذیري خود از وي اذعان میبه پیش
مارد. در این بخش صوفیان و شنمایان برمیرا براي صوفیان راستین و صوفیان دروغین یا همان صوفی

ویژگیهاي آنان بر اساس دیدگاه سنایی تقسیم شده و سپس با نظرات موالنا و حافظ در همین زمینه مقایسه 
می گردد.

توان به دو نمایان برمی شمارد میابیات سنایی را بر اساس مشخصاتی که براي گروه صوفیان و صوفی
دسته تقسیم کرد:

تین و ویژگیهاي آنان: صوفیان راس-1-1-2
فقر ظاهري و غناي باطنی:-الف

نیاز دارند و نزد خداند از چنان جایگاهی برخوردارند صوفیان حقیقی ظاهري ژنده و نزار ولی درونی بی
- که تمام عالم در حکم سپاهی مطیع، گوش به فرمان آنانند و آنچه نیز به کف آرند عاشقانه در راه حق درمی

بازند:
پادشاهی است با خیول و علمکه بینی از کم کمهر گدایی 

همه مقري ولی نه صوت و نه حرفهمه دردي کشان ولی بی ظرف 
)490:1377(سنایی،

دل سپید چو کلکروي زردان از پی ملک دین نه از پی ملک 
راست بازان پاك بازانندپر نیازان بی نیازانند 

)489(همان،
ورنه چرخ است بنده ي ایشانسگ درد پوستین درویشان 

ر دامن دل آویزندهمه دباش تا روز حشر برخیزند   
داریش هر یک هزار مرتبهپتا ببینی تو خاصه بر در  یار

)491(همان، 
پروريجان نثاري و دوري از تن-ب

همچو شمعند ، سر ز جان دارندچون سر عشق آن جهان دارند 
شان تن خورد چو شمع مقیمجانزانکه تاشان امید نبودوبیم    
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سر قدم کرده ومیان بستهپیش امرش چو کلک برجسته
)490( همان،

سکوت و خاموشی-پ
شود. با آن شکار میصوفیان، اهل گفتار بیهوده نیستند و واقعیت عقاید آنان در کردار و اعمال است که آ

کنند و در پی صید معانی غیبی، کشد ولی رازداند و افشاي سرّ نمیکه آتش اسرار الهی در درون آنان زبانه می
نشینند:زبان از سخن بسته و در عالم سکوت به کمین حقایق عالم علوي می

بسمدرگرفته چو کودکان از همه را در جهان نه روح و نه جسم 
مه خاموش و صید جوي چو بازهاسم خوانده به فعل آمده باز 

)490(همان،  
حرفها جسته از عبارتشانحرکت رفته از اشارتشان  

)491( همان، 
صوفیانی که اهل اسرارند                               در دل نار وبر سر دارند

)494( همان، 
سوال نکردن از دیگران و بی برگی از مال دنیا-ت

ترین ویژگی آنان چشم خواند که مهمان راستین را سروهاي باطراوت باغ و بهار الهی میوي صوفی
هاي این جهانی است. به دلیل نداشتن به آنچه دیگران در دست دارند و رهایی از هر گونه تعلّق و خواسته

همین استغناست که پیوسته سبز و خوشند:
سرو بر جویبار حق صوفیستتازه اندر بهار حق صوفیست                  

صورت سرو چیست زي عامه                   راست قد تازه روي و خوش کامه
صوفی آنست کز تمنی و خواست                گشت بیزار ویکره بر خاست
)494(همان،

برد، چه اهل بصره باشد وچه کوفی :آزاري را نیز نام میادعایی و بیهاي صوفی بیز نشانهوي ا
بود از بند جاه ومال آزاد                 رخ به سوي جهان بی فریاد

همه بی خان ومان وبی زن وجفت           نه مقام نشست ومعدن خفت
مه کوتاه جامه وآزاد همه بی بارنامه ودلشاد                      ه

(همان)
پیشگی صوفیان و دوري آنان از سوال و خواهش را وي در ابیات دیگري نیز مضمون بخشندگی و کرم

کند:چنین بیان می
ال بد نکند◌ٔ ال خود نکند                بد بود خود سو◌ٔ اول آنکو سو
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ایددوم آنکه گر کسی ازو خواهد               ماحضرش بدهد که می ش
سیوم آن کز جهان شود بیرون                   نبود مدخر ورا افزون
ساز تجهیز او زنیک وزبد                    هیچگونه معد نباشد خود

شادمانه بود به گاه رحیل                      نبود خوار همچو مرد معیل
( همان )

توان در حکایتی که به بیان گفتگوي اما خالصه عقاید سنایی در باب صوفیان و راه و رسم آنان را می
پردازد را بازجست. صوفی خراسانی طریقه صوفیی از عراق با صوفی خراسانی در باب حقیقت تصوف می

خوریم وشکر می کنیم.واگر نصیبی داند که: نصیبی که  به ما می رسد میگري خویش را در این میصوفی
نیابیم صبر می کنیم وآرزو را هم در دل می شکنیم. اما پاسخ صوفی عراقی و تعریفی که او از حقیقت تصوف 

دهد در خور تامل و ظاهرا مورد قبول سنایی است: ارائه می
کین چنین صوفیاي  بی ایمان       اندر اقلیم ما کنند سگان

ان بخورند           ورنه صابر بوند ودرگذرندچون بیابند استخو
)495(همان، 

کند: گونه تعریف میگري خویش را اینو صوفی
گفت ما چون بود کنیم ایثار         ور نباشد به شکر واستغفار

هم بر اینگونه روز بگذاریم          بوده نابوده رفته انگاریم          
( همان)

و ویژگیهاي آناننمایان صوفی- 2-1-2
گویی و جهلبیهوده-الف

- نمایان که براي کسب عزّت دنیایی و جاه و احترام دروغین، خود را در زمره صوفیان قرار میصوفی
دهند مشخصاتی دارند که از جمله آنها خالی بودن آنها از بار علم و دانش حقیقی و الهی و دلبستگی به امور 

و جدلند و جز شناعت و دعوي علم داشتن، هنر دیگري در خویش و علومی است که از جنس ترّهات
ندارند:

همه رعناي وسر تهی تازند             کور زشت وکر خر آوازند
باد وبوشی براي حرمت وفرع           بل غرام وبهانشان بر شرع

همه باز آشیان شاهین خشم             همه طوطی زبان کرکس چشم
علم ابتر                به سخن فربه وبدین الغربه جدل کوثر وبه 

با فراغند وبی فروغ همه                  گه دریغند وگه دروغ همه
آنچه نیک از حدیث بگذارند               و آنچه باشد شنیع ،بردارند
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)677( همان، 
لیسیو کاسهچاپلوسی-ب

داند. اینها کسانی هستند که براي به دست آوردن سنایی صوفیان دروغین را اهل تصلّف و چاپلوسی می
دارند و حکم همان گاز یا قیچی را دارند که شمع تصوف را از اي چند خود را به هرگونه تکلّفی وامیلقمه

کنند:نور میفروغ و جلوه افکنده و بی
ردازند    چشم تحقیق را همه گازندصوفیانی که کاسه پ

مرد صوفی تصلفی نبود       خود تصوف تکلفی نبود
)494( همان،

موالنا - 2- 2
ایق مولوي آموزگار بزرگ عرفان وتصوف است وشش دفتر مثنوي او در حقیقت عبارتست از بیان حق

تصوف وشرح رموز آیات قرآنی واخبار. در کالم موالنا عارف از شک وتردید رها شده و به نور حق رسیده 
نیازي است که از هستی مادي فارغ است وصوفی اگر راستین باشد،جویاي حق و است .درویش سالک بی

آنکه به خود فعل نظر کند مولوي درتقبیح ناهنجاریهاي رفتاري صوفیه  و نقد فعل بیش از"نور باطنی است. 
به فاعل آن  فعل توجه می کند،واشاراتی کوتاه به شرایط و علل اجتماعی به وجود آمدن این ناهنجاریها 

)                                                  171: 1390(درود گرایان،"دارد.
ذکر این گروه در -چنان که شیوه اوست-زدر مثنوي موالنا به کرّات از صوفیان نام برده است و اغلب نی

ها آمده است. از این رو، بسته به مضمون حکایت و این که صوفی مذکور در آن چه کردارهایی دل حکایت
شوند. با این اوصاف، در نگاه موالنا نیز دهد گاه مورد ستایش و تمجید و گاه نیز تقبیح میاز خود بروز می

شوند: صوفیان راستین و دروغین.صوفیان به دو دسته تقسیم می
ویژگیهاي صوفیان راستین-1-2-2

بندند ارایه داده موالنا مشخّصاتی را براي تمایز میان صوفیان حقیقی و آنان که خود را به این گروه برمی
هاي صوفیان راستین را در چند مورد زیر خالصه نمود:توان مولّفهاست. با تاملی در دفاتر مثنوي می

ابن الوقت بودن-فال
ابن الوقتی از لوازم پیروان راه سلوك است. یعنی سالک باید دم و زمان را غنیمت بشمارد و از تسویف و 
تاخیر در کارها به شدت بپرهیزد. زیرا هر زمانی شرایط و ملزوماتی با خود دارد که شاید در هیچ زمان 

دیگري قابل تکرار نباشد:
فیق          نیست فردا گفتن از شرط طریق صوفی ابن الوقت باشد اي ر

)1385/1:34(مولوي،
تو مگر خود مرد صوفی نیستی            هست را از نسیه خیزد نیستی



7431 هامجموعه مقاله

( همان )
گیرند:برد که در مقامی باالتر از صوفیان قرار میو البته از گروهی نیز به نام صافی نام می

لیک صافی فارغ است از وقت وحالصوفی ابن الوقت باشددر مثال      
(همان) 

حالها موقوف عزم وراي او                  زنده از نفخ مسیح آساي او
)3:387(همان،

هست صوفی صفاجو ابن وقت                 وقت را همچون پدر بگرفته سخت
(همان)

رغ از اوقات وحالهست صوفی غرق نور ذوالجالل               ابن کس نی فا
(همان)

دوري از نقص بشري-ب
وي با توجه به داستان موسی و تقاضاي رویت که همراه با جلوه حق بر کوه طور و شکافتن کوه است، 

داند که از صفات بشري خویش رسته و به حالت سماع کوه را همان انسان وارسته از نقص و صوفیی می
درآمده است:

به رقص                  صوفی کامل شد و رست او زنقصکوه طور از نور موسی شد
)1:62( همان،

چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز                     جسم موسی از کلوخی بود نیز
( همان)

آراستگی به صفت فقر-پ
داند میموالنا فقیر را گاهی به جاي کلمه صوفی به کار برده و صوفی حقیقی را فقیر و راضی به فقر مادي

گردد:واسطه به دریاي ذات حق متّصل میگونه از دنیا و مافیها جدا شده و بیزیرا این
شاد آن صوفی که رزقش کم شود          آن شبه ش در گردد واو یم شود

)4:598(همان،
صوفیی از فقر چون در غم شود           عین فقرش دایه و مطعم شود

(همان)
بی واسطه است        شعله ها را با وجودش رابطه است پس فقیر آن است کو 

)2:217( همان،
صفاي ضمیر-ت
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هاي عالیق از نظر موالنا شرط حقیقی صوفی شدن، صفاي درون و صاف کردن آن از زنگ کدورت
دنیوي است:

دفتر صوفی سواد وحرف نیست                    جز دل اسپید همچون برف نیست
) 194(همان،

داند که به جاي استفاده در داستان رومیان و چینیان و رقابت آنان، رومیان را نماد صوفیان راستین میوي 
ها( که نماد دل سالک است) کوشیدند و برنده میدان از رنگها و اقسام قلم، تنها در جال دادن و زدودن آینه

شدند:

وبی هنررومیان آن صوفیان اند اي پدر           بی ز تکرار و کتاب
)1:163(همان،

لیک صیقل کرده اند آن سینه ها              پاك از آز وحرص وبخل وکینه ها
(همان)

آن صفاي آینه الشک دل است                 کو نقوش بی عدد را قابل است
(همان) 

هست صوفی آنکه شد صفوت طلب           نز لباس صوف وخیاطی و دب
)5:694(همان،

صوفیان دروغین-2-2-2
آزمندي و شکم بارگی-الف

هاي بارز مدعیان دروغین تصوف که موالنا بارها به آن اشاره نموده و آن را نکوهیده است از جمله ویژگی
پایان آنان نسبت به طعام و غذایی است که بی زحمت و از طریق نذر و فتوحات عایدشان حرص و طمع بی

عاي زهد و دنیاگریزي آنان تناسب ندارد:شود که به هیچ عنوان با ادمی
صوفیان طبل خوار لقمه جو                      سگ دالن وهمچو گربه روي شو

)2:202(همان،
داند دلیل پرخوري صوفیان را در این می"فروختن صوفیان بهیمه ي مسافر را جهت سماع"در داستان 

که: 
زان سبب صوفی بود بسیار خواردیر یابد صوفی آز از روزگار              

(همان )
زیند:داند که دیگران از قبل او میو صوفی راستین را سیر از قوت نور حق می

جزمگر آن صوفی اي کز نور حق                             سیر خورد او فارغ است از ننگ دق
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)2:207(همان،
باقیان در دولت او می زینداز هزاران اندکی زین صوفی اند                

(همان)
ي صوفی و کنند،مولوي واژهدر داستان صوفی بسیارگو که صوفیان دیگر از او نزد شیخ شکایت می

درویش را در یک معنا به کار برده است و به سه ویژگی صوفیان دروغین اشاره کرده است : 
پرحرفی،پرخوري و پر خوابی:

چون جرس                 در خورش افزون خورد از بیست کسدر سخن بسیار گو هم
)316(همان،

ور بخسبد هست چون اصحاب کهف            صوفیان کردند پیش شیخ زحف
(همان)

شرمی و دروغگوییبی-ب
لوحی عوام استفاده خواند که از جهالت و سادهشرم و ابلیسانی میوي صوفیان دروغین را دزدانی بی

کنند:خود را در لباس درویشان و  شیران راه حق پنهان کرده و ادعاي تصوف و جوانمردي مینمودن و
حرف در ویشان بدزدد مرد دون                            تا بخواند بر سلیمی زان فسون

)1:40(همان،
استکار مردان روشنی وگرمی است                         کار دونان حیله وبی شرمی 

)41(همان،
شیر پشمین از براي کد کنند                            بو مسیلم را لقب احمد کنند

(همان)
چون بسی ابلیس آدم روي هست                         پس به هر دستی نشاید داد دست

)40(همان،
کند و در عین ن را رد میپوشان و قبول صوفی بودن همه مدعیاموالنا پذیرش بی چون و چراي پشمینه

داند و راه تشخیص صوفیان یا به قولی فقیران راستین و حال، مردود شمردن تمام این گروه را نیز درست نمی
داند و نه در پوشش و شکل ظاهري آنها:ناراست را در سنجش اعمال و روش آنان می

جوز ومویزصوفی آن صورت مپندار اي عزیز             همچو طفالن تا کی از 
)2:195(همان،

زان که آن تقلید صوفی از طمع                         عقل او بربست از نور ولمع
)208(همان،

آن که گوید جمله حقند احمقی است                     وآنکه گوید جمله باطل او شقی است
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)294(همان،
امتحان کن وانکه حق است آن بگیردر میان دلق پوشان یک فقیر                          

(همان)
زاد دانشمند چیست آثار قلم                              زاد صوفی چیست ؟آثار قدم

(همان)
:حافظ - 3-2

ی مانند سالک، صوفی، درویش و فقیر که به صورت مترادف به جاي هم به کار می رونداز میان کلمات
درست بر ر اکثر قریب به اتفاق موارد هدف طنزو انتقاد خود قرار میدهد .را د"صوفی"حافظ تنها کلمه ي
صوفی قرن هشتم منفورترین چهره را در دیوان حافظ به خود .. مظهر ریاستیزي است کهخالف پیر مغان که 

هاي هاي صوفیانه و اظهار کرامات و ریاکاريهاي نو و بدعتبازار گرم رواج اندیشه".. است.گرفته
رسیدن به نفسانیات و هایی که مکان امنی برايهاي مزور،خانقاهپروري،شاهدبازي،خرقهبارگی و تننان،شکمآ

دید از دیگر ذهن و زبان نقاد شاعر رندي چون حافظ را که میهواجس شیطانی شده بود و بسیاري از مسائل
)1386،45حاتمی:.(تصوف جز نام بدون حقیقتی باقی نمانده است،به چالش کشیده است

هاي صوفی از نگاه حافظترین مشخّصهبرجسته-1-3-2
توان در چند دسته زیر جاي داد:هاي صوفی را از منظر حافظ میاهم ویژگی

گري و نفاقحیله-الف
صوفی حافظ، اهل زرق و شعبده و نیرنگ است و به وسیله سجاده و دلق و خرقه، در مجالس وعظ 

هایی از این ابیات:کسب شهرت پهن نموده است. نمونهخویش دام صید خلق و 
مرغ زیرك به در خانقه اکنون نپرد           که نهادست به هر مجلس وعظی دامی

)1391:467(حافظ،شمس الدین محمد،
وین نقش زرق را خط بطالن به سر کشیمصوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم 

)     375(همان،
دلق ریا به آب خرابات برکشیمح صومعه در وجه می نهیم نذر وفتو

(همان
که صدبت باشدش درآستینیخدا زان خرقه بیزاراست صد بار 

)483(همان، 
در خرقه از ین بیش منافق نتوان بود             بنیاد از ین شیوه ي رندانه نهادیم

)371(همان، 
گرفت وخرقه ي سالوس              کجاست دیر مغان وشراب ناب کجادلم زصومعه ب
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)2(همان،
صوفی نهاد دام وسر حقه باز کرد                   بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

)133(همان،
چاك خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم            روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم

)367(همان،
ه روز حشر عنان بر عنان روند                   تسبیح شیخ وخرقه ي رند شرابخوارترسم ک
)246(همان،

تمایل به شرابخواري در نهان-ب
گریزد ولی در هر صوفی که باطنی خبیث و آلوده دارد به اقتضاي طبیعت خویش، در ظاهر از می می

با باده و پیمانه به خلوت بنشیند:فرصتی پنهانی در پی آن است که گوشه امنی به کف آورد و
صوفیِ که بی تـو،توبـــه زمی کرده بود دوش                 بشـکست عهد  چون  در میخانه  دید باز

)260(همان،
صوفی سرخوش ازاین دست که کج کردکاله                 به دوجــــامِ دگـرآشـــفته شود دستــــارش

)277(همان،
هاي صوفیانهن خرقهدروغین بود-پ

گاه مگسان: پوشیدن خرقه و به حقیقت آن عمل کردن، عرصه جوالن سیمرغ است نه الف
می داريعرض خودمیبري وزحمت ماسیمرغ نه جوالنگه توست ،حضرتاي مگس 

)449(همان،
ها که سزاوار سوختنند:و بسا خرقه

اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشدنقد صوفی نه همه صافی وبی غش باشد     
)159(همان، 

ها بشوییم از عجب خانقاهی                                  ساقی بیار آبی از چشمه ي خرابات                       تا خرقه
)489(همان،
همراهی زاهد و  صوفی با طامات و خرافات-ت

یم               با ما به جام باده ي صافی خطاب کنما مرد زاهد و توبه وطامات نیست
)396(همان،

خیز تا خرقه ي صوفی به خرابات بریم          شطح وطامات به بازار خرافات بریم
)373(همان،

صوفیان مثبت-2-3-2
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دیوان حافظ، یکسره از معناي صوفی واقعی خالی نیست حافظ با وجود انزجار از صوفیان کژباز، انصاف
نهد و قایل به وجود صوفیان راستین نیز هست. کسانی که دلی صادق دارند، اسرار نهانی حق را به یکسو نمی

خوانند و منسوب به صومعه صفایند:را از پرتو می می
دار از صفا رودحافظ به کوي میکده دایم به صدق دل                         چون صوفیان صومعه

)220(همان،
آوردوار میکردم که صوفیشتم دیشب زحافظ جام و پیمانه                    ولی منعش نمیداعجب می

)146(همان،
صوفی از پرتو می راز نهانی دانست                      گوهر هر کس از این لعل توانی دانست

)48(همان،
داند:و خود را نیز در ردیف این دسته از صوفیان می

وا لتگاهمـــــانست حــر مغــالیا دیـــحعالم قدسم لیکن يصوفی صومعه
)361(همان،

وي همچنین در غزلی با مطلع:
ي محتشمی،خـــــدمت درویشان استي خُــلد برین خلوت درویشان است                 مایهروضه

)49(همان،
شمارد.آنان را کیمیاي عزیز مینظر درویشان را کلید گنج الهی و صحبت 

نامد:نشینان حقیقی را عنقاي قاف این عالم میو گوشه
بِـبرزخَلق وزعـنقا قیــاس کاربـــــــــگیر                 که صیت گوشه نشینان زقاف تاقاف است

)44(همان،
زي،خاك برسرمی کنندو: بنده ي پیـرخراباتم که درویشانِ او                    گنج راازبی نیا

)
)1379:141(حافظ شمس الدین محمد،

هاي فوق فراتر از ابیاتی است که ذکر بنديها و شواهد دیوان حافظ براي هر یک از دستهالبته نمونه
گردید اما براي جلوگیري از به درازا کشیدن کالم به ذکر ابیات معدودي براي هر بخش در حدي که مفید 

ا گردید.منظور باشد اکتف
نتیجه پژوهش

نمایان تمایز قایل نتیجه این پژوهش ، نشانگر این است که متون نثر صوفیانه هماره بین صوفیان و صوفی
اند. اما در متون نظم این تمایز لغوي وجود ندارد. شده و صوفی واقعی را از متصوف و مستصوف جدا دانسته

شوند در ه با نام صوفیان دروغین و راستین از هم جدا میدر حدیقه الحقیقه مهمترین وجه تفاوت صوفیان ک
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گري از دیگران و بذل جان و مال در راه حق دانسته شده دوري صوفیان از اموال دنیا، عدم سوال و خواهش
بندي دوگانه راداریم. موالنا فقیر و درویش را مترادف صوفیان راستین به کار است. در مثنوي باز همین دسته

بارگی، پرگویی و پرخوابی و ادعاي ي صوفیان حقیقی و شکمفاي باطن و درستی کردار را مشخّصهبرده و ص
الف و گزاف را از خواص صوفیان دروغین خوانده است. بیشترین میزان تعریض و انتقاد نسبت به صوفیه را 

ن شعري وي را به خود اي از مضامیدر دیوان حافظ داریم که با توجه به حجم دیوان غزلیات او بخش عمده
اختصاص داده است. حافظ، صوفی وزاهد را در معنایی مترادف یکدیگر و گاه در کنار شیخ و محتسب یاد 
کرده است ولی درویش در اشعار او از بار معنایی مثبتی برخوردار است. ریاکاري، تظاهر به عبادت و دوري 

ترین ایراداتی است که حافظ به صوفیه زمان ودن از مهماز حرام، آلودگی باطنی و به دنبال کسب منافع مادي ب
کند. تنها صوفی مستثنی از این جمع، کسی است که به صومعه و حظایر عالم قدس راه برده و خود وارد می

تواند در جام ببیند. علت این بدبینی و انتقاد شدید حافظ را باید در پریشانی و تجلیات حضرت حق را می
علم در ایران بعد از حمله مغول دانست که راه را براي رواج بازار سودجویان و متظاهران سقوط اخالقیات و

ریاکار باز کرد تا با سوء استفاده از جهل عوام و درهم ریختگی اوضاع زمانه به تجارت و وجاهتی آسان و 
روشنی که دالّ بر دهد که در ابیات موالنا و حافظ، قرینه پرورانه دست یابند. این پژوهش نشان میتن

اثرپذیري این دو تن از اندیشه سنایی در خصوص صوفیان باشد، وجود ندارد.
کتابنامه

،دیوان حافظ،به کوشش سید عبدالهادي قضایی،ناشر کومه،قم،چاپ اول1391افظ شمس الدین محمد،ح-
د ، تهران، ، دیوان حافظ ، به اهتمام دکتر علی اکبر خانمحمدي، ابج1379، _______________-

چاپ اول
،نورالعلوم ،همراه با شرح احوال وآثار وافکار او،به کوشش ونگارش 1369خرقانی،شیخ ابوالحسن،-

عبدالرفیع حقیقت(رفیع)،بهجت ،تهران، چاپ ششم
،خالصه ي شرح تعرف،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران1349رجایی احمد علی،-
، انتشارات امیر کبیر،تهران ،چاپ سوم،ارزش میراث صوفیه1353زرین کوب عبد الحسین،-
، حدیقه الحقیقه وشریعه الطریقه،تصحیح وتحشیه مدرس 1377سنایی ابوالمجد مجدودبن آدم،-

رضوي،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ پنجم
،عوارف المعارف،ترجمه ابو منصور بن عبدالمومن 1386سهروردي شیخ شهاب الدین عمربن محمد،-

تمام قاسم انصاري،تهران،شرکت انتشارات علمی وفرهنگی،چاپ چهارماصفهانی به اه
،مقدمه اي بر تصوف،گهر نشر،چاپ اول1371صفا،ذببح اهللا،-
،رساله ي قشیریه،تصحیح واستدراکات بدیع الزمان فروزانفر، شرکت انتشارات 1379قشیري ابوالقاسم، -

علمی وفرهنگی،تهران ،چاپ ششم
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، بی تا ، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ، با تصحیح ومقدمه و تعلیقات جالل کاشانی، عزالدین محمود -
الدین همایی ،انتشارات کتابخانه سنایی، چاپ دوم.

مثنوي معنوي ،با مقدمه قاسم فصیح،تهران،شقایق،چاپ اول1385مولوي،موالنا جالل الدین محمد بلخی،-
ابوسعید،ترجمه دکتر ذبیح اهللا صفا،تهران ،فردوس،،اسرار التوحید فی مقامات شیخ1378منور محمدبن،-
،کشف المحجوب، ،مقدمه تصحیح وتعلیقات دکتر محمود 1389هجویري ابوالحسن علی بن عثمان، -

عابدي،تهران،سروش چاپ پنجم
مقاال ت:

45-37،صص:43،نقد حافظ بر صوفی، نشریه ي حافظ،شماره:1386حاتمی،حافظ،-
عدي عارف؟صوفی؟درویش؟،فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خیرآبادي،عباس،بی تاریخ،س-

198-177اسالمی مشهد،صص
،آسیب شناسی رفتار صوفی در مثنوي،بخشی از سبک فکري 1390درود گرایان فرهاد،شادآرام علیرضا،-

در پی مولوي،فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)سال چهارم،شماره اول، شماره پی 
172-154،صص11
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بررسی گونه هاي جادو و جادوگري در  بهمن نامه
نسیم موسوي چاشمی
کارشناس ارشد رشته ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی 

چکیده
ي فردوسی اثر جاویدان استاد هاي ملی ایرانی است. شاهنامهدوران شکوفایی حماسه5و 4قرن 

هایی که به پیروي از استاد توس در اواخر قرن پنجم یا اوایل ید آمد. یکی از حماسهتوس در این زمان پد
قرن ششم هجري سروده شده است بهمن نامه یا اخبار بهمن است. بهمن نامه منظومه ایست حماسی به 

با هاي اوي زندگی بهمن پسر اسفندیار پادشاه کیانی و ستیزهبحر متقارب مثمن محذوف یا مقصور درباره
خاندان رستم زال است. سراینده ي این منظومه ایرانشاه بن ابی الخیر است.

ي اثر حماسی حضور فعال جادوان و دیوان است. در این آثار هاي سازندهیکی از عناصر و ویژگی
کنند. بهمن نامه نیز در بردارنده ي عنصر جادو و دیوان به عنوان یک عنصر آشنا به جادو ایفاي نقش می

هاي مختلفی است. و البته جادوگري در این اثر محدود به دیوان نیست بلکه شخصیت دوگري در شکلجا
دانایی مانند جاماسب نیز به این علم آگاه است و همواره نیروهاي غیبی مانند خواب و رویاهاي پیش بین 

سی جادو در بهمن کنند. در این پژوهش سعی بر  آن است که به برربه عنوان یک عنصر جادویی عمل می
هاي ادبی پرداخته شود. الزم به نامه پرداخته شود و البته به ارتباط جادو با شعر و استفاده از آن در گونه

ها توان قدرت چیرگی بر امور و انسانذکر است در بهمن نامه جادو در معناي نیرویی که به کمک آن می
را به دست آورد و به پیش بینی امور پرداخت، است.

ایرانشاه بن ابی الخیر، بهمن نامه، جادوها:کلیدواژه
مقدمه

قسمت اول راجعست به جلوس بهمن به «بهمن نامه منظومه ایست که در چهار قسمت نوشته شده است: 
تخت سلطنت و حدیث وي با کتایون دختر پادشاه کشمیر و هماي دختر خدیو مصر. در پایان این قسمت 

جاماسب براي بهمن نقل شده  پس از آن قصد بهمن به کشیدن کین از خاندان قصه ي مرگ رستم از زبان 
سام و مقدمات اجرا این قصد سخن رفته است. در قسمت دوم از جنگ بهمن با پهلوانان سیستان سخن می 
رود و... قسمت سوم راجعست به تعقیب بهمن دختران رستم را در سیستان و اسیر کردن آنان و اسارت آذر 

پسر فرامرز و... در قسمت چهارم بیشتر از آذر برزین پسر فرامرز سخن رفته است. آذر برزین را یکی برزین 
از پهلوانان زمان به نام رستم تور گیلی آزاد کرد و او پس از آزادي با بهمن جنگها کرد... آخر کار بهمن 

). 292: 1387(صفا، » شدي اژدهاسلطنت خود را به دختر خود هماي واگذاشت و خود در شکارگاه طعمه
ي بهمن نامه از رحیم عفیفی تفاوتی با روایت ذبیح اهللا صفا وجود دارد و اینکه بهمن در پایان عمر، در نسخه
کند. اش را به همسرش واگذار میپادشاهی
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(دهخدا، » ي دهخدا در باب معنی جادو نوشته شده است: جادو، جادوي، آنکه جادو کنددر لغت نامه«
جادو).ذیل 

ها ذیل واژه ي سحر که از زبان عربی است چندین معانی ي جالب توجه این است که در لغت نامهنکته
ي فارسی جادو چنین معانی مانند لغت نامه دهخدا ثبت شده است! متعدد نوشته شده است ولی معادل واژه

ي اي عربی معنی معادل واژهدر لغت نامه معین معادل واژه ي جادو : سحر نوشته شده است! یعنی واژه
فارسی است! (معین، ذیل جادو).

ي دهخدا ظاهراً قدما جادو را هم در معناي ساحر و هم سحر به کار   با توجه به معنی جادو در لغت نامه
جادو زبان آدمی است، جادو زبان زن است. سحر و «بردند. در امثال و حکم دهخدا نوشته شده است: می

(دهخدا، » شد بلکه دل مردمان یا شوهر را با گفتار فریبنده و اخالق خوش به دست توان آوردجادو نتیجه نبخ
1377 :574.(

ي سحر که معادل عربی جادو است در بهمن نامه به تنهایی یا در کنار جادو به عنوان یکی از مشتقات واژه
امه بسیار به کار برده شده است. هرگاه ي جادو به تنهایی در بهمن نخورد. اما واژهي جادو به چشم نمیواژه
ي دیو هم تکرار و کار اصلی دیو همین جادویی معرفی شده است. استمداد از دیوان  ي جادو آمده واژهواژه

هاي داستان ها است. اغلب اوقات شخصیتمندي از نیروي آنها براي تسلط بر طبیعت و انسانبه دلیل بهره
آورند و گاهی خود و دیگران به نجوم یا همان ستاره شماري روي میبراي پیش بینی احوال و اوضاع

کند. استفاده از نوشدارو به عنوان رسد و آنها را از آینده مطلع میها میرویاهاي پیش بین به داد شخصیت
نه خورد.  موارد گفته شده گوهاي جادو به نام جادو درمانی در موارد متعدد به چشم مییکی از زیر مجموعه

هاي جادو در بهمن نامه هست که در این پژوهش سعی بر آن بوده تا موارد مختلف کاربرد جادو همراه با 
ابیات مورد نظر به بررسی گذاشته شود.

جادو در ایران باستان
ي فردوسی و بهمن جادو در میان ایرانیان باستان را می توان در متون حماسی پس از اسالم مانند شاهنامه

گویی و گویی و نهانهاي جادو در میان رودان شامل پیشایرانشاه بن ابی الخیر و... مشاهده کرد. گونهي نامه
اختر شماري، خواب گزاري بود که بر فرهنگ ایرانی تأثیر گذاشت. نام مغان نیز از دوران دور با جادو آمیخته 

ها و مشکالت و همچنین امید به برتري میي هراس آدمی را از ناکاکاربرد جادو در ایران کهن بن مایه«است. 
ي آنان در رویارویی با او از نخستین نمایاند. نبرد زرتشت با جادوان و نقش گستردهو خیر و برکت را می

ي رواج جادو در میان ایرانیان آن دوران است. هر چند زندگانی زرتشت اش بیانگر و نشانهروزهاي زندگی
دنیاي اسطوره اي و جادو را با هم پیوند داده است. همانگونه که در قرآن هر خود به اسطوره مانند است و 

ي زرتشت نیز این پیامبري که به هدایت مردمان آمده است از سوي مخالفان به جادو منسوب گردیده درباره
).10: 1385(دماوندي، » ها را داریمداوري
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جادو و ادبیات فارسی
به دنبال هم می آیند، داراي نیروي که چون کلمات با آهنگ و قافیهاي در این است سرّ جادويِ کلمه

دار معترف بوده جادویی است. حضرت محمد (ص) بنابر بعضی از احادیث به وجود قدرتی در ترکیبات قافیه
هر آینه شعر تو "است. روایت شده که یک روز آن حضرت خطاب به حسان بن ثابت چنین گفته است: 

همچنین در هزار و یک شب کلماتی "ناکتر از فرو ریختن پیکانها در تاریکی شب است.براي کفّار خطر
جادویی هست که مشکل گشاست مثل کلمه ي معروف کنجد در داستان علی بابا و چهل دزد. انتخاب این 
کلمه ظاهراً بدین علت است که کنجد دانه است و دانه رمز رویش و بالندگی یعنی عالم صغرایی است که 

ي دیگري از همین کلمات غریب ي جادویی شولم نیز در کلیله و دمنه نمونهي زندگی است. کلمهسرچشمه
).184:1368است که سحرآمیز جلوه داده شده است (جالل ستاري، 

نامند و شعر را جادو و سحر در اینجا یک سوال پیش می آید که چرا همیشه شاعر را جادوگر و ساحر می
دانند؟حالل می

ي هنر داشت که هنر پنداشت و این برداشت را دربارهاي از محاکات (تقلید) میافالطون شعر را گونه«
گیرد، شعر یکسر تقلیدي از طبیعت است. اما شعر نیز اگر محاکات باشد در آن دخل و تصرفی انجام می

گمان افالطون بیهوده درگیر دنیاي تخیل است و خیال، جهانی است جادویی و شگفتی ساز و این بر خالف 
اند و ذوق و الهام و جذبه را در پیدایش آن بسیار موثر  ي الهام نیز شمردهنیست. سخن زیبا و شعر را از گونه

اند، ذوق و الهام و جذبه با روانشناسی و ناخودآگاه مناسبت دارند و از دیگر سو دنیاي جادویی درون، دانسته
).310:1388(دماوندي،» اند باشدتوخاستگاه شعر و سخن زیبا نیز می

همانطور که خاقانی:
منکرند این سحر و معجز را رفیقان ریا (خاقانی را حریفان حسد          دشمنند این ذهن و فطنت 

)5شروانی، 
شعر خود را سحر و معجزي می داند که ریاکاران روزگار به انکار آن پرداخته اند. به طور مثال حاالتی که 

آمده و ام سرودن اشعار مثنوي داشته است و تمامی اشعار به صورت وارد آن جهانی بر او  میموالنا هنگ
شده است نشانگر این است که شعر موهبتی الهی است که در وجود بندگانی بدیهه اشعار بر زبانش جاري می

است:ي آن جهانی دارد شبیه به سحرخاص به ودیعه گذاشته شده است. بنابراین چون شعر جنبه
ماهیان قعر دریاي جالل                       سحرشان آموخته سحر حالل

)3599/ 3پس محال از تاب ایشان حال شد          نحس آنجا رفت و نیکو فال شد (مثنوي،
قلم نیز چون ابزار نوشتن است پیوسته به جادوکاري ستوده شده است و خط زیبا را سحر بنان خوانده «

دریافت که فنون بالغت و آرایه ها ي ادبی همانند ابزاري هستند که شاعر با بهره بردن از آنها اند. می توان
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شعر خویش را می آراید و می نگارد تا تأثیرگذارتر شود، آنگونه که جادوگر از ابزاري سود می جوید تا 
).319:1388(دماوندي، » کاري سخته تر انجام دهد
هاي ادبیکاربرد جادو در گونه

ي هاي ایرانی و در اوج آنها شاهنامهها را دربردارد: نخست حماسهي ادبی بیشترین جادوییسه گونه«
هاي ایرانی شگفتی و کارهاي فراسویی بسیار است و لیک تمامی آنها بزرگ فردوسی. در دفترهاي حماسه

-ایی جادویی پیوسته دیده میها و ابزار و رویدادهجادویی نیست اما آدمیانی جادوکار، دیوانی جادو، مکان
هایش تهی نیست. به ویژه جادوهایی که در قرآن آمده است، شوند. دوم: جهان عرفان نیز از جادو و گونه

گمان بسیاري از کرامات حق شناسان مانند پیش دیدن بازتابی پررنگ در دفترهاي درویشی و عرفانی دارد. بی
کشد فید گنجانید. سومین که دنیایی جادویی را به تصویر میو پیش گفتن را می توان در گونه ي جادوي س

هاي پارسی و در اوج آنها هزار و یک شب و  سمک عیار هاي منثور پارسی است. داستاندنیاي داستان
(دماوندي، » بیشترین جادوگران و جادوکاري را در خود دارند و بسیار در میان مردمان از پذیرش برخوردارند

371:1388.(
گونه هاي جادو در بهمن نامه:-1
پیشگویی1-2
ستاره شماري1-2-1
در متون حماسی و دیگر دفترهاي ادب پیشگویی فراوان است. برخی با جادو و ستاره شناسی است و «

هایی نیز به صورت رویا رخ می نماید. از این روي تعبیر رویا که به گونه اي پیش بینی اثر پیش گویی
در تقسیم بندي سحر و جادو از دیدگاه دینی یکی ). «391:1388(دماوندي، » ترده استرویاهاست دنیایی گس

از اقسام سحر همان سحر منجمان است که از طریق نجوم در صدد پیشگویی حوادث عالم بر می آیند یا 
).4: 1387(رمضانی نرگسی،» توسط نجوم طلسم می کنند

شی براي حل مسائل و مشکالت روبروست. همیشه با توجه به متون حماسی در دسترس، پیش بینی رو
ها اتفاقات را پیش بینی کرده و در دربار شاهان ستاره شناسی حضور داشته اند که با توجه به حرکت ستاره

ي بهمن نامه وزیر  بهمن جاماسب است که به عنوان یک مشاور و کردند. در حماسهخواب ها را تعبیر می
نگرد و احوال را پیش کند و در ستارگان میها را تعبیر میپردازد. خوابمایی او میپیشگو در کنار شاه به راهن

شود.کند. از او اغلب اوقات با عنوان فرزانه یاد میبینی می
خورد و گیري بهمن از خاندان رستم در اولین نبردي که با فرامرز زال داشت، شکست میدر جریان انتقام

خواهد که با حساب و شمار، برد و از او میاش پناه میانده شده بود به وزیر فرزانهدرحالیکه از این اتفاق درم
پیش بینی براي انجام کار داشته باشد:

وزان پس به دستور فرزانه گفت            که این راز تا کی تو داري نهفت
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سزد گر یکی بنگري در شمار               که چون بود خواهد مرا روزگار
آرزو گنبد الجورد                       رساند مرا کین دلم خیره کردبدین 

نگه کرد فرزانه و رنج دید                     همانا که رنج از پی گنج دید
به بهمن چنین گفت کاي شهریار           اگر راست گویم ز من کین مدار

را رنج باید کشیدیکایک چنانست از اختر پدید               کزین کین تو 
ازین بار هم بر تو آید شکن                   دلیري تو از چرخ یکسر فکن

هر آن اختري کان به گردون درست        به کام فرامرز کین گسترست
)209:1370اگر شاه گفتار ما بنگرد                         دگر بر ره سیستان نگذرد (بهمن نامه،

جاماسب » بار دیگر مرا بر او دست هست؟«پرسد: کند تا آنگاه که بهمن میپیدا میصحبت این دو ادامه
دهد سه بار شکست با تو است و بار چهارم جهان به کام تو خواهد بود. در طول داستان خواهیم پاسخ می

فرامرز دید که در بار چهارم پیروزي با بهمن است.  بعد از دو بار شکست در جنگ با فرامرز در جنگ سوم
- بیند خطاب به جاماسب میشود. وقتی بهمن او را در سپاه مقابل نمیگریزد و ناپدید میشبانه از میدان می

گوید: 
به فرزانه گفت این دگر بار چیست          دگر باره این رنگ و این چاره چیست

چهرنگه کن یکی در شمار سپهر                       ببین تا کجا باشد آن دیو 
چو جاماسب در اختران بنگرید                            نشان فرامرز جایی ندید

چنین گفت او نیست اندر سپاه                        ولیکن نه دورست از رزمگاه
بدو گفت کز چرخ گردان ببین                که مهر آورد پیشم ار خشم و کین

که شاها نیارم همی یاد کردچنین پاسخش داد فرزانه مرد     
بدین رزمگه یادگاري بود                                ز پس کاندرو کار زاري بود

ز گاه کیومرث با فر و داد                             ندارد کسی اینچنین رزم یاد
روان همچو جويبسا سر که گردان شود همچو گوي         بسا خون که گردد 

ازین نامور لشکر شهریار                               همانا که پیدا شود یک سوار
که با دشمنان دست پیش آورد                       بسی نامور زیر خویش آورد
ز تیغش هنرمند بریان شود                                سپاه فرامرز گریان شود

دستان سام                         گرفتار گردد پس آن نیکنامسرانجام بر دست
)240وز آن پس سپاهت شکسته شود                 خنک هرکه زین رزم رسته شود (همان،

شود و در این قسمت داستان هم بنا به پیشگویی جاماسب سپاه بهمن متحمل شکست هاي پیاپی می
آیند. اما آخرین پیشگویی این وزیر در نبرد چهارم بود. قبل از آغاز دلیرانی توسط بانو گشسب از پا در می
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ي اینکه گردون بر ایشان چه سرنوشتی را در نهان رقم زده است، می پرسد. جنگ،  بهمن از جاماسب درباره
گوید:و جاماسب در جواب می

که بار چهارم ز چرخ روان                 شود دشمن شاه گیتی نوان
کزو بیم جان باشدت           گرفتار و کشتن گمان باشدتوزان پس

)266شکسته شود دشمن بدنهان               سر  آرد بدو زندگانی جهان (همان، 
پیوندد و سپاه بهمن در نبرد چهارم آخرین پیشگویی و یا همان ستاره شماري جاماسب هم به حقیقت می

گیرد. با برزین آذر، وي از نوش آذر جادو و دیو زوش کمک میشود. در جریان جنگ بهمن پیروز میدان می
پرسد که چه کسی در جنگ پیروز می شود، جاماسب در قبل از آغاز جنگ بهمن از جاماسب فرزانه می

جواب می گوید:
از اختر چو بر تخته بر زد نشان               بدو گفت کاي شاه گردنکشان

که خیره بمانند هر دو سپاهیکی رزم باشد بدین رزمگاه      
چنین گفت فرزانه با شهریار                      بگویم ز احوال تندي مدار

کزین سان زگاه کیومرث باز                      ندیدست رزم ایچ گردنفراز 
سواري برون آید از لشکرت                  که بر چرخ گردان رساند سرت

مدارا که بر دشت کین                      ز پشت تکاور زند بر زمینبسا نا
سران سپه زو نترسند پاك                  ز بس نامور کاندر آرد به خاك

)548سرانجام گردد شکسته سپاه                   شود دیو بر دست رستم تباه (همان، 
شود. اما با وجود میان دو لشکر آشتی برقرار میگوید که بعد از شکست بهمن در نهایت جاماسب می

چنین پیش بینی تلخی از فرجام جنگ چون برزین آذر اقدام به جنگ کرده است بهمن از دادن درخواست 
گیرد. آشتی امتناع می کند و جنگ در می

رویاهاي پیش بین1-2-2
فسیري بی شمار و گونه هاي آن رویاهایی که در ادب فارسی آمده است در متون عرفانی و تاریخی و ت«

خواب می ). «429: 1388(دماوندي،» بسیار است اما بسیاري از رویاها گونه اي نهان بینی و پیشگویی است
» تواند واقعه را پیش از وقوع هشدار دهد و این را نباید لزوماً به حساب معجزه یا پیشگویی گذاشت

شود. دو خوابی که آستیاگ ي ماد و هخامنشی دیده میورهپیش آگاهی با رویا هم در د). «1377:63(یونگ،
آخرین پادشاه ماد درباره ي دختر خود ماندانا دید به نوعی پیش دیدن زادن کوروش بود و رویاهایی که 

ها اهمیت کوروش دید و مغان گزاردند، از این گونه است. نمادپردازي رویا و تأویل و تعبیر آن در این خواب
).10: 1385(دماوندي، » اي داردویژه
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اي براي آگاهی زودتر افراد پیش از وقوع حوادث باشد. در واقع تواند وسیلهي یونگ خواب میبه گفته
هاي حماسی تواند در ناخودآگاه یعنی خواب دیده شود. در داستانآنچه که در خودآگاه قابل درك نیست می

ها حضور نیروهاي غیبی است. هاي اساسی این داستانگیاند و یکی از ویژهمیشه نیروهاي غیبی فعال بوده
نامه دادند. در بهمنشدند و به آنها از آینده خبر میها ظاهر میشاید نیروهاي غیبی در خواب بر شخصیت

آید این است اي که در این اثر به چشم میشود. نکتهموارد کاربرد خواب براي آگاهی از آینده بسیار دیده می
هاي عادي هم به نفع خود کنندگان خواب افراد خاص با دانش خاص معبري نیستند. بلکه انسانکه تعبیر

کنند. اولین بار بعد از درخواست خواستگاري رستم براي بهمن از شاه صور، وي در خواب را تعبیر می
بیند که:خواب می

یاناي شد پی مادچنان دید از سوي ایرانیان                  یکی کرّه
بیامد دوان تا بر تخت اوي                 نکرد ایچ اندیشه از بخت اوي 

)37: 1370ي تخت بشکست خرد (بهمن نامه،لگد زد فراوان که نتوان شمرد          یکی پایه
کند. گردد و خواب را براي دخترش کتایون تعریف میشاه صور از دیدن چنین خوابی رمیده دل می

کند و براي ایران داشتن آگاهی کامل از دانش تعبیر، این خواب را به خرّمی تعبیر میکتایون هم بدون
هاي کتایون و لؤلؤ است که ي دختر پیش بینی دسیسهکند. شاید تعبیر اینگونهسرنوشت بدي را پیش بینی می

ر میان راه به اش است. بهمن در حین فرار دعاملی براي فرار بهمن از تاج و تخت و گرفتاري هاي بعدي
بیند: رود و خوابی میخواب می

چنان دید در خواب خوش شهریار           که سنگی گران آمد از کوهسار    
چو از کوه نزدیکی او رسید                    یکی مرغ تیز از هوا بر پرید     

بزد پر و آن سنگ را دور کرد                 پس آهنگ آن شاه رنجور کرد
)102بخوبی مر او را به بر در گرفت                 بیابان گزید و ره اندر گرفت (همان،

آیند. بیند که به سمت او   میشود و سپاهیان اردشیر را میبعد بهمن با هول و هراس از خواب بیدار می
ردشیر به بهمن ي حمله سپاه ااز شدت ترس فکر می کند خوابش درست تعبیر شد. گویا در خواب واقعه

ي دومی که از خواب دیدن و پیش بینی کردن هشدار داده شده بود و او خوابش را اینگونه تعبیر کرد. نمونه
شود خواب زال است. بعد از نبرد اول که به شکست بهمن منجر شد قبل از حوادث در بهمن نامه دیده می
کند:تعریف میبیند و براي فرامرز اینگونه شروع نبرد دوم زال خواب می

چنان دیدم اي پور فرخ به خواب               که از لشکرت آتشی تیز تاب
ترا سخت بگرفت و در تو فروخت              از اندام پاك تو لختی بسوخت

من از هول آن آتش تیز تاب                   بدین سان برت آمدم پر شتاب
ز بهر دل من درنگ آورينخواهم که امروز جنگ آوري             
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مگر درگذاریم وارونه فال                           به آتش بسوزد تن بدسگال
بینیم. وي با وجود اینکه چنین خواب بدي دیده است اما اینگونه تعبیر در بیت آخر پیش بینی زال را می

ودشان یار باشد، فرامرز هم از خواب کند که شاید بدي این خواب به دشمن برسد و بخت با سپاه خمی
گیرد:اینگونه نتیجه می

)224تر                بدان بهتر امید باشد مگر (همان، و دیگر که خوابی از آن  هول
رسد. و پیش بینی زال و فرامرز از چنین نبرد دوم هم مانند نبرد پیشین با پیروزي سپاه فرامرز به پایان می

شود. پیش از آغاز نبرد چهارم بهمن که از سه هزیمت از سر گذشته ملول تعبیر میخواب هولناکی درست 
خواهد که پیشگویی داشته باشد. گشته بود گویی براي اطمینان از پیروزي در نبرد چهارم از جاماسب می
ز فرزانه پرسید شاه جهان               کزین بار گردون چه دارد نهان

ز مهر          بر ما دژم دارد ار شاد چهرچه خواهد نمودن ز کین و
بدو گفت من شاه را گفته ام                 ز راز جهان هیچ ننهفته ام

که بار چهرم ز چرخ روان                    شود دشمن شاه گیتی نوان
وز آن پس کزو بیم جان باشدت          گرفتار و کشتن گمان باشدت

سر آرد بدو زندگانی جهانشکسته شود دشمن بدنهان
)266چو بشنید گفتار اخترشناس              فراوان نمود او ز یزدان سپاس(همان: 

اي که آرامگاه خاندان بعد از کشته شدن فرامرز و اسیر شدن خواهران او توسط بهمن، وي آهنگ دخمه
گویند که راهی پر خطر پیش رو داري از به او میخواهد که آنجا را بسوزاندکند و میرستم است را می

-جمله کوهی سر به فلک کشیده که ده هزار جادوگر بر آنند. در این قسمت جادو هنري مذموم محسوب می
شود: 

هنرها نمایند در جادوي            اگر هیچ بر جادوي بگذري
)411م...(همان:ز دریا ببرند یکباره نم             بسوزند کشتی و مردم به د

بهمن به کمک همین جادوان شگفت انگیز از آنجا می گذرد. اما قبل از اقدام به این کار خواب هولناکی 
کند که فریدون و کیخسرو و سیاوش را دیده پرد. خواب را براي جاماسب تعریف میبیند و از خواب میمی

آنها می پرسد که به کجا می روید و آنها جواب که جام می در دست داشتند و خرامان به سمتی می رفتند. از 
دادند که به بهشت می روند. بهمن از آنها خواست که او را همراه خود ببرند اما آنها جواب دادند:

مرا هر سه گفتند کاي تیره راي               به مینو ستمکاره را نیست جاي
ش تنی چند را سوختنتو نام نکو خواهی اندوختن                      به آت

که پیوسته بودند در پیش ما                       شکسته سپاه بداندیش ما
سیاوش به پاسخ مرا سرد کرد               یکی چوب زد بر سرم درد کرد
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)422از آن درد ازین سان خروشان شدم       دل و زهره از بیم جوشان شدم (همان،
خواهد که از سوزاندن دخمه منصرف شود زیرا شوند از بهمن میمیوقتی جاماسب ماجراي خواب را 

شود. بهمن نیز که پیرو یزدان است و به او اگر این کار را انجام دهد از نظر مردم به خیره رایی محکوم می
-شود و از سوزاندن دخمه منصرف میخورد با دیدن چنین خوابی از شر بودن عملش آگاه میسوگند هم می

آید و او را از شر دور نگاه دارد ز هم در این قسمت از داستان خواب به راهنمایی قهرمان داستان میشود. با
بیند. زند و کالبدي را میرسد نخستین پارچه را کنار میتا بهترین کار را انجام دهد. وقتی بهمن به دخمه می

اي در زیر کالبد هست که روي آن نوشته شده بود:تخته
ي بهمن اسفندیار          شدي بر جهان سر به سر کامکارچنین بود کا

مرا آگهی بود از این کار تو                        نه پاداش ما بود کردار تو
دگر تات نفریبد این روزگار               که جایت همین است فرجام کار

بودمرا هشتصد سال و سی سال بود           هنر بود و شمشیر و کوپال 
به چین اندر ار من گه کارزار           به یک حمله هشتصد هزاران سوار

)426همه یکسره روي برگاشتند                   زر و خواسته خوار بگذاشتند (همان:
ها را بیند و تختهاین جسد گرشاسب بود و به همین ترتیب جسد شاهان دیگر و رستم را در آن دخمه می

سمت از داستان همراه است با پند و اندرزهایی که شاهان به بهمن دادند. وي تحت تأثیر آن خواند. این قمی
گردد زال و دختران رستم را از بند رها ها وقتی از هند به ایران باز میهاي روي تختهخواب و خواندن نوشته

- بیند و از تخت بر زمین میکند. در پایان داستان وقتی بهمن با خاندان رستم پیمان صلح بست، خواب میمی

بیند. شاه که بهوش می آید از او دلیل ي او را زرد و خیس از عرق میآید و چهرهافتد. جاماسب به نزد او می
پرسد، شاه خوابش را تعریف می کند:اش را میپریشانی

چنان دیدم اي پیر فرخ به خواب                    که ابري برآمد سیه با شتاب 
به باالي من برفروخت                     مرا همچو انگشت کرد و بسوخت  بیامد

پس از هول آن آتشی پر گزند                         بیفتادم از تخت اینجا نژند
گوید:گردد و با ناراحتی میروز بعد جاماسب با تعبیر خواب بر می

برآید ز صد سال یکسال کمکز اختر بدین زندگانی رقم                        
نود سال و شش سال بگذشت از این               به کام تو شد شهریارا زمین
فزون از سه سالت نمانده درنگ                    درین تیره گیتی و آرام تنگ

مر آن ابر کز پیش تو برفروخت           که چو آتشی گشت و شه را بسوخت
سر                         به دست یکی سهمگین جانورشود روزگار تو شاها به

) 592که گور تو باشد ز گیتی نهان                        نبیند نشانت کس اندر جهان (همان: 
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دهد که تا زنده و بر جاي هست هما را به عنوان جانشین خویش انتخاب جاماسب به بهمن پیشنهاد می
کند. تخت شاهی به دست دشمن نرسد. بهمن نیز به نصیحت او عمل میکند تا بعد از مرگ او تاج و 

آید به گونه اي که اثري همانطور که جاماسب خواب را تعبیر کرده بود بهمن در  جنگ با اژدهایی از پا در می
ماند:از جسمش بر زمین باقی نمی

زمانه سخن در دهانش شکست              به کام چنان اژدها در نشست
و خوردش آن اژدهاي دمان                  زمانه سر آمد بر او پر زیان!فر
الهام نیروي غیبی1-2-3
در شاهنامه تنها فرشته اي که به خواب قهرمانان می آید سروش است و گاه در بیداري نیز راهنمایی و «

).1388:427(دماوندي،» کندپیش بینی می
دیدند حوادثی را پیش بینی هایی که خواب میکدام از شخصیتدر موارد یاد شده از خواب و رویا هر

بیند. درحالیکه زال به خاطر محصور کردند. اما در میانه ي داستان، زال جدش  گرشاسب را به خواب میمی
اي بر او وارد شدن در سیستان و کمبود آذوقه توسط بهمن ناراحت و درمانده است، گرشاسب مانند فرشته

دهد که از گندم انباشته شده است:او مکانی در درون کاخ نشان میشود و بهمی
درین پیش جایست کاخ بلند                  به باالش بر شصت یازي کمند

)298: 1370تبر خواه و بیل و سرش باز کن              سپه را از آن دادن آغاز کن(بهمن نامه،
بیند و آن را در میان مردم گرسنه تقسیم و انباري از گندم میکندزال طبق دستور گرشاسب کاخ را باز می

کند. در این قسمت داستان براي اولین بار فردي به صورت غیبی در خواب بر شخصی ظاهر شد و او را می
راهنمایی کرد. 

جادو درمانی1-2-4
کان از خواص جادو درمانی و جادو پزشکی از کهن ترین کارهاي جادویی است. درمانگران و پزش«

داروها و گیاهان و سنگها آگاهی داشتند و معجون ها و عقاقیر می ساختند و درمانگري می کردند و چون 
(دماوندي، » خود از کاهنان بودند و درمانگري آنان شگفت به نظر می آمد ،کارشان جادو انگاشته می شد

جایگاهی واال دارد و مغان از دیر باز با این میان ایرانیان کهن جادو پزشکی و جادو درمانی نیز). «274:1388
آشکار است که امروزه دانش پزشکی از جادو جداست اما ). «1385،2(دماوندي، » هاي نهانی زیسته انددانش

پردازند و رویکرد پزشکی معاصر به خواص جادوگران هنوز هم در گوشه و کنار جهان به درمانگري می
هاي جادویی روح و روان آدمی کهن گیاهان جادویی بی ارتباط نیست و درمانگیاهان و گیاه درمانی با بینش

).387:1388(دماوندي، » از دیرباز حکایت از شناخت ژرف روح و روان آدمی نزد این درمانگران دارد
درمان جادویی نیز در بهمن نامه دیده شده است. یکبار در جریان جنگ بهمن با شاه صور از جادو 

کشد خواهران فرامرز به شاه شود. بعد از اینکه بهمن به خونخواهی پدرش، فرامرز را میه برده میدرمانی بهر
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جنگد. تقریباً در برند. بهمن به دنبال آنها رفته و براي گرفتن خواهران فرامرز با شاه صور میصور پناه می
با بهمن تبانی کرده و درحالیکه شاه اي کند و طی نامهپایان کار یکی از نزدیکان شاه صور به او خیانت می

دهد.کند به بهمن تحویل میصور را مست و بیهوش می
به دستور فرمود کان جام زر                    ز می پر کن و شادمانه بخور
چنان کرد دستور بر یاد شاه              بخورد و پرستش کنان شد دو تاه 

نهاد او به دست شه نیکنامدگر باره دستور پر کرد جام         
درو ریخته داروي هوشبر                 همی گفت کاي شاه من نوش خور

)370،1370ز مستی بیازید پس شاه دست           فرو خورد بیهوش شد مرد مست (بهمن نامه،
وقتی شاه را مست و بیهوش به نزد بهمن می برند وي می گوید:

اروي هوش                      مر او را فکندند در حلق و گوشبفرمود تا نوشد
چو از مغز او شد پراکنده زهر                      وزان داروي بهمنی یافت بهر 
کمان بود و شد راست سرو روان                      چو مرده کجا بازیابد روان

وجایش کجاستنگه کرد پیش وپس وچپ وراست       ندانست کان چیست
چو در خویشتن هوش را کرد یاد                  به دستور خود در گمانی فتاد

)370همه شب همی بود پیچان چو مار                شگفت آمدش گردش روزگار (همان،
داروي «جادویی بوده است. دهخدا نیز ذیل ترکیب نوش دارو معانی: -گویا نوشدارو نیز دارویی گیاهی

ها کند، معجونی که قدما رگی، داروي حیات بخش، دواي موثر ، دوایی که دفع جمیع آالم و جراحتبی م
توان معالجه کرد و مریض مشرف به موت را هاي صعب العالج را میي آن زخمپنداشتند که به وسیلهمی

نوشداروي هوش یاد می (لغت نامه دهخدا، ذیل نوشدارو). بهمن با دادن نوشدارو که از آن با نام» نجات داد
آورد. کند شاه صور را درمان کرده و بهوش می

بار دیگر در جنگ بهمن با برزین آذر، دیو زوش که از سپاه بهمن است با رستم تور که جنگاور سپاه 
گیرد. بهمن با تکیه بر قدرت جادویی دیو زوش به برزین آذر است، رو در رو می شود و جنگ سختی در می

شود و دو جنگاور هر دو قدرت نمایی شگرفی تور دل خوش کرده است. جنگ آغاز میشکست رستم
فهمد با حریفی توانمند روبرو هست براي همین از تمام قدرتش استفاده  ي جنگ رستم تور میدارند. در میانه

را از دست کند و بر زمین می زند در این میان هوش و جان خود کند و دیو زوش را بر گردنش بلند میمی
افتد. برزین آذر به سمت او می دود و:دهد و بر زمین میمی

)558به کامش در افکند داروي نوش                زمانی ببود و بیامد به هوش (همان،
دهد ي رستم است نشان     میاشاره به استفاده از داروي نوش توسط برزین آذر که فرزند فرامرز و نوه

برد. استفاده از نوشدارو مختص زال و خاندان او و رد نوش دارو آگاه است و از آن بهره میکه او نیز از کارب
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ایرانیان نبود بلکه در ماجراي رفتن رستم تور به شکار و گرفتار شدنش به دست دختر خاقان چین نیز نمونه 
هاي پیاپی تر او را با جامشود دخبینم. وقتی رستم تور گرفتار دختر خاقان میاي از کاربرد این دارو را می

شود دختر از او خواهش کند. وقتی پدرش از این مسأله آگاه میدارد و در اتاقی حبس میشراب مست می
گیرند که بزمی ترتیب دهند و رستم را کند که رستم را به شاه بهمن تحویل ندهد. بنابراین تصمیم میمی

مست به بزم ببرند:
)576زمانی همی بود و آمد به هوش (همان،بدادندش آنگاه داروي نوش  

توان نتیجه گرفت که نوشدارو براي فرد مست خاصیت با نگاهی به دو مورد اخیر استفاده از نوشدارو می
آورد.درمانی داشت و او را از حالت مستی و بیهوشی بهوش می

استمداد از دیوان جادو-1-3
رسد. وي به کند و به کاووس میرانشاه داستان را با پادشاه پیشدادي کیومرث شروع میدر آغاز کتاب، ای

کند. کند و این کار کاووس را فرمانبرداري از دیو معرفی میداستان پرواز کاووس به سمت آسمان اشاره می
اند. در متون حماسی ما دیوان همیشه نماد جادوگري بوده

چو بر ما در داستان برگشادچنین گفت دهقان موبد نژاد   
که تاج از کیومرث فرخنده پی             یکایک بیامد به کاووس کی
چو کاوس کی کرد فرمان دیو            تبه شد بر او راه کیهان خدیو

)17:1370سوي آسمان شد به پر عقاب              جهان ویژه بگرفت افراسیاب (بهمن نامه ،
و یزدان است و در بهمن نامه به کرات سوگند به اوستا و زند می خورد و از یزدان و سروش بهمن پیر

جوید گیرد براي نابودي دشمن از دیوان جادوگر یاري میگوید. ولی هنگامی که در تنگنا قرار میها میسخن
ذر پسر فرامرز است که پس ي این استمداد در نبرد با برزین آشود. نمونهاما در این باره توفیقی نصیبش نمی

ي دیوان که نوش آذر نام از فرار بهمن به طرف تیسفون، مرزدار آنجا هارون قیسی از قدرت و نیروي سرکرده
کند:گوید. وي سپاه دیوان را اینگونه توصیف میداشت، سخن می

که در شهر بابل یکی سرکشست          که هنگام کینه یکی آتشست
ده هزار                ز نیرنگ سازان به هنگام کارسپه دارد از جادوان

همه مایه ي کژي و بدخویی          به گردون شود هر یک از جادویی
تن پیل دارند و چنگال گرگ              به جنگ اندرون نامدار سترگ   

)    538سرافراز را نام نوش آذرست                که بر جادوان اوستاد و سرست (همان،
ي قیسی به شهر بابل و اینکه نوش آذر و سپاهش در آنجا هستند احتماالً یادآور داستان هاروت و اشاره

- ماروت باشد که در چاه بابل آویزان هستند و جادوگران براي آموزش به بابل رفته و بر باالي چاه حاضر می

گوید:ند و بهمن میدهرسند بزمی ترتیب میشوند. وقتی سپاه جادوان به نزد بهمن می
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به مستی مر او را چنین گفت شاه           که بنماي ازین جادوي دستگاه
ببینم یکی تا بدان بگروم                              برآسایم و شادمان بغنوم

سر جادوان زیر لب در نهفت                  به یاران بفرمود و چیزي نگفت
ند                        روانها به افسون بیاراستنددو تن ز انجمن زود برخایت

چنان بود کایوان شاه جهان                        ز پاي اندر آمد همی ناگهان
همی دید شاه و بزرگان شاه                  که بر سر فرود آید همی باز جاي

به یاددل شهریار جهان گشت شاد               همی گفت کاین کس ندارد
)540مرا جادویی بی گمان شد درست             بباید ز برزین کنون دست شست(همان،

جوید تا برزین آذر را از میان در تمام طول داستان اولین و آخرین بار است که بهمن از دیوان استمداد می
وگري و حضور دیوي به دهد که با جادشود و نوش آذر جادو به بهمن وعده میبردارد. ترتیب کار داده می

هاي دیو زوش نیز به تصویر نام دیو زوش، دشمن و سپاهش را نابود خواهد کرد. در خالل ماجرا ویژگی
شود:کشیده می

نه مردم نژاد ست گفت این جوان                    دل شیر دارد تن پهلوان
اوچو سی و دو گز هست باالي او               صدو شصت من گرز همتاي
ز آتش نترسد که سوزد تنش                   نه از جاي سیلی توان بردنش
ز برزین چه پرسی که کوهی بلند             بود پیش زین کوهه ي او نژند

)541بدین کالبد آدمی کس ندید                       نه از نامداران پیشین شنید (همان،
کند که او براي من مانند برادر است و دهد و اشاره میادامه مینوش آذر همینگونه به توصیف دیو زوش

نویسد با این اي به او میکند و نامهدر هر نیک و بدي یاور من است. وي دیو زوش را جادوگر معرفی می
مضمون:

تویی جادوان جهان را پناه                    ز تو یافت دیو و پري دستگاه
نیامد به هنگام رایش پسندگه کینه تهمورث دیو بند

چو آورد بر کار جمشید روي                   بریده ز یزدان شد امیدواري
نمودي تو کاري بزرگ آن زمان                 کجا رفت کاوس بر آسمان

)542کمان را به زه کرد شاه بهوش               بینداخت تیر و بزد بر سروش(همان،
افتد و به تعبیر کند به راه میخواهد به کمک بهمن بیاید. دیو که نامه را دریافت میو در نهایت از او می

ایرانشاه:
برهنه همی شد میان هوا                 چنان چون بود باد فرمانروا
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، رستم تور از کشد. در اولین نبردرسد. برزین آذر هم براي جنگ به تیسفون لشکر میبه نزد بهمن می
گذارند. رستم شوند و یکی از صحنه هاي زیباي نبرد را به نمایش میسپاه برزین آذر با دیو زوش روبرو می

کند و در حین کشتی گرفتن دیو را بر زمین می کوید و بر تور از تمام قدرتش براي مبارزه با دیو استفاده می
سینه اش می نشیند و دشنه اي می کشد:

او دشنه را برکشید            خروشید و گشت از جهان نا پدید همان گه که
)558ز نیرو که آمد بر آن شیر زوش             بیفتاد بر خاك و زو رفت هوش...(همان، 

شود و دیگر گریزد، در واقع به طور ناگهانی ناپدید میدیو با قدرت جادوگري خویش از میدان نبرد می
پذیرد. شود و استمداد بهمن از دیو به ناکامی پایان میستان دیده نمینشانی از این دیو در دا

فریب و نیرنگ-1-4
اي و جادویی است که با کمک سیمرغ و اعمال جادویی در بهمن نامه مانند شاهنامه، زال پهلوان اسطوره

براي او        هاییزند. در لشکرکشی بهمن به سمت سیستان زال نامهاو به کارهاي خارق عادت دست می
کند که او را آرام کند اما بهمن در جواب پشوتن نویسد که از جنگ دست بردارد و از پشوتن خواهش میمی
گوید:می

بدو گفت بهمن که آن پر فریب             نباید که آرد به ما بر نهیب
نماید یکی تنبل و جادویی                    به گفتار شیرین او بگروي

جریان گفت و گوي  بهمن با زال ،وي به رابطه ي زال با سیمرغ اشاره می کند: در 
)202،1370تو نیرنگ کردي و کار تو بود              که سیمرغ مردار یار تو بود (بهمن نامه،

هاي سیمرغ به اهدافش رسیده است. واضح است که در این داند که با نیرنگبهمن زال را جادوگري می
- هایی مانند تنبل و جادویی به معناي فریب و نیرنگ است. در نبرد سوم بهمن آگاه میداستان واژهقسمت از

گوید شبانه با ده خواهد و به او میشود که سیستان از سپاه تهی است بدین سبب وي پشوتن سپهساالر را می
رساند و دستان به دستان میهزار سوار به سیستان حمله کند و خود را به شهر برساند، جاسوسی این مطلب 

کند:ي کار را چنین میچاره
چو بشنید دستان چنان دید کار                  بر خویشتن خواند او یک سوار
یکی ساخته کیسه از چرم خام                     بدو داد و گفت اي یل نیکنام

راکنده کن  زین دو  بهرمر این را به بر تا به باالي شهر                          پ
دگر بهره نزدیک شهر و حصار                          پراکنده کن تا شود استوار
خسک بود و گویند کان زال ساخت        کس آن را از آن پیشتر کی شناخت
کز آهن چنان ساخته چار سوي                    وز شاخها ساخته چون سروي

مین                             یکی شاخ باالش باشد ازینزهر سو کجا اوفتد بر ز
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)242برفت و پراکند چون بندبند                         روان بازگشت او سوي هیرمند (همان،
دهد که شهر گرفته شد، ولی پشوتن خسته و رنجور و خون و سرانجام سواري نزد بهمن رفته، بشارت می

گوید که در راه اسبش لنگ شد و پرسد و پشوتن میید، بهمن سبب آن وضع را میآچکان پیاده نزد بهمن می
راه نمی رفت براي همین شب را در همان صحرا صبح کردیم و صبحگاه دیدیم که:

همه دشت از این آهن پایدار                      پراکنده دیدیم اي شهریار
الید و باد از جگر برکشیدچو شاه جهان آن خسک را بدید                بن

همی گفت کاین زال زر ساختست              ز بهر چنین روز پرداختست
)250چگونه کند رزم با آن کسی                         کزین جادویها نداند بسی (همان،

نها را به زند شاید برآمده از دانش و تیزهوشی وي باشد اما بهمن آاعمال خارق عادتی که از زال سر می
-رود و آهویی    میي جنگ چهارم با فرامرز روزي به شکار میدهد. بهمن در میانهجادوگري او نسبت می

رسد که پریان به فرمان اویند. آن آهو دختر او بوده که عاشق بهمن شده و بیند و به جادوگري به نام اسلم می
گردد ناگاه فرامرز را روبروي خویش کند و باز میخود را به شکل آهو در آورده است. او را خواستگاري می

-افتد تا فرامرز آتش را بکشد، بهمن میشود و به فرامرز میگردد، دختر به آتشی بدل میبیند و لرزان میمی

کند:گریزد. این دختر جادو خود را فداي بهمن می
ستش گرهسپهبد کمان را فرو کرد زه                     بدان تا زند بر دو د

چو دختر چنان دید گشت آتشی              چنان کرد آتش چنان دلکشی 
در افتاد و اندر سپهبد به تفت                 فرامرز چون دید ماند او شگفت

)284همی تا فرامرز آتش بکشت                   شهنشاه ایران بدو داد پشت (همان، 
بینیم که خود را فدا می کند و خرین بار جادوگري از جنس مونث میاین قسمت از داستان براي اولین و آ

هاي کار دیوان و جادوگران ناپدید شدن است. همانطور که ذکر شد در جریان شود. یکی از ویژگیناپدید می
گیرد و وقتی این دیو جنگ بهمن و برزین آذر، بهمن براي غلبه بر سپاه برزین آذر از دیو زوش کمک می

شود! همچنین بعد از کشته شدن فرامرز و اسیر توانایی مقابله با رستم تور را ندارد ناگهان ناپدید میجادویی
خواهد که کند و میاي که آرامگاه خاندان رستم است را میشدن خواهران او توسط بهمن، وي آهنگ دخمه

وهی سر به فلک کشیده که ده هزار گویند که راهی پر خطر پیش رو داري از جمله کآنجا را بسوزاند به او می
جادوگر بر آنند:

هنرها نمایند در جادویی                    اگر هیچ بر جادوي بگروي
ز دریا ببرند یکباره نم                     بسوزند کشتی و مردم به هم 
هوا را به نیرنگ گریان کنند             نهنگ ار بخواهند گریان کنند

فسونشان چنگ شیر                عقاب از هوا اندر آرند زیربسوزد ز ا
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نمایند با یکدگر دستبرد                    ازیشان ندیدم یک تن که مرد
یکی خویشتن را نماید پلنگ             به دریا شود دیگري چون نهنگ

)411یکی خویشتن را چو آتش کند          یکی خویشتن پیل سرکش کند (همان، 
گذرد.بهمن به کمک همین جادوان شگفت انگیز از آنجا می

نتیجه
ي جادو در بهمن نامه معانی متعددي را در بر دارد و گاهی معنی مثبت با توجه به پژوهش انجام شده واژه

توان بر طبیعت چیره شد، و گاهی معنی منفی دارد.گاهی به معناي علمی به کار رفته که به وسیله ي آن می
آید. هاي داستان میند پیش گویی که اقسام متعددي دارد و جادو درمانی را می بینیم که به کمک شخصیتمان

شناسند. هاي زال است را اطرافیان بهمن، جادو و در مفهوم فریب و نیرنگ میالبته ابیاتی که مربوط به زیرکی
جنگد. و یا در ان زیاد مانند جوانان میداند که بسیار زیسته است و با وجود سالیبهمن زال را جادوگري می

دهند هم اعمالی قسمتی که اطرافیان بهمن او را از وجود جادوانی در کوهی سر به فلک کشیده خبر     می
کنند. در این قسمت جادو هنري مذموم شگفت انگیز و سراسر نیرنگی از آن جادوان را برایش تعریف می

شود.محسوب می
اولیه در حل مسائل و موانع بر سر راهش او را بر آن داشت که به جادو روي بیاورد. عجز و ناتوانی بشر 

آوردند. جادوگران اغلب یا دیو و گاهی در جنگ ها به سبب ناتوانی در مبارزه به جادوي دیوان روي می
شاه به کار آمدند و افرادي دانا که جادو را در جهت مصالح خود و پادبودند که مظهر جادوگري به حساب می

بردند. در سراسر داستان جادوان از جنس مذکر هستند و تنها در ماجراي اسلم جادوگر و دخترش      می
-ي اشتباه که مردم، زنان را جادوگر      میبینیم که دختر هم توانایی جادوگري دارد. برخالف این عقیدهمی

تند. بینیم که اغلب جادوگران مذکر هسدانند در بهمن نامه می
کتابنامه

 ، بهمن نامه، رحیم عفیفی، چاپ اول، تهران، شرکت انتشارات علمی و 1370ایرانشاه بن ابی الخیر ،
فرهنگی

 ،گزیده ي اشعار خاقانی شروانی، سید ضیاء الدین سجادي، تهران، شرکت 1384خاقانی شروانی ،
سهامی کتابهاي جیبی

 ، ان و بازتاب آن در ادب فارسی، چاپ اول، انتشارات ، جادو در اقوام وادی1388دماوندي، مجتبی
دانشگاه سمنان

 مقاله جادو در ایران باستان و کیش زرتشت، مجله ي مطالعات ایرانی، 1385دماوندي، مجتبی، پاییز ،
دانشگاه شهید باهنر کرمان،شماره ي دهم

 ، یرکبیر، امثال و حکم ، چاپ دهم ، تهران ، انتشارات ام1377دهخدا، علی اکبر
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 ،لغتنامه، سید جعفر شهیدي، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.1364دهخدا، علی اکبر ،
 34، مقاله سحر و جادو از دیدگاه علم و دین، فصلنامه معرفت، شماره 87رمضانی نرگسی، رضا، بهار
 ،وس، افسون شهرزاد؛ پژهشی در هزار افسان، چاپ اول، تهران؛ انتشارات ت1368ستاري، جالل
 ،حماسه سرایی در ایران، چاپ هشتم، تهران؛ انتشارات امیرکبیر1387صفا، ذبیح اهللا ،
 ،مثنوي معنوي، کریم زمانی ،دفتر سوم، تهران، انتشارات 1387مولوي بلخی، جالل الدین، محمد ،

اطالعات
 ،فرهنگ معین، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.1350معین، محمد ،
 ،انسان و سمبولهایش، محمود سلطانیه، تهران، انتشارات جامی1377یونگ، کارل گوستاو ،
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تحلیل زبان شناختی وقفنامه حاجیه طوطیه خانم متعلق به روزگار قاجاریه 
با تکیه بر روابط معنایی و نکات دستوري وقفنامه مذکور                     

1محمد موالیی

آکادمی علوم تاجیکستان–ن شناسی دانشجوي سال چهارم مقطع دکتري در رشته زبا
فاطمه ایبک آبادي

آکادمی علوم تاجیکستان–دانشجوي سال چهارم مقطع دکتري در رشته زبان شناسی 
چکیده

از جمله ي اسناد و منابع بسیار مهمی  هستند که می توانند به روشنی بیانگر فرهنگ "وقفنامه ها عموما
ند و به عنوان گنجینه اي غنی، مورد استفاده ي محققان در رشته هاي دینی و ملی وتاریخ اجتماعی کشور باش

پژوهشگر در تحقیق حاضر ضمن بازخوانی و بازنویسی وقف گیرند . قراربه ویژه زبان شناسانمختلف علمی
نامه حاجیه طوطی خانم به بررسی و تحلیل وقفنامه مذکور از منظر علم زبان شناسی پرداخته و در این راستا 

ی نموده خود را مقید به یک نظریه ي زبان شناسی خاص نکند چرا که زبان شناسی وراي تمام علم سع
هاست . بنابراین در بررسی و تحلیل متن وقف نامه مورد نظر کوشش گردیده تا حد ممکن نکات دستوري و 

. مسائل زبانی و واژگانی سند مذکور مورد بررسی و تحلیل زبان شناختی قرار گیرد
وقفنامه، سند وقف، معناشناسی، زبان شناسی، روابط معناییها:یدواژهکل

مقدمه : 
اسناد در جایگاه یکی از مهم ترین منابع تحقیقات تاریخی، از اهمیت خاصی برخوردارند؛ زیرا یکی از 

ن شده ابزارهاي ارتباطی مطمئن حال با گذشته به شمار می آیند . با گسترش تحقیقات تاریخی، مورخان بر آ
اند تا هر چه بیش تر ناشناخته هاي گذشته را از مندرجات اسناد و مدارك دست اول آشکار سازند و تحلیل 
هاي تازه اي از آنها ارائه دهند . فناوري هاي نو ، بر تولید ، جمع آوري و اطالع رسانی اسناد بسیار تأثیر 

است.داشته است، تا آنجا که آرشیوهاي مجازي را نیز پدید آورده
در سالهاي اخیر ، بازخوانی، ویرایش و تصحیح متن اسناد وقف آغاز شده است ولیکن با وجود اهمیت 

از منظر زبان شناسی بر روي اسناد وقف صورت نگرفته "فراوان این اسناد ، پژوهشهاي عمیقی خصوصا
هایی یا در کنار اسناد نامه وجود دارد که هر کدام به تناست . در ایران دست کم بیست و یک هزار وقف

تواند منبعی منحصر به فرد و داراي ارزش هاي پژوهشی بسیار باشد. ي خود، میعصر یا هم منطقههم
هدف از مطالعه و پژوهش بر روي اسناد وقفی از منظر زبان شناسی

1.mohammad.molaei1353@yahoo.com
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دیدگاه بررسی و تحلیل اسناد از حیث زبان شناسی امروزه از اهمیت ویژه اي برخوردار است . از این 
هاي تاریخی، ادبی، اقتصادي، جغرافیایی، باستان شناسی، معماري، نسب شناسی و عالوه بر پرداختن به جنبه

غیره در هر سند، توجه به واژگان و محتواي  سند نیز خود موضوعی مهم براي پژوهش است. رکن اساسی 
ور کسب آگاهی از درستی ونادرستی آن در بررسی و تحلیل اسناد از یک سو نگاه انتقادي به سند است به منظ

، ویژگی هاي سبکی ، دستوري ونحوه ي نگارش نسخه هاي خطی و از سوي دیگر نگاه تیزبینانه به صورت 
اسناد است براي شناخت بسیاري از نکات، آداب و روشهایی که در طول زمان و در تولید یک سند دخیل 

ها یکی از بهترین نامهوقف)36: 12(ک ویژگی شمرده شود . تواند براي هر دوره و منطقه یبوده اند و می
شوند؛ زیرا حاوي نکات، واژگان و ادبیاتی هستند که سهمی منابع ادبی و زبانی و فرهنگی محسوب می

توان از آنها به عنوان قدري است که میارزش ادبی این اسناد، به.سازي زبان فارسی دارندبسیاري در غنی
هاي هاي جوامع پیشین و برنامهدرك و پیگیري تطورات زبان فارسی استفاده کرد. شناخت دغدغهمنبعی براي 

ها است که متأسفانه تاکنون توجه درخوري به آنها نشده است. نامهفرهنگی آنان، از دیگر فواید وقف
ت و براي محققان شناسی، زبانی و... اسها سرشار از اطالعات ریز و درشت تاریخی، لغوي، مردمنامهوقف

)44: 12( .شودحوزه ي زبان شناسی، منبعی غنی و معتبر محسوب می
را می توان در موارد زیر بر روي اسناد وقفی متعلق به روزگار قاجاریه هدف از انجام  پژوهش بطور کلی 
:خالصه کرد 

شناخت دقیق ویژگی هاي صوري و سبکی دست نوشته هاي وقفی-1
دوره ي قاجاریهاسناد وقفی به کاررفته در وقفنامه ها و آشنایی با فرهنگ واژگانی تحلیل اصطالحات-2
و براي تعیین کمیت ، وزن ، طول و حجم استفاده می شدهدر روزگار قاجاریهشناخت واژه هایی که-3

به آن مفاهیم اوزان و مقادیر گفته می شود ). "( اصطالحاتبدیل آنها به مقیاسهاي امروزي
معنایی، همبه کار رفته در وقف نامه ها . مفاهیمی از قبیل واژگان روابط معنایی میان شناخت -4

، ترکیبات عطفی و باهم آیی هاي واژگانی و ... .  چندمعنایی و تناقض معنایی، شمول معنایی و تضاد معنایی 
و وابستگان ناواقفرايبمورد استفاده و عناوین القاب شاخص هاي شخصی و اجتماعی و آشنایی با -5

، متولیان ، ناظرین موقوفات و سایر اشخاصی که بنا بر دالیلی نام آنها در وقفنامه ها ذکر می و خویشان آنها 
. شود
. در وقفنامه ها شده است و وزن آهنگ موسیقی کالم و شناسایی عواملی که موجب به وجود آمدن -6
از ن آن روزگار و همچنین آگاهی یافتن از نیازهاي مردم آن دورهپی بردن به اندیشه ها و افکار مردما-7

طریق مطالعه بر روي مصارفی که واقفین براي موقوفات خود تعیین می نمودند . 
که در وقف نامه ها به کار رفته است . ترکیبات عربی  ، جمالت وآشنایی با لغات -8
روزگار قاجاریهآگاهی یافتن ازشیوه ي نگارش وقف نامه ها در -9
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در ادامه ي این پژوهش ابتدا اصل وقفنامه حاجیه طوطی خانم بازخوانی و بازنویسی می شود و سپس از 
منظر علم زبانشناسی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت .

حاجیه طوطی خانم : وقفنامه خالصه
می باشد که همچون -اریه از رجال دوره قاج–همسر حاج ذوالفقار خان بیاتخانمحاجیه طوطی

از توابع شهرستان اراك آباد فراهان ي شهوه و مشکهامقداري از دارایی و امالك خود را در روستاهمسرش 
وقف نموده است تا درآمد آن صرف کمک به طالب ساکن در مدارس علمیه و بیمارستان و در استان مرکزي 

در ایام محرم خصوصا عاشورا و پرداخت مستمري (ع)خوانی حضرت اباعبداهللا الحسینامور خیریه و روضه
به طالب علوم دینی گردد . 

زبان وقف نامه : فارسی با کاربرد زبان عربی 
نوع سند : وقف نامه 

: آرشیو سازمان اوقاف و امور خیریه  سندمحل نگهداري
-یرزا محمد علیخان آقاي حاج م-آقاي آقا نور الدین -اشخاص : محمد حسن خان سرتیپ فراهانی 

-سلطان آباد -مزرعه دستجرد -مزارع آب خوش و سیاه خشت -فراهان –مکان ها : شهوه 
میالدي 1904هجري قمري مطابق با 1325تاریخ انجام وقف : سال 

متن وقف نامه : 
الحقیقات و السرائر بسم اهللا الرحمن الرحیم . الحمد هللا الواقف علی النیات و الضمائر و المطلع علی

و الصلوه و السالم علی النبی محمد واهل بیت الطاهرین و بعد الحمد و الصلواة ، چون خلود و بقاء در این 
دار فناء محال و عدم ارتحال بسراي جاوید و بقاء ، ممتنع و هر ذي روحی و جنبنده را البد در رسد و شربت 

الصالحین و حلیۀ المتقین و مقتاح الفالح و مصباح النجاة بجز ناگوار را ناچار چشد و در عالم عقبی انیس 
حسنات و خیرات جاریه وکسب ملکات حسنه و اعمال صالحه نمیتواند بود و از جمله آنها بلکه معظم آنها 
طریق اوقاف و صدقات است و حسنش در شریعت طاهره و نزد عقل نیز مسلم و واضح است و فاعلش 

ش ، بداوام و ابد مقرون و از شوائب انقطاع مصون است .بمدح ، موصوف و فائده ا
لهذا در ساعت سعد ومیمون و فرمانی فرخنده و همایون توفیق رفیق و تأیید شامل احوال علیا حضرت ، 
مریم فطرت ، نواب علیه عالیه حاجیه طوطی خانم دامت عزتها بنت مرحوم جنت مکان محمد حسن خان 

ید .سرتیپ فراهانی طاب ثراه گرد
وقف موبد وحبس مخلد ابدي نمود اعیان امالك و مستغالت ملکی متصرفی موروثی ابتیاعی خود را در 
محل فراهان بتفصیل مشروح قربۀ الی اهللا مجري المیاه و ملک قریه شهوه مع جمیع توابع من دون استثناء 

هل فرد علی المعروف از چهار دانگ ونیم از جمله پنج دانگ که عبارت است از سی وشش فرد از جمله چ
مالکند از معموره و مخروبه و "محال فراهان از تمام مزارع آب خوش و سیاه خشت و غیره ها آنچه را فعال
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شش دانگ طاحونه واقع در قریه مرقومه مع آالت و األدوات و التوابع و ششدانگ اراضی دو قطعه باغ اربابی 
امها و پنجدانگ و نیم از ششدانگ از مجري المیاه مزرعه که چهار دیوار است مع الکروم و األشجار بتم

دستجرد و نیم دانگ دیگر که موقوفه بوده است مع التوابع و پنج دانگ از عصار خانه واقع در شهوه و 
یکدانگ دیگر که از سابق موقوفه بوده است و سه طسوج از بیست و چهار طسوج که عبارت است از دوازده 

شعیر است از مجري المیاه و ملک انقان مع التوابع بقدر الحصه بکافه فقراء و شعیر از جمله نودو شش
مساکین از ارحام و غیرهم و سادات و سایر مومنین و خیرات و مبرات که آنچه از اعیان موقوفه مرقومه در 

انی هر سال حاصل و عاید شود ، بعد از تعمیرات الزمه و تنقیه قنوات و خرج نقد و جنس و عوارض دیو
پنج قسمت شود .

یک قسمت مخصوص فقراء از ارحام واقفه یک قسمت به سایر فقراء و سادات یک قسمت روضه خوانی 
وعزاداري پیغمبر وائمه و اهل البیت گرام علیهم الصلواة و السالم یک قسمت مطلق خیرات از قبیل تعمیر 

اقفه که فعالً داخل موقوفه علیهم است مسجد و پل و غیرهما و یک قسمت حق متولی و بعد از زمان حیات و
و قرار داد واقفه موقوفه معظمه تولیت اعیان موقوفه را مادام الحیوتها و مصرف یک سهم از پنج سهم است .

از براي خودش و جناب جاللت مآب اجل اکرم آقاي حاج ذو الفقار خان امیر تومان الملقب بصمصام الملک 
عظمان جناب مستطاب شریعتمدار مالذاألنام ثقۀ اإلسالم آقاي آقا نور الدین و و بعد حیاتها از براي آقایان م

جناب مستطاب شریعتمدار آقاي حاج میرزا محمد علیخان دامت برکاتهما که هر دو باإلشتراك بمصارف 
و هر وقت یکی از این دو در حیات نباشد آن دیگري باإلستقالل متولی است و بعد از مرقومه برسانند .

ات هر دو تولیت بامجتهد معروف بالعداله ي بلده ي سلطان آباد است .و صیغه وقف شرعی جاري و واقع حی
و کان وقوع ذالک کله "شرعیا"منجزا"شد و اقباض و قبض اعیان موقوفه بعمل آمد . فصار الوقف صحیحا

هجري مهر صمصام الملک.1325فی جمادي الثانی قوي ئیل مطابق 
: سجالت وقف نامه 

بسم اهللا الرحمن الرحیم  قد وقع الواقف و حصل القبض حسبما فصل و سطر الورقه ایجابا مبنی باذن 
مهر محمد علی ابن الرضا 1325الواقفه و فقهما اله تعالی المرضاته و انا االحقر محمد علی عفی اهللا عنه 

مهر نورالدین 1325ب االصم من بسم اهللا تعالی شأنه قد وقع اصح تمام ما سطر متنا و حصل القبض و کت
الحسینی 

بسم اله قد تحقق و الفتح الذي وقوع ما زبر و سطر فی الورقه کال بحیث الارتاب فیه و ان کان اال اعتراف 
مهر اللهم صل علی محمد 1325ثم واقع لدي االحقر 

شیوه ي نگارش وقفنامه :
امه ها و مهم ترین نکات دستوري اسناد وقف که از مهم ترین ویژگی هاي نوشتاري و شیوه ي نثر وقف ن

در همه ي وقف نامه هاي دوره ي قاجاریه دیده می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد :
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-بمصارف -بدوام –بمدح –بسراي به ابتداي اسامی :» به « اتصال حرف اضافه ي -
حذف اسم به قرینه لفظی : 

طریق اوقاف و صدقات (طریق اوقاف وطریق صدقات -د و سراي بقا ) بسراي جاوید و بقا (سراي جاوی
فرمانی فرخنده و همایون (فرمانی فرخنده و -ساعت سعد ومیمون (ساعت سعد وساعت میمون ) -) 

کافه فقراء و مساکین (کافه -اعیان امالك و مستغالت (اعیان امالك و اعیان مستغالت ) -فرمانی همایون ) 
اقباض و قبض اعیان موقوفه -خرج نقد و جنس (خرج نقد وخرج جنس ) -ه مساکین ) فقراء و کاف

-(اقباض اعیان موقوفه و قبض اعیان موقوفه ) 
حاصل و عاید شو د -حذف فعل به قرینه ي لفظی : مسلم و واضح است (مسلم است و واضح است ) 

-(حاصل شود و عاید شو د ) 
پیغمبر -سنات و خیرات جاریه (حسنات جاریه  و خیرات جاریه ) حذف صفت به قرینه ي لفظی : ح

-وائمه و اهل البیت گرام (پیغمبرگرام وائمه گرام و اهل البیت گرام ) 
علیهم الصلواة و -حذف ضمیر به قرینه ي لفظی : سایر فقراء و سادات (سایر فقراء وسایر سادات ) 

-السالم (علیهم الصلواة و علیهم السالم ) 
استفاده از ساخت هاي قدیمی و یا کم کاربرد :

زیرا خبر در مورد آینده است » نمی تواند باشد«نمیتواند بود ( به جاي : –در رسد ( به جاي : فرا برسد ) 
-ماضی بعید است  ) » بود « نه در مورد گذشته و فعل 

–نده مترادف کردن یک واژه ي عربی با یک واژه ي فارسی : ذي روح و جنب

–جمع بستن ترکیبی عربی با نشانه ي جمع فارسی : مادام الحیوتها 

:تتابع اضافات
آوردن چند واژه پشت سر هم و اتصال آنها به وسیله ي کسره ي اضافه را ، تتابع اضافات گویند . در 

پی هم آیی کسره تتابع اضافات واژگان با آهنگی خاص به یکدیگر اضافه می شوند . اگر چه تتابع اضافات یا
هارا قدما ازعیبهاي کالم شمرده اند ، ولیکن بعضی مولفان کتابهاي بدیع گفته اند که اگر تتابع اضافات مخل 
فصاحت نباشد ، آوردن آن در جمله مجاز است بطوریکه در وقفنامه  ي روزگار قاجاریه ، بعد موسیقایی 

) نمونه هایی از تتابع اضافات در سند بررسی شده : 21( تر ساخته است .کالم را رنگینتر وآن را آهنگین
صیغه وقف شرعی -زمان حیات واقفه -مستغالت ملکی متصرفی موروثی ابتیاعی خود 

اوزان و مقادیر:
. در استفاده می شده است گوناگونکمیتهايگیرياندازهواحدهايبرايگفته می شود که ىاتاصطالحبه 

شود. در مىبررسىاساسىکمیتهايعنوانبهو طول، حجموزنکمیت3، دیر تاریخىو مقااوزانمباحث 
هر بودنمعلومدر صورتیکدیگر وجود دارد کهاواحدها بنسبته يدرباربسیاري، اطالعاتتاریخىمنابع
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، واحدهايعرفىبا واحدهاير مقایسهدکهداشتباید توجههمچنین.شودمىمعلومدیگريه ي، اندازیک
کار بهطور مشتركبهاسالمىمختلف، و در سرزمینهايبرخوردار بودهايمالحظهقابلاز ثباتشرعى

نمونه هایی از اوزان و مقادیر به کار رفته در وقف نامه ي حاجیه طوطی خانم : .اندرفتهمى
شود .دانگ : به یک ششم ملک گفته می 

طسوج : به یک چهارم دانگ گفته می شود 
ششم ، ششدانگ است. شعیر: یک نود و 

محال ( –امالك –اعیان –احوال –شوائب –اوقاف –جمع بستن واژگان به شیوه ي مکسر: اعمال 
-ائمه –فقراء –اراضی –توابع -آالت -» ) م « به ضمه ي 

–ادوات -مستغالت –صدقات –حسنات –خیرات » : ات « جمع بستن واژگان با  نشانه ي جمع 

- سادات –قنوات –تعمیرات 
-مساکین » : ین « جمع بستن واژگان با نشانه ي جمع 
-آقایان » : ان « جمع بستن واژگان با نشانه ي جمع 
-آنها » : ها « جمع بستن واژگان با نشانه ي جمع 

: ترکیبات عطفی
عطفی یکی از نیازهاي غریزي و طبیعی زبان است که خواستگاه آن کشش انسان به آوردن ترکیبات 

) . در همه ي ترکیبات عطفی جدا از یکسانی 285-284: 6موازي ها و تناسب هاي موسیقایی است . ( 
ند با هم تقابل معنایی دار» الف و ب «مشهود است که یا »الف و ب « مقوله ي دستوري ، ارتباط معنایی میان 

، یا هم معنایی دارند و یا باهم آیی معنایی در آنها دیده می شود .بنابراین در ترکیبات عطفی هم تناسب 
موسیقایی و هم ارتباط معنایی میان دو ترکیب عطف داده شده  موجب ایجاد برجستگی در کالم می شود. ( 

6:250(
- حسنات و خیرات -خلود و بقاء : نمونه هایی از ترکیبات عطفی در وقفنامه حاجیه طوطی خانم 

سعد ومیمون -)»ل « مسلم و واضح ( مسلم به تشدید -اوقاف و صدقات -ملکات حسنه و اعمال صالحه 
–نقد و جنس -حاصل و عاید -فقراء و مساکین -معموره و مخروبه -فرخنده و همایون -

توازن واژگانی و آوایی :
هنگام نوشتن وقف نامه ، واژگانی را به کار برده اند که نوعی توازن را به در محرران نوشته جات شرعی 

آفرینى و تناسب موسیقایى در کالم می شود که در اصطالح سنتی ، ترصیع وجود آورده  و منجر به نظم
نامیده می شود . صنایعی که از طریق توازن به وجود می آیند از ماهیتی یکسان برخوردار نیستند به همین

دلیل گونه هاي توازن را باید در سطوح  متفاوتی بررسی کرد . براي توصیف انواع توازن به سه سطح تحلیل 
آوایی ، واژگانی و نحوي نیاز است . براي مثال توازنی که موجب وزن می شود در سطح آوایی قابل بررسی 
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نظیر سجع متوازي ، سجع است ولی لف و نشر در سطح نحوي امکان توصیف می یابد . همچنین مقوالتی
مطرف ، سجع متوازن و جناس هایی مانند جناس مضارع ، جناس ناقص ، جناس مطرف ، جناس وسط ، 
جناس وسط ، جناس مذیل ، جناس اشتقاق یا قلب ، همگی گونه هایی از توازن واژگانی به شمار می روند 

ژه ) به وجود آمده اند و قابل توصیف که از طریق همگونی ناقص ( تشابه آوایی بخشی از یک یا چند وا
هستند . جدا از این صناعات شگردهاي دیگري همچون ترصیع ، موازنه یا تضمین المزدوج نیز در همین 
مقوله می گنجد که در اصل بکارگیري واژه هایی با همگونی ناقص در ارتباط با یکدیگر بر روي زنجیره ي 

، آوردن چندین جفت واژه به صورت قرینه با یکدیگر بررسی شدهوقفنامه) چنانکه در 8:207گفتارند .( 
همگونی ناقص را به وجود آورده است  .

در ساعت سعد -فاعلش بمدح موصوف و فائده اش بدوام و ابد مقرون و از شوائب انقطاع مصون است 
قریه مرقومه . کاربرد معموره و مخروبه و شش دانگ طاحونه واقع در -ومیمون و فرمانی فرخنده و همایون 

این جفت واژه ها که تحت عنوان سجع متوازي قابل طبقه بندي اند ، به گونه ي قرینه ي یکدیگر در جمله 
صنعت ترصیع خوانده می شوند . همچنین الزم به توضیح است که در وقف نامه بررسی شده ، "اصطالحا

ان جناس تام ، نام گذاري می شود ، مشاهده نمونه هایی ازهمگونی کامل نیز که در بدیع سنتی تحت عنو
)    213: 8دسته بندي شده است . ( » توازن واژگانی « گردید که همگی ذیل عنوان 

–توفیق رفیق -محال و ارتحال -توازن در سطح آوایی : بقاء و فناء نمونه هایی از 

تکرار واژه و یا صامت : 
کالم می شود . تکرار هم می تواند در سطح واژه انجام شود تکرار موجب وزن و آهنگ  و برجستگی در 

سخن را آراسته تر می کند. ساختار "و هم در سطح همخوانهاي واژه ومصوت ها نمود پیداکند . تکرار، غالبا
نوشته هاي نثر، روزنامه نویسی یا داستان در را پدید می آورد. کالممنظمی به آن می بخشد و موسیقی 

مقصود از تکرار، اندیشه اي را برجسته ساختن یا به .ي آهنگ سخن از تکرار استفاده می شودپردازي، برا
ی گمان هر تکراري به خودي خود بر زیبایی سخن . بویژه اي بخشیدن استي جنبه اي از یک تفکر، جلوه 

نمی افزاید. آن چه زیبایی می آفریند سبک گفتاري است، نه تکرار پیام .
-آقاي آقا نور الدین -: و از جمله آنها بلکه معظم آنها مانندتکرار واژهشده در سند بررسی

ساعت سعد ( تکرار صامت -» ) ف « : فرمانی فرخنده ( تکرار همخوان آغازین مانندتکرار صامت
»س« آغازین 

نث بودن :ؤمطابقت صفت و موصوف در مذکر و م
که زبان عربی را هم خوب می دانستند، بدون تأمل در حد و در گذشته بسیاري از ادیبان فارسی زبان 

برند، اي عربی به کار میکردند که در جایی که کلمههایی از زبان عربی، فکر میحدود منطقی در گرفتن کلمه
از این رو بسیاري از نویسندگان کالسیک این قاعده ي .هاي عربی حاکم بر آن کلمه باشندباید پیرو قاعده
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کردند، ، که یک قاعده دستوري زبان عربی است، در زبان فارسی رعایت میصفت و موصوف رامطابقت
گویی آنکه آنها می خواستند زبان فارسی را، که مذکر و مؤنث و تثنیه و جمع مکسر ندارد و در آن صفت به 

بسیاري ی درزبان عربکند، مستعمره ي زبان عربی کنند . همچنین در طور کلی با موصوف مطابقت نمی
مصارف ، به صورت مفرد مؤنث می آوردند . مانند : اعمال صالحه نیزموردها صفت را براي جمع مکسر 

مطابقت صفت با موصوف، ي ها. این قاعده شرایط معتبره و مانند این، افعال حسنه ،اعمال صالحه ، مرقومه 
اي نفوذ کرده است که به اندازهامه ها محرران وقف ندر مورد اسم یا موصوف مؤنث در بعضی از "مخصوصا

اي است که به مصوت کسره (همزه غیر در موردهایی که موصوف یک کلمه فارسی براي جنس ماده یا کلمه
حاجیه -اعمال صالحه :مانند، آورندبه صورت مؤنث مینیز به تبعیت از آنشود، صفت راملفوظ) ختم می

-رف مرقومه بمصا–تعمیرات الزمه - طوطی خانم 
-مطابقت صفت و موصوف در مفرد و جمع بودن : آقایان معظمان 

کاربرد واژگان عربی مفرد : 
- انقطاع -شوائب -مقرون -موصوف -فاعل –خیرات –صدقات –معظم –خلود –ارتحال 

داخل –حاصل –عاید –ابتیاع –مستغالت -بنت –لهذا –واضح -» ) ل « مسلم ( به تشدید -مصون 
-

کاربرد ترکیبات عربی:
ملکات حسنه و اعمال -مصباح النجاح -مفتاح الفالح -حلیۀ المتقین -انیس الصالحین -ذي روح 

-مقتاح الفالح -حلیۀ المتقین -انیس الصالحین -مجري المیاه -قربۀ إلی اهللا -شوائب انقطاع -صالحه 
- باإلشتراك -اهل البیت –مع التوابع بقدر الحصه -مجري المیاه -علی المعروف - مصباح النجاة 

-بالعداله  -باإلستقالل 
استفاده از جمالت و عبارات عربی : 

الحمد هللا الواقف علی النیات و الضمائر و المطلع علی الحقیقات و السرائر و الصلوه و السالم علی النبی 
مع الکروم و االشجار -مع جمیع توابع من دون استثناء -د و الصلواة بعد الحم-محمد واهل بیت الطاهرین 

–و کان وقوع ذالک کله ... "شرعیا"منجزا"فصار الوقف صحیحا-موقوفه علیهم -غیرهما –بتمامها 

قد وقع الواقف و حصل القبض حسبما فصل و سطر الورقه ایجابا مبنی باذن الواقفه و فقهما اله تعالی 
بسم اهللا تعالی شأنه قد -مهر محمد علی ابن الرضا  1325ته و انا االحقر محمد علی عفی اله عنه المرضا

بسم اهللا قد -مهر نورالدین الحسینی 1325و حصل القبض و کتب االصم من "وقع وصح تمام ما سطر متنا
کان اال إعتراف ثم واقع لدي تحقق و الفتح الذي وقوع ما زبر و سطر فی الورقه کال بحیث الأرتاب فیه و إن

مهر اللهم صل علی محمد . 1325االحقر 
به کاربردن جمالت نعتی عربی ( جمالتی که براي ستایش و حمد و ثنا بیان می شود ) : 
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-دامت برکاتهما -ثقۀ اإلسالم -مالذ األنام –علیهم الصلواة و السالم -طاب ثراه -دامت عزتها 
-"شرعیا-"منجزا-"صحیحا-"تنوین دار : فعالبه کاربردن کلمات

-از ) » : م « من ( به کسره ي -استفاده از حروف اضافه ي عربی : مع ( به معنی : با ) 
با هم آیی واژگانی : 

کروث از زبان شناسان اروپایی با هم آیی را بکاربردن واژگانی می داند که طبق عادت با هم به کار می 
) . واژگان باهم آیند به لحاظ ارتباط معنایی که میان دوواژه دیده می شود نیز در کنارسایر 40: 26روند (

. عوامل ذکر شده ، می تواند نقش عمده اي  در برجسته سازي ادبی دروقف نامه ها ایفا کند
: باهم آیی هاي واژگانی شامل باهم آیی هاي رایج و متداول و باهم آیی هاي تثبیت شده

-حبس مخلد -وقف موبد -توفیق رفیق -سراي جاوید -: دار فناء مانند ترکیبات غیر فعلی
-به مصرف رساندن –قرار دادن –حبس نمودن –: وقف نمودن مانندترکیبات فعلی

می باشد ) . » ل « و تشدید » ع « ه ( علیه به کسره ي عالیياشتقاق یا هم ریشگی واژگان : علیه
هم معنایی ضمنی ( ترادف ) :

هم معنایی که در دستور سنتی قدیم از آن به نام  ترادف معنایی یاد شده از جمله ي مباحث معنی شناسی 
که در بررسی و تحلیل ساخت واژگانی یک متن از نظر معنایی مورد توجه قرار می گیرد . به شمار می رود

به کاررفته باشد.  در یکسانمعنايبامتفاوتزبانیصورتدوکه در متن ، جلوه می کندهنگامی هم معنایی
: 7( . هم معنایی ، واحد هاي واژگانی که داراي معناي یکسان هستند می توانند جانشین یکدیگر شوند 

125 (
- نیات و ضمایر –خلود و بقاء -ذي روح و جنبنده نمونه هایی از هم معنایی در سند بررسی شده : 

« مسلم و واضح ( مسلم به تشدید -اوقاف و صدقات -ملکات حسنه و اعمال صالحه -خیرات حسنات و 
-حاصل و عاید -فقراء و مساکین -آالت و ادوات  -وقف موبد وحبس مخلد -سعد ومیمون -» ) ل 

شاخص شخصی و شاخص اجتماعی ( القاب و توضیحات ) :
یاد می » القاب و توضیحات «از آن تحت عنوان شاخص شخصی و شاخص اجتماعی که درادب سنتی

که مورد استفاده محرران )62–7:61( می باشد» معنی شناسی«کنند نیز از دیگر موضوعات مهم در 
بر حسب رابطه "الفاظ و شاخص هاي مندرج در وقف نامه ها عموما. وقفنامه هاي دوره قاجاریه بوده است

ویژه رابطه ي واقف با متولی و ناظر و از سویی دیگر نیز پایگاه اجتماعی اجتماعی گوینده و مخاطب به 
اشخاص تعیین و انتخاب می گردند . از این رو محرران شرعیات براي معرفی واقفان از شاخص هاي 

در وقفنامه اي براي سلیمان خان قاجار از این شاخص "اجتماعی متفاوتی استفاده می کرده اند . مثال
عالیجاه رفیع جایگاه ، شوکت و جاللت و عظمت دستگاه ، فخامت و مناعت و « تفاده کرده اند : اجتماعی اس

"مجدت همراه ، دولت و عزت و اقبال پناه ، ابهت و نبالت و مناعت انتباه ، رفعت و محمدت اکتناه ، نظاما
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جلیل المرتبه و الشأنی سلیمان للعظمۀ و الشوکۀ و األحتشام امیراألمراء العظام و قدوة الکبراء الفخام خانی
)                                                                                                               14-3:13( خان قاجار قوانلو دام اجالله و شوکته

ري استفاده می کرده اند . اما محرران براي براي طبقات پایین و متوسط از شاخص هاي اجتماعی کمت
عالیقدران حاجی محمد « و یا » خیرالزائرین کربالئی حسین بن مرحوم محمد ابراهیم انجدانی « براي مثال : 

و در مواردي که سند وقف توسط خود واقف نوشته »  و حاجی احمد اوالدان مرحوم آعبدالعلی سنجانی 
البته در مواردي هم  علی » أقل عباد اهللا کاظم « انند : شده باشد از شاخص شخصی کمتري استفاده می شود م

مانند نیز پیدا می کند» کارگفت عاطفی « رغم جایگاه اجتماعی باالي واقف ، واژگان مورد استفاده جنبه ي 
این حقیر سراپا مستغرق بحر گناه و متوسل به شفاعت ائمه هدي أقل عباداهللا محمد رحیم خان قاجار : « 

توانست خود را داشت. به کمک لقب بود که فرد میبسیاريدر عهد قاجار، لقب در ایران اهمیت»  شامبیاتی
کرد. هر چه ي مردم متمایز کند. لقب جاي فرد و حد امتیازات و قدرت او در اجتماع را مشخص میاز توده

اهمیت نام رعایا ساده و بیبود، به همان اندازهر سر و صدا و با شکوه و جالل زادگان پنام و لقب اشراف
هاي مردانه زادگاهش بود. در زمان سلطنت قاجاریه، لقب،از دیگرانرعیتشد. تنها وجه تمایز تلقی می

»امین« ي از کلمه"کردند. مثالها لقب وضع میي وسیع داشت. در این زمان از یک کلمه دهدامنه
الواعظین و مانند آن وضع دفتر، امین لشکر، امینالسلطنه، امیننالدوله، امیتوانستند لقب هایی مانند امینمی

) نمونه هایی از القاب و شاخص هاي شخصی و 3: 14. ( کنند و به اشخاص اهدا کنند یا بفروشند
علیا حضرت مریم فطرت نواب علیه عالیه حاجیه طوطی خانم دامت « اجتماعی بکار رفته در این وقفنامه : 

آقایان معظمان جناب مستطاب –م جنت مکان محمد حسن خان سرتیپ فراهانی طاب ثراه مرحو-عزتها 
شریعتمدار مالذاألنام ثقۀ اإلسالم آقاي آقا نور الدین و جناب مستطاب شریعتمدار آقاي حاج میرزا محمد 

» . علیخان دامت برکاتهما 
بعد از اسم اشخاص : یاقبل واستفاده شدهعناوین

رد قابل بررسی و تحقیق در حوزه ي القاب و نام اشخاص ، عناوینی است که قبل و یا بعد از از دیگر موا
نامها ذکر گردیده است که به طور مختصر به آن اشاره می کنیم .

بنت ( –حاجیه طوطی خانم ( حاجیه نشانه ي سفر زیارتی است که واقف به خانه ي خدا داشته است ) 
محمد حسن خان سرتیپ فراهانی ( خان نشانه ي جایگاه و منصب اجتماعی  –دال بر نسبت فرزندي است )

نیز نشانه ي منصب اجتماعی و » سرتیپ « شخص است و معنی لغوي آن نیز : رییس قبیله و ایل است و 
موقوفه علیهم : منظور کسانی هستند که درآمد وقف -درجه و مقام شخص در یک یگان نظامی می باشد  ) 

آقاي حاج میرزا -آقاي آقا نور الدین ( آقا نشانه ي جنسیت و براي احترام است ) -اختصاص دارد به آنها 
نیز نشانه ي سفر زیارتی » حاجی « نشانه ي جنسیت و احترام هستند و »  میرزا « و » آقا « محمد علیخان ( 

. است که شخص به خانه ي خدا داشته است ) 
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بعد از پایان یافتن دوران حکومت قاجاریان و روي کارآمدن حکومت البته الزم به توضیح است که 
که قبل یا بعد از اسم به» امیر « و » میرزا « ، » بیگ « ، » خان « پهلوي در ایران بیشتر عناوین مذکور از قبیل : 

: 10ه شود . (استفاد»جناب«شدند؛ ملغی و مقرر شد  در مورد مقامات کشوري نیز تنها ازعنوان کار برده می
34 (

–شربت ناگوار ( کنایه از مرگ است ) -کنایه ها : دار فناء کنایه از دنیاست 

مجاز :
زبان شناسان شناختی مجاز را همچون استعاره از ابزارهاي شکل دهنده ي ساختار شناختی انسان به شمار 

ه ادبی و خاص زبان به شمار می آید ، اما می آورند . در مطالعات سنتی ، مجاز نیز مانند استعاره نوعی آرای
) مجاز را نیز داراي ماهیتی مفهومی دانستند و نشان دادند که باید کاربرد مجاز را نیز 1980لیکاف و جانسون (

همچون استعاره ، فرایندي ذهنی و شناختی بدانیم . در حقیقت رابطه ي مجازي بر اساس نوعی قرابت یا 
)63–61: 5مجاورت است .   ( 

حسنش در شریعت طاهره و نزد عقل نیز مسلم و « در عبارت » عقل « در سند حاضر به کاربردن واژه ي 
، انسان عاقل است که به مجاز، مظروف ( عقل ) ذکر گردیده و ظرف ( که » عقل « منظور از » واضح است 

به یک حوزه ي معنایی که و آن به این دلیل است که هردو واژهشخص عاقل باشد ) ذکر نگردیده است
همان انسان باشد تعلق دارند .
-مسجد –مزرعه –باغ –ظرف مکان : عصار خانه 

تقابل واژگان ( تضاد معنایی ) :
که در بررسی ساخت واژگانی یک متن از نظر معنایی می بایست مورد توجه و مواردي ازیکی دیگر 

،به آن توجه داشته اندنیز ( وقفنامه ها ) ه محرران شرعیاتکبررسی و تحلیل قرار گیرد تقابل معنایی است 
) . 38-35: 7( در سنت مطالعه ي معنی با عنوان تضاد معنایی از آن یاد می شود . کهاست» تقابل « 

-نقد و جنس -معموره و مخروبه -بقا و فناء نمونه هایی از تقابل در سند حاضر :  
:ژهشمول معنایی در سطح وا

) . 61-62: 7بدین معناست که مفهوم یک واژه ، مفهوم یک یا چند واژه ي دیگر را در بر می گیرد. ( 
همه ي نیازمندان « واژه ي شامل نامیده می شود و » فقراء و مساکین کافه«براي مثال در این وقفنامه واژه ي 

زیر » وسادات و غیر سادات اعم از زنان و مردان و بی چیزان اعم از خویشاوندان  واقف و سایر نیازمندان 
خیرات و مبرات ( که شامل هر گونه کار خیري همچون کمک به شمول آن به حساب می آیند . همچنین

نیازمندان ، تعمیر مسجد و پل و ... می شود ) 
شرح واژگان دشوار : 
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البد : –بقاء : همیشگی –نیستی فناء : –خلود : جاودانگی –ممتنع : محال ، نشدنی و غیر ممکن 
- مصون : محفوظ  -انقطاع : بریدن -شوائب : عیب ، آلودگی ، شک و گمان –ناگزیر ، به ناچار 

کافه –، محلی که در آنجا کار روغن گیري از دانه هاي روغنی انجام می شود » ص « عصارخانه : به تشدید 
است به معنی درخت » کرم «  جمع» ك « به ضمه ي :کروم-به معنی عموم ، همه ي » ف « : به تشدید 

-مخروبه : ویران ، خراب –معموره : آباد ، پابرجا ، مستحکم -انگور
نتیجه گیري 

نوع نگارش هر وقفنامه و تعبیرات متفاوت و اصطالحات به کار رفته در آن نه تنها حکایت از نوع تفکر و 
و فرهنگی آن عصر دارد بلکه در حوزه ي سند شناسی نیز در خور توجه بوده اندیشه هاي مذهبی ، اجتماعی 

از بررسی این وقفنامه که از دست نوشته هاي و مورد استفاده ي پژوهشگران حوزه زبان شناسی می باشد .
نتیجه مهم و کم نظیر به جا مانده از دوره ي قاجاریه در ناحیه ي استان مرکزي در ایران به شمار می آید این 

حاصل گردید که سبک نوشته ي این سند وقفی به مانند سایر نوشته هاي علماي دوره ي قاجاریه(با کاربرد 
بارز زبان عربی ) می باشد. همچنین استفاده فراوان از کلمات و واژگان هم وزن و  آهنگین ، زیبایی خاصی 

و عبارات خاص ، مکان هاي جغرافیایی را به این نسخه ي خطی  داده است  و از سوي دیگر کاربرد کلمات 
، اوزان ومقادیر رایج در آن دوران ، آیات قرآنی به کار رفته در وقفنامه ، اسامی اشخاص و افرادي که نامشان 
در وقفنامه وسجالت انتهایی وقفنامه ذکر گردیده ، القاب و تأیید گواهان وقف (سجالت ) ، در حوزه ي سند 

رخوردار بوده و تاحدودي نمایانگر وضعیت اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادي و شناسی از اهمیت باالیی ب
فرهنگی آن روزگار می باشد. همچنین وجود روابط مختلف معنایی همچون : تقابل ، هم معنایی یا ترادف ، 

ت باهم آیی هاي واژگانی ، ترکیبات عطفی ، شمول معنایی در سطح واژه ، و واژگانی که داراي بار عاطفی مثب
یا منفی می باشند ، در سند حاضر به خوبی مشاهده می شود که این مسئله نشانگر ارتباط معنایی واژگان و 

اجزاي زبانی استفاده شده در این وقفنامه می باشد .
کتابنامه

الف) کتب : 
1371باطنی ، محمد رضا ، پیرامون زبان و زبان شناسی ، تهران ، فرهنگ معاصر ، -1
1356محمد رضا ، توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی ، امیرکبیر ، تهران ، باطنی ، -2
1387حاجی عباسی ، سعید و رضایی ، امید ، اسناد بلوك غار و فشاپویه ، انتشارات اسوه ، قم ، -3
1377تهران ،تهران ،دانشگاهچاپوانتشاراتمؤسسهلغت نامه ( دوره ي جدید ) ،دهخدا،علی اکبر،-4
1386راسخ مهند ، محمد ، اصول و مفاهیم بنیادي زبان شناسی شناختی ، نشر بخارا ، تهران ، -5
1358، تهران ، توسشعر، انتشارات، محمد رضا ، موسیقیکدکنیشفیعی-6
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صفوي ، کوروش ، فرهنگ توصیفی معنی شناسی ، انتشارات مؤسسه ي فرهنگ معاصر ،  تهران ، -7
1384
1373صفوي ، کوروش ، از زبان شناسی به ادبیات (جلد اول : نظم ) ، نشر چشمه ، تهران ، -8
ي قاجار، بنیاد موقوفات افشار،طباطبایی مجد، غالمرضا، معاهدات و قراردادهاي تاریخی در دوره-9
1373، تهران

1369، ، گفتار، تهراناپ اولروز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی، چ،، باقرعاقلی-10
یول جورج ، ترجمه ي نسرین حیدري ، نگاهی به زبان ( یک بررسی زبان شناختی ) ، سازمان -11

مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشکاه ها (سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه ي علوم انسانی ، تهران ، 
1388

ب) مقاالت : 
قف و دانش سند شناسی ، فصلنامه ي میراث جاویدان ، شماره ي خسروي ، محمد علی ، اسناد و-12

1389تهران ، 72
1381تهران ،،، سازمان اسناد ملیهاي هنر ایرانی در اسناد ملیشهرستانی، سید حسن، جلوه-13
1387نوش آذر ، حسین ، فرهنگ نام و لقب در ایران ، رادیو زمانه ، -14

ج ) پایان نامه ها : 
ب ، حمیدرضا ، قشربندي اجتماعی واقفین در شهرستان اراك ، پایان نامه ي کارشناسی ارشد ، عر-15

1384دانشگاه آزاد اسالمی اراك ، 
عسگري ، امیر ، موارد مصرف موقوفات ، پایان نامه ي کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمی نراق -16

 ،1378
معنایی افعال زبان فارسی : پایان نامه ي کارشناسی –نحوي غیاثیان ، مریم السادات ، طبقه بندي-17

1379ارشد زبان شناسی همگانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران ، 
موالیی ، محمد ، جایگاه وقف در ادب فارسی ، پایان نامه ي کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد –18

1383اسالمی اراك ، 
تهران ، ي وقف احسان ماندگار ، نامه ، لیال ، جلوه هاي وقف در آیینه ادب فارسی ، ویژه هاشمیان -19
1389
، 69یار بابایی ، رضا ، وقف در آیینه ي شعر و ادب ، فصلنامه ي میراث جاویدان ، شماره ي –20
1389

د ) سخنرانی ها : 
1387ی بیدل دهلوي ، تهران ، حبیب ، اسداهللا ، متن سخنرانی در کنگره بین الملل-21
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ه ) منابع خارجی : 
22- Werner Christoph formol aspects of Qajar deeds of sale, Ibid pp. 36-37
23 - Halliday ‘ M . A . K  .1970”Language structure and language function “ in lyons . J. (ed )
24- Thompson, Geoff.  1960 . Introducing Functional Grammar. Second Edition. London: Arnold
25 - Hasan, R. (1989). Linguistics,Language,and Verbal Art. Oxford

University Press.
26 - Cruse “ D . A . (1986 ) . Lexical Semantics . cambridge University press.



مللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایراننهمین همایش بین ال7470

در ادبیات معاصر ایرانجایگاه شعر و شاعري منصور اوجی
1کاظم مهتدیانی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
2فردین شاهین

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 
چکیده

فرزند محمد رضا در سپیده دم منصور اوجی شاعر معاصر، ادیب، نویسنده، مدرس و مترجم ایرانی، 
اوجی همان گونه که خودش می گوید: شاعري درشیراز چشم به جهان گشود. خورشیدي،9/9/1316

اوجی، از پیشروان سرنوشتش بود. سرنوشت و تقدیري که خانواده شاعرش بویژه پدرش براي وي رقم زد. 
است که به صورت پنجاه سالبیش از است؛ويدر حوزه رباعی و شعر کوتاه نیمایی،شعر کوتاه امروز

بعد ست و تاکنوناهاي ادبی نیم قرن اخیر حضوري مستمر و مؤثر داشتهگوید و در جریانمیاي شعر حرفه
.اندنقد نوشتهوينفر از شاعران و منتقدان معاصر راجع به کارهاي 30از پنجاه سال فعالیت شاعري، بیش از 

وزه ها از وي به جا مانده وي عالوه بر شعر، در حوزه ي ترجمه و تحقیق نیز فعالیت دارد و آثاري در این ح
است. اوجی به طور کلی از آنچه در آثارش انعکاس یافته داراي شخصیتی آرام، ساده، شفاف و درون گرا 

در ست. دو عنصر اساسی در شخصیت اوجی که بنابراین در شعرش هم نمود دارد: کوتاه گویی و انزواست.
یگاه و ویژگی هاي شعري این شاعر در میان شاعران این پژوهش ابتدا زندگی نامه و آثار اوجی، و سپس جا

معاصر، در کنار تأثیر و تأثرهایی که اوجی در حوزه ي شعر داشته است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شعر معاصر، شعر نو، منصور اوجی، ویژگی هاي شعري منصور اوجی.ها:کلیدواژه

مقدمه
دمدهیسپ، در محمدرضارس و مترجم ایرانی، فرزند منصور اوجی شاعر معاصر، ادیب، نویسنده، مد

به گفته .حسین شیراز چشم به جهان گشودنیعالءالدخورشیدي، در نزدیک محله آستانه، سید 9/9/1316
شاعري، سرنوشت من بود که در سرشتم بود و در پیرامون و محیط؛ محیطی که در آن به دنیا آمدم «خودش، 

ي آخر دبیرستان با هاسالی... در شعردوستی و شعرخوانخانواده اهل شعر و و بزرگ شدم. پدر شاعر بود و
» هواي تازه«شدم و با خواندن این دو کتاب، سرودن شعر نیمایی را آغاز کردم؛ یکی آشنانودو کتاب با شعر 
) اوجی در چندین رشته دانشگاهی کسب علم کرد؛ وي9: 1382اوجی،»(اخوان.» زمستان«شاملو و دیگري 
ي هاسالي عالی تهران در دانشسرارا در رشته فلسفه و علوم تربیتی در اشیدانشگاهاولین تحصیالت 

نیز در رشته زبان و ادبیات انگلیسی موفق به اخذ مدرك 1340سپري کرد و همچنین در سال 1340-1388

1 .Kmohtadiani@yazd.ac.ir
2 .Fardin.shahin@yahoo.comمسئول)(نویسنده



7471 هامجموعه مقاله

ر رشته مشاوره و نیز درجه کارشناسی ارشد د1350کارشناسی در همین رشته شد. وي سرانجام در سال 
ي متعددي شعرهاشبي فرهنگی و ادبی، مراسم و هاتیفعالدر تاکنونراهنمایی را گرفت. اوجی 

1346: در سال ازجملهیی نیز در مورد بزرگان شعر و ادب ایران ایراد کرده است؛ هایسخنرانو حضورداشته
رگان ادبیات آن زمان براي عضویت در کانون نویسندگان ایران به ریاست جالل آل احمد تشکیل شد و با بز

که از شیراز تنها اوجی به همراه منوچهر آتشی از بوشهر و محمد حقوقی و هوشنگ این کانون مکاتبه کردند
که به همت احمد شاملو در » شعر خوشه«ي اشبهگلشیري از اصفهان به عضویت کانون درآمدند. وي نیز در 

ي اول دانشگاهش در دو هاسالي اوجی در شعرهاضور یافت. اولین ، حشدیمبرگزار 1347تهران به سال 
و مجله کردیمکه محمد زهري آن را اداره » فردوسی«شد؛ مجله چاپ» فکرروشن«و » فردوسی«مجله 

؛ صبح »لحظه«. مجله فردوسی، شعر کوتاه کردیمادارهکه صفحه شعرش را فریدون مشیري » فکرروشن«
) 76: 1344(اوجی،.شیرین خواب ـ/گل سرخیست که با عطري تند/ بشکفد در مهتابنبعدازآبرخاستنت:/ ـ 

شدن زین برج/ سوآنبایدم -آب از تمام هستیم این حرف:/ خوردیم»: مرد برتر«، شعر فکرروشنو مجله 
اران انبار هز–/ برج تنگ و تار -بر سینه دیوار چون تصویر-شدن زین مرز/ مرز شهر آدمانسوآنبایدم 

در نهمیمو پر عصیان خود را -تا بر شما ثابت کنم این حرف:/ دهمیم/من تمام هستیم را -شیشه تقدیر 
مجموعه شعر وهفتستیبتاکنون) را به چاپ رساند. از اوجی 65... (همان: -چله فریاد/ هرچه بادا باد

ز، اوجی اولین کتاب شعرش را به نام ی از دانشگاه و بازگشت به شیرالیالتحصفارغاست؛ بعد از منتشرشده
ي شعري اوجی هامجموعچاپ کرد. از دیگر 1344اخوان، در سال » یبرگیبباغ «با وامی از شعر » باغ شب«
، »یی به کوتاهی عمرشعرها«، »هاوهیمدفتر «، »در وقت حضور مرگ«، »حالی ست مرا«، »مرغ سحر«به توانیم
باغ و جهان «، )»ها(عاشقانهيمصري شعرها«، »چیزي ست شبیه گرگشعر«، »کوتاه مثل، آه«، »از وطن«

ها سنگ«ي ترجمه نیز فعالیت دارد؛ وي کتابی با عنوان نهیدرزماوجی اشاره کرد.» ي از ماهاشاخه«و » مردگان
قطعه شعر از شاعران مختلفی از چین تا 107ترجمه شعر جهان و دربرگیرنده ي از اکه مجموعه» هاو علف

بر «اوجی کتاب دیگري نیز در همین حوزه به نام . کردآمریکا است توسط انتشارات نوید شیراز منتشر 
است؛ اوجی عالوه بر » اریش فرید«ي از شعرهاي شاعر آلمانی به نام ادهیبرگزدارد. این اثر » ي لبخندهاغهیت

هایسخنراني رندهیدربرگاوجی، » زسفر سب«شعر و ترجمه، در حوزه تحقیق نیز کتاب و مقاالتی دارد. کتاب 
از وي است.سالهچهلي هامصاحبهي امروز ایران، به همراه قصهو مقاالت وي درباره بزرگان شعر و 

پیشینه تحقیق
ي گذرا و پراکنده اظهارنظرهااز بزرگان شعر و قلم با اشارات و نامهانیپاتاکنون چندین مقاله، کتاب و 

و شعر منصور اوجی صورت گرفته است؛ي زندگی، شخصیت درباره
یی است که مطالبی کوتاه هاکتابازجمله) از شمس لنگرودي 1370-77» (تاریخ تحلیلی شعر نو«کتاب 

ي شعري اوجی نگاشته شده است؛ و با ذکر شعرهایی از وي، برخی خصوصیات هامجموعهدربارة اولین 
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مقاالتی که اشاراتی گذرا به اشعار ازجمله). 291-470-728ص است (برشمردهساختاري و محتوایی آن را 
، مندرج در شماره یکم »اوج اوجی در کجاست؟«ي با عنوان امقالهي شعر اوجی شده است، هاهیمادرونو 

گذر زمان و «دانشور با عنوان نیمیاز سي امقاله) نوشته رضا براهنی؛ و 88-89صص ، 1372مجله تکاپو (
» در ستایش شعر سکوت«) است. 1375، تیر و مهر 76-79ي هاشمارهي کلک (همجلمندرج در » مرگ آگاهی

، گزینه اشعار منصور »هواي باغ نکردیم«و بررسی کتاب نقدبه) کتابی ست از هوشنگ گلشیري که 1375(
) در خصوص ایجاز، زبان و وزن شعر 1377» (ي منفردهاگزاره«چاهی در کتاب بابایعل. پردازدیماوجی 

). همچنین کامیار عابدي در 428-435صص ی با ذکر شواهدي از اشعار وي، مطالبی کوتاه آورده است (اوج
نقد و تحلیل اجمالی شمار زندگی او بهبا معرفی منصور اوجی و سال)1380» (جستجوي گل شیدایی«کتاب 

ي در نوآوري هاگونه«. در کتاب کندیمذکر رااي از اشعار وي برگزیده، و در انتهاپردازدیهاي او ماز سروده
فرم و ساختار آمده نهیدرزمیی از اشعار منصور اوجی هانمونه) از کاووس حسن لی، 1383» (شعر معاصر

شمارسالرا تألیف کرد که در آن ضمن آوردن » اما پرنده و گل«کتاب 1384است. خسرو قمر، نیز در سال 
و شعرهاي منصور هاکتابي و نقد امروز ایران در مورد قصهزندگی اوجی؛ نظر اجمالی بزرگان شعر و 

بررسی و تحلیل «عنوان کارشناسی ارشد با نامهانیپااست که موضوع یک ذکرقابلاست. گردآمدهاوجی 
پور، نیبر سه شاعر: قیصر امدیبا تأک(68تا 57سبک و مضامین رباعیات شاعران مشهور معاصر از سال (

پژوهشگاه علوم انسانی «در ان،یپور نامداری تقییبه راهنمااز حکیمه نوابی، » ینیمنصور اوجی و حسن حس
صور خیال، ازنظراست که به بررسی رباعیات منصور اوجی افتهیاختصاص» 1385و مطالعات فرهنگی، 

دبی ماهنامه ا» شنبهپنجعصر «). مجله، 113-169ص ي بالغی پرداخته است (هاجنبهموسیقی و شعر، زبان و 
عالوهبهخود را به منصور اوجی اختصاص داده است؛ 108و 107ي هاشماره) 1386هنري (دي و بهمن –

نیز اشاراتی به شعر اوجی شده است.هاروزنامهدر برخی مجالت و 
ي شعري منصور اوجی در میان شاعران معاصرهایژگیوبررسی جایگاه و 

سال حضور در عرصه شعر و شاعري با القابی 50دود سال سن و ح77منصور اوجی در حال حاضر با 
، شاعر موجز گو و ... در هالحظهچون شاعر طبیعت، شاعر طبیعت شیراز، شاعر اشیا و اتفاقات ساده، شاعر 

در ،، از پیشروان شعر کوتاه امروز. وياستبرخورداري اژهیومیان شاعران و نویسندگان معاصر از جایگاه 
گوید و در اي شعر میصورت حرفهاست که بهپنجاه سالبیش از است و کوتاه نیماییحوزه رباعی و شعر 

بعد از پنجاه سال تاکنونکهيطوربهست؛ ااخیر حضوري مستمر و مؤثر داشتهقرنمیهاي ادبی نجریان
. شعر اندنقد نوشتهوينفر از شاعران و منتقدان معاصر راجع به کارهاي 30، بیش از اوجیفعالیت شاعري 

و بررسی توجهقابلي گوناگون شعر نیمایی هافرمیی در آزماطبعاوجی از جهت تنوع مضامین و همچنین 
به عشق، مرگ، شیراز، طبیعت، شعر و ... اشاره کرد. این توانیمي اصلی شعر اوجی هاهیمابناست. از 

که خود منصور در انددهیکشدیده و بیرون را در اشعار اوجی هاهیمابنبزرگان در طی این پنجاه سال، این 
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، بعدازآن، »زمان آگاهی«ي هیمابننبوده است. اولین نفر، دکتر اسماعیل نوري عالء که هاآنابتدا متوجه 
کوتاهی «، »زمان آگاهی و مرگ آگاهی«سیمین دانشور ادیزنده، سپس »عرفان طبیعت«منوچهر آتشی مضمون 

لحظه سرایی و «خانم سیمین بهبهانی سرکارهوشنگ گلشیري، ادیزندها ر» و روشنی و شفافیت شعرها
را مشیت عالیی » اشیا روزمره و ساده«، توجه به »شور حیاتی و شعر و شیراز«، کامیار عابدي »طبیعت سرایی

چاهی و رسول بابایعلرا محمد حقوقی، » ییموجزگوو طبیعت سرایی و و رنگزمان و لحظه «و سرانجام 
در مورد » جستجوي گل شیدایی«. کامیار عابدي در کتاب اندکردهاشارها، در اشعار اوجی دیدند و به آن رخش

و 1340ي دههي سیاسی و اجتماعی اواخر هادغدغهي از شاعراوجی در آغاز «جایگاه این شاعر آورده است: 
زندگی اجتماعی روزگار، اغلب، ي انسانی به هاگشودندر این چهره همهنیباا. گذردینمدر1350ي دهه
به هاپرخاشو هاآرمانماندینماما اوضاع بر این حال باقی ؛ بردینمي زبانی خود را نیز از یاد هاتیظرف

تا فصل شعر معاصر ورقی دوباره بخورد و به روزگار جنگ و خون برسد. در این میان، اوجی رودیمکناري 
ي شعر معاصر، در مجموعهو در رسدیمیی خیام گونه هاتغزلخود، به هم در ملتقاي ذهنیت انسانی و لطیف 

از نامالیمات حیات میهن را به رهایتأثو تأثرهاآنکهیب؛ افکندیمکنار سهراب سپهري و بیژن جاللی اردو 
ي دوره. اوجی در بخشدیمآغاز کرده، تکامل و جهت 1340ي دههاو به راهی که از درواقعفراموشی سپارد. 

بیگانگی عناصر و تواندیمکه رسدیمیی در کالم هاینگییآ)، به 1370ي دههي ها(سالییگودوم شعر 
آشنا را غریب و غریب را آشنا کند. او به جستجوي گل شیدایی رسیده تواندیمشعري را از خود دور کند؛ 

یی شاعرانه سپرده هاسنجش، مفاهیمی ازلی و ابدي را بههاتیواقعي شاعرانهاست و با بازآفرینی 
، 1350، در سال »شعر نو از آغاز تا امروز«) محمد حقوقی نیز در کتاب خود 19-21: 1380عابدي، »(است.

و اینکه انددهیرسمنصور اوجی را جزء پنج شاعري آورده است که در دهه پنجاه به زبان و بیان شعري خود 
دیگر سبک _»کوتاه مثل آه«و » صداي همیشه«، »اهی عمرشعرهایی به کوت«_ي بعدي خود هاکتاباوجی در 

)19: 1389را کامالً به دست آورده است. (اوجی، شعرش
ي اولین طورجدبهو کندیمي دبیرستان شروع دورهیی را از اواخر سراغزلژهیوبهاوجی شعر گفتن 

یرستان همزمان با درس خواندن . البته اوجی در دوران دبکندیمسالگی منتشر 28را در سن شعرشمجموعه 
کالس نقاشی، خط، زبان، موسیقی و رمان و قصه ازجمله، کردیمیی آزماطبعو شعر گفتن، در چند هنر دیگر 

را بعد از مدتی کنار گذاشت و به سراغ عالقه نخستش یعنی شعر و زبان رفت؛ هاآنکوتاه. تا اینکه وي همه 
، دل از من هاوهیمکه گونهنیااست: کردهاشارهبه این موضوع » هاوهیمشاعر تبرك «خود اوجی در شعر 

ي تو باشم در کالم/ و هاچشم/ شگفت نبود/ که بودم و رها کردم/ تا نقاش برگ شدمیم/ نقاش اگر برندیم
). هرچند بازتاب همه این هنرها، تقریباً در اشعار اوجی نمایان است؛ جایی 125همان: (.هاوهیمشاعر تبرك 

ی، آنجا که شعرش سخن از رنگ و طبیعت و سینوقصهمربوط به خوردیمکه در شعرش روایت به چشم 
و موزون و آهنگین بودن اشعار نیز به دلیل آشنایی وي با موسیقی در از کالس نقاشیریتأثپرندگان است به 
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تربیتی در اشعار اوجی فلسفه و علومژهیوبهي مختلف هارشتهدوران نوجوانی است. هرچند که تحصیل در 
، از جهاتی »ي از ماهاشاخه«و » هاوهیمدفتر «نیست؛ و دو مجموعه اشعار منصور اوجی یعنی ریتأثیبنیز 
و » حالی ست مرا«، »شعرهایی به کوتاهی عمر«ي دفترهاروند آن در کهفلسفی اویند –ي نگاه شاعرانه ادامه

ی بوطیقاي شعري طورکلبه. «خوانندیم» ییگشاگره«اهل داستان آن را ي رسید بود که انقطهبه » کوتاه، مثل آه«
که براي سرودن نیازي کندیمیافت. در شعر به شاعران توصیه توانیم» هاوهیمدفتر «اوجی را بیشتر در کتاب 

عر مایه شتوانندیمبه مفاهیم دور از ذهن و موضوعات غریب ندارند؛ اشیاي پیرامون و اتفاقات روزمره 
خوب باشند. در نظر اوجی شعري خوب است که زبان ساده داشته، از اشیا و اتفاقات ساده و روزمره و 

)44: 1384عالیی، »(ی عمده بپرهیزد.نیآفرابهامیی و دشوار گوباشد و از گرفتهنشأتطبیعی عمدتاً
است و از کردهلیتحصي زبان و ادبیات انگلیسی نیزرشتهکه در مقدمه عنوان شد، اوجی در طورهمان

با شعر امروز جهان نیز در دفاتر شعري اوجی اشییآشناطریق همین زبان، با شعر و شاعران جهان آشنا شد. 
گذاشت که در آن، زبان » شهر خسته«تأثیرش را در کتاب دومش یعنی، «نبوده است، به گفته خودش، ریتأثیب

: 1382اوجی، »(، نمایان است.شودیمو پلکانی نوشتن شعر، دیده به کلمه و کالم رفتنوري زبانی و هايبازو 
یی از شعر خود، به کار هابخشو یا هاواژهیی که شاعران نو، براي برجسته کردن هاوهیشیکی از درواقع) 10

ي نوشتاري شعر نو، پلکانی هاوهیشازجملهي نوشتاري متفاوت بندهایی از شعر است؛ هاوهیش، رندیگیم
به این موضوع توجه کرده است. از » شهر خسته«شعر است که اوجی نیز در کتاب دوم خودش یعنی نوشتن
اشاره کرد: در آن غروب/ با گردبادي از آتش/ از شب/ که » رفتی«به شعر توانیماشعار گونهنیاي هانمونه

نوشتاري (پلکانی) سه کلمه ) در این شعر، شکل 55: 1346...(اوجی، بردیم/ بردیم/ بردیمو مرا شکفتیم
.کندیمي نوشتاري ساده آن منتقل وهیشرا بسیار بهتر از » بردیم«آخر در چند سطر پشت سرهم، مفهوم 

:میپردازیمي اصلی شعري در آثار اوجی هاهیمابنو هایژگیواکنون به بررسی 
. ایجاز1

شعر اوجی خالصه و «آن است؛ ي اصلی شعر اوجی، ایجاز و کوتاه گوییهامشخصهنیترمهماز 
وفور کلمات خدا است، ایجاز تماشا، ایجاز چیدن، شدهحساباست و ایجاز در کار او تقطیر زیانگالیخ

و ایجاز نوبرانه اشکال چرخندیمایجاز سفرهاي زیبا در سطوح اشیاء، ایجاز آواز پرندگانی که در افقی آشنا 
) اسماعیل نوري عالء درباره این 43: 1377ی، بابا چاه.»(کندیمین دلپذیر و تصاویري که درون شاعر را تبی

ي ایجاز در اشعار اوجی، اول آنکه اوجی به هامشخصهاز «خصوصیت شعري اوجی چنین آورده است:
ایجاز اوجی در کهنیاو دیگر -چه در کلمه، چه در تصویر و چه در معنی–پردازدیمزوائدحذف حشو و 

حتی عناصر دستوري نیز خود در نظر اوجی داراي چراکهاختمان دستوري جمله است؛ اشعارش، شکستن س
ذکر این نکته هم الزم ) البته26: 1347نوري عالء، .»(نظرندصرفقابل وال جرمبسیارند و زوائدحشو و 

است که خالصه گویی در اشعار اوجی، نه از سر عبادت نگفتن، بلکه به سبب ایجاز و هم به سبب منش
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ي جازهایااست. از حرفکمشخصیتی/ شعري او است، زیرا اوجی داراي شخصیتی آرام، ساده، شفاف و 
و در کندیمدر اشعار اوجی این است که وي تا حد امکان از به کار بردن فعل در اشعارش دوري توجهقابل
ي را از شعرش برداشت؛ المهکتوانینمکه حتی رسدیمي امرحلهایجاز به ازلحاظي از موارد، شعرش اپاره

آب!/اما -: تمثیل ماندنی، سنگ!/ تمثال رفتنی، کندیمنمود پیدا » اما پرنده و گل؟«این خصوصیت در این شعر 
) اوجی، در این 41: 1389باد./فریاد/اما پرنده و گل؟(اوجی، -گشتی/اي رفته! خاكپرنده و گل؟/اي مانده!

براي سرودن شعرش بهره جسته است؛ وي در بند چهارم، از فعل ربطی ، تنها از یک فعلزیبرانگنیتحسشعر 
، از به کار بردن »گَشتی«با حذف فعل ») باد.–اي رفته! («استفاده کرده است که در بند پنجم شعر، » گَشتی«

، کلمات »اما پرنده و گل«است. عالوه بر این، در شعر بسیار موجز و کوتاه زکردهیپرهي این فعل دوباره
نیست.ریپذامکاني از شعر اواژهکه حذف اندقرارگرفتههم در کنارگونهآن

و حتی در شودیمي است که عنوان شعر جزئی از شعر اگونهبهي دیگر ایجاز در اشعار اوجی نمونه
جزء شعر است، بلکه راهگشاي فهم شعر است و اگر به اسم شعر توجه تنهانهي از اشعارش اسم شعر اپاره

. براي بردینماوجی براي پرهیز از تکرار، عنوان شعر را در شعر به کار کهيطوربه؛ ماندیمشود شعر مبهم ن
توجه کنیم: اینجا درختی ست در بهار،/ که چون باد، از کنارش » جوانی«نمونه به این شعر بسیار کوتاه 

؛ اگر گذردینمکه از دو سطر هم » انیجو«در این شعر خیلی کوتاه مینیبیم) 33: 1346...(اوجی، میگذریم
ي ااستعارهشعر که جزء شعر است، عنوانبهاما با توجه ؛ استنامفهومشعر توجه نشود، شعر گنگ و عنوانبه

، کلید فهم شعر است و افسوس ما را از دوران جوانی که چون درواقعنهفته است که » درخت«ي واژهزیبا در 
در اشعار اوجی کم نیست.شعرهاالبته از این نوع .دهدیم، نشان شدهيسپرباد 

. ایجاز، در شعر، شودیمکه در اشعار غیر کوتاه وي، نیز دیده ي کوتاه اوجیشعرهادر تنهانهایجاز 
؛ اما شعر اوجی بیشتر به دلیل کندیمدوچنداني شعر شاعر را ریرپذیتأثي است که معموالً ظرفیت امختصه

ي است. البته گاهی در عین سادگی و کوتاهی، ریپذلیتأور عین ایجاز، کمتر مستعد ساده و شفاف بودن و د
ترین اشعار اوجی، این . براي نمونه، از قابل تأویلداردیمواشعر اوجی ژرفایی دارد که خواننده را به تأمل 

ر...(اوجی، دري، دري دیگدریی/پشت هر اسایبی تاکمي رویماست: » پشت هر در«شعر کوتاه دو سطري 
براي توضیح کهیدرحال؛ شودیمشعر از نهایت سادگی، به چشم شعر معمولی و عادي دیده نی) ا138: 1379

ي بسیاري نیازمندیم.سطرهاي معنایی آن، به هاهیالو تفسیر 
. مرگ2

ادبی و موجب ظهور آثارقرارگرفتهشاعران موردتوجهتاکنوني که از دیرباز هاهیمابننیتریمیقداز 
نام دارد. اوجی نیز از کودکی تاکنون با این مقوله درگیر بوده و ردپاي آن در » مرگ«بسیاري گشته است، 
ی شعر اوجی است. واصلی و پیري، از مضامین مهم شیاندمرگ، رونیازایافت. توانیمبسیاري از اشعار وي 

مادرش است که در برابر چشمانش در بیشتر تحت تأثیر مرگ درواقعي مرگ هاهیمابناشعار اوجی، با 
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هماوجیشعردفاترازنام بعضیانتخابدرحتیرایشیاندمرگاینی رخ داد. تا آنجا که تأثیرسالگپنج
و »مردگانجهانوباغ«،»مثل آهکوتاه«،»عمرکوتاهیبهشعرهایی«يهابانامدفاتريدید؛وضوحبهتوانیم
ي بزرگان شعر و داستان به آثار اوجی، منصور را بر آن هایسخنرانطالب و توجه و م». ي غروبچهرهدر «

بپردازد؛ شعرهایی با هیمادرون، از منظر محتوا و تاکنونداشت که به بررسی کلیه آثارش از آغاز سرایش 
ي زیاد بود که وي پس از گردآوري اشعاري با این موضوع، ااندازهبهموضوع مرگ در دفاتر شعري اوجی 

به چاپ رساند. این اثر، اولین کتاب شعر مستقل اوجی با تم مرگ » در وقت حضور مرگ«کتابی با عنوان 
درواقع؛ زمان رودیمي شعري اوجی به شمار هایژگیوازجمله» زمان آگاهی«که عنوان شد، طورهماناست. 

؛ زمان در اشکال مختلف دینمایمرخ » باغ شب«نخستین موضوع در شعر اوجی در اولین کتابش، عنوانبه
دربارهنمودي تازه دارد و همین زمان و گذر زمان است که اوجی را به اندیشیدن هرلحظهخویش، براي او 

است؛ در این » حسرت«ي پیري، شعر دربارهي شعر اوجی هانمونه. از کشاندیمپیري، مرگ و پس از مرگ 
: من چنان کندیمپیري به کالغ از این دوران با اندوه یاد شعر که از عنوان آن پیداست اوجی، با تشبیه دوران 

پیرم و پوکَم که کالغ/ در پسینگاهی زمین/ تو چنان شاد و جوانی که بهار/ در سحرگاه بهار/ آه، از حسرتم، 
)83: 1379آه!(اوجی، 

مرگ، ناگزیر و ي درباره. غالب اشعار اوجی شودیمروروبهواقعیتی محتوم عنوانبهاوجی در برابر مرگ 
ویسالگپنجدررامرگ مادرچراکهاست؛ کردهقبولرازیچهمهو تسلیمموردایندراست و شاعرمحتوم
ي مرگ خوردهنیزمهمه ما دیگویم» بر درختانِ جهان«وي در شعر . عزیزان را دیده استدیگريهامرگ

تگرگ و سنگ/ درراهتانِ جهان برگیم/ چشم : بر درخبردیمهستیم و دست خود را به عالمت تسلیم باال 
)59: 1388اوجی،(میمرگي/ افتادهجملگی/ 

. شیراز3
درختان نارنج آن ژهیوبهبه آن اشاره کرد، شیراز و طبیعت آن، توانیمکه ي شعر اوجیهاهیمابناز دیگر 

ز و طبیعت آن در شعر این بسامد شیراقدرآناست. مهر شیراز بر بیشتر دفاتر شعري اوجی خورده است و 
به 1389در سال » از وطن«ي شیراز، به اسم دربارهاشعاري رندهیدربرگشاعر زیاد است که اوجی، کتابی 

چاپ رساند. همین بسامد زیاد اشعار اوجی در ستایش شیراز، وي را شاعر شیراز و یا شاعر طبیعت شیراز 
. اوجی کشاندیمبه شعر ترتمامهرچهیش را به زیبایی ؛ زیرا وي محیط طبیعی و اجتماعی خوانددادهلقب 

وانارهاسرخش، درگلارمش، درسرو، دربهارنارنجشدرراشیراز،»شهرِ من«در شعر درواقع
و ... شیهاخاطره، در شیهاباغ، در شیهاکوچهدردر صبحگاه،گنجشکانشهويويدرها، شیهابیس

، گل و دختر/ شهرِ تربادامگس و چشم/ شهر شرقِ بنفشه، باغِ نظر/ شهر : شهر شیراز، شهر نردهدیمنشان
ی بهشت خدا/ شهر چیسر قي باغِ نقاشی/ شهر دوران کودکی و شگفت/ شهر هاگلعرفانِ آبی کاشی/ شهر 

سر ي رها/ شهر گلگشت عصر و هاکوچه، کوچهپس/ شهر شبنم به صبح باغ ارم/ شهر هاخاطرهشیراز، شهر 
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ي ما./ شهر شیراز، شهر سعدي و سرو/ شهر عاشقانهشهر شب، شهر رقص با دف ماه/ شهر گلبانگ ی/ مشت
شهر حکمت شرق/ شهر ابریشم شاللِ نگار/ شهر شعر و شراب، خلسه و خواب/ شهر شاخ نبات، نهصدرا، 

عبهرالعاشقینِ ي جهان/ هاباغ/ دلگشا، تنانهفتلعبت عشق/ شهر سلطان شعر، کاشف راز/ شهر شیراز، شهر 
پرعطری ما/ شهر خردسالروزبهان/ شهري جان، شهرِ خاستگاه پدر/ شهر نه توي خلوت مادر/ شهرِ دورانِ 

اوجی، (ي نارنج/ که هنوزش شمیم در سرِ من/ شهرِ من، شهر زادگاه غزل/ شهرِ من، شهر حافظ شیراز.غنچه
1389 :87(
ییگراعتیطب. 4

یی، گراعتیطب، رونیازاو ... است. هاوهیمو درختان و هارنگست؛ شیفته اوجی اصوالً شاعر طبیعت ا
که بر عنوان شودیمدیده وفوربهي عناصر طبیعت در اشعار اوجی دربارهعشق به طبیعت و سرودن 

و هاگنجشک«و » هاوهیمدفتر «، »ي از ماهاشاخه«، »باغ شب«به توانیمنبوده است و ریتأثیبنیز شیهاکتاب
یی سبب شده است که واژگان گراعتیطباشاره کرد. اوجی شاعر اشیاء ساده و طبیعت است و همین » هاکالغ

جنبه بسامدي دارد، گنجشک، شیوبکمکه شعر اوجی بسیار محدود باشد؛ از واژگان محدود شعر اوجی
ی شاعر) درخت و گل و یی که اطرافش (محیط زندگدرجااوجی ازآنجاکهسیب، نارنج، درخت و ... است. 

باشد و خود در شعري به این هانیاگیاه و سبزه بوده است پس جاي شگفتی نیست که شعرش سرشار از 
و بهار/ صد هزار سال!...(همان، دارمدرخت/ ریشه در کنمیم: شاعرم، هزار سال عمر کندیمموضوع اشاره 

17(
ي زیباشناختی عینی است که عناصر و هالحظهی بر ی و مبتنغنائاوجی در اشعارش داراي ذهنیتی کامالً 

ي هايرسازیتصویی منطقی استوار است و گراواقع. نگرش اوجی همواره بر یک کندیمابزار عاطفی را طلب 
ي شاعرانه و ذهنی، داراي عمقی واقعی و عینی امرتبهدر عین داشتن شودیمفراوانی که در شعرش مشاهده 

ي زندگانی است. از آغاز تا پایان هالحظهي کنندهوصف درمجموع) وي 27: 1347هستند. (نوري عالء، 
ي هرگز او را الحظه. تأثیرات دیآیمي زندگانی شاعري او، این واقعیت بیش از هر چیز به دیده دههاشعار سه 

شعرش حضور ، شیرین یا تلخ، شاد یا غمگین درگذاردیم؛ تأثیراتی که بر او اثر کندینمرها نکرده است و 
به یکی توانیم؛ که شودیمکوتاه، با بار مضامینی عاطفی بر دوش، متبلور غالباًیی هاقطعهصورتبهو ابدییم

اشاره کرد: کجاست بام بلندي؟/ و نردبان بلندي؟/ که » هواي باغ نکردیم«از زیباترین اشعار اوجی، یعنی 
هواي باغ نکردیم و دور باغ «انی بر آن و نعره بر آري:/ ي و بمبرشو، و بماند بلند بر سر دنیا/ و برشود

)54: 1389اوجی، ...»(گذشت! 
حضور چشمگیري در اشعارش دارد، زنده و پویا است. وي در شعري باوجودآنکهطبیعت شعر این شاعر 

: اشیاء ساده، دیگویمی به محیط پیرامون خود، توجهیببه خاطر هاانسانبا انتقاد از » اشیاء ساده«با عنوان 
:/ یک برگ، یک شکوفه/ یک عکس.../ بس بارها که از بر شکفندیمبارهکاز این درخت سیب/ یترساده
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بارهک/ اما/ یک صبح، یک پسین/ یاندبودهالتفات/ گویی که در حجاب غیبت خود چیهیب/ میاگذشتههاآن
ي جابه/ و ما/ این حاضران غائب را/ ددمنیم/ در رنگ، درخشندیمدر تالءلوي نوري شگفت/ در شکل 

) اوجی در این 42: 1379اوجی،(/ حیران شعر خویش: / یک سیب، یک سبد/ یک قاب، یک کتاب.گذارندیم
و هم چون سهراب سپهري، به زندیمصدا » حاضران غائب«را هاانسانشعر، با تعبیري متناقض نما و زیبا، ما 

ی به اشیاء ساده (طبیعت و محیط توجهیبو ما را از کندیموت و جور دیگر دیدن، دعهاچشمشستن 
.دهدیمپیرامون خود)، هشدار 

. عشق5
. دهدیمي شعر اوجی را تشکیل هایژگیوي عاشقانه نیز، یکی از برگذشتهدوري از معشوق و حسرت 

یاد است؛ تا آنجا که بسامد این موضوع یعنی عشق در اشعار اوجی همچون مرگ، طبیعت، شیراز و ... بسیار ز
تمام اشعار رندهیدربرگبا تم عشق به چاپ رساند که )» ها(عاشقانهيمصري شعرها«اوجی دفتري با عنوان 

ي است که در اعاشقانه، به همراه دیگر شعرهاي »باغ و جهان مردگان«تا » باغ شب«از اولین دفتر، اشعاشقانه
سال گذشته 40عنوان این کتاب را که شامل اشعار تغزلی يي شعري منصور نیامده است. وهامجموعهدیگر 

داند که بر این اساس نیز بسیاري از اشعار این دفتر را زمان حضور خود در مصر میاوست، برگرفته از مدت
و نیآفريشاددر آثارش انعکاس یافته است، گاه ازآنچه. بیان اوجی از عشق استدر آنجا سروده

/ کنندیمو دار برندیمرا به خانه است: دارزیانگغمو دکنندهیناام» دار«ی هم مانند شعر و گاهدوارکنندهیام
) دي این شعر، عالوه بر 98همان: (.زنندیم/ نقش یار زنندیم/ زار کنندیم/ یار، یار زنندیمنقش فرش را که 

ي شعر را زیانگغممجازات) که بار اردیمعن(یکی به معناي دار فرش و دیگري به » دار«ایهام موجود در واژه 
، کندیمو انگار مویه زندیمیی آواز مانند قالیبافی که در پاي دار نقش صداهم«، بردیمدر همین ابتدا باال 

ي دیداري و شنیداري هاژمایا؛ همچنین ترکیب مناسب دهدیمتوانایی اوجی را در خلق شعري زیبا نشان 
ی، خود شعر را به یک فرش تبدیل کرده بافیقالی موسیقایی وضعیت عینی نیآفرباز(دار، یار، زار) در کنار 

)44: 1384قمر، »(است.
. شعر و شاعر6
. شودیمي مهم شعر اوجی محسوب هایژگیوهمچون مضامین باال که ذکر آن گذشت، از » شعر و شاعر«

درواقعپ رساند. این اثر به چا» شعر، چیزیست شبیه گرگ«کتاب شعري با عنوان 1382اوجی در سال 
با موضوع شعر و شاعر است. اوجی هر شعري را که در این 1382ي اشعار اوجی از ابتدا تا سال دهیگز

سروده بود، گرد کرد و در یک کتاب منتشر کرد. باید ذکر کرد که این اثر بهترین کتاب 1382حوزه تا سال 
شعر و شاعري نبود؛ وي هیمابنتاب، پایان اشعار اوجی با اما این ک؛ نیز معرفی شد1384شعر ایران در سال 
توانیمبا موضوع تکراري شعر و شاعر تدوین کرد که 1390نیز به سال » کتاب کلمات«دفتر دیگري با اسم 

ي هابرداشتدانست. اوجی در این دو کتاب خود » شعر، چیزي شبیه گرگ«آن را جلد دیگري از دفتر 
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ي اچهره: شعر، یعنی تولدي دیگر/ کندیمآن را معرفی گونهنیا، »شعر یعنی«در شعر متفاوتی از شعر دارد؛
ي فریاد/ اچهیدردردمِ مرگ/ شعر، یعنی هوش، یک جهان دریا/ اندکی سیب، شبنمی لبخند/ شعر، یعنی قرار

، در »لماتکتاب ک«) و در دفتر 69: 1382اوجی، (شعر، یعنی زنی که آهو شد/ شعر، یعنی فروغ فرخزاد.
ي شعري هایژگیوي شعر بیاورد که این هم از واژه، بدون اینکه حتی نامی از »شعر«شعري تحت عنوان 
/ حیات است و مرگ/ کشدیمو کشدیم: به آزمونت کشدیمبه تصویر گونهنیااوجی است، آن را 

د و ترنج/ و زلیخاست در ي نارنج/ گنج نهفته در دل دریا/ آه از سر حسرت/ کارشکوفه، بر زنبورعسل
رها./ گل صد پر و سنگپارهو صبحدمي یوسف، از پشت/ گنجشک پارهي بخت/ و پیراهن حجلهآرزوي 

)21: 1390اوجی، (ي مرده در مشت/ تا بگریی.پروانهپرپر/ روغنِ ریخته/ و 
ي منصور اوجی از شاعران معاصر و کالسیکریرپذیتأث

ي از سازبیترکواژه و ازنظرشعري و هم هیمادرونمحتوا و ازنظراست که هم شاعرانی ازجملهاوجی 
تحت »باغ شب«یعنی شعرشي مجموعهشاعران برتر معاصر و کالسیک بهره جسته است. اوجی در اولین 

ه تأثیر چند شاعر معاصر بوده است؛ اوجی ابتدا از اخوان ثالث و در اواخر از فرخزاد و سپهري تأثیر پذیرفت
ي، سازکلمهبا (یفارسبراي فرم سازي در فضاي سنتی شعر داردیهمي اول همچون اخوان مرحلهدر «است؛ 

بهترین نمونه آن در ) که26: 1347(نوري عالء، » و ایجاد آهنگ با کوتاه و بلند کردن مصراع)يپردازهیقاف
سرخ/ شیهاچکمهدگانش سبز/ آونگ:/ دیهافصلسرنوشتش بر صلیب :کندیمنمود پیدا » زمان«شعر 
) در این شعر 18: 1344اوجی، (از راه/ دیدمش دلتنگ.گذشتیمزرد/ بر فراز چتر زلفش برف/ شیهاگونه

ي چهارگانه هافصلي بدیع و زیبا براي نشان دادن زمان و گذر آن و هابیترک، اوجی عالوه بر اینکه »زمان«
نیز بهره جسته است و آن این است که بدون اینکه حتی نامی استفاده کرده است، از یک ویژگی شعري خود

ي دوم بیشتر مرحلهو در «. کشدیمرا به تصویر هاآنترتمامهرچهببرد، به زیبایی » فصل«و » زمان«از واژه 
: 1347نوري عالء، »(که قلمرو فرخزاد و سپهري است.دیگرایمي رسازیتصوي نوعی حلول در اشیاء و سوبه

: درون کوچه دهدیمرا نشان شعرشاین ویژگی » باغ شب«در دفتر » و زیباتر«وجی در شعري با عنوان ) ا26
سبز چشمانت نظر کردن/ و از پرچین به باغگردیدن/ و زیباتر/ و زیباتر:/ از این کوچه/ ستیتماشائدستت/ 

انگور/ طلوع غنچه نارنج/ مژگانت گذر کردن/ و در اعماق جادویی این بستان،/ سفر کردن،/ بلوغ خوشه 
/ و زیباتر:/ درنگیدن/ و زیباتر/ درون -از قرمزي خویشتن مسرور-سرود آبشار نور/ گریز ماهیان در آبشار/ 

اوجی، (گردیدن.ستیتماشائ./ درون کوچه دستت/ دنییگري ترا دیدن/ و هالبي هایماهآبشار نور، 
ي هاییبایزبراي به تصویر کشیدن هاآني طبیعی از هادهیپد) در این شعر زیبا، اوجی با تصرف در 25: 1344

پرچین «، »باغ سبز چشمان«، به توانیمتصاویر بدیع و زیبا در این شعر ازجمله؛ دیجویممعشوق بهره 
ي ظاهري هاییبایزکهاشاره کرد » هالبي هایماه«و » طلوع غنچه نارنج«، »بلوغ خوشه انگور«، »مژگان

و ...) به یک باغ جادویی تشبیه کرده است.هالب، چشمان، معشوق را (دست
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؛ کوتاهی شعرها، شودیمي سبکی خود نزدیک هایژگیوبه کمکم» شهر خسته«البته از کتاب دومش یعنی 
ي مخصوص به خود اوجی (زمان، مرگ، طبیعت، شعر و شاعر، شیراز و هاهیمادرونبا هاآنیی ورساشیوایی 

این سوسن است که «در خصوصبهو » و تنهایی زمینخواب و درخت«بعدي خود، يهاکتابدر )...
توجه کنید که بسیار کوتاه و موجز است » اما پرنده و گل؟«؛ براي نمونه به شعر شودیمترشاخص» خواندیم

: کندیمرا مطرح شعرشي اصلی هیمادرونبند سوم، اوجی در آن، دو ژهیوبهایجاز در کل شعر، باوجودو 
تمثیل ماندنی، سنگ!/ تمثال رفتنی، آب!/ اما پرنده و گل؟/ اي مانده، خاك گشتی!/ اي رفته، باد!/ فریاد/ اما 

ي آن (سنگ، آب، پرنده، گل) که در هادهیپد) این شعر ابتدا با تم طبیعت و 78: 1350پرنده و گل؟(اوجی،
و سپس در ادامه، در بند چهارم و پنجم شودیمي شعري اوجی نمود فراوانی دارد، شروع هامجموعهبیشتر 

.دهدیمنشان » گشتن)باد («و » خاك گشتن«را در دو ترکیب ساده و ابتدایی یعنی » مرگ«شعر، موضوع 
ي شعري اوجی کم نیست و هامجموعهی و اشعاري با تم مرگ در شیاندمرگکه عنوان شد: گونههمان
یی که در زندگی اوجی هامرگبه گرددیبرمو علت آن دهدیمل ي اصلی اشعارش را تشکیهایژگیویکی از 

، مرگ فروغ، مرگ جالل آل احمد، مرگ پدر، مرگ پدربزرگشی، مرگ سالگپنجرخ داد؛ مرگ مادرش در 
» در وقت حضور مرگ«، اوجی کتابی با عنوان هامرگخواهران و بسیاري از افراد دیگر؛ و تحت تأثیر همین 

ي این اشخاص سروده است و دربارهیی هاسرودهو سوگ هااندوهر دوم همین کتاب، یاد چاپ کرد که در دفت
. اندداده، اوجی را شاعر مرگ آگاه نیز لقب شعرشي هامجموعهاشعار در گونهنیابه دلیل بسامد باالي 

انست که جا زمان و مرگ دشناسیهستتوانیمشاعري زمان آگاه و مرگ آگاه است؛ وي را ازآنجاکهاوجی «
ی روزگارش را خوببهپیداست. شاعري است که شیشعرهاپاي زمان آگاهی و مرگ آگاهی در بیشتر 

دانشور، »(و مصائب روزگارش را و عجیب نیز مرگ آگاه است و این مرگ آگاهی را از خیام دارد.فهمدیم
مرگ، »: مرگ«شعر ازجمله:دشویمي مرگ خیام مآبانه در اشعار اوجی فراوان دیده هانمونه) 622: 1384

گاهی گنجشک/ مرگ، گاهی گربه است/ مرگ گاهی سگ/ گرگ/ مرگ گاهی من/ تو/ مرگ، گاهی همه و 
اوجی، (ي مرگ/ مرگ، گاهی گیالس.طعمهي کل جهان همههر چه به هر جا و کجاست/ مرگ، گاهی 

یعنی هاآنحتی در زیباترین کندیمي جهان مشاهده هادهیپداین شعر اوجی، مرگ را در همه ) در7: 1388
دارد: ما همیشه » درك مرگ«، شعري با عنوان »در وقت حضور مرگ«گیالس. عالوه بر این، اوجی در دفتر 

اوجی، (/ از طریقِ مرگ دیگري/ نیز تو/ از طریقِ ما/ از کنار گورِ ما چو بگذري.میکنیممرگ را/ درك کرده/ 
ی زیر خیام سروده است:) که به تأثیر از رباع19: 1388

ببینپرشوروین عالم پر فتنه و ن                 اي دیده ! اگر کور نئی ، گور ببی
دهن مور ببیندرروهاي چو مه،ند                زیر گلسرورانو و سرانشاهان 
)112: 1373(خیام، 
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ي طعمه، گرگ، من، تو و ...) را گنجشک، گربه، سگ(یهستي هادهیپد، ابتدا همه »مرگ«اوجی، در شعر 
و در شعر دوم همچون خیام، براي درك این پدیده، ما را به نگاه کردن به گور درگذشتگان داندیممرگ 

.خواندیفرام
دفتر برخالفو در این دفتر رودیمبه سراغ رباعی سرایان عشق ، اوجی،»حالی ست مرا«در دفتر رباعی 

و بیشتر مولوي و آن شور افتدینمي فلسفی وي هاشهیاندبه یاد خیام و هوجچیهبه» مرغ سحر«رباعی 
است با همان باباطاهرو زیفا؛ و در این رباعیات بیشتر به یاد ترانه و فهلویات و شودیمحماسی او زنده 

یگر اوجی، د» حالی ست مرا«خیام و شعر فلسفی او. در رباعیات ادیبه عارفانه تا –عاشقانه سوزوگداز
تحت تأثیر جو فکري خیام نیست. در این اشعار شور و حال مولوي و روانی سعدي و اندیشه و وجهچیهبه

عالوه بر اینکه تحت تأثیر » حالی ست مرا«. اوجی در دفتر مینیبیمپرخاش شعر حافظ را در قالب رباعی 
ت و اصطالحات شاعران دیگري اندیشه و افکار شاعرانی چون مولوي، حافظ، سعدي و ... است، از ترکیبا

نیز بهره جسته است:
در رباعی زیر:

در فصل شراب و ماهتابش خوانندحالی ست مرا، که با ربابش خوانند      
از سوز جگر به آب و تابش خوانندمجموعه گل                    وقتبهعشاق و جهان 

)82: 1380(اوجی، 
48در مصراع دوم آورده است که این عبارت را قبالً حافظ در غزل را» مجموعه گل«عبارت اوجی 

است:کاربردهبه
که نه هر کو ورقی خواند معانی دانستقدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس     

)68: 1387(حافظ، 
همچنین در این رباعی:

از زرش، خوش دارم ترگرانوان خاك ارم حالی ست مرا که منظرش خوش د
آري به خدا که محضرش خوش دارمبهشت  ،»حضور او بهشتی ست«گویند 
)89: 1380(اوجی، 

گرهیتوجچراکه؛ شودینمچه خوش نشسته است و بهتر از این » حضور او بهشتی ست«در مصراع سوم 
اما این عبارت با اندکی تغییر از آن شاملو است.؛ مصراع چهارم است: آري به خدا که محضرش خوش دارم

)6: 1358بیات، (
از شاعران معاصر و کالسیک نبوده ریتأثیبمنصور اوجی عالوه بر قالب رباعی، در حوزه شعر نو نیز 

که شبی را امنشستههواي بهار/ کنار این آتش/ نه در خیال خزانم، نه در«در این شعر ساده: ازجملهاست؛ 
هیزم «) اوجی، ترکیب 165: 1368اوجی، (».ي مرده/ چنانکه هیزم محضکندهآرم و بس/ چنانکه روزبه
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است که یادآور سهراب سپهري و این کاربردهبهی شعر خود انیبندپاتکیه شعر است، در عنوانبهکه » محض
/ رفتار آفتاب شودیم/ پاییز روي وحدت دیوار/ اوراق خواندیمشک محض صبح است/ گنج«تصویر اوست: 

) البته باید عنوان کرد که اوجی 418-420: 1389سپهري، (...».پراندیممفرح، حجم فساد را/ از خواب 
شاعري نیست که در قلمرو تأثیر شاعران دیگر بماند و فقط شباهت بیانی یادآور سپهري است نه بافت کلی 

و اندیشه.شعر 
ممکن «و » هاساحرترین«و » ساحران«شاعران را، با القابی چون ،»شاعران«اوجی در شعري با عنوان 

؛ ساحرانند/ دیسرایمو دهدیمرا در این زمره قرار هاآنو دهدیممورد خطاب قرار » سازان ناممکن در کالم
./ و ساحرترین اما/ شاعرانند/ ممکن سازان ..روندیم، راه روندیم/ بر آتش سازندیمناممکن را، ممکن 

سرودن واسطهبه) و این جادوگري شاعر که 80: 1382اوجی، (ناممکن در کالم/ بی چشمداشتی/ از عوام.
ي هنري این سرزمین است که اوج آن در بیت گذشتهي سنتی و آموزه، همان دیآیدرمي وجود عرصهشعر به 

آمده است:، حافظ »صداي سخن«324پنجم غزل 
بارمیماز نی کلک همه قند و شکر منم آن شاعر ساحر که به افسوس سخن        

)438: 1387(حافظ، 
اخوان گرفته » یبرگیبباغ «عالوه بر اینکه عنوان این اثر را با وامی از شعر » باغ شب«اوجی در کتاب 

ي اخوان را در شعر ادهایفرو هازمزمهی نوعبه«ین شعر، دارد که در ا» التماس«است، شعري با عنوان 
هابرگ/ صداقت، دیگویمترك هابرگ: تو اي ساالر زیبایان/ سالمت را کندیمدر گوش ما زمزمه » زمستان«

را، هابوستانها را،/ و شادي انگور این بلور تُرد و شیرین/ موستانو/ طراوت، عهد یاران را/ دیگویمرا ترك 
» سالمت«در شعر اوجی، با » سالمت«) البته واژه 89: 1380گریان/ تو با من باش. (اوجی، هاکوچم زین دل

: 1371خضرایی، »(ساختار دستوري متفاوت است؛ اما هر دو در گوش ما طنینی همگون دارند.ازنظراخوان 
4(

اي سرودن این غزل بهره جسته از شاعران بسیاري برنینشدلگذشته از موارد باال، اوجی در غزلی بسیار 
است:

چه شگفت روزگاري چه سیاه ماه و سالیتو حالی !     که بپرسم از،گذاردینمغم نان 
»ي سالیاندرازکه شبی نخفته باشی ، به «تو ز حال ما چه دانی به چنین شبان دوران؟       

ی!مثالیبکه به لطف را نیاسمینویمبه تو»آشنایی؟گل باغ«، » به کجا برم شکایت«
قیل و به نماندهکه ز خیل شاد خوران،»    طرب آشیان بلبل، ز چه بانگ زاغ دارد؟«
قالی!

»ز ناله نالیامشدهز مویه مویی ، امشده«به چه ملجئی گریزم که به درد چاره سازد؟       
دمی بنالی؟در آنبه کجاست چاه دوران که دل           به چنین سراي وحشت که نمانده هیچت اي 
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)139-140: 1380(اوجی، 
، از شعر احمد شاملو وام گرفته است و در »گذاردینمغم نان «اوجی در این غزل، ابتدا عنوان غزل را 

دکی تغییر آن را آورده است. در مصراع چهارم بیت، نیز اوجی مصراعی از غزل سعدي به مصراع اول با ان
حسن تعلیلی است بر مصراع اول درواقعتضمین کرده و در شعر خود جا داده است که ترتمامهرچهزیبایی 

ت، آورده همان بیت. در مصراع اول بیت سوم نیز دو جمله که به ترتیب متعلق به حافظ و عراقی بوده اس
به تأثیر از این مصراع حافظ و با اندکی » طرب آشیان بلبل ز چه بانگ زاغ دارد؟«است. اوجی مصراع 

ز امشده«سرانجام اوجی در این غزل مصراع ». طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد«ي آورده است: کاردست
ملقب به فصیح الزمان و متخلص به .ش)ه1240-1324را از سید محمد (»ز ناله نالیامشدهمویه مویی، 

اوجی با تضمین از شعر شاعران بزرگی همچون سعدي، حافظ و شاملو، درواقعرضوانی تضمین کرده است. 
؛ بیانگر این مطلب کشاندیمیی به رخ سراغزلرا در اشيشاعر، عالوه بر اینکه قدرت نینشدلدر این غزل 

درجه دوم ادبیات ما، نیز غافل نبوده است.است که وي از خواندن دیوان دیگر شاعران
اوجی ازآنجاکه؛ اندگرفتهیی است که براي شعر اوجی در نظر هایژگیوروشنایی و شفافیت و شیوایی از 

ي روشن سعدي آشنا شده و خوانده، سبب هاغزلهمشهري سعدي است و در دوران دبیرستان با بوستان و 
یی نیز بیاموزد. عالوه ورسابودن، روشنی و شفافیت به همراه شیوایی شد که از سعدي عالوه بر سهلِ ممتنع

: کندیممعرفی گونهنیاسیمین دانشور در پیامی به مناسبت بزرگداشت منصور اوجی، وي را ادیزندهبر آن 
ی و انتخاب واژگان و تراش الساعگخلقاوجی داراي طبعی روان که این را از سعدي دارد. قدرت کالم، «

ي گوناگونش: هاکتابدر » ي اوهاآهکوتاه مثل «؛ واست و این را از حافظ داردزیبرانگنیتحسگانش واژ
فایز دشتستانی داروامي است که سوزوگدازداراي » هاوهیمدفتر «و » ي از ماهاشاخه«، »کوتاه مثل آه«

)26: 1384قمر، »(است.
تأثیر پذیرفته است؛ نیما، پدر شعر نو، از شاعرانی اوجی عالوه بر این شاعران، از شاعر بزرگ دیگري نیز

و زندگی را در هاتجربهو اگر طبیعت، شیراز و کشاندیمی خودش را به شعر وزندگاست که محیط، طبیعت 
همچنین کوتاهی در اشعار اوجی نیز تا حدي تحت ؛ وبه تأثیر از نیما استشودیمکارهاي اوجی مشاهده 

: آري همسایه،/ دیگویم» زندگی دار مکافاتیست«یما است. براي نمونه اوجی در شعر ي کوتاه نشعرهاتأثیر 
خشک گر شد کشتزارت، خشک/ در جوار -ي،/ بی چرا و چون و پیرایه./ ریگیبازمبا همان دستی که دادي 

تو در دل / خفتن تابستانباعثش این بود:/ زحمت او در زالل ظهر تعارفیبهمسایه/ پربارکشتزار پر بر و 
) در این شعر 51: 1344اوجی، (آري، آري بی چرا و چون و پیرایه/ زندگی دار مکافاتیست همسایه.-سایه/ 

، همچون نیما، محیط اجتماعی خود را به تصویر »داروگ«ي مستقیم از واژگان شعر ریرپذیتأثزیبا، اوجی با 
دو تضاد بین اجتماعی و بیانگر -یاسیشعر نیما که شعري سمبلیک و سبرخالف؛ اما شعر اوجی کشدیم

یعنی اتحاد جماهیر شوروي است، شعري ست و کشور همسایه ما در دوره طاغوت استبدادزدهفقیر و جامعه 
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. کشاندیمکوتاه و اجتماعی که تنها دو فرد از طبقه کشاورز را در برابر هم قرار داده و هنرمندانه به تصویر 
اوجی، » زندگی دار مکافاتیست«نیما و هم در شعر » داروگ«گفت: هم در شعر وانتیم، هانیاالبته گذشته از 

موضوع اصلی هر دو شعر، نیاز به تغییر وضعیت موجود در جامعه است؛ تغییري که به دست خود افراد رقم 
.خوردیم

ي منصور اوجی بر شاعران معاصررگذاریتأث
و یکی از تأثیرگذارترین شاعران بعد از انقالب اسالمی اوجی در حوزه رباعی انقالبی و اجتماعی آغازگر 

کسانی است که قالب رباعی را بعد از انقالب در ایران زنده کرد و با سرودن ازجملهدرواقعاست؛ وي  بوده
در این حوزه بودهرگذاریتأثشاعران ازجمله» حالی ست مرا«و » مرغ سحر«ي هابهنامدو دفتر در قالب رباعی 

این قالب نقش  رباعی داشت در زنده کردن 40که تنها » مرغ سحر«ي کوچک مجموعهبا است. اوجی
ي مطلوب شاعران دوره انقالب بدل شد. هاقالبایفا کرد و با پیروزي انقالب اسالمی، رباعی به یکی از  مهمی

ود تاکی است که در ، مسعاندکردهاشارهکسانی که به پیشگامی اوجی در این قالب در قبل از انقالب ازجمله
است، او با انتشار منصور اوجی، شاعر معاصر شیرازي: «سدینویماوجی دربارهخود » چارجوي بهشتی«کتاب 

براي توانیماین قالب  نشان داد که از–نام داشت »مرغ سحر«که –نخستین مجموعه رباعیات خود 
که بعد از آوراننامي همهنسبت به جهتنیازاه و ي اجتماعی و انقالبی به بهترین وجه استفاده کردهاشهیاند

در سرایش رباعی انقالبی خوش درخشیدند، چون حسن حسینی و قیصر امین پور و سهرابی  انقالب اسالمی
شهرت و » حالی است مرا«ي بعد با انتشار مجموعه دیگري تحت عنوان هاسالنژاد، تقدم دارد. اوجی در 

)96: 1381تاکی، »(وع شعر لطیف و گرم به اثبات رساند.این ن قدرت خود را در سرودن
، محمدرضا خالصی، شاپور زبردستقیصر امین پور، ایرج ازجملهکه عنوان شد، چندین شاعر طورهمان

یی از شعر بعضی از این هانمونهکه در زیر با آوردن اندسرودهپساوند و ... تحت تأثیر رباعیات اوجی، رباعی 
ي این شاعران ریرپذیتأث. البته ذکر این نکته الزم است که میپردازیمی اجمالی این موضوع شاعران به بررس

استفاده کرده است.قبالًیی است که اوجی هافیردي واژگان، ترکیبات و هاحوزهبیشتر در 
رباعی زیر را دارد:» مرغ سحر«منصور اوجی در کتاب 

راز و رمز اسرار شدیمي نهییآز خواب بیدار شدیم، ناگاه شبی
شدیممنصور شدیم و باز برداربا بانگ اناالحقی که بر خاك زدیم

)121: 1380(اوجی، 
است:سرودهرارباعیاین ،آنپور تحت تأثیر زدانیهمایون ازجملهکه چندین شاعر 

خواب خفته بیدار شدیمناگاه زاز کار جهان چو سخت بیزار شدیم
اناالحقی و بردار شدیم:گفتیمق           ما نگر که در عرصه عشیباکیب
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(قمر، 
1387 :8(

کامل از رباعی اوجی که ذکر آن گذشت تأثیر پذیرفته است؛ طوربه، پورزداندر رباعی باال، همایون ی
مصراع اول رباعی اوجی را با کمترین تغییر در مصراع دوم خود آورده است. وي همچنین در کهيطوربه

ي آن قبالً اوجی در رباعیات خود واژهي که در مصراع خود آورده، چهار اکلمهپنجمصراع چهارم خود از 
بیدار و بردار) رباعی اوجی، در (هیقافو کلمات » شدیم«عالوه بر این، از ردیف پورزداناستفاده کرده بود. ی

نبوده است.ریتأثیبسرودن رباعی خود 
است که وي نیز به سرودهرارباعیاین » اي عشق بگو«در کتاب ،همان رباعیشاپور پساوند تحت تأثیر 

زیر اوجی، رباعی» ناگاه شبی ز خواب بیدار شدیم«، با اعمال تغییر بیشتر در مصراع پورزداننسبت همایون ی
ي رباعی اوجی استفاده کرده است.هاهیقافرا سروده است. البته وي نیز از ردیف و 

هر بار به یک بهانه بردار شدیماي عشق هزار دفعه هشیار شدیم
)37:1377(پساوند،از خواب هزارساله بیدار شدیمعقلشهیکه زدیم تیشه بررچندان

رباعی را:این محمدرضا خالصی 
شب گسسته از ناي تو بادي رازهیشآواي تو باد، صبح و سحر و سپیده

همیشه تشنه پاي تو باد، چون خاكدیجویاز آن ماین سینه که خورشید
)86: 1386(خالصی، 

:به تأثیر از رباعی زیر اوجی سروده است
سبزه تاج درگاه که بود؟و باغ و گلدرراه که بود؟، بح و سحر و سپیدهص
)114: 1380(اوجی، از گلوگاه که بود؟،گر از تو نبوددیجوین چشمه که خورشید از آن ماو

را به همان ترتیبی که اوجی در رباعی خود » صبح، سحر و سپیده«ي هاواژهخالصی ابتدا در مصراع اول 
و » آن«ي جابه» این«است و دیگر اینکه در مصراع سوم خود، با دو تغییر یعنی آوردن کاربردهبهآورده است، 

روده است.رباعی خود را تحت تأثیر رباعی اوجی س» چشمه«ي جابه» سینه«
اوجی:رباعیاین تأثیرنیز تحتزبردستایرج

لمیسپرم به دوست در تعجتاسرحالی است مرا که همچو اسماعیلم
)64(همان: دو صد قابیلمي هابیلم و کشتهدر مسلخ عشق خود چه هستم امروز

را قافیه قرار داده است.» قابیل«و » اسماعیل«ي هاواژهاوجی مانندبهنیز که وي انداین رباعی را سروده
دور از حسد و شقاوت قابیلمهابیلم                 من با تو صداي عصمت

)8: 1387(قمر، خنجر بکش هزار اسماعیلمپیغمبر سرنهاده بر شانه وحی
»:سحرمرغ«رباعیاین ثیرقیصر امین پور تحت تأادیزنده
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وز مردم هردو چشم ما دانه گرفتخانه گرفت،ماي نهیعشق آمد و در س
پیمانه ،سپید صبحبر نطعِسرخ            بادهاین خون شد دل ما و عشق از

)109:1380(اوجی،گرفت
ي مصراع اول جابهي در ردیف، امین پور ریذرپیتأثعالوه بر رسدیمکه به نظر سروده استرباعی زیر را

درد آمد و از دلم تاب «، با تغییراتی، مصراع »ي ما خانه گرفتنهیسعشق آمد و در «رباعی اوجی یعنی 
آورده است.» گرفت

تاب گرفت،درد آمد و از دست دلمغباري از خواب گرفت، چشمان تو را
قاب گرفتنشست و آب راعمرکیدوستاي این بود پس از توکار چشمم

)41: 1366(عبدالملکیان، 
يریگجهینت

سال حضور در عرصه شعر و شاعري با القابی چون 50سال سن و حدود 77اوجی در حال حاضر با 
معاصر ، شاعر موجز گو و ... در میان شاعران و نویسندگان هالحظهشاعر طبیعت، شاعر طبیعت شیراز، شاعر 

ي هافرمیی در آزماطبع. شعر اوجی از جهت تنوع مضامین و همچنین استبرخورداري اژهیواز جایگاه 
به عشق، مرگ، توانیمي اصلی شعر اوجی هاهیمابنو بررسی است. از توجهقابلگوناگون شعر نیمایی 

بیشتر تحت تأثیر مرگ درواقعي مرگ هاهیمابنشیراز، شعر و شاعر، طبیعت و ... اشاره کرد؛ اشعار منصور با 
محتوا و ازنظری رخ داد. اوجی از شاعرانی است که هم سالگپنجمادرش است که در برابر چشمانش در 

ي از شاعران برتر کالسیک و معاصر بهره جسته است که سازبیترکواژه و ازنظرشعري و هم هیمادرون
نیما، شاملو و ... اشاره کرد. اوجی در حوزه رباعیات انقالبی به سعدي، حافظ، مولوي، خیام، اخوان،توانیم

از کسانی است درواقعاست؛ وي  و اجتماعی، آغازگر و از تأثیرگذارترین شاعران بعد از انقالب اسالمی بوده
بعد از انقالب در ایران زنده کردکه قالب رباعی را 

کتابنامه
ها) کتابالف
1389، انتشارات نگاه، اوجی، منصور، از وطن، تهران.
________ ،1344، باغ شب، شیراز، کانون تربیت.
________ ،1380، حالی ست مرا و دفترهاي دیگر، شیراز، انتشارات نوید.
________ ،1388، در وقت حضور مرگ، تهران، ابتکار نو.
________ 1379، شیراز، نوید، هاوهیم، دفتر.
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________ ،1380از، انتشارات نوید، ي از ماه، شیراشاخه.
________ 1382شبیه گرگ، شیراز، انتشارات نوید، ستيزیچ، شعر.
________ ،1388ي مصري، شیراز، نوید، شعرها.
________ ،1358یی به کوتاهی عمر، تهران، انتشارات ستاره، شعرها.
________ ،1346، شهر خسته، تهران، انتشارات سپهر.
________1390ت، تهران، نشر فصل پنجم، ، کتاب کلما.
________1368، شیراز، انتشارات نوید، !، کوتاه مثل آه.
________ ،1389، گزینه اشعار، تهران، مروارید.
 ،1377، انتشارات فرهنگ نارنج،تهراني منفرد، جلد اول،هاگزارهبابا چاهی، علی.
 ،1377پساوند، شاپور، اي عشق...، شیراز، انتشارات نوید.
 ،1381تاکی، مسعود، چارجوي بهشتی، تهران، نشر چشمه.
 ،1387، دیوان غزلیات، تصحیح خلیل خطیب رهبر، تهران، صفی علیشاه، نیالدشمسحافظ.
 ،1386، پیامبر و زیتون زارها، قم، انتشارات ایده گستر، محمدرضاخالصی.
ی فروغی و قاسم محمدعلح خیام، عمر بن ابراهیم، رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوري، تصحی

.1373غنی، تهران، انتشارات فخر رازي، 
،1389، تهران، انتشارات فرهنگ نما، هشت کتابسپهري، سهراب.
شعر شیراز و منصور اوجی)، تهران، کتاب نادر، عابدي، کامیار، جستجوي گل شیدایی (شعر ،

1380.
1366، رباعی امروز، تهران، انتشارات برگ، محمدرضا، انیعبدالملک.
 ،1384قمر، خسرو، اما پرنده و گل، شیراز، نوید.
 1347ي روزن، دفتر دوم، بهار و تابستان دفترها، واررهیدانوري عالء، اسماعیل، گردشی.

هاهمجلب) مقاالت و 
 ،1358پویا، شماره چهارم، خرداد نامههفتهعشق، الخطرسمبیات، سیروس.
 1371دي 24با شعر، روزنامه خبر (نگاه پنجشنبه)،» نیروانا«خضرایی، اورنگ، در جستجوي.
 79)، کلک شماره و گلبه نقل از اما پرنده (یاوجدانشور، سیمین، گذر زمان در اشعار منصور -

76 ،1384.
،متن سخنرانی در گردهمایی بزرگداشت اوجی (به نقل از اما هالحظهمشیت، شکار عالیی ،

.1384پرنده و گل)، 
 1387مورچگان، روزنامه عصر مردم، دي خوابگهقمر، خسرو، آب در.
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حضور امام علی (ع) در احیاء علوم الدین غزّالی با محوریت اخالق اجتماعی
بتول مهدوي

مازندران عضو هیأت علمی دانشگاه
حسین کهنسال فخر داوودي

چکیده
حجه االسالم محمد غزّالی، متکلّم، عارف و فقیه شافعی مذهب، اما دل آگاه و ژرفکار سده ي پنجم 
هجري، ضمن دو اثر برجسته ي خود، کیمیاي سعادت و احیاء علوم الدین، که به دوره ي پس از تحول 

از قشري گري ها و حمیت هاي کور، ارادت و اخالص خود را به امامان روحی وي مربوط می شود، به دور 
معصوم (ع) به ویژه موالي متقیان علی (ع) ابراز داشته و با اشاره به برجستگی هاي اخالق فردي آن حضرت 
چون؛ زهد، حسن خلق، صبر، توکل و ... و شایستگی هاي اخالق اجتماعی آن امام همام، نظیر؛ حسن خلق، 

، قضاوت عالمانه و عادالنه، اخوت برادري و مواردي از این دست، آزاد اندیشی و حق جویی خود را ایثار
آشکار نموده است. جستار پیش رو که ناظر به آرمان مقدس ایجاد وفاق هر چه بیشتر اهل سنت و پیروان 

ق اجتماعی پرداخته است.خاندان رسول اهللا (ص) سامان یافته، به تحلیل نمونه هاي یاد شده، دائر بر اخال
غزّالی، علی (ع)، احیاء علوم الدین، اخالق  فردي، اخالق اجتماعی.      کلید واژه:

مقدمه
، در عصـري         اسـالم جهـان انـدیش آزادوآوازهبلنـد اندیشـمند هجـري) 450-505غزّالی (محمدامام

ترقـی ادبیـات وعلـوم دورهایندر«وسوم است، می زیست که به یکی از دوره هاي تابنده ي تاریخ ایران م
وتـألیف وتربیـت وتعلـیم دروکردنـد ظهورکناروگوشههرازبسیاردانشمندانوعلماوداشتکامل

بـه دیـده تـوس طـابران درغزّالـی ).12: 1368(همایی، » نمودندپیشرفتاندازهبیرسایلوکتبتصنیف
جرجـان  درنمـود. فقهتلمذ علمرادکانیمحمدبناحمدازهمین شهرچندي در رانوجوانی گشود.جهان

گشتجوینیالحرمینامامشاگردانسرآمدنیشابوردرگردید.بهره منداسماعیلیابونصراماممحضرازنیز
بهنیشابورنزدیکیواقع درسلجوقی،ملکشاهلشکرگاهدرهجري)478سال (خود بهاستادوفاتازبعدو

حجه«لقب باکهبوداز جمله بزرگانیهجري)487(سالدرويدرآمد.توسیالملکنظامخواجهتخدم
هشـتمین وبیسـت باهللا،المستظهرنصبمراسمدربغدادينظامیهيمدرسهبرجسته ياستادو»االسالم
ونی غزّالی برشمرده هجري) را سال انقالبات در488(کرد. سالبیعتويبانموده،شرکتعباسیيخلیفه
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گردیـد. وي در ایـن   تشـویش واضـطراب دسـتخوش اند، از آن رو که جملگی عقاید و افکار امام ابوحامد،
آشفتگی احوال روحی، تنها راه رهایی را انزواي از درگاه ارباب قدرت و مکنت دانسته، و در پی دریافت ایـن  

با هدف ریاضت و خلوت آغـاز نمـود. در حقیقـت    حقیقت به بهانه ي زیارت خانه ي خدا سفري ده ساله را
این عزیمت غزّالی را می توان مهاجرتی روحانی تلقی نمود، چرا که براي او دستاورد عظیم روحی بـه همـراه   
داشته است، به تعبیري دیگر او پس از ده سال با دگرگون نمودن روش و شیوه ي زنـدگی پیشـین در هیـأتی    

دیگر هرگز نه به دربار و درباریان توجهی نشان داد و نه زیـر بـار تقاضـاهاي    نورانی به دیار خود بازگشت و
بـا کنـاره گیـري از مقامـات     «پیاپی آنها براي تدریس در نظامیه هاي بغداد و نیشابور رفـت. و در حقیقـت او   

(خرمشـاهی،  » رسمی و با تأمالت دراز آهنگ، تکلیف خودش را با جهان معنا و معنـاي جهـان روشـن کـرد    
هجري) در بیرون قریه ي طـابران تـوس روي   505). وي سرانجام پس از چند سال انزوا به سال (145: 1385

در نقاب خاك کشید.
جایگاه ائمه ي اطهار (ع) در میان اهل سنت با محوریت غزّالی 

صرف نظر از ماجراي خالفت پیامبر گرامی اسـالم (ص) و دیـدگاه متفـاوت در اولویـت شایسـتگی      
فاي راشدین، و به عبارتی باورمندي به واقعه ي غدیر خم و یا ترجیح رأي حاصـل از شـوراي سـقیفه، در    خل

تعظیم و توقیر پیشوایان مطهر، میان اهل سنت و شیعه، امتیازي وجود ندارد؛ اهل سنت نیز امام علی (ع) را نـه  
(ص) می دانند، همچنین به شهادت تـاریخ  تنها مولود کعبه، بلکه پسر عمو، دست پرورده، برادر و داماد پیامبر 

بسیاري از بزرگان اهل سنت به هواخواهی از خاندان علوي در برابر بنی امیه و بنی عباس برخاسته اند کـه از  
جمله ي آنها می توان از امام شافعی، امام مالک، امام حنبل و ابوحنیفه یاد کرد که بدون تقیه و ترس و بـیم از  

در محبـت و ارادت مخلصـانه نسـبت بـه خانـدان رسـول خـدا (ص) مبالغـه روا داشـته          أمراي روزگار خود 
). اگر بخواهیم جایگاه امام علی (ع) را از چشم انداز صـوفیان اهـل سـنت مـورد     56: 1. ج. 1369اند(همایی، 

يهمهریباًتقتسننعالمدر«ارزیابی قرار دهیم، ذکر حقیقت ذیل می تواند ما را از بسط کالم، بی نیاز سازد: 
برتـرین خاتم،پیامبرازپسرااووکنندمیختمحضرتآنبهراخودمعنوينسبصوفیان،هايسلسله
).167: 1384(نصر، » دانندمیمؤمنان   معنويمرجع

غزّالیمرامومذهب
ت شدید میـان  هر چند روزگار غزّالی دوره ي اختالفات و جدل هاي علمی و مذهبی از جمله منازعا

تشیع و اهل سنت در سراسر سرزمین هاي اسالمی به شمار می آید، همچنین درگیري فرقه هاي اهل سنت بـا  
هم، نیز زد و خوردهاي اشاعره و معتزله، اختالفات فرق اسالمی را به اوج رسـانیده بـود، امـا غزّالـی در ایـن      

زلزله هاي روحی و بی تـابی هـاي روانـی و    «از گیرودار راه خود را می پویید و در پی چاره اي می گشت تا
خود بکاهد، وي که دو دوره زندگی را از سر گذراند، هرچند پایبند بـه اصـول   » تالطم هاي فکري و فرهنگی

عقاید اشعري و در فروع مقید به فقه شافعی بود، هرگز اسیر تعصبات جاهالنه ي روزگار خـود نگشـته، چـرا    
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ه براي مدت زمان طوالنی منفعالنه و متأثرانه در جریان سـیل آسـاي رود خانـه    که وي شخصیتی نازل نبوده ک
ي خروشان تعارضات مذهبی مقهور و مغلوب شود. در واقع از شخصیتی چون او کـه در جایگـاه یـک فقیـه     
مبرّز و متکلّمی ژرف اندیش توانست با نفوذ و قدرت استدالل، فلسفه ي مشائی را تضعیف و کالم اشعري را 

) 690: 1386ویت کند و در سیر     اندیشه ي فلسفی قرون پس از خود آثار مثبتی بر جاي بگـذارد (نصـر،   تق
جز این نیز انتظار نمی رود.

آثار: احیاء علوم الدین و کیمیاي سعادت
است. نگاشتهفارسیوعربیبهبسیاريآثارکهشمرده می شودپرکارينویسندگانغزّالی از جمله

اثـر را بـی   72تألیف برشمرده اند، اما پژوهشگر نامی، عبـدالرحمن بـدوي،   457چند شمار آثار وي را تا هر
الف، مقدمه: بیست و چهار). کـه البتـه غزّالـی در یکـی از نامـه هـا       1386تردید از آن او دانسته است (غزّالی، 

مینـه ي علـوم دینـی قلـم زده اسـت      اعتراف نموده که در سن پنجاه و سه سالگی، قریب هفتاد کتـاب را در ز 
).12: 1362(غزّالی، 

از میان آثار غزّالی دو اثر احیاء علوم الدین و کیمیاي سعادت حائز منزلتی ویژه اند. کتاب احیاء که 
) در چهار 61-62: 1359براساس کتاب رساله ي قشیریه در تأیید ارتباط تصوف با تسنّن نوشته شد (الشیبی، 

وت، عادات، مهلکات، و منجیات در حوزه ي اخالق و مسائل دینی نگاشته شده، مهمترینربع عبادا
وهااندیشـــهحاصلاست،دینیعلومازبزرگايمجموعهکهکتابایناست.غزّالیاثربزرگترین

اهمیتآید. در میحساببهويگزینیخلوتوگریزيمردمدورانارزشمندآوردرهغزّالی وبلندافکار
ماند،میباقیاحیاءتنهاورفتمیبینازاسالمیکتبيهمهاگراند؛گفتهآن همین بس کهعظمتو

چیزياخالقعلمدرغزّالیازپسهرکه«افزون بر آن؛وکردمیکفایتبود،نماندهآنچهازرامسلمانان
). 157: 1368مایی، (ه» استکردهصرفتقلیدیااقتباسواستفادهکتاباینازنوشته

هجري) به فرمان و حمایت پادشـاه فارسـی دان   620مؤید الدین محمد خوارزمی نیز در اواخر سال (
هند، شمس الدین ایلتُتمش و وزیر دانشمندش، ابوسعد محمد جنیدي، به ترجمه ي فارسی احیاء پرداخته، تـا  

استفاده نمایند. شایان ذکر است که این اثر تنهـا یـک بـار بـه     عامه ي فارسی زبانان بتوانند از این اثر ارزشمند 
الف، مقدمه: چهارده).1386فارسی برگردانده شده است(غزّالی، 

خود،فارسیاثرترینمهموبزرگترینهجري به تألیفپنجمقرنهايسالدر آخرینغزّالی
ت از کتاب احیاء و با همان شکل و ساختار مبادرت ورزید. این اثر در حقیقت تلخیصی اسسعادتکیمیاي

که غزّالی علت تألیف کتاب یاد شده را بهره مندي فارسی گویان ناآشنا به زبان عربی از محتویات احیاء ذکر 
کرده است.                                                                                                             

نثر غزّالی



7491 هامجموعه مقاله

پاسـبان بزرگتـرین داشـته، اشتغالعرفانیودینیگوناگونوگستردههايحوزهدراینکهباغزّالی
نثردرکهکسانی برشمرده اندجملهازاحمد رابرادرشوغزّالیبه شمار می آید،نیزفارسیادبیاتوزبان

). گفتنی است که این دو برادر به جهـت برخـورداري   163: 2. ج. 1386اند (بهار، کردهایجادانقالبیفارسی
بـدیعی بیافریننـد،   وتـازه اصطالحاتوترکیباتاز معلومات سرشار و توانمندي فکري، توانسته اند کلمات،

وتمثیل).169: 1388(غالمرضایی، » استمبتنیاطنابوایجازازايمیانهبر«آنچه مسلم است نثر ابوحامد
وفصـاحت نهایـت درعربیوفارسیزباندوهربهغزّالیدارد.باالییبسیارنمودويآثاره نیز درتشبی

وقریحهازغزّالیاین،برعالوهاست.داشتهفردبهمنحصرايشیوهنیزعربینثردروبودهمسلطبالغت
ذوقکـه داشته، به گونه ايتأثیرنیزنثرشيشیوهدرشاعرانه ي ويلطافتونبودهبهرهبینیزشعرطبع

).138: 1373است (زرین کوب، بخشیدهآنبهخاصیحالوتو
آنچه مسلم است و پیش از این ذکر آن نیز گذشت، توقیر و تکریم غزّالی است نسبت به امامان 

کر اقوال و ا حوال معصوم (ع)، به ویژه نسبت به ساحت مطهر امام علی (ع) که او به این ارادت صادقانه با ذ
و یا حکایاتی از آن خاندان در مواضع بسیاري از احیاء و کیمیاي سعادت تصریح نموده است. نوشتار حاضر 
نیز درصدد آن است که تصور و تجسم غزّالی را از اخالق آن حضرت در دو حوزه ي فردي و اجتماعی باز 

نماید.
(ع)       علیاماماجتماعیوفردياخالق

زمـین، رويبـر خداونـد جانشـینی و همچنین مسـئولیت الهیامانتسنگینباروجودباانسان
ورفتـار الهی از جمله رسول خدا (ص) و امام علـی (ع) در اولیايوپیامبراندارد.برعهدهخطیريرسالت
داده قرارخویششروومنشراجامعهافرادحقوقپاسداشتوانسانیتبهاکرامواحتراممردم،باسلوك

اند.  
پـاك هـاي آمـوزه وقـرآن نـاب هاياندیشهبازتاببه انسان نیز در حقیقتعلی(ع)امامدیدگاه

مبتنـی  اجتمـاعی روابـط وجامعهبابرخورددرحضرت امیر (ع)يسیرهاست. به عبارتی دیگرپیامبر(ص)
سنت رسـول  وقرآنراآنعملیيبرنامهورفتهگنشأتاسالمقوانینواحکامبطنازکهاصولیبراست

کیشهمنسبت بهکیشیهمنگاهبهمنحصرکرده اند. نگاه حضرت امیر (ع) به انسان،خدا (ص) پی ریزي
داشته اند. با تأمل به نامه ي آنازفراترنظرگاهیانسانی،جوامعمردمبابرخورددربلکه ایشاننیست؛دیگر

تر، می توان بعد نظري سیره ي اجتماعی ایشان را دریافت، چرا که ایشا ن خطـاب بـه   آن حضرت به مالک اش
مالک اشتر، افراد جامعه ي انسانی را بیرون از دو حالت ذیل نمی دانسـتند؛ یـا بـا یکـدیگر از حیـث دینـی و       

مـاع بشـري از ایـن    ). پس تعامل با اجت993: 53اعتقادي برادرند یا از نظر آفرینش مشترکند (نهج البالغه، نامه 
چشم انداز مبتنی است بر شأن و منزلت و کرامت انسانی.
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امام علی (ع) پس از نبی مکرّم اسالم (ص) مصداق کامل و اسوه ي حسنه ي اخالقند کـه پیـروي از   
د گفتار و کردار آن امیر پرهیزگاران و آزادگان، نه تنها موجبات هدایت و تعالی امت اسالمی، بلکه سـبب رشـ  

جامعه ي بشري است. از آنجا که امیرالمؤمنین در هیأت یک انسان کمال یافته و آرمانی در اجتماع مسـلمانان  
آن روز حشر و نشر داشـتند، اقـوال و احـوال ایشـان بـه واسـطه ي برجسـتگی خـاص، شـگفتی همگـان را           

ضـایل و مکـارم اخالقـی    برانگیخته، ثبت و ضبط و سینه به سینه نقل شده است. هر چند شواهد مشتمل بـر ف 
موالي متقیان در دو اثر محلّ بحث به دو ساحت فردي و اجتماعی قابل تفکیک است، به گونه اي کـه برخـی   
از صفات آن جناب بیشتر رنگ شخصی دارد و برخی دیگر به مواجهه و سلوك ایشان با افراد جامعه بـر مـی   

براي دستیابی بـه یـک جامعـه ي آرمـانی و     گردد، اما جملگی سیره ي آن حضرت چه فردي و چه اجتماعی
مدینه ي فاضله قابل تأسی است و حتی سلوك شخصی ایشان هم می تواند بعد اجتمـاعی بـه خـود بگیـرد و     
این ادعا زمانی قابل تحقق است که ویژگی هاي آن امام همام در قاطبه ي مردم جامعه ي تسـرّي یابـد و آنهـا    

ارگیري آنها ملتزم سازند، تا آن صفات پسندیده، ملکه ي ذهن و ضمیرشـان  خود را در فراگیري مقید و در بک
گردد. در چنین موقعیتی است که اخالق آن حضرت از حوزه هاي فردي بدر آمده، مؤدي و منجر بـه رشـد و   

کمال معنوي و مادي یکایک افراد جامعه می گردد.
جامعهدرعلی (ع)امامفردياخالق

د موجود در احیاء علوم الدین و کیمیاي سعادت می توان ویژگـی هـایی چـون؛ زهـد و     نظر به شواه
فقر، صبر و شکیبایی، علم لدنّی و دنیا گریزي را ذیل اخالق فردي مورد بررسی قرار دارد.      

فقروزهد
تنعم و تجمـل و  زهد به معناي بی میلی به دنیا و تعلّقات آن است، و شخص آراسته به این صفت از 

لکـیال تأسـوا علـی مـا     «تمایالت  لذّت گرایانه برحذر است. به این فضیلت اخالقی در قرآن بـا دو جملـه ي   
). و در کالم معصوم (ع) نیز پس از تقـوا بـر التـزام    23(حدید: اشاره شده است » فاتکم و ال تفرحوا بما آتیکم

ساده پوشی آن حضرت که یکی از مصادیق زهـد بـه   به زهد بسیار سفارش شده است، در کیمیاي سعادت به
عتـاب ويبامختصر،داشتکهنهايجامهعلی (رض)امیرالمؤمنینو«شمار     می آید، اشاره شده است:

ب. 1386(غزّالی، » "بودخوشدلرادرویشانوکننداقتدادیگرانوشود،خاشعبدیندل"گفت: کردند.
التباس جامه ي فرسوده، سه خاصیت برشمردند، که خشوع دل ناظر به بهـره ي  امام علی (ع) در).271: 2ج. 

فردي ساده پوشی است و اقتداي افراد جامعه و خرسندي درویشان دائر بر فواید اجتماعی آن است. در احیـاء  
علوم الدین نیز از جامه ي سه درهمی آن حضرت یاد شده که ایشان براي یپرهیز از عجـب و غـرور، آسـتین    

).  398: 4الف. ج. 1386(غزّالی، هاي آن را از بند دست بریدند
شکیبایی           وصبر
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وانسان براي دستیابی به رسـتگاري کهاستفراوانیمصائبومشکالتباآمیختهدنیويزندگی
درشـدن تسـلیم و بـه عبـارتی  تابیبیصبر،مقابليباشد. نقطهصبوروشکیباآنهابرابردربایدسعادت

هـاي صـورت بـه بارهفتادحدودکهاستقرآنکلیديهايواژهازصبراست.حوادثومشکالتبرابر
دیگر فضایل مـی  بهآراستگی انسانسازاست. در حقیقت این ویژگی زمینهکالم الهی تکرار شدهدرمختلف

میمؤمنانازودادهقرارنمازکنارردراآنشود، در عظمت این مقام همین ما را بسنده است که حق تعالی
بـاب در) و230کند (همان.میطلبخداوندازآنرانیزعلی (ع)امامجویند.استعانتدوآنبهکهخواهد
مرديهر«فرماید؛ میزندگانیدشوار و طاقت فرسايحوادثومصائبدر مقابله ي بافضیلتاینارزش

(همـان.  » باشـد شـهید بمیرد،اووبزنداگروباشد؛شهیدبمیرد،اوپسنمایدحبسظلمبهسلطانرااوکه
یـاد خودمصیبتوننالیخوددردازکهباشدآناوحقشناختوخدايبزرگداشتاز«همچنین؛).226
(همان). » نکنی

راصـبر وتنبهراو ضمن تمثیلی ایمانآوردهایمانرکنچهارازِیکیجزءراصبرعلی(ع)امام
وجهـاد وصبرواست: یقینشدهکردهبنانوعچهاربرایمان«است؛ کردهتشبیهسربهآناهمیتدلیلبه

صبرکهکسیونبود،تننباشدسرکهراکسیتن،ازاستسرمنزلتبهایمانازصبرگفتهمووعدل.
).  106(همان. » نداردایمانندارد

دنیا گریزي
و در خوانـده زیانومحنتورنجمحلرادنیاوارستگان،و پرهیزگاران وصالحانودیننبزرگا

نکوهش دلبستگی به تعلّقات آن سخن گفته اند. آن حضرت در توصیف دنیا آن را به سرایی مانند نمـوده انـد   
).452: 2ن. ج. (همـا که در آن ایمنی نباشد: حالل آن سختی حساب و حرام آن رنج مجازات را در پـی دارد  

دراسـت. آن حضـرت  کشـنده زهريدارايکهنرمپوستیباماري استهمانندعلی (ع)اماممنظرازدنیا
از دلبستگی به لذایذ دنیوي، همچنین اندوهگینی از فوت دنیـا و شـادمانی از   راويفارسیسلمانبهسفارش

).  452: 3همان. ج. اقبال آن برحذر می دارد (
ن حضرت حب مال که از مظاهر دنیا دوستی است نیز مذموم به شمار می آید. ایشـان درویشـی   نزد آ

رضی-راعلیامیرالمؤمنینو«را بر توانگري ترجیح می دهند و به ترك مال دنیا و اعراض از آن می خوانند؛ 
امـا  ). 564همـان.  » (ترنیکوآنگفت: گذاشتنکند،میجمعنیکوییبرايمالکهمرديازپرسیدند-عنهاهللا

میان درویشان و توانگران جامعه، روابط و تناسباتی که بیشتر براساس ثروت و مال و مکنـت در برابـر فقـر و    
ناداري است، شکل می گیرد و اغلب فقرا و درویشان به ثروتمندان اظهار نیاز و حاجت می کنند و با این کـار  

کنند. اما آن حضرت تواضع توانگران بر درویشان و تکبـر  از کرامت انسانی و شخصیت خود چشم پوشی می 
اهللارضـی –و علی «فقرا بر توانگران را توصیه می نمایند و از آمیزش و مجالست توانگران برحذر می دارند؛ 

کبـر آنازخـوبتر وخـداي؛ ثـواب دررغبـت بـراي را،درویـش توانگرتواضعاستخوبچه: گفت-عنه
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بدانچه واثق باشد به خداي. پس این مرتبه اي است؛ و کمتـر از آن آن اسـت کـه بـا     بر توانگر،استدرویش
). 352-353: 4همـان. ج.  » (توانگران نیامیزد و در مجالست ایشان رغبت ننماید، چه آن از مبادي طمـع باشـد  

ند از آنهـا  آن حضرت همچنین رهبران جامعه را به ساده زیستی و ترك تجمل  می خوانند تا مردم جامعه بتوان
تبعیت کنند و چنانچه فقر و درویشی بر جامعه حاکم است، سادگی معیشـت حـاکم مـی توانـد تحمـل رنـج       

حق تعالی امامان هدي را فرموده است که در مثـل حـال   «ناداري و فقر را بر افراد تهیدست جامعه هموار کند: 
). و 399همـان.  یشی بر درویشی عیب نشـود ( کمترین مردمان جامعه باشند تا توانگر بدیشان اقتدا کند، و درو

اگر خواهی که به  دو دیار برسی، پیراهن را پیونـد زن، و ازار  «به خلیفه ي دوم اینگونه سفارش می نماید که: 
).همان» (نگونسار کن، و پاره بر نعلین دوز، و کم از سیري خور

علم علی (ع)     
م از جایگاه واال و منزلت ویژه اي برخوردارند. چنانکه قـرآن  علم و دانش و عالم و دانشمند در اسال

با استفهام انکاري می فرماید: آیا آنانکه می دانند با آنانکه نمی دانند برابرنـد؟ پیـامبر(ص) نیـز طلـب علـم و      
دانش را بر هر مسلمانی واجب کرده است. امام علی (ع) در تقابل علم و مال و برتري دانش بر ثروت خطاب 

علم به از مال ، چه علم تو را نگـاه دارد، و مـال را تـو نگـاه داري، و علـم      «ه کمیل چنین سفارش فرمودند: ب
). 31: 1ج. الـف: 1386غزّالـی،  » (حاکم است و مال محکوم علیه، و از خرج کردن مال کم شود، و علم افزون

دانسته و فقدان عالم را به رخنه اي تشـبیه  آن حضرت در ادامه، عالم را از صایمِ قائمِ مجاهد، برتر و فاضل تر 
کرده که جز با آمدن عالمی دیگر تدارك نمی شود (همان). آن حضرت نیز به کثرت علم خـود چنـین اشـاره    

در عبارت ذیل، حضرت امیر (ع) علم بی شـمار خـویش را بـه    ». لوکشف الغطاء ما ازددت یقیناً«نموده است؛ 
نزدیک ما چیزي نیست که پیغامبر آن را بر ما پوشیده و گفته است، مگر «ند؛ واسطه ي پیامبر اسالم ذکر می کن

). از جملـه  فضـیلت هـاي آن    50: 3ج. همان.(»بخشدفهمیخودکتابدررابنده-عزوجل–آنکه خداي 
حضرت آگاهی ایشان است به روح و روان افراد صالح و طالح جامعه، آن جناب ویژگـی هـا و خصوصـیات    

صالحان، عالمان، انسانها اهل انس و افراد ریاکار را برشمرده که بر اساس آن می تـوان آنهـا را از   کسانی چون
عالم آن است که مردمان را از رحمت خدا نومید نکنـد و از مکـر خـداي ایمـن     «دیگر افراد جامعه تمییز داد: 

گفت: عالمت صـالحان زردي  -جههکرم اهللا و-و علی بن ابوطالب«). اما صالحان: 253: 4همان. ج. » (نگرداند
). آن حضـرت اهـل   724(همـان.  » لون است از بیخوابی، و پختگی چشمها از گریه، و پژمردگی لبهـا از روزه 

که به حقیقت کار رسـیده انـد و بـه روح یقـین پیوسـته، و نـرم       «انس و مقربان درگاه الهی را قومی می داند؛ 
ا چیزي که  جاهالن از آن مستوحش اند، با دنیا به تن ها صحبت شمرده آنچه متنعمان گذاشته، و انس گرفته ب

). امـا  590(همان. » کرده و جانهاي ایشان معلق به محل اعلی، ایشان خلفاي خدایند در زمین و داعیان دین او
ان مرایی را سه عالمت است: در تنهایی کاهل باشد، و در میان مردمـ «درباره ي افراد ریاکار جامعه می فرماید: 

).619: 3ج. همان.» (با نشاط؛ و در عمل بیفزاید، چون وي را بستایند، و ناقص کند چون بنکوهند
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اخالق اجتماعی امام علی (ع)

برخی از ویژگی هاي اخالقی اگرچه از فرد انسان بروز می یابد اما تـأثیرات و پیامـدهاي آن متوجـه    
یمیاي سعادت، غزّالی به صفات اخالقی ذیل کـه از صـبغه ي   جامعه است. نظر به شواهد موجود در احیاء و ک

اجتماعی برخوردارند، پرداخته است: حسن خلـق، تـدبیر منـزل، ایثـار و فـداکاري، برجسـتگی در قضـاوت،        
برادري  و اخوت و رویگردانی از مدح ثناگویان.   

خلقحسن

گفتـار و پرهیـز از   ورفتـار درمالیمتونرمخوییوخلقحسنبهرامسلمانانهموارهاسالمدین
جامعه سبب ایجـاد افرادمیاندرخوشخوییتسرّيودر واقع ظهورسفارش می نماید.درشتیوتندخویی

دانند؛میچیزسهدرراخوشخوییعلی(ع)امامگردد،میعداوتوحقدونفاقازدوريوحسنهروابط
بـاب در).113: 3الـف. ج.  1386(غزّالی، » داشتنفراخعیالبرنفقهوحالل،جستنمحارم،ازبودنباز«

-علیکهاندکردهروایتو«نرمخویی آن حضرت، ذکر حکایت ذیل ما را از تطویل کالم بی نیاز می سازد؛ 
اوسويبرخاستنداد؛پاسخیهمبخواند،سومودومکرّتنداد؛آوازاوبخواند،راغالمی-عنهاهللارضی
نـدادي؟ جـواب چـرا گفت:شنیدم.گفت:غالم؟اينشنیديمنآوازگفت:دید،غلتیدهبازرااوورفت،
(همـان.  » کردمآزادخدارضايبرايراتوکهبروگفت:بودم.آمنتوعقوبتازبدانچهکردم،کاهلیگفت:
149.(

تدبیر منزل          
افـراد ازمتشـکّل نیـز خـانواده هرگیرد.میشکلجامعهخانواده،کوچکيهسته هامجموعاز

وسـازي انسـان عنوان کـانون اصـلی  اسالم بر اهمیت نقش نهاد خانواده بهویژهبهالهیادیاناست.جامعه
نقـش خـانواده قرارگرفتـه،  هـرم رأسدرکهپدربسیاري دارند.تأکید،آینده ي انسانیهاينسلتربیت

اعضـاي آن و نیـز تربیـت   نیازهايو تأمیندیریت و سرپرستی این نهاد کوچکدر تعالی، پیشبرد، مبسزایی
بیشـتر پـدر سـنگین يوظیفـه ومسئولیتعلی(ع)امامتربیتیيسیرهدراین روازدارد،برعهدهفرزندان

غفلتنیزمنزلبهمربوطامورازدینیواجتماعیمهمهايمسؤلیتعلی(ع) در کناراست. امامتوجهمورد
آوردندمیخانهبهراآنخوددستانباوکردهمیتأمینراخانهشخصاً مایحتاجخودچنانکهاند.نورزیده

رضی-علی«دانستند: نمیخودشأنکسراصطالحبهاجتماعیومعنويمنزلتوآن مقامباراعملاینو
الکامـلُ یـنقُص الگفتی:واشتیبردخودجامهدرگاهیودستدرگاهینمکوسویقوخرما-عنهاهللا
» رسـاند خـود عیـال بـه منفعتـی اوآنچـه ازنکندنقصانکاملکمالاي،عیالهالینَفعٍمنجرَّماکَمالهمن

کـه گفـت نُباتـه] اصبغمالک،ابوایشان [ثابتازیکیو«همچنین؛ ).518-519: 2الف. ج. 1386(غزّالی، 
دهمراامیرالمؤمنین،یاگفتم:برداشت،آن راخودلحافدروخریدگوشتدرمیککهرا دیدمعلی(رض)
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: 3(همـان. ج.  » استسزاوارتربرداشتنبهعیالصاحبنه،اي،یحملَ؛اَناَحقَّابوالعیالال،بردارم. گفت:تا
743    .(

مهمان نوازي
دارد، مهمـان دوسـتی اسـت. در احادیـث و     یکی از فضایل اخالقی که ریشـه در سـخاوت افـراد    

روایات مأثور به برکاتی که حضور مهمان در خانه ي میزبان دارد، تصریح شـده اسـت: کـه آمـرزش گناهـان      
آمدهو«اهالی منزل و افزایش روزي از آن جمله است. حضرت علی (ع) نیز به صفت مذکور آراسته بوده اند: 

مراکهاستروزهفتگفت:چیست؟گریهموجبگفتند:یست،بگرروزي-عنهاهللارضی-علیکهاست
: 3الـف. ج.  1386(غزّالـی،  » باشدگردانیدهخوارمرا-عزوجل–خدايکهترسممیاست،نرسیدهمهمانی

). غزّالی همچنین ضمن حکایتی از آن حضرت نقل نموده اند که ایشان براي پذیرش دعوت، سـه شـرط   528
اجابتشرطسهبه«ر آن شروط، ما را به آداب مهمانی و میزبانی راهنمایی می نماید؛ قرار داده اند که تأمل د

(همـان.  » نیـازاري راعیالوداري،خانهدرآنچهازنکنیدستراذخیرهونیاوري،چیزيبازارازکنم:می
).20: 2ج. 

فداکاريوایثار
صـفت واخالقـی خود. تحقّـق ایـن سـجیه ي   نفسبر از آنِاستمنافع دیگرانداشتنمقدمایثار

در افراد به وقوع نمی پیوندد، مگر آنکه شخص بر نفس خود چیره شده باشد، گفتنی اسـت کـه ایـن    ملکوتی
باشد. نظر بـه تـاریخ اسـالم و    میاندرانسانهستیوجانکهفضیلت اخالقی هنگامی به اوج خود می رسد

لی نمی یابیم که براي پیشواي خود جان در طبق اخـالص بگـذارد.   حتی تاریخ ادیان دیگر، شخصیتی چون ع
تنها با وجود مبـارك ایشـان آغـاز شـده و تکـرار آن نیـز       » لیله المبیت«در واقع تا زمان باقی است حماسه ي 

متعذّر و غیر ممکن         می نماید. شایان ذکر است که از میان شواهدي که غزّالـی از سـیره ي آن حضـرت    
-عنهاهللارضی-علیو«اي سعادت و احیاء علوم یاد کرده، ذکر حکایت ذیل درخشش خاصی دارد: در کیمی

یکـدیگر بـرادر راشمامنکهفرستادوحیمیکائیلوجبرئیلبهتعالیحقگذاشت،شبپیغامبرفراشبر
ایثـار خـود یـار برحیاتشماازکسکدامپسگردانیدم،دیگريعمرازدرازترشماازیکیعمروکردم،

کهفرمودوحیبدیشانتعالیحقپسداشتند،دوستراآنوکردند،اختیارراحیاتدوهرپسکند؟می
خـود نفسوگذاشتشباوجايبراودادم،برادريمحمدبررااوکهنبودیدابیطالببنعلیچونچرا

پسدارید.نگهاودشمنازرااووزمینبهدرویفروکرد؛ایثارويبرراخودحیاتوگردانیداوفدايرا
پسـر ايکیسـت تـو مثـل بخ،بخگفت:میجبرئیلواو،پاينزدیکمیکائیلوبوداوسرنزدیکجبرئیل

فرسـتاد: و آیـت اینعزوجلخدايپسفرماید.میمباهاتتوبهفریشتگانبا-عزوجل-خدايابوطالب،
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راخودنفسکهباشدکسیاز مردماناي،بِالعباد؛رؤفاهللاُواهللامرضاتابتغاءنَفسهیشترِيمنالنّاسِمنَ
).540: 3الف. ج. 1386(غزّالی، » بندگانبراستمهربانخدايوکند،بذلخدايمرضاتابتغايبراي

برجستگی در قضاوت
اهمیت است، حکایـت ذیـل مـی    از جمله حکایاتی که از جهات مختلف براي پژوهش حاضرحائز 

باشد، چرا که غزّالی ضمن این داستان به ارجحیت امام علی (ع) بر عمر در امر قضاوت صحه می گـذارد و از  
ايفاحشهبررامرديوزنسوي دیگر بر آزاد منشی و صداقت و اخالص خویش مهر تأیید می زند؛ عمر،

اینازراويعلی (ع)امامنماید، اماجاريحد را بر آنهاقصد دارد که جامعهبررهبريحکمبهوبیندمی
).434-435: 2الف. ج. 1386شمارد (غزّالی، میالزمحکمياقامهبرايراگواهچهاروکندمیمنع کار

دیگرانثنايومدح
انـد. داشـته فـرد بـه منحصـر واکنشیخودبهنسبتدیگرانثنايومدحقبالدربارهاعلی(ع)امام

وداننـد، نمیایشانآنچهازمرابیامرزخداي،بار«ایشان در پاسخ به شخص ثناگو بر وجه دعا می فرمودند: 
). همچنـین  329: 3(همـان. ج.  » پندارنـد میکهگردانآنازبهترمراوگویند،میبدانچهمفرمايمؤاخذت

آن حضـرت بـر ضـمایر افـراد تصـریح مـی       حکایت ذیل عالوه بر تأکید موارد یاد شده، به فراست و اشراف
کند،وقیعتغیبتدراوکهبودشنیدهوگفت،ثناراوي-عنهاهللارضی–علیبامواجههدرمردي«نماید: 

(همان).»توستنفسدرکهآنمازبیشوگفتیکهآنمازکمگفت: من
درجامعه  دوستیوبرادري

دارد، مسلمانان می توانند برادر وار در این مسیر مشترك بـا هـم   از آنجا که دین اسالم مقصد واحدي 
همراه و همگام باشند و در مشکالت و سختی ها یکدیگر را یاري رسانند. در قرآن به برادري مؤمنـان اشـاره   

(ع) نیز بر اعانت یاري برادران دینی تأکید ورزیده اند تا جایی که امداد به علیمام). ا10شده است(حجرات. 
بـه کـه درمبیست«دوستان نزد ایشان از کمک به درویشان و حتی از آزاد کزدن بنده محبوب تر بوده است: 

سـازم دعوتطعامصاعیازاگرگفتنیزودرویشانبهدرمصدکهدارمآنازتردوستدهمالهیبرادر
).381: 2الف. ج. 1386(غزّالی، » مکنآزادرارقبهکهدارماز آنتردوستآرمفراهمرا برآنالهیبرادرانو

دانـد نمـی خیـر اهلراخودوکندنمیبرآوردهراخوددینیبرادرحاجتکهمسلمانیازایشان
دربایـد نباشـد هـم عقـاب بیموثوابامیداگرحتیدارد کهمیبیانونمایدمیشگفتیوتعجباظهار
).  773همان. (است نجاتراهلدلیآن،کهچرانمودمسارعتاخالقیمکارم

صاحب احیاء علوم با ذکر ابیاتی از آن حضرت ویژگی هاي برادران راستین را چنین برشمرده اسـت:  
راتـو روزگاراگرآنکهورساندزیانخودبهتومنفعتبرايو آنکهباشدتوباکهآنستتوحقیقیبرادر«
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نشانههمچنین دوعلی(ع)). امام375(همان. » گرداندپریشانراخودفراهمیتوجمعیتبرايکندپراکنده
راتـو کـه بـود آندوسـتان بتـرینِ «چنین اشاره نموده اند: دوستان مؤمنوبرادرانبدتریناز خصوصیات

).412: 1ج. (همان. » ويبرايکردنتکلّفوويازخواستنعذربهبودحاجت
نتیجه  

اب ارزشمند خود، احیاءعلوم الـدین و کیمیـاي سـعادت بارهـا و بـه تقریـب سـخن        غزّالی در دو کت
خویش از اهل بیت و امامان معصوم (علیهم السالم) یاد نموده، که از تمام ائمه ي اطهار (ع) عنایـت بیشـتر او   

پرداختـه،  به اقوال و احوال و منش امام علی (ع) بوده است. وي نه تنها به ویژگی هاي فـردي آن امـام همـام    
بلکه به ابعاد اجتماعی و خردورزي آن حضرت نیز اشارات ارزنـده و قابـل تـأملی دارد. نوشـتار حاضـر کـه       
مشتمل است بر اخالق فردي و اجتماعی آن پیشواي آزاد مردان جهان به ارزیابی اقوال و کردار امام علـی (ع)  

که حاصل تالش نگارنـدگان حـاکی از هـم و غـم     در اثر          احیاء علوم الدین و کیمیاي سعادت پرداخته 
بسیار آن حضرت در نشان دادن راه حق و حقیقت به مردم، مبارزه بـا انحرافـات و کـج انـدیش هـاي دینـی،       
برقراري عدالت، آزادي اندیشه و ریشه کن کردن فقر مادي و معنوي در اجتماع است. اگر بخـواهیم از چشـم   

ي متقیان را در اثر یاد شده بنگریم، باید اذعان کنیم که کالم این مـتکلّم و  انداز هنري و شاعرانگی حضور موال
دانشمند عارف مسلک، فاقد بار عاطفی و احساسی است به گونه اي که وي تنهـا بـه ذکـر اقـوال و احـوال و      
حکایات مربوط به آن حضرت می پردازد و به عبارتی براي تقویت و تأیید اندیشه ي خـویش بـدانها اسـتناد   
می جوید. البته ذکر این مطلب ضرورت دارد که او این حالت شیفتگی و شیداییِ متأثر از عرفـان را در مـورد   

خلفاي سه گانه ي دیگر و نیز صحابه و بزرگان دین نیز به کار نگرفته است.
ر و غزّالی در جایگاه یک عارف و فقیه رها شده از قید حمیت هـا و تعصـبات جـاهلی، گـاه از گفتـا     

عملکرد خداگونه ي امام علی (ع) اظهار اعجاب می نماید. حتی ضمن این شـگفتی بـه تحسـین آن حضـرت       
می پردازد؛ او همچنین خدمت و تعهد آن امام را در قبال خانواده و فرزنـدان خـود مـی سـتاید. در مواضـعی      

ترجیح آن حضرت در امر قضاوت دیگر نیز به برتري امام علی (ع) بر سه خلیفه ي دیگر اعتراف می کند؛ که 
نسبت به خلیفه ي دوم از آن جمله است. هر چند غزّالی از حیث افضلیت خالفت به برتري خلفاي سه گانـه  
تصریح می کند، اما نظر به شواهدي که وي ازگفتار و کردار و احوال آن حضرت یاد می کند، می تـوان بـاور   

ن و خردورزي آن حضرت بر دیگر خلفا دریافت.قلبی او را به افضلیت و برجستگی روح و ایما

منابع
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خوارزمی. به کوشش حسین خدیوجم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
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حیدري و محمد هادي امینی. تهران: قصیده سرا.
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ی نامه: شرح حال و آثار و افکار امام محمد غزّالـی. چـاپ سـوم.    ). غزّال1368همایی، جالل الدین. (-14

تهران: موسسۀ نشر هما و کتابفروشی فروغی.
). تهران: موسسـۀ  1). مولوي نامه، مولوي چه می گوید؟ چاپ هفتم. (ج. 1369(___________-15

نشر هما.



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7500

مستزاد؛ پیدایش و سرایندگان- رباعی
دکتر محمدجواد مهدوي

ستادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهدا
مجتبی عبداللهی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
دار پـس از هـر   ی مـوزون و قافیـه  هایمستزاد قالبی شعري است که از ترکیب یک رباعی با افزوده-رباعی

کاربردي از این قالب نیز مشاهده شده است که قسمت مسـتزاد پـس از هـر    مصرع تشکیل شده است. نوع کم
اند و اگر این انتساب مستزاد را به ابوسعید ابوالخیر نسبت داده-ي رباعیبیت رباعی آمده است. نخستین نمونه

الب دانست. پس از او شاعران دیگري همچون مسعود سعد، خواجـوي  توان او را مبدع این قدرست باشد، می
اند، اما در هر حال تا قرن دهم هجري ایـن  آزمایی کردهکرمانی،ابن یمین فریومدي و دیگران در این قالب طبع

-ي شاعران آن متعلق به قرن دهم بـه بعـد مـی   ي شاعران قرار نگرفته است و عمدهقالب چندان مورد استفاده
-د. در این میان از کسانی همچون اهلی شیرازي، عبداهللا خان ازبک، غضنفر کلجاري و رفیعی کاشانی میباشن

ویژه توسط نسیم شمال رونق گرفت و از آن ي مشروطه بار دیگر استفاده از این قالب بهتوان نام برد. در دوره
ش از آن از ایـن قالـب بیشـتر بـه منظـور      براي بیان مضامین اجتماعی و انتقادي استفاده شد، در حالی که تا پی

اند، هرچند مضامینی همچون حکمت و وعظ یـا رجـز نیـز در    گرفتههجو و هزل یا تفنن و هنرنمایی بهره می
پور در این قالب ي معاصر نیز کسانی همچون نیمایوشیج و قیصر امینشده است. در دورهاین قالب سروده می

اند.شعر سروده
مستزاد، ابوسعید ابوالخیر، نسیم شمال، هجو، هزل، انتقاد اجتماعی-عی: رباهاکلیدواژه

درآمد
کننده نیست. این قالب بیشتر در مقاالتی بررسی شـده اسـت کـه بـه     ي قالب مستزاد اقناعها دربارهپژوهش
مـده اسـت   هایی از مستزاد آاند. در این مقاالت فقط نمونهي مشروطه و طنز در شعر فارسی پرداختهشعر دوره

نظري به مستزاد در «ي ي سیر تحول آن انجام نگرفته است. استثنایی در این باره مقالهو کاري پژوهشی درباره
هـاي شـاعران و   ي این مقاله مستزاد را حاصل نوجـویی ي فرامرز گودرزي است. نویسندهنوشته» شعر فارسی

پـردازد و در میـان   هایی مـی داند و پس از آن به ذکر نمونهها در شکل ظاهري شعر میهاي آنیکی از نوآوري
یـک مسـتزاد و دو   «). محمـد حسـین شـفیعیان در    36-42: 1353گنجانـد (گـودرزي،   ها توضیحاتی مینمونه

ـ ، غزل مستزاد عبداهللا اتابکی و دو جواب حسن وثوق»جواب ه و رشـید یاسـمی بـر آن را آورده و آن را    الدول
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هـاي انـواع ادبـی و    ). کتـاب 177-182: 1383داند (شـفیعیان،  گوي میاي از ارتباطات سخنوران فارسینمونه
هـایی انـدك از ایـن    هاي شعر اختصاص دارند نیز به ذکر تعریف و نمونـه هایی که به معرفی قالبدیگر کتاب

طور دقیق مطالعـه و  اي تغییرات و تحوالت این قالب شعري بهکتاب و یا مقالهاند و در هیچقالب بسنده کرده
اي از آن نقـل شـده و یـا    بررسی نشده است. در صفحات وب هم وضع به همین ترتیب است یعنی یا نمونـه 

هاي شعري به معرفی این قالب پرداخته شده است و اغلب نقل مطلب از اولین سایت و یـا وبـالگ   ذیل قالب
مستزاد به طور خـاص بحثـی نشـده    -ي موضوع انجام گرفته است. البته در این بین درباره رباعیرح کنندهمط

است.
باشد و در اصطالح عبارت از نـوعی شـعر   می» افزون شده«و » زیاده شده«مستزاد در لغت به معنی «

اي کوتـاه و  عبارت و یا] جملـه است که در آخر هر مصراعی از رباعی یا غزل یا قطعه[یا مثنوي] و امثال آن، [
تـر سـازد، امـا از وزن اصـلی     مسجع بیفزایند که در معنی با آن مصراع مربوط باشد و به نوعی معنی آنرا کامل

).504: 1373(رستگار فسایی، » اندشعر خارج و زاید باشد و به همین جهت آن را مستزاد نامیده
قصیده یا قطعه یا رباعی و جز آن کـه در دنبـال هـر    «نویسد: ي این قالب میعلی اکبر دهخدا درباره

: ذیـل مـدخل   1337دهخـدا،  »(تر به همان قافیه بیاید، را مستزاد گوینـد مصراعی از آن، مصراعی به وزن کوتاه
).مستزاد

در مستزاد شعر بدون قسمت افزوده شده کامل است به این معنی که اگر مستزاد باشد یا نباشد معنی 
باشد اما رعایت شـرط قافیـه و تناسـب معنـایی بخـش      ن نباشد و آن قسمت قابل حذف میبیت موقوف بر آ

هایی هست که بخش افزوده شده از لحاظ معنایی نیز کامال وابسـته   مستزادبا شعر اصلی الزم است. البته نمونه
مـدح  به بخش اصلی شعر است و قابل حذف نیست. مثالً در مستزاد زیـر منسـوب بـه مسـعود سـعد کـه در       

تـوان آن را  ي بـه آن اسـت و نمـی   سلطان مسعود گفته، عبارت افزوده شده مکمل بخش اصلی شعر و وابسته
شود:حذف کرد، زیرا با حذف آن شعر ناقص می

ــته اي کامکار سلطان انصاف تـو بـه کیهـان    گشـــ
ــان عیـــــــ

ــداري  ــدر مســعود شــهریاري، خورشــید نام انــــ
ــان جهــــــ

چـــــون رایـت اي اوجِ چرخ جایت گیتی ز روي
ــتان بوســـــ

)561: 1362(مسعود سعد سلمان، 
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ي ســلجوقی نشــانی از ي مســتزاد و مســتزادگویی کــامال مشــخص نیســت و پــیش از دوره پیشــینه
شـود، تنهـا در   هاي این قالب شعري در آثار شاعران قرن ده به بعددیده مـی مستزادگویی نیست و بیشتر نمونه

، که اگر این نسبت درسـت باشـد   ١ق) مستزاد دیده شده است440(متوفی اشعار منسوب به ابوسعید ابوالخیر 
ي مشروطه مستزاد براي بیـان مضـامین   ي قالب مستزاد را به زمان ابوسعید باز برد.در آغاز دورهتوان پیشینهمی

الـدین  رفویژه سید اشـ ها بسیار مورد استفاده قرار گرفت و بهها در این زمینهاجتماعی و سیاسی و نقد کاستی
) منتشر کـرد  نسیم شمالي خود (هاي متعددي از این نوع شعر را در روزنامهش) نمونه1312حسینی(متوفی 

ترین مستزادسـرایان ادب فارسـی مطـرح کرد.دیگـر مسـتزادگویان در میـان       و خود را به عنوان یکی از بزرگ
فریومدي، مولوي، امیر خسرو دهلوي، مال عبارتند از: مسعود سعد سلمان، عطار نیشابوري، ابن یمین متقدمین

الشـعراي بهـار، نیمـا    عبارتند از: مشـتاق اصـفهانی، ملـک   متأخرینعلی عالی، ابن حسام هروي و ...و در میان 
اهللا حیدري نهاوندي، ناصر چوالئی وکیلی، محمـد صـادق   یوشیج، اسماعیل آتشی، سید محمد اجتهادي، فیض

م)، خواجـه محمـود   1911فـر، میـرزا علـی اکبـر صـابر(متوفی      م رضـوي تفکري، سید غالمرضا روحانی، بهرا
و ... .2تربتی،علی آقا واقف (عالم) وپدرش (مال پناه واقف)

هـاي شـعري از جملـه ربـاعی، غـزل، قطعـه و       طور که در تعریف مستزاد گفتیم در انواع قالبهمان
). آنچه 40: 1353شود (گودرزي، از آن دیده میهایی توان مستزاد را دید. حتی در شعر نو نیز نمونهمثنوي می

هایی از آن، سـرایندگان  است که ضمن ذکر نمونهمستزاد-رباعیما در این پژوهش قصد بررسی آن را داریم 
هاي مختلف آن، مفاهیم بیان شده در آن و سیر تحـول آن  هاي سروده شدن و موارد کاربرد آن، شکلآن، زمینه

را بررسی خواهیم کرد.
مستزاد-رباعی

ي نثـري مـوزون و   اي است که یک عبارت و یا جملهتوان چنین تعریف کرد: رباعیمستزاد را می-رباعی
ي تحقیقـات در ایـن   مسجع هماهنگ با قافیه و معناي آن بر هر مصراع و یا بیت آن افزوده شده باشد. پیشـینه 

-هاي شاعران و صفحات وب دیده مـی ها و دیوانرههاي آن به طور پراکنده در تذکزمینه پربار نیست و نمونه
ي آن فقط به تعریف آن پرداخته و چند نمونه از آن را با ذکر نام سرایندهسیر رباعیشود. سیروس شمیسا در 

گزیـدة سـخن   ). در گام بعدي، اسحاق طغیـانی و فاطمـه جمـالی در کتـاب     212: 1386آورده است (شمیسا، 
-مستزاد اختصاص داده  و به تعریف و ذکر نمونـه -ثی در همان حد را به رباعی، بحهاي ادبیپارسی و دانش

ها و عالوه بر این) مفرد مستزادي نیز از وي ثبت کرده است.313: 1383مستزادي که از وي خواهد آمد، شمیسا (-. عالوه بر رباعی1
نیز به نام وي نوشته است.مستزاد دیگر-) یک رباعی54: 1382رزمجو (

).173: 1373باغی، مجتهدزادة قره. علی آقا مستزادش را در جواب مستزاد پدرش گفته است (2
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-هاي انواع ادبی هم با چنین وضعی روبه). در کتاب219: 1387اند (طغیانی و جمالی، هایی از آن بسنده کرده
رو هستیم. 

شود افزوده میمستزاد از نظر شکل دو نوع است: در نوع اول بر سر هر مصراع عبارتی -انواع رباعی
هاي افزوده شده از نظر طرح قافیه عین خود رباعی هستند و مـثال مصـراع سـوم آنهـا قافیـه نـدارد؛       و مصراع

-694هـاي  حـاکم سـال  -الدینمستزاد از فخرالدین صفاهانی(معاصر پادشاه خاتون صفوه-همانند این رباعی
کرمان):691

درمـــانم چیســـترفــتم بــه طبیــب و گفــتمش بیمــارم    

بــر مــن نگریســتوز اول شـــب تـــا بـــه ســـحر بیـــدارم

گریــــان گریــــاننبضم چو طبیب دید، گفت از سر لطـف 

مطلوب تو کیست؟جــز عشــق نــداري مرضــی، پنــدارم    

)1598: 1384؛ واله داغستانی، 2784: 1388(اوحدي بلیانی، 

هـاي افـزوده، بـا هـم،     نـد و واژه آورمستزاد براي هر بیت فقط یک عبارت اضافی می-در نوع دوم رباعی
قافیه دارند:

مشتاق تو شد دلم براي دل مناي چشم سیاه تو بالي دل من

برخیز و بیا
آخر شبکی بهر رضاي دل مننکندگر خواجه تو را روز رها می

بگریز و بیا
)212: 1386(ابن یمین فریومدي؛ به نقل از شمیسا، 

بدین شکل دارد:مستزادي -خواجوي کرمانی نیز رباعی
کرد اشارتم که استاد اینجاستمیگر چون برخاستدوش آن پسر کوفته

یعنی بگذر
گفتا که به سیم کار ما گردد راستگفتم ز غمت رنگ رخم چون زر گشت

ماننده زر
)37: 1353(گودرزي، 
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ادبی و طیبت و شـوخی  قمري بیشتر تفنّن 12تا 5هاي اما موارد کاربرد آن در دوران آغازین آن و در قرن
عارفانه، مـدح و هجـو و تقاضـا و مضـامین فلسـفی و      -بوده و همچنین براي بیان مضامین عاشقانه، عاشقانه

ي مشروطه تحوالت قابل توجهی در ایـن قالـب شـعري همگـام بـا کـل       تفکرآمیز به کار رفته است. در دوره
د اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت.  جریان شعر فارسی پدید آمدو براي بیان مضامین طنز و انتقا

اهللا توان شـیخ ابوسـعید فضـل   ها،مخترع این نوع ادبی را میهاي ما در تذکرهبا توجه به مطالب پیشینو یافته
مسـتزادپس از او بـه ترتیـب تـاریخی عبارتنـد از:      -ق) دانست و سـرایندگان ربـاعی  440بن ابوالخیر(متوفی 

ق)، خواجـوي کرمـانی   725)، امیر خسرو دهلوي (متـوفی  691-694الدین فخرالدین صفاهانی (معاصر صفوه
ق)، عبیـداهللا خـان ازبـک    837ق)، بسحق اطعمـه (متـوفی   769ق)، ابن یمین فریومدي (متوفی 753(متوفی 

الـدین  ق)، حکـیم شـرف  942ق)، اهلی شیرازي (متوفی 936(معاصر هاللی جغتایی)، هاللی جغتایی(متوفی 
)، موالنـا  العاشـقین عرفـات ق)، شجاعی دماوندي(از شاعران متوسطین در 968اهانی (متولد حسن شفایی صف

-ق)، غضنفر کلجاري (متوفی هزار و انـدي)، جـالل  1006)، عبداهللا خان اوزبک(متوفی 10فانی بخاري (قرن 

محتشم خـان  ق)، 1133ق)، بیدل دهلوي(متوفی 1025ق) ، رفیعی کاشانی (متوفی 1014الدین اکبر (متوفی 
ق)، مشـتاق  1170متـوفی  -ق)، مـال علـی عـالی (معاصـر والـه داغسـتانی      1163حشمت بدخشانی (متوفی 

ش)، نیمـا  1312ق) ، نسـیم شـمال (متـوفی    1273ق)، اختـر (متـوفی پـس از    1170/1169اصفهانی(متوفی 
1386ر(متـوفی  ش)و قیصـر امـین پو  1305یا 1304م= 1926ش)، عارف جاللی(متولد 1338یوشیج(متوفی 

ش).
مستزاد:-هاي رباعینمونه

پـردازیم.  مستزاد همراه با ذکر نام سرایندگان آنها می -هاي رباعیترین نمونهدر زیر به ذکر برخی  از مهم
ها سعی شده ترتیب تاریخی رعایت شود تا سیر تحول این نـوع ادبـی بهتـر نشـان داده شـود و      در ذکر نمونه

ي موضوع، شکل قافیه و ... ذیل هر نمونه آمده است:توضیحات مناسب درباره
ق) ثبـت  440مستزاد زیر را مصحح کتاب به نام ابوسعید ابوالخیر (متـوفی  -رباعیهفت اقلیمي در تذکره

کرده است:
ــی   ــالب مـ ــی گـ ــب زپـ ــدمدیشـ ــرف گردیـ در طـــ

ــن چمــــــــــ

ــل  ــان گـ ــی میـ ــرده گلـ ــدمپژمـ ــا دیـ ــو هـ افســرده چ
ــن مــــــــــــ

اي یار عزیـز سـوزي نـین مـی  گفتم که چه کردي کـه چ 
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ــدم    ــن خندی ــن چم ــبی دری ــه ش ــا ک پــس واي بــه گفت
ــن مــــــــــــ

)540: 1378(رازي، 
هاي کوچـک را تشـکیل   مستزاد قسمت مستزاد خود از نظر قافیه یک رباعیجدید با مصراع-در این رباعی

سعید آن را همچـون  ي تصوف است و ابوداده است و هماهنگ با رباعی اصلی نیست. این رباعی داراي نشئه
بسیاري از اشعار متصوفه با هدف تذکر و هشداري براي مخاطبان خود سروده است

مستزاد، تصرفی لطیف کرده و ابیـات را موقـوف گردانیـده و    -) در رباعی725امیر خسرو دهلوي (متوفی 
حامل است:کنیم، مصراع چهارم مستزادي که از وي ذکر می-ساخته است.در رباعی1مستزاد را حامل

چــون مــن همــه شاهی که به دور دولـتش در طـربم  
کــــــــــــــــس

ــسازبهر دوامـش بـه دعـا روز و شـبم     ــه نف در جمل

درگــــاه ســــخابخشـد زر هرچند که شاه شـهر مـی  

ــسطلـبم من بنده به تفویض ز شه مـی  ــک ذره و ب ی

)505: 1373؛ به نقل از رستگار فسایی، الصنایع و جامع الصنایعمجمع(

ق) است:837مستزاد زیر هم از بسحق اطعمه (متوفی -باعیر
ــردان   ــدور گ ــایفم م ــه قط ــا رب ب در خوان طربی

ــردان    ــدور گ ــم م ــل دل ــر عس ــمع وز ن ــون شـ چـ
ــب امشـــــــــــ

بی رنج و تعبزبــانســخنِ چـرب رزق مـنِ شـیرین  

ــردان  ــر گـ ــادام میسـ ــکر و بـ آمــین یــا رب از شـ

)410: 1378(بهزادي اندوهجردي، 

قافیه باشد نه اینکه فقط  با آن هموابسته بدین معنی است که قسمت مستزاد از نظر معنی به مصراع پیش از خود حامل. 1
باشد.
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هاي دیگر، هر چهـار عبـارت مسـتزاد داراي قافیـه واحـد هسـتند. از نظـر        در شعر بسحق بر خالف نمونه
ي اشعار او هماهنگاست که با موضوع غذاها نیشخندي تلـخ را بـر لبـان خواننـده     موضوع نیز این شعر با بقیه

لی اسـت و شـعر بـدون    مستزاد، قسمت مستزاد از نظر معنی جـداي از ربـاعی اصـ   -نشاند. در این رباعیمی
ها کامال معنادار است. بسحق همانند دیگر اشعارش از قدرت شعر در طنز با استفاده از نام غـذاها بهـره   افزوده

برده است و همین نکته نوآوري او در مضمون این قالب شعري است.

شده اسـت و از نظـر   مستزاد براي تفنن و البته رجزخوانی در جنگ استفاده -ي زیر، از رباعیدر دو نمونه
شکل قافیه قسمت مستزاد با رباعی اصلی هماهنگ است. رباعی اول از عبیداهللا خـان ازبـک شـیبانی (معاصـر     

ي هرات توسط عبیداهللا خان ازبک شـیبانی در زمـان   در هنگام محاصره«ق) است. 936هاللی جغتایی متوفی 
اللی نیز در هرات بود. در آن زمان از سوي سـپاه  شاه تهماسب یکم که [هنوز این شهر] جزئی از ایران بود، ه

ازبک مستزادي به درون شهر فرستاده شد با این محتوا:
ــاه و اي اهل هري ز خـاص تـا عـام شـما     از شــ

ــدا گــــــــــ

از لشکر مـا دانم که به هم خـورد سـرانجام شـما   

ــه  چون باعث صلح خواجه اسحاق شده ــی ک یعن
ــود بــــــــــ

ــ   ــالم ش ــیخ االس ــر ز ش ــري بهت در مــذهب ماگب
مــــــــــــــا

فرستد:مستزاد را براي آنها می-) در پاسخ، این رباعی936متوفی -هاللی (هاللی جغتایی
اي شهره شـده بـه ظـالمی نـام     
ــما شــــــــــــــــــــــــــــ

از شاه و گـدا 

ــت  آزار بود ز اهل دیـن کـام شـما    ــن هس ای
روا

چـــون قـــوم بستید بر اوالد علی نان و نمک
ــد یزیـــــــــــ

»در مذهب مام شـما صد لعنت معبود بر اسال
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).193-194: 1359(قمی، 

الملوك که دماوندي االصل بوده و مستزاد،شجاعی دماوندي (موالنا سیف-یکی دیگر از سرایندگان رباعی
نموده، میر از روي طیبـت  باف میي میر سید محمد جامهوقتی که معالجه«کرده) است. او شجاعی تخلص می

مستزاد را -نیز جواب آن را داده است و بعد از چند وقت بر اثر آن این رباعیاي جهت وي گفته و وي قطعه
گفته و برایش فرستاده است:

ــدة گنجـد اي میر دو من عقیده چـون مـی   در معـــــ
ــت سســــــــــ

ــال گنجـد گنجـد نریـده چـون مـی    در می ز ادخـــــ
نخســـــــــــت 

ــد    ــا نکن ــاعیی ج ــه درو رب ــوحی ک ــار ل ــطّ غب از خ

از ثلث درستگنجدون میخود گو که درو قصیده چ

)1237: 1378(رازي، 
هاي کوچک ساخته است بدین ترتیب کـه از  هاي مستزاد یک رباعی جدید با مصراعشجاعی نیز از قسمت

طور که در توضیحات آغازین براي این رباعی گفتـیم آن را از  نظر قافیه با رباعی اصلی هماهنگ نیست. همان
شود.  ا حسن طلبی هم در آن دیده میروي طیبت گفته است و ضمن

مستزادهایی سروده است که بیشتر بـراي آزمـودن   -موالنا فانی بخاري (شاعر قرن دهم هجري) نیز رباعی
ي توضـیحات مفیـدي دربـاره   مـذکّر احبـاب  ي تذکره نمایی در شاعري بوده و نویسندهطبع خویش و قدرت

آزمـایی ایـن   بـه جهـت طبـع   «کنیم: ذکر توضیحات او اکتفا میها نوشته است و ما نیز بههاي مختلف آنجنبه
مستزاد را گفته:-رباعی

دي در دلــم آن بــدخو مهــرش   
ــزود افـــــــــــــــــــــــــــــ

آري از جــــان 

ــاره   ــو، رخس ــم آن نیک ــوي دل س
ــود گشــــــــــــــــــــــــــــ

ــک و   ــی شـ بـ
ــان گمــــــــــــ
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ــانغیر دلم آن دلجو بـا کـس ننمـود    آن رخ پنهــ

ــود   ــو دل را برب ــر از ت ــانی آخ بنگر به چه سانف

اگر مستزاد آخر را با مصراع اول، و مستزاد اول را بـا مصـراع دوم، و مسـتزاد دوم را بـا مصـراع سـوم، و       
شود چنان که در لفظ و معنی هـیچ  مستزاد سوم را با مصراع چهارم ضم کنند ایضاً رباعی با مستزاد حاصل می

خللی و نقصانی نباشد . هو هذا:
آري از جان سـوي دلـم آن نیکـو، رخسـاره گشـود     و مهـرش افـزود  بنگر به چه سان دي در دلـم آن بـدخ  

بی شک و گمان غیـر دلـم آن دلجـو بـا کـس ننمـود      

مستزاد دیگري نیز از او نقل کرده است:–رباعی 

ــود   ــو دل را بربـ ــر از تـ ــانی آخـ ــان فـ آن رخ پنهـ

با چشـم پـر آب  خواهم نظري پنهان در روي نگار«

بــا جســم کبــابمجلـس یـار  آرم نعم بر خـوان در 

با چنگ و ربـاب دارم طلــب افغــان ماننــد هــزار   

در بــزم شــراب ریـزان چـون دانـه نـار    اشکم شفق

چون مستزاد چهارم به این رباعی وصل کرده شود، به تحلیل و ترکیب مصـراع اولِ ربـاعیِ ثـانی حاصـل     
باید کرد:گردد. و باقی را بدین قیاس میاع میماند، مستزاد همان مصرگردد و آنچه از  مصراع اول میمی

در روي نگاردر بزم شراب خـواهم نظـري پنهـان   

ــس با چشم پـر آب آرم نعـم بـر خـوان     در مجلــ
ــار یــــــــــــ

ــزار بــا جســم کبــاب دارم طلــب افغــان ــد ه مانن

چون دانه نارریـزان با چنگ و رباب اشـکم شـفق  

)77-78: 1377(بخاري، 
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ق) سروده است:942د زیر را اهلی شیرازي (متوفی مستزا-رباعی
بی جرم و خطااین مغبچگان به ما مالمت چـه کننـد  

ــاما را به در از کوي سالمت چه کننـد  از راه جفــــ

ــتم   ــه س ــا را ب ــند م ــر کش ــروز اگ ــدام ــیش برن وز پ

ــما فردا کـه بـود روز قیامـت چـه کننـد      ــاییم و ش م

)713: 1342(اهلی شیرازي، 

هاي کوچک سـاخته اسـت.   اي جدید با مصراعرباعی-از نظر شکل قافیه-هاي مستزاداهلی نیز با قسمت
رسد کـه دو بیـت آغـازین یـک     رباعی اصلی بدون مستزادها معنادار است و با توجه به موضوع آن به نظر می

تـر تسـلیم بـودن    طور جزئیمستزاد ساخته است. موضوع آن عشق و به-غزل باشد که اهلی از آن یک رباعی
باشد.عاشق در برابر معشوق است که برابر با موضوع غزل می

مسـتزادي سـروده اسـت (اوحـدي     -ق) نیز ربـاعی 968الدین حسن شفایی صفاهانی (متولد حکیم شرف
) که موضوع آن هجو است و از لحاظ اخالقی قابل ذکر نیسـت. ایـن شـاعر نیـز هماننـد      2032: 1388بلیانی، 

هاي کوچک ساخته که از نظـر قافیـه بـا ربـاعی     اي با مصراعسعید و بسحق اطعمه با قسمت مستزاد رباعیابو
اصلی هماهنگ نیست. وي باید آن را در هجو یکی از شاعران زمانش گفته باشد که به قول تقی اوحـدي وي  

).2025را هجو کرده است (همان: 

الدین اکبر پادشاه و عبداهللا خان اوزبک اسـت  ، از جالل1زادمست-ها با رباعیگوییاي دیگر از جوابنمونه
مستزاد زیر را گفته و به عبداهللا خان اوزبـک  -ق) رباعی1014الدین اکبر پادشاه(متوفی بدین ترتیب که جالل

فرستاده بود:
عمـــرم همـــه در فـــراق و هجـــران 
بگذشــــــــــــــــــــــــــــــــت

بــا درد و الــم 

ج و سـتم در رناین عمر گرانمایه چه ارزان بگذشـت 

عمـري کـه نشــد صـرف ســمرقند و    
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــري

ــیش و   ــا عـ بـ
طــــــــــــــرب

.207: 1384فشارکی، محمدي اهللا ولی ر.ك: ها بین ابوسعید و شاه نعمتگوییاز این جواباي دیگر ي نمونه. براي مشاهده1
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1با غصه و غـم افسوس که در آگره ویـران بگذشـت  

)223: 1384؛ واله داغستانی، 288: 1346(حالت، 
ق) در جواب او گفته است:1006و عبداهللا خان اوزبک (متوفی 

در خود بسـتیز مرغ هوست به دهر بی بال و پرست

از خود برخیـز خیـالِ طمعـت بـی گهرسـت    دریاي

اي خــام طمــعدر ملــک ســمرقند و هــري شــیرانند

ــزدر آگره و الهور ترا صـد خطرسـت   ــار گریـ زنهـ

)2591: 1388(اوحدي بلیانی، 

مستزادهاي این دو نیز قسمت افزوده شده موازي با رباعی اصلی و از نظر شکلی یـک ربـاعی   -در رباعی
باشد. موضـوع آن هـم   هاي کوچک است. مستزادها از لحاظ معنایی مستقل و قابل حذف میمستقل با مصراع

الدین اکبر پادشاه بر عمر هدر رفتـه دور از سـرزمین خـودش یعنـی سـمرقند و      مناظره است و افسوس جالل
تباه هرات در شهرهاي هند است و عبداهللا خان اوزبک که با او دشمنی داشته، ایـن افسـوس او را حاصـل اشـ    

خود وي دانسته و با لحنی تهدیدآمیز  او را به ترك هند سفارش نموده است.

مستزاد زیر را سروده است:-(متوفی هزار و اند)رباعی2غضنفر کلجاري
تا وقت هـالك بـاش با نشئۀ تریـاك غضـنفر مـی   

خور تریـاك میبـاش فربه نشود تن تو، الغـر مـی  

ــويتریاك اگر کند تنت را چـو هـالل   دل دار قــ

داند ي بابر می. دکتر محمد ریاض انتساب این رباعی  از سوي واله داغستانی به اکبر پادشاه را نادرست و آن را سروده1
).68: 1354(ریاض، 

بلیانی سال فوت وي را هزار و اند نوشته است ).1094: 1378ازي، اي نزدیک کاشان (رکره جاري/ کله جاري: قلعه. 2
).3020: 1389(اوحدي بلیانی، 
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در عالم خـاك بـاش گو طعمۀ مور و مار کمتر می

)1543: 1384(واله داغستانی، 

که قسمت مستزاد از لحاظ معنایی جـداي از ربـاعی   اي سروده که تشخیص اینغضنفر این شعر را به گونه
رسد.ي به آن، دشوار به نظر میاصلی است یا وابسته

) :1025رفیعی کاشانی (متوفی 
ــدم  ــیدمثالی دیـ ــب رخ خورشـ ــرم و  دیشـ ــی شــ بــ

حجــــــــــــــاب

ــدم  ــرد ســر او گردی ــه گ بــی وهــم عتــابچــون ذره ب

در گلشن وصـل حاصل که به کام خویشتن تا دم صبح

امـــا در خـــوابچیـدم گشتم و گلهـاي هـوس مـی   می

)467: 1369(گلچین معانی، 

اي از سـراینده شـعر کهـن و نـوي پارسـی    مبـاحثی در صـورتها و معـانی    مستزاد زیـر در کتـاب   -رباعی
) امـا در صـفحات   504: 1373نامشخص آمده و مؤلف، آن را به طریق متقدمان دانسته است(رستگار فسـایی،  

نیافتیم. به هر حـال  کلیات بیدل دهلويق) ثبت شده بود، ولی آن را در 1133وب به نام بیدل دهلوي(متوفی 
مستزاد مذکور این است:-رباعی

ــباب د پی زینت و زیـور گشـتیم  یک چن ــد ش در عه

ــابیک چند پـی کاغـذ و دفتـر گشـتیم     ــدیم کت خوان

نقشــی اســت بــر چون واقف از این جهان ابتر گشتیم
آب

ــاب دست از همه شستیم و قلندر گشتیم ــا را دریـ مـ

http://www2.irib.ir/radio/adab/2Sher/rozaneh/f5mostazad.htm
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هاي پیشین قسمت افزوده شده جداي از رباعی اصلی تشکیل مستزاد نیز چون بیشتر نمونه-در این رباعی
ي همـاهنگی دارد. ربـاعی   دهد، با این تفاوت که هر چهار مسـتزاد قافیـه  هاي کوچک مییک رباعی با مصراع

ین نظر مـا  ي هماهنگ در هر چهار مصراع است و از ااصلی نیز برخالف شکل اصلی قالب رباعی داراي قافیه
تواند مستقل از ربـاعی  هاي افزوده شده از لحاظ معنایی میمستزاد جدید مواجه هستیم. قسمت-با یک رباعی

ها توضیحاتی گنجانده شده کـه  که وابستگی شدیدي نیز به رباعی اصلی دارد و در آناصلی باشد با وجود این
ر آن حاصل شناخت خود از دنیا را بیان کـرده و  مکمل معنایی بسیار خوبی براي رباعی اصلی هستند. شاعر د

خالصه کرده است و همین مطلب را دلیـل انـزواي خـود از    » نقشی است بر آب«هاي خود را در عبارت یافته
خلق دانسته است.

مستزاد زیر را با موضوع عشق و محرومیت خود از -)رباعی1163محتشم خان حشمت بدخشانی (متوفی 
سروده و حسرت خود به موقعیت ابزارهایی که در اختیار معشوقش هسـتند را بیـان   وصال به معشوق خویش 

کرده است:
ــو رســد  ــزم دلگشــاي ت ــه ب ــه ب اي جان نگـاه آئین

ما را چه گناههم شانه به زلف مشکساي تو رسـد 

داغــــــیم ز ما خاك شویم و سرمه منظـور افتـد  
رشـــــــــــک

ــبحان دل خون شود و حنا به پاي تو رسد اهللاســ

)247: 1387(گوپاموي، 

ق) است و چنین پیداسـت کـه در سـرودن آن    1189رباعی زیر سروده میر عبدالولی عزت سورتی (متوفی 
به رباعی حشمت بدخشانی نظر داشته است:

.دستکش1

اي عشوه پناهپیمانــه بــه بوســه لبــان تــو رســد     

ــو رســد1هــم پنجــۀ بهلــه ــا میــان ت ــاهت دســتم کوت

از رشـــــک  کهـان همدوشـت  خمیازه کشم مـن و  
ــم خمــــــــــ
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)37: 1353(گودرزي، 

هـاي کوچـک   مستزاد محتشم خان و عزت سورتی نیز مستزادها یک رباعی جدید با مصراع-در دو رباعی
احتـرام بیشـتري بـوده    سازند و موضوع هر دو نیز یکی است با این تفاوت که معشوق محتشم درخـور را می
است.

-ق)اسـت. ربـاعی  1171دیگر از سرایندگان این نوع ادبی مال علی عالی (معاصـر والـه داغسـتانی متـوفی     
دهیم:مستزاد وي را در زیر مورد بررسی قرار می

کان شهر شماسـت خوبان به فرنگ حسـن چـون روآریـد   

ــد   ــیتی نگذاریـ ــما وصـ ــه شـ ــه دارم بـ ــف کـــ از کـــ
ــت خطاســــــــــــ

ــه دل  ــام جگرگوش ــا ن ــن آنج ــم  اي از م ــده گ ــی ش وقت

1کز مصر وفاسـت گــر زنــده بیابیــد عزیــزش داریــد    

)1501: 1384(واله داغستانی، 

2، 1هاي بینیم قسمت مستزاد از نظر شکل قافیه با رباعی اصلی هماهنگ است؛ یعنی افزودهکه میهمچنان
هـا هماهنـگ   ها و مصراعي افزودهباعی از نظر قافیه با بقیهي سوم همانند مصراع سوم رقافیه و افزودههم4و 

هاي ربـاعی  ي دوم و سوم از نظر معنایی به طور مستقیم وابسته به بخش اصلی و مکمل مصراعنیست. افزوده
از نظر معنی کامالً جدا از شعر اصـلی  4و 1هاي ها را حذف کرد اما افزودهتوان آناست و به همین دلیل نمی

بل حذف است.و قا

اش در سفر ي گم شدن پسر چهارده سالهپس از واقعه- مال علی عالی این رباعی مستزاد را در اکثر قطعات و صفحاتی که . 1
: 1384نوشت (واله داغستانی، نوشت، به خط نستعلیق جلی میمی-) از اصفهان به همدان(پس از استیالي افاغنه بر اصفهان

1500.(

اللــــه الــــلهمن سوزم و قلیان بـه دهـان تـو رسـد    



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7514

:مستزاد زیر را سروده است-)رباعیق1170یا 1169(متوفی مشتاق اصفهانیمیر سید محمد علی 
ــعبدهگر نرد فسون به من نبازي چـه شـود   ــازاي ش ب

ــاز با بلبل خویش اگر بسازي چـه شـود   ــبن ن اي گل

یک بار ز لطف منم کمین بنـده تـو  ،منيتو خواجه

نـــوازاي بنـــدهنـوازي چـه شـود   گر بنده خویش را

مستزادي دیگر از مشتاق:-رباعی
گیرم که به مـال و زر کسـی قـارون    
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

مرگ است ز پـی 

یا آن که به علـم و دانـش افالطـون    
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــو حاصــل وي ک

ــه ام ز کـف همـه بیـرون شـد    اندوخته ــو نال ــیک ي ن

ــی ي کونَین دلم پرخـون شـد  ز اندیشه ــاغر م ــو س ک

)313: 1383یسا، (شم
-ها قابل حـذف ي هماهنگ هستند و افزودهدر رباعی اول مشتاق مستزادها و رباعی اصلی داراي سه قافیه

ي هماهنـگ در ربـاعی اصـلی و    مسـتزاد دوم وي چهـار قافیـه   -اند وموضوع آن عشق است. امـا در ربـاعی  
ده در هر مصراع رباعی اصلی هستند هاي افزوده جوابی بر فرضیات مطرح ششود و قسمتمستزادها دیده می
مستزاد دوم خواننده را به تفکر در موضوعات فلسفی مطـرح شـده در خـود    -باشند. رباعیو قابل حذف نمی

کند.کند و البته با دیدي خیامی غنیمت شمردن دم را توصیه میوادار می

ق) سروده است:1273ز مستزاد زیر را قاضی محمد صادق خان متخلص به اختر (متوفی پس ا-رباعی
ــاوك کرد صید دل من باز به طـرز دگـري   ــرك نـ تـ

نظـــــــــــــري

ــی    ــدا ب ــی، ز خ ــی، نازفروش سرکش
خبــــــــــــــــــــــــــــــــــري

نامســـــــلمان 
ــري پســـــــــــ



7515 هامجموعه مقاله

میرزائی روشیشاهد هوروشـی، دلبـر عـالی منشـی    

-کعبه رویی، به حـریم دل مـا جلـوه   
ــري گـــــــــــــــــــــــــــــــــ

-از همه خوب
تـــــــــــــــري

)43: 1343(صبا، 

انـد و ربـاعی اصـلی پـس از حـذف      قافیـه هاي رباعی و مسـتزاد هـم  ام مصراعمستزاد اختر تم-در رباعی
شود.مستزادها نیز معنادار است و خللی در آن ایجاد نمی

رسیم که این نوع ادبـی را در خـدمت   ترین مستزادسراها میمستزاد به یکی از بزرگ-در سیر رباعی
الدین حسینی معروف به نسیم شمال ص سید اشرفبیان حرف مردم و انتقاداجتماعی قرار داده است. این شخ

مسـتزاد  -مستزاد نیز در بیان همان اهداف استفاده کرده اسـت. ربـاعی  -ش) است که از رباعی1312(متوفی 
دهیم:اي آن را مورد بررسی قرار میشود که با مقدمهزیر را در میان اشعار وي دیده می

-اوباش به خانـه 1305گر تهران جاي او نیست. در سال ش احساس کرد که دی1299وي پس از کودتاي 

ي صدر بود حمله کردند و آنچه را داشت بـه یغمـا بردنـد. بـا از دسـت رفـتن دارایـی و        ي او که در مدرسه
توانست در تهران بماند و دلـش هـواي نجـف و    اي که تنها منبع گذران زندگی وي بود، او دیگر نمیاندوخته

ي نقد اجتماعی او در این مورد است:تزاد زیر گویاي این حاالت او و دربردارندهمس-کربال داشت. رباعی
الــدین اشــرفمانده در کشـور تهـران زغـم و غصـه اسـیر     

ــر فقیـــــــــــــ

وکــال اي وکــالهست دایم به خیـال نجـف و کـرب و بـال    

ــاتم را  ــد وجوهـ ــه بردنـ ــف از مدرسـ جمله اوقاتم راحیـ

وکــال اي وکــالو چـرا رفت بر باد همـه زحمـت بـا چـون     

)326-327: 1384الدین حسینی، (همایش بزرگداشت سید اشرف

آزمایی کـرده و اخـوان   ش) نیز در این قالب شعري و طبع1338از دیگر معاصرین ما نیما یوشیج (متوفی 
مستزاد زیر را از وي نقل کرده است:-ثالث رباعی
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وسچون روي عرعید آمد و کارها نکـو خواهـد کـرد   

ــون چشــــم  ساقی می لعل در سـبو خواهـد کـرد    چــ
ــروس خـــــــــــــ

ــاز و ... روزه  ــوس نمـــــ ــر افســـــ ــار دگـ ــک بـ یـ

ــوسعید از سر این ...ان فرو خواهد کـرد  ــوس افس افس

)155: 1357(اخوان ثالث، 

ي شاعران متقـدم سـروده   مستزادش را به شیوه-هایش در قافیه و قالب شعر، رباعیرغم نوجویینیما علی
با مستزادها یک رباعی جدید ساخته است که از نظر قافیه متفـاوت و ناهماهنـگ بـا ربـاعی اصـلی اسـت.       و

دهـد ولـی   تواند حذف شود. نیما آمدن عیدرا نویـد مـی  هاي افزوده شده وابسته به رباعی نیست و میقسمت
خورد.زمان شده است،افسوس میکه عید (نوروز) با ماه رمضان همگویا از این

م) است:1926ي دوست محمد عارف جاللی (متولد اعی زیر سرودهرب
ــا  ــاچیز شــود چــون پهن ــک ذره ن ــحرا ی صــــ

صــــــــــحرا

ــاجامایه چو گردد یکي بییک قطره ــا دری دری

ــران دیدیم و شـنیدیم بسـی سـرّ جهـان     حیــــ
حیـــــــــران 

تنهــا تنهــا مـــاییم و غـــم هـــزار دنیـــا دنیـــا 

)1346:431(سرهنگ خواجه عبدالرشید، 

مستزاد تا زمـان خـود همـاهنگی    -شود عارف جاللی برخالف سرایندگان رباعیطور که مشاهده میهمان
قافیـه در ربـاعی،   ي سه مصراع همبیشتري در مستزادها با رباعی اصلی برقرار کرده و عالوه بر هماهنگی قافیه

مسـتزادهاي پیشـین   -که در رباعیه اینبا توجه بي مستزاد سوم را با مصراع سوم هماهنگ نموده است. قافیه
توان آن را ابتکار عارف جاللی و تغییري از وي در این قالب شعري دانسـت.  چنین کاري انجام نشده بود، می

موضـوع ربـاعی   ش) نیز تکرار کرده اسـت.  1386طور که خواهیم دید قیصر امین پور (متوفی کاري که همان
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مسـتزاد  -تـوان آن را ربـاعی  تفکر برانگیز است کـه از ایـن حیـث مـی    وي بیان وضعیت انسان در دنیاست و 
مجموعه کامـل اشـعار قیصـر امـین پـور     مستزاد را در صفحات وب یافتیم ولی در -این رباعیفلسفی نامید.

مستزاد تـو ضـیح داده   -ذیل این رباعی-سید احمد میرزاده–) نیامده است.صاحب وبالگ 1388(امین پور، 
هایش نیست.شـاید از نظـر خـود آن    یک از کتابیاد قیصر امین پور بلدم که در هیچهایی از زندهمن شعر«که: 

کـرات بـه چـاپ    ي اول انقالب بـه هاي دههاند.اما در مجالت و جنگشدهبزرگوار، این شعرها باید حذف می
درست یا نادرست اسـت.مثل  دانم باز انتشار این شعرها چقدرها بسیار زیبا هستند.نمیاندو بعضی از آنرسیده

:این رباعی مستزاد
ــه نامــت آغــاز کــنم  ــی ب ــدگفــتم غزل ــاز نش آغ

دمساز نشـد با نام تـو یـاد خـویش دمسـاز کـنم     

ــت  گفتم که ز تنگناي ایـن کهنـه قفـس    ــا هس ت
ــس نفـــــــــ

ــاز  پر بـاز کـنم سـوي تـو پـرواز کـنم       ــر، بـ پـ
»نشـــــــــــد

http://seyyed-ahmad-mirzade.persianblog.ir/1389/5

هاي افزوده یک رباعی جدید ساخته و از این حیث کارش همچون مستزاد با قسمت-قیصر در این رباعی
چـون  قافیه آورده است و در این کـار هـم  برخی از پیشینیان است اما مستزاد سوم را با مصراع سوم رباعی هم

عارف جاللی عمل کرده است.

پیدایش تا امروز همواره در حـال تغییـر و تحـول بـوده و در     مستزاد از-که مالحظه شد رباعیهمچنان
هاي رباعی اصلی و کـاربرد  سازي مستزادها با مصراعقرون مختلف شاعران با ایجاد تغییري اندك در نوع قافیه

اند.اي در سیر تحول آن نوآوري کردهآن در موضوعی خاص به گونه

حاصل سخن

ن پنجم توسط ابوسعید ابوالخیر به وجود آمدهاما از قـرن ده بـه بعـد    مستزاد احتماالً از قر-قالب رباعی
سرودن آن در بین شاعران معمول شده است. از دو صورت این قالب شکل اول یعنـی افـزودن مسـتزادها بـه     

هاي افزوده شـده از نظـر شـکل    مستزاد با قسمت-آخر هر مصراع شایع بوده است و بیشتر سرایندگان رباعی
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هایی که مستزادها از نظر قافیه با رباعی اصلی هماهنگ است نیـز  اند، ولی نمونهاعی جدید ساختهقافیه یک رب
آزمایی بوده ولی بـراي اغلـب موضـوعات    باشد. موضوع و کاربرد اصلی آن تفنن ادبی و طبعدرخور توجه می

ماعی و ... به کار برده رایج در شعر چون هجو و هزل، وعظ و حکمت، مناظره و رجزخوانی، طنز و انتقاد اجت
کارگیري شکل قافیه بوده و تغییرات موضوعی کمتـر رخ داده  شده است. بیشترین تغییرات در این قالب، در به

است.

منابع و مآخذ:

، توکا: تهران.ها و بدایع نیما یوشیجبدعت)، 1357اخوان ثالث، مهدي، (.1
، مقدمـه  العـارفین العاشـقین و عرصـات  تعرفا)، 1388اوحدي بلیانی، تقی الدین محمد بن محمد، (.2

تصحیح و تحقیق: محسن ناجی نصرآبادي، انتشارات اساطیر: تهران.
، مصحح: حامد ربانی، کتابخانه ستایی: [تهران].دیوان اهلی شیرازي)، 1344اهلی شیرازي، (.3
د: تهران.، انتشارات مرواری1359-1385: از شعرهاي مجموعه کامل اشعار)، 1388امین پور، قیصر، (.4
(ادب و فرهنـگ فارسـی در قـرن    مذکِّرِ احباب)، 1377بخاري، سید حسن خواجه نقیب االشراف، (.5

دهم هجري)، مقدمه تصحیح و تعلیقات: نجیب مایل هروي، نشر مرکز: تهران.
، نشر صدوق: تهران.طنز و طنزپردازي در ایران)، 1378بهزادي اندوهجردي، حسین، (.6
جلد)، به کوشش اکبـر بندارونـد و پرویـز عباسـی     2(کلیات بیدل)، 1376، (بیدل دهلوي، عبدالقادر.7

داکانی، انتشارات امام: تهران.
، شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران: [تهران].شاهان شاعر)، 1346حالت، ابوالقاسم، (.8
نامه: تهران.، زیر نظر محمد معین، سازمان لغتنامهلغت)، 1337دهخدا، علی اکبر، (.9

جلد؛ جلد دوم)، تصحیح تعلیقات و حواشـی: سـید   3(تذکره هفت اقلیم)، 1378رازي، امین احمد، (.10
محمد رضا طاهري (حسرت)، انتشارات صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران (سروش): تهران.

، انتشـارات  مباحثی در صورتها و معانی شعر کهن و نـوي پارسـی  )، 1373رستگار فسایی، منصور، (.11
یراز.نوید: ش

، شـماره  5، سـال  هنر و مـردم ، »شبه قاره هند و پاکستانادبیات فارسی در «)، 1354ریاض، محمد، (.12
158 ،69-66.

، مدیر اقبال آکادمی: کراچی.تذکره شعراي پنچاب)،1346سرهنگ خواجه عبدالرشید، (.13
.177-182، 35شماره ، بخارا، »یک مستزاد و دو جواب«)، 1383، (سنشفیعیان، محمد ح.14
، نشر میترا: تهران.انواع ادبی)، 1383شمیسا، سیروس، (.15
، علم: تهران.سیر رباعی)، 1386شمیسا، سیروس، (.16



7519 هامجموعه مقاله

، بـه تصـحیح و تحشـیه محمدحسـین     تذکره روز روشـن )، 1343صبا، مولوي محمد مظفر حسین، (.17
بخانه رازي: تهران.زاده آدمیت، انتشارات کتارکن

، اسـحاق طغیـانی:   هاي ادبیگزیده سخن پارسی و دانش)، 1387جمالی، فاطمه، (وطغیانی، اسحاق .18
اصفهان.

جلد؛ جلـد اول)، تصـحیح احسـان اشراقی،دانشـگاه     2(التواریخ خالصه)، 1359قمی، قاضی احمد، (.19
تهران: تهران.

اول)، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس جلد؛ جلد2(کاروان هند)، 1369گلچین معانی، احمد، (.20
رضوي: مشهد.

بیـگ بابـاپور،   ، تصـحیح و تعلیـق: یوسـف   تذکره نتایج االفکار)، 1387گوپاموي، محمد قدرت اهللا، (.21
مجمع ذخائر اسالمی: قم.

-42، 141و 140، شماره هنر و مردم، »نظري به مستزاد در شعر فارسی«)، 1353گودرزي، فرامرز، (.22
36.

، ترجمـه و تـدوین: یحیـی خانمحمـدي     العاشـقین ریاض)، 1373باغی، میرزا صدرا، (زادة قرهمجتهد.23
آذري، چاپ و انتشارات آفرینش: تهران.

مجلـه دانشـکده   ، »شرح شیخ آذري بر حورائیه ابوسعید ابوالخیر«)، 1384(محمدي فشارکی، محسن،.24
.205-41،228، دوره دوم، شماره ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

، تصـحیح: رشـید یاسـمی، انتشـارات     دیوان اشعار مسعود سعد سلمان)، 1362مسعود سعد سلمان، (.25
امیر کبیر: تهران.

، کتابخانه طهوري: تهران.تحول شعر فارسی)، 1371مؤتمن، زین العابدین، (.26
تهران.، نشر پارسا: گزیده اشعار شعرا (اشعاري از شعرا))، 1369الدین، (موید محسنی، حسام.27
، مقدمـه تصـحیح و تحقیـق: محسـن     الشـعراء ریاض)، 1384واله داغستانی، علیقلی بن محمد علی، (.28

ناجی نصرآبادي، انتشارات اساطیر: تهران.
: یادنامـه سـید   شـاعر مـردم  )، 1384: تهـران)، ( 1382الدین حسـینی ( همایش بزرگداشت سید اشرف.29

صغر محمدخانی، سخن: تهران.الدین حسینی (نسیم شمال)، به اهتمام علی ااشرف

30. http://www2.irib.ir/radio/adab/2Sher/rozaneh/f5mostazad.htm
31. http://seyyed-ahmad-mirzade.persianblog.ir/1389/5



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7520

چند بیت از دیوان خاقانیانتقاديتصحیح
1فرسعیدمهدوي

چکیده
دین بدیل خاقانی شروانی یکی از متون ویژه و برجسته ادب پارسی است. برجستگی این دیوان افضل ال

ها در یک جا چنین دیوان به عوامل متعدد و مختلفی بازبسته خواهد بود که در هم آمیختگی و گردآمدن آن
دي ناسخان از سواگویی خاقانی از سویی و کمماهیتی به این دیوان بخشیده است. دشواري، غرابت و نیز بدیع

هاي نادرست بسیاري به سخن او شده که با وجود چندین چاپ از دیوان، سوي دیگر سبب ورود ضبط
کوشد تا مواردي این اغالط را تصحیح و تحلیل شود. جستار حاضر میهمچنان ایراداتی در آن دیده می

نماید.
هاي نادرست.خاقانی، دیوان، تصحیح، ضبطها:کلیدواژه

1 (مهمقد
الدین بدیل خاقانی شروانی است. اهمیت این دیوان یکی از متون معتبر و امهات ادب پارسی، دیوان افضل

هاي مختلف قابل بررسی و توجه است؛ خاقانی نه در تنها در مضامین شعري مختلف از جهات و سویه
کند. اساس ي میسرایی نیز از قاعده و اسلوب خاصی پیروشاعري تواناست، بلکه در بحث تئوري سخن

مایۀ اصلی او براي نیل به این هدف پیوند بی اندیشۀ شاعري او دوري از مستعمالت و نوگویی است. دست
سرایی و نیروي تخیل است. زادة این پیوند، شعري مثال یک پشتوانۀ فرهنگی متنوع و گسترده با توان سخن

ویژگی خاص سبب شده تا سخن او دشوار و ماالمال از مضامین، تصاویر و تعابیر نو و بدیع است. این
دیریاب باشد؛ صفتی که از دیرباز شعر خاقانی بدان موصوف بوده است. همین دشواري سبب شده تا ناسخان 
نتوانند به درستی اشعار او ثبت کنند و در بسیاري از مواضع تصرفاتی در متن ایجاد کنند. گستردگی این 

دیوان خاقانی متنی بسیار مشهور بوده و بسیار کتابت شده است. در تصرفات آن گاه بیشتر خواهد شد که
توان گفت بین مغلوط بودن یک متن خاص چون دیوان خاقانی با تعداد دفعات نگارش و حقیقت می

s.mahdavifar@yahoo.com) نویسندة مسؤول: 1

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایالم
رحمان ذبیحی
استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ایالم
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هاي استنساخ آن ارتباط مستقیمی وجود دارد. عوامل دیگري نیز در مغلوط بودن دیوان خاقانی در دستنویس
که ذکر آن را به فرصت دیگري موکول خواهیم کرد. موجود دخیل است 

رسد بهترین وسیله و ابزار براي پیراستن دیوان خاقانی آشنایی دقیق با سبک شاعري و به نظر می
تواند اندیشگی سخنور باشد. استخراج معیارهایی از دیوان خاقانی و اثبات این معیارها با دیگر آثار او می

ها و شواهد آن را ان بزرگ عمدتاٌ رفتارهاي زبانی و فکري خاصی دارند که سویهبسیار کارآمد باشد. شاعر
ها بازجست. اصالت تصویري، اصالت بدیعی و لفظی و سرانجام اصالت قرینگی سه معیار توان در آثار آنمی

یدن ها اثبات شده است. با این حال تا رسمناسب براي تصحیح انتقادي سخن خاقانی است که کارآمدي آن
فرسا در پیش است. این جستار تصحیح انتقادي چند بیت اي از دیوان خاقانی راهی طاقتبه صورت پیراسته

گیري از معیارهاي یادشده از اشعار و از این دیوان را موضوع بحث خود قرار داده و کوشیده تا ضمن بهره
آثار دیگر خاقانی نیز در اثبات آراي خود استفده کند.

) بحث اصلی2
اي در صفت عشق و مدح ناصرالدین ابراهیم باکویی، در باب صوفیان راستین خاقانی ضمن قصیده) 1-2

گوید:می
مردمۀ چشم ساز نعل پی صوفیان

پوشدر کنف فقر بین سوختگان خام
هر یکی از رنگ و راي چون فلک و آفتاب

ده دستشانخادم این جمع دان و آب
کلیمصاحب دلق و عصا، چون خضر و چون 

دانۀ دل کن نثار بر سر اصحابنا
نوادالن خوشبر شجر ال نگر مرغ

هر یکی از قرب و قدر چون ملک و پادشا
غطاینشعار، خسرو زرقبۀ ازرق

گنج روان زیر دلق، مار نهان در عصا
)53: 1375(خاقانی شروانی، 

» خضر) «53: 1375) و کزازي (خاقانی شروانی، 39: 1316در بیت اخیر عبدالرسولی (خاقانی شروانی، 
خاقانی ←که در واقع ضبط هر چهار نسخۀ خطی ایشان است. (ثبت نموده» عمر«اند. سجادي ضبط کرده
است.آمده» عمر«بدل عبدالرسولی نیز )؛ شایان ذکر است که در نسخه36: 1374شروانی، 

از این دو واژه ضبط اصیل خواهد بود. در این بیت بیش از حال باید دید که در این بیت خاقانی کدام یک
تواند ما را به ضبط مختار شاعر تر، اصالت تصویري میهر چیز محور تصویري سخن و به عبارتی دقیق

صاحب «است، آیا صوفیان از جهت برساند. در این بیت مشبه، صوفیان است که در ابیات پیش ذکرشان رفته
اند یا به عمر؟ حال باید ببینیم این به خضر مانند شده») گنج روان در زیر دلق داشتن«(و نیز » دلق بودن

مرجح عمر است یا خضر؟به مشبهشبه با خضر تناسب دارد یا با عمر؟ آیا وجه
است، اما صاحب دلق اگرچه در برخی از کتب صوفیه به خرقه گرفتن سالک از دست خضر اشاره شده

اسب حقیقی و دورنماي تاریخی مستندتري است که در شماري از کتب صوفیه و بودن با عمر داراي تن
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اقتداي این طایفه [=صوفیان] به لبس مرقعه و «است که: ؛ در کشف المحجوب آمدهتواریخ به آن اشاره شده
- نیز در باب او آمدهنیشابوري در قصص األنبیاء ؛ )100: 1384(هجویري، ». صالبت در دین بدو [=عمر] ست

رفتی، و مرقّع خوردي و میگرفتی و میاي نان در دست میشدي پارهو چون در میان شهر می«است که: 
)457: 1386(نیشابوري، ». خرقه پوشیده بودي و بیشتر عجم او گشاد و قیصر را او کشت

اللّه رضیو عمر «است: عمر سخن رفته» دلق هفده منی«نامه از در التصفیه فی احوال المتصوفه یا صوفی
عنه به ابتداي خالفت پیراهنی درپوشید و پاره پاره برگ خرما و دیگر چیزها بر وي دوخت تا به آخر عهد 

نیز در » سنایی«)؛ 245: 1368(العبادي، ». بود و هم در آن مرقع جان به  حضرت تسلیم کردهفده من شده
است: عمر سخن رانده» دلق هفده منی«حدیقه الحقیقه از 

)236: 1359سایۀ نور دلق هفده منیش(سنایی غزنوي، کرده خورشید را جدا ز مینش
گویند روزي عمر در آفتاب نشسته بود و «است: الحقیقه چنین آمدهدر باب این بیت در تعلیقات حدیقه

وي آفتاب کرد. تیزي آفتاب دوش او را گزند رسانید، از روي تندي به سدلق کهنه و سنگین خود را وصله می
(مدرس رضوي، ». نگاه کرد، فوراً کسوف واقع شد و آفتاب گرفت و روشنی آن به تاریکی مبدل گشت

است:)؛ این اشاره در منطق الطیر نیز آمده57: 1385؛ نقل در: ماهیار، 345: 1345
داشت اوهفده منی دلق چرا میداشت اوگر خالفت بر خطا می

) 254: 1384بر مرقّع دوخت ده پاره ادیم(عطار، مچون  نه جامه دست دادش نه گلی
اند که بر پیراهن خویش هژده رقعه است که: نوشتهکدکنی در باب بیت دوم آوردهمحمدرضا شفیعی

دوخته بود و با همان پیراهن به عنوان خلیفه بر سر منبر رفت: حتی رقّع قمیصه بثمانی عشره رقعه و صعد 
)513: همان←المنبر مع ذلک القمیص. (

جا)؛ همان←اند، برخی دوازده، برخی چهارده، برخی هژده و . . . (ها را متفاوت نوشتهمنابع تعداد رقعه
المقدس جامۀ مرقع بر تن داشت که هفده رقعه بر آن بود است که عمر به گاه فتح بیتدر تلبیس ابلیس آمده

)225: 1364رجایی، ←)؛ (181: 1403الجوزي، و از آن میان یکی از ادیم بود. (ابن
و آهنگ لشکرگاه کرد و بر تن «است: در ناسخ التواریخ از مرقّع چهارده رقعی عمر سخن به میان آمده

مرقعی از صوف داشت که چهارده رقعه بر آن بسته بود؛ مسلمانان گفتند: اگر این جامه را به نیکوتر از این 
شوي، خوف و هراس تو در دل اعدا افزون افتد، عمر پذیرفت بدل کنی و از شتر به زیر آمده بر اسب سوار

-و جامه سفید بپوشید. چون گامی دو برفت و طبع او را از رفتار اسب نشاطی و انبساطی حاصل گشت، بی

توانی از اسب  پیاده گشت و گفت: به لغزش من رضا مدهید، بیم بود که امیر شما هالك گردد، از رسول خدا 
یدخل الجنه من فی قلبه مثقال حبه من خردل من کبر و الیدخل النّار من فی قلبه مثقال من شنیدم که گفت: ال

خردل من ایمان . . . این بگفت و مرقع خویش را بپوشید و بر شتر خود نشست  و آهنگ لشکرگاه کرد، و 
)187و 136: 1384(سپهر، ». اي برآمد که بیت المقدس دیدار بودبر عقبه
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توان شاهد یا جا دانستیم که در این بیت ضبط عمر بر خضر ارجحیت دارد، حال باید دید آیا میتا بدین
استوار گردد؟ آري! آنچه سخن را قطعی مالً شواهدي از دیوان و دیگر آثار خاقانی به دست داد تا این راي کا

» میر صاحب دلق«یحاً عمر را الغرایب است؛ خاقانی در بیتی از دیوان، صرکند، شواهدي از دیوان و ختممی
است: خوانده

به پیر کشتۀ غوغا و به شیر شرزة غاببه یار محرم غار و به میر صاحب دلق         
)51: 1374(خاقانی شروانی، 

نام بودن الشیوخ، ضیاءالدین عمر النسوي، غیر مستقیم به جهت همالغرایب ضمن مدح شیخو اما در ختم
اب و نیز به متضاي اهل سلوك بودن وي، ذهن خاقانی به دلق گران و نیز گنج روان این فرد با عمربن خط
است:معطوف گشته و گفته

صد  گنج روان به دلقش اندرپـاشندة گنـج فقـر، عمـر
جز پست نجسته ناي حلقشجز اشک نشسته گرد دلقش

بر آب خضـر سفینۀ نـوحروحآن دلف گران بر آن سبک
)197: 1387دل و آفتاب جان است(خاقانی شروانی، او مهش آسمان استآن دلق کبود

است که:الغرایب آمدهها در دیوان خاقانی، ناآشنا و غریب نیست، براي نمونه هم در ختماین چنین تداعی
)216: 1374در سایۀ عمر بن عثمان(خاقانی شروانی، ام ز دیو خذالنبگریخته

شود. از دیو گریختن الدین عمر، متوجه عمربن خطاب میعموي شاعر، کافیدر اینجا با توجه به نام
است. در حقیقت این خاقانی به جهت آن است که در سایۀ عمویی عمرنام است که طبعاً او نیز از دیو گریخته

است صفت عمو به جهت شباهت وي به عمربن خطاب است؛ همچنانکه در دیوان ضمن مرثیۀ این عمو آمده
که:

االلبابهیزو حکمت نازنده و او منزو دیو گریزنده و او داعی انصاف
: 1374هم عمر خیامی و هم عمر خطاب(خاقانی شروانی، ز آن عقل بدو گفته که اي عمر عثمان

58(1
2-2(

به تیغ صبح ز کیمخت کوه کرده قراباس بحر کرده سوادفبه چتر شام ز ان
)52: 1374خاقانی شروانی، (

)؛ عبدالرسولی نیز 79: 1375)؛ و کزازي (خاقانی شروانی، 52: 1374جادي (خاقانی شروانی، در متن س
: 1316خاقانی شروانی، ←(همین انفاس بحر ضبط کرده و در حاشیه متذکر شده که ظاهراً انقاس است. 

، انقاس آمده است. هم به قرینه سواد و هم به جهت بافت تصویري بیت» انقاس بحر«)؛ در نسخۀ مجلس 53
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ضبط مرجح است. البته تذکر این نکته نیز مهم است که تصحیف نقس در بیت دیگري از خاقانی نیز آمده 
است:

ضیامراستدلسوادوصبحبیاضنامۀ اونقشوصدرخامۀ آننقشز
)30: 1374(خاقانی شروانی، 

خاقانی ←)؛ (30: 1374خاقانی شروانی، ←که در هر سه چاپ دیوان نقش نامه است. سجادي (
ضبط اصیل نقس » سواد دل«)؛ در اینجا نیز به قرینۀ 46: 1375خاقانی شروانی، ←)؛ (1316:32شروانی، 

الغرایب هیچ سخنی در این باب باقی نخواهد گذاشت:نامه خواهد بود. شاهد ختم
)227: 1378خاقانی شروانی، ش اندر(هند است به نقس نامهش اندرچین است به نقش خامه

در بیت دیگري از انقاس داوت سخن رفته است:شایان ذکر است که 
ور تنم شد حلقه خلخال نجیبش یافتمگر دلم شد دوده انقاس دواتش ساختم

)907: 1374خاقانی شروانی، (
3-2 (

)291گریزم(همان: میوبازآنمنمال گشت،جیفهزخلقیچرخوباخانۀ
است. آمده» جیفهزخلقیوباخانۀ چرخ و«در متن عبدالرسولی ضبط براساس متن سجادي است؛

». وباخانۀ چرخ جافی ز جیفه«)؛ در نسخۀ مجلس مصراع اول چنین است: 281: 1316(خاقانی شروانی، 
براساس اصالت بدیعی و لفظی همین ضبط، صورت اصیل است؛ زیرا شاعر تعمداً میان جافی و جیفه صنعت 

کند:است. شواهد به دست آمده نیز این سخن را تأکید میدهاشتقاق برقرار کرشبه
عقابنگیردپشههماي،نجویدجیفهنجستجافیعالمدمیدتادلشصبح

)48: 1374(خاقانی شروانی، 
)189مغبر(همان: سرايمغزینجافی،گاهجیفهزینحاصل؟چیستعدلجزراخسروانعدلخود
)237خاك(همان: هوايشدعفنکهطلبصحراي جانزنموججیفهازوجافیاستعالمیاین

)472مرساد(همان: ددودامبهزبانیازتوجافیجیفۀ دشمنان
نهاد چگونه وباناك آب و هواي شروان به عفونت انفاس جافیانِ جیفه«است: در منشأت نیز چنین آمده

)11: 1384(خاقانی شروانی، ». استشده
ه نیز خالی از فایده نخواهد بود که اطباي قدیم وبا را به معناي فساد گوهر هوا و مرگ و گزارش این نکت

نویسد: معنی وبا تغییر هواست و بدگشتن آن، چنانکه اند؛ جرجانی در این باب میمیرهاي بر اثر آن دانسته
زمینی بد بگذرد، متغیر شود، هوا آب اندر آبدان دیر بماند طبیعت او بگردد یا قوت نباتی بد با او بیامیزد یا بر

ها دیر بماند، یا به سبب بخار دخانی که با وي بیامیزد و نیز به سبب آنکه اندر میان درختان و اندر مغاك
حرکت بادهاي خوش بدو نرسد و او را نجنباند، طبیعت او بگردد و عفونت پذیرد. و هر گاه که هوا متغیر 
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)؛ همچنین 802: 1384جرجانی، ←این بیماري و مرگ را وبا گویند. (آید، شود بیماري و مرگ پدید می
اند: و معنی وبا، فساد جوهر هواست به واسطۀ تعفن و تغییر. و هواي متعفن، جوهر روح را اصالح نوشته

سازد. هوا که مخلوط شد به بخار و کند به آنکه جوهر روح را نیز متعفن میتواند کرد، بلکه فساد او مینمی
آید، چه از تعفن او، روح گردد و انواع ضرر به وجود میشود و متعفن میخان و غبار بسیار، غلیظ مید

: 1386بن مبارك، شود و تعفن روح، سبب مرگ حیوانات بود. (محمد حکیمحیوانی حیوانات، متعفن می
)500و499

ملی این آلودگی هوا را به دانستیم که سبب بروز وبا آلودگی هوا و در حقیقت گندیدگی آن است. عوا
ترین این عوامل رسیدن و گذشتن باد مناطقی است که در آن نواحی مردارهاي زیادي آورد، از مهموجود می

ها به وسیلۀ اند. بوي گند این الشهبر اثر جنگ و بیماري و یا هر دلیل دیگري انباشته شده و آن را نسوزانده
الصناعۀ آمده که: )؛ در کامل 187و186: 6: ج1385سینا، ابن←گردد. (شود و هوایی وبایی میباد منتقل می

ها و ها یا بر اثر بخارهایی است که از فراوانی میوهدگرگون گشتن گوهر هوا به سبب موقعیت سرزمین
میزد؛ آشود و با هوا میها بخارهاي تباة بلند میآید که از آنها پدید میها به هنگام گندیده گردیدن آنسبزي

هاي شهرها یا از الشۀ گشتگان و مردگانی که ها یا پلیديها) یا دریاچهها (خندقو یا از بخارهایی که از کنده
شوند و شود یا از جنگلی است که مردمان زیادي در آن کشته میدر منطقه و یا نزدیک بدان هستند، بلند می

ها، ها پدید آمده باشد که از این الشهي در میان آنیا از مردن چهارپایان است، هنگامی که بیماري فراگیر
آید و ها درمیشود و بر اثر آن گوهر هوا به گونۀ گوهر آن بخاراها و کیفیات آناي بلند میبخارهاي گندیده

شود. ها فراوان میهاي بدخیم و کشنده در میان آننمایند و بر آثر آن، بیماريمردم هم آن را استنشاق می
)210و209: 1: ج1385سینا، ابن←)؛ (40و39: 2: ج1388ی اهوازي، (مجوس

4-2 (
)55: 1374به آبگینه و مازو و کندرو و گالب(خاقانی شروانی، زنان سرايبه غلمۀ طبقات طبق

)؛ 56: 1316خاقانی شروانی، ←ضبط براساس متن سجادي است، البته عبدالرسولی نیز چنین است. (
در منابع طبی به همین شکل اخیر آورده که ضبط اصیل است. این واژه» کندر«) 203نسخۀ مجلس (ص 

)؛ 244-242: 21، ج1384رازي، ←)؛ (157: 1387سینا، ابن←)؛ (182: 2: ج1385سینا، است. (ابنآمده
عقیلی خراسانی، ←)؛ (881: 1383بیرونی، ←)؛ (544: 1370بیرونی، ←)؛ (304: 1385جرجانی، ←(

: ذیل 1353امیري، ←)؛ (276و275: 1تا، جاألنطاکی، بی←)؛ (363: 1383موسوي، ←)؛ (484: 2: ج1390
: ذیل 1385بخش، تاج←)؛ (288و287الف: 1386شیرازي، ←)؛ (242ب: 1386شیرازي، ←کندر)؛ (

)765و764: 1371عقیلی خراسانی، ←)؛ (271و270: 1389هروي، ←)؛ (740تا: حسینی، بی←؛ (کندر)
5-2(

زین به گلگون جهان برکرد صبحاز پی نوروز تا در جل کشند
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)491: 1374رایت شاه اخستان برکرد صبح(خاقانی شروانی، گویی آنک بر دژ زرین روس
در چاپ ؛)642: 1375(خاقانی شروانی، است.آمده،»دژ زرین«نیز همین ضبط سجادي،کزّازيدر چاپ 
)؛ خاقانی در 512: 1316. (خاقانی شروانی، که ضبط مرجح خواهد بودده ضبط ش» دژ رویین«عبدالرسولی 

است:بیت دیگري گفته
)512: 1374خاقانی شروانی، تیغ قزل ارسالن گشاید(رویین دژ روس را علی روس

6-2(
)795همان: دشمنان را چه چاره؟ محرم دان(دوستان همچو کوه نمامند

)؛ و اما در چاپ 985: 1375خاقانی شروانی، ←است. (ي کردهپیروسجاديین ضبطاکزازي نیز از 
)؛ به 834: 1316خاقانی شروانی، ←». (اه محرم دانمدشمنان همچو«چنین است: دومعبدالرسولی مصراع

سازد:الغرایب این راي را استوار میباشد؛ شاهدي از ختم»چاه«تحریف »ماه«رسد در این مصراع نظر می
2)32: 1387چون کوه شنیده را مکن فاش(خاقانی شروانی، دار سر باشچون چاه خزینه

از سوي دیگر مضمون محرم بودن و رازداري چاه، مضمونی کهن اشت، چنانکه در باب حضرت 
: 1341، سیدیونسی←(گفتند. اند که درد دل خود را به چاه میعلی(ع) و تنی چند از بزرگان تاریخ گفته

زاده، رادمنش و کریم←)؛ (135-133: 1385ذوالفقاري، ←)؛ (516-515: 1385عطار، ←()؛535-558
است:در ابیات دیگري گفتهخود )؛ خاقانی 188: 1381زاده، ثابت←)؛ (3-8: 1387

)167: 1374خاقانی شروانی، گوید (راز با قعر چاه میچشم خور اشک ران به خون شفق
)554همان: رازدارتر آن چاه زیر آب(کز دوستخاقانیا به چاه فرگوي راز دل

:دارداي به همین امر وجود داشته ظاهراً در مصراع دوم بیت زیر نیز اشاره
آب رخ در چاه کن گو خاك بر فرق طغانآتش اندر جاه زن گو باد در دست تکین

)326همان: (
7-2(

جاي روي توکافرم ار طلب کنم کعبه به ام تو نقش دیده شدبتا چو کبوتران مرا 
)460همان: (

نسخۀ در. نمایداست نادرست می) 690: 1316سجادي و کزازي (خاقانی شروانی، ضبط براساس متن
است. قیاس آمده که ضبط مرجح ) 472: 1316(خاقانی شروانی، »نام تو«مجلس، پاریس و متن عبدالرسولی

کنیم با:
)307: 1374خاقانی شروانی،(جز نام تو جاودان مبینامخویش چون کبوتربر دیدة 

اند میان کبوتر نر و ماده مؤانست بسیار بود چون مردان و زنان. گویا پایۀ پندار بر این باور است که گفته
و هیچ نیست از اغلب آنچه در زن و شوهر باشد از موافقت و الفت الّا که در کبوتر «)؛ 431: ات(قزوینی، بی
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)؛ 146: 1362رازي، ←». (هیچ جانوري را نیست الّا مردم و کبوتر رامانند آن موجود است و بوسه دادن
که اگر جفتش گم یا رفیقش کشته و یا مشهور است که کبوتر جفت و رفیق خود را بسیار دوست دارد، چنان

)105: 1387کن، مفقود شود محزون نشیند و آثار غم و اندوه از وي مشاهده شود. (معدن
8-2 (

:1374خاقانی شروانی،اگرچه در قفس پنج حس گرفتارم (نۀ فلک استاآشینشاط من همه زي
285(

)؛ در متن عبدالرسولی (خاقانی 370: 1375اند. (خاقانی شروانی، کزّازي همین ضبط را برگزیدهو سجادي 
ریق همچنانکه روش و ط-که ضبط اصیل است، زیرا خاقانیثبت شده» فلکآشیان نه) «293: 1374شروانی، 

در حقیقت در اینجا اصالت قرینگی سبب می شود تا متن است.در آوردن عدد نه و پنج تعمد داشته-اوست
پیراسته را برگزینم. این شاهد در حقیقت نوعی بدخوانی از شعر خاقانی است.

9-2 (
زرین تنش از دل سیه، پاك بسوختسکین تن شمع از دل ناپاك بسوختم

)1374:705خاقانی شروانی،(
ناك زرین تنش از دل شبه: «استمصراع دوم چنینچاپ عبدالرسولیدرنسخۀ مجلس و پاریس و نیزدر 

در باب رسد همین ضبط صورت صحیح سخن است؛؛ به نظر می)896: 1316. (خاقانی شروانی، »بسوخت
(جوهري نیشابوري، اند: و به آتش مشتعل شود چون شمع و به غایت بسوزد چون نفط و غیر آن. شبه گفته

که از آن جمله است: و هو حجر أسود حالک صیقل رخو )؛ در الجماهر مطالبی در این باب آمده225: 1383
جداً خفیف تأخذ النار فیه. و سمعت انّه یشتعل اذا احمته الشمس و تفوح منه رائحه النفط. . . . و أما مختار 

: 1374بیرونی، ←تلتهب فی النفط، فلذالک تشتعل فی القفر. (منه فمعدنه بالطابران من طوس و کما انّ النار
)328: 1370بیرونی، ←)؛ (594: 1383بیرونی، ←)؛ (365: 1358بیرونی، ←)؛ (321

10-2 (
)1374:143خاقانی شروانی،عدة خاتون خم تمام برآمد(داو طرب کن تمام خاصه که اکنون
و نیز در چاپ کزازي)77: 1316(خاقانی شروانی، بدالرسولی برکنار از متن سجادي، در تصحیح ع

دور کنیم، آمده است. ما در اینجا برآنیم تا احتمالی را بیان می» خاتون خم«)118: 1375(خاقانی شروانی، 
باشد؛ به جهت اینکه اختراع و کشف باده را به جمشید نسبت » خاتون جم«نیست که خاتون خم مصحف 

صریحاً در بیتی گفته است:خودنیاند و خاقاداده
: 1374خاقانی شروانی،خوان جم را خلّ خرمایی فرست (دست جم چون راح ریحانیت داد

825(
خوانده است:»جمشیددختر «اش خم را نیز در قصیدهدامغانیمنوچهري
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ست جمشید را دختريکه زندهچنین خواندم امروز در دفتري
تا اوست محبوس در منظريکهبود سالیان هفتصد هشتصد
ست بر پاي چون عرعري . . .بماندههنوز اندر آن خانۀ گبرکان

)121و120: 1385منوچهري دامغانی، ←(
و اما در باب اند.شاید بتوان گفت ناسخان به جهت غراب خاتون جم، آن را به خاتون خم تبدیل کرده

اند که سبب حدوث اما خمر، چنین آورده«اند: ان کردهاینکه کاشف باده، جمشید است، حکایت یا حکایاتی بی
ها کرمی او آن بود که در عهد جمشید روزي در صیدگاه، لشکر او متفرق شد در طلب صید؛ در میان کوه

هاي قتال ها گیاهیافتند بر وي چند خوشه انگور بود، او را بچیدند و پیش جمشید آوردند، گفتند: در کوه
ها باشد. جمشید بفرمود تا نگاهدارند و به کسی تجربه کنند که مستحق ه این از آن گیاهروییده باشد گویا ک

شد، بفرمود تا او را عصیر کردند. چون ملک باز به مقام خود قتل باشد. چون مدتی برآمد انگور متغیر می
و او را الزام رسید آن عصیر جوشیده بود و تلخ شده؛ چون یکی از اهل خیانت مستوجب قتل بود بیاوردند

توانست خوردن، گفتند: زهر است آن ساعت هالك شود، مرد را از به خوردن آن عصیر کردند از تلخی نمی
کرد و گفتند: فرح الوداع است و این زمان هالك شود، آن قدري دیگر بدادند، آن مرد برخاست و رقص می

دار شد پاره زهر دیگر بدادند، جز سالمت قدري دیگر بدادند آن  مرد برخاست و بیفتاد و بخفت و چون بی
چیز دیگر نبود. دیگري از آن  بخورد و از آن لذت و طرب مردم را خبرداد. ملک نیز بخورد، فرمود تا در بالد 

)240و239تا: (قزوینی، بی». از آن درخت بنشاندند و بسیار شد
ی بود موفق، در باغی نشسته در عجایب المخلوقات طوسی چنین آمده است که: شنیدم کی جمشید ملک

بود، ماري دید کی به درختی بر شد و قصد آشیان باز کرد، تا بچۀ وي بخورد، باز برخاست و گرد اشیان 
گردید، جمشید تیري به مار انداخت و او را به درخت دوخت. چون باز ایمن شد از مار، بپرید و باز آمد می

کند. درین باز مرغ زیرك بود و مکافات من می«جمشید گفت: چوبی در منقار و آن را بر تخت جمشید نهاد.
دانست کی چیست. گفتند: جوهر این از آب بر حکما عرض کرد، کس نمی». چوب فائدتی باشد کی او داند

کردند تا سبز گشت، ساقی باریک داشت به درختی و خاك ظاهر کند. آن را بکشتند و تعهد آن به آب می
وي زد و باال گرفت. ثمرة وي انگور بود؛ در آن عهد جمشید انگور ندیده بود، بزرگ بر شد و چنگ در 

خاصیت این «مغتبط شد کی در روزگار او این ثمره ظاهر شد و شکر آفریدگار کرد. پس حکیمی را گفت: 
این را سه حالت است، حالت «حکیم آن را بیفشرد و شیره ي وي بنهاد، بعد از مدتی گفت: ». انگور چیست؟

کند و تفریح و طفولیت شیره بود، تحلیل و تلیین کند و حالت شبابا خمر می شود، کی حرارت اصلی تیز می
افزاید و لیکن روي عقل بپوشد تا مر افات دنیا نبیند، الجرم شادي کند، حالت سیم نشاط و وقه ي روح می

من جان و جگر است، کند، اما دشخل می گردد و خل جوهري عزیز است کی اسباب عفونت رافع می
ها را تحلیل کند چنانکه حالت کهولت، مگر با مصلحتی خورند چون عسل و شکر تا در عروق بگذرد و علت
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یک احسان کی با مرغی بکردم، این چنین مکافاتی کرد، «جمشید گفت: ». و تشنگی بنشاند و قمع صفرا کند
ا را در همت کمتر از بازي و چوبی نباید چوبی را آب دادیم، آن چوب ما را عصیر داد و خل و خمر، م

)16: 1387(طوسی، ». بودن
: عضدالدوله از صاحب پرسید که اول کسی شراب را بیرون آورد که بود؟ خوانیم کهمیالفنون در نفایس
زد در هیآورد و دست در عنان فرماندهیدر تواریخ آمده است که جمشید پاي در رکاب شاصاحب گفت:

که مصقله آینه احکام و ضمیر منیرش که مشکاة انوار مصالح خص و عام بود افتاد که این خواطر خطیرش 
صنایع را صانعی حیکم و این بدایع را مبدعی قدیم باشد و بناچار در ایجاد هر موجودي سري و در اظهار هر 

سد. پس مصنوعی حکمتی باشد که تا آدمی غواص وار به دریاي حکمت فکرت فرونرود به تحقیق آن نر
نمودند و چون جمعی را تعیین کرد تا نباتات و اشجار را در موضعی معین بنشاندند و ثمرات آن را تجربه می

تر و حالوتی هر چه بهتر یافتند، لیکن چون از غایت ثمره زر بر محک مذاق زدند درو لذتی هر چه تمام
طلبیدند که از آن ثمره نتیجه د طریفی میلطافت به نکایت بادهاي خزانی تغیر و استحالت در او ظاهر می ش

چشیدند. چون روز برآمد بماند. پس جمشید فرمود تا آب او را بگرفتند و در جره کردند و هر روز آن را می
تغیر در مزاج او پدید آمد و از اشتداد غلیان حالوت او به مرارت بدل شد. جمشید مهري بر آن جره نهاد و 

ض این نشود که همانا ماده زهر این است.گفت باید که هیچ کس متعر
چون از این حدیث مدتی برآمد او را کنیزگی بود به درد شقیه مبتال شد؛ چندانکه تمامت اطبا از آن عاجز 
شدند و کار به جایی انجامید که دل از جان برداشت و با خود گفت مصلحت من آن است که قدري از آن 

ابم. پس قدحی از آن پر کرد و اندك اندك درآشامید؛ چون قدح تمام زهر بیاشامم  از زحمت وجود خالص ی
شد، اهتزازي درو پدید آمد. قدحی دیگر بخورد خواب برو غلبه کرد سر بر بالین نهاد و یک شبانه روز 
بخفت. همه پنداشتند که کار او به آخر رسید؛ چون از خواب درآمد از درد شقیقه هیچ اثري نیافت. جمشید 

واب و زوال علّت تفحص نمود، کنیزك صورت حال بازراند. جمشید حکما را جمع کرد و جشنی از سبب خ
ساخت و اول خود قدحی بیاشامید و بفرمود تا به هر یکی از آن قدحی دادند، چون زمانی برآمد و یک دور 

آن در تربیت درخت رز نام نهادند و بعد از » داروشاه«بگردید همه در اهتراز آمدند و نشاط می کردند و آن را 
آید مبالغه در آن زیاده می نمودند و در خوردن آن و تربیت گرفتن شراب کوشیدند و هر چه کوشیدند بر می

)136و135: 2: ج1389الدین آملی، کردند. (شمسافراط می
مشید اند بدین شرح که: شاهدارو، جروایتی آورده» شاهدارو«هاي لغت نیز ذیل واژة در برخی از فرهنگ

شراب انگوري را نام داشته و چگونگی آن چنان بود خواست که انتفاع از انگور اکثر اوقات توان گرفت پس 
آب کرد و در آوندي داشت، به جوش آمد و تیرگی بینداخت بعد از آن ساکن شد، جمشید آن را هر روز می 

د. گمان برد مگر زهر قاتل کرد، چون از جوشش بایستاد، تلخ شچشید و عیارش بر محک زبان عرضه می
داشت، قضا را به در شقیقه مبتال گشت، پس در آوندي بداشت. و جمشید را کنیزکی بود که او را دوست می
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طاقت گشت و به مرگ رضا داد با خود گفت صواب آن است که از آن زهر مقداري بخورم شد و از درد بی
اثري به ظهور نپیوست، قدحی دیگر به کار برد، تا یکبارگی خالص یابم، پس قدحی برداشت و بخورد و 

فرحی و اهتزاز در خود بدید، سیر بخورد، چند روز به خواب نرفته بود یک شبانه روز به خواب رفت، چون 
بیدار شد از آن زحمت خالص یافت و آن حال با جمشید تقریر کرد و جمشید آن را شاهدارو نام نهاد و در 

: ذیل 1359الدین انجو، جمال←: ذیل شاهدارو)؛ (1386. (قوام فاروقی، بردامراض و علل به کار می
: ذیل شاهدارو)1362تبریزي، ←شاهدارو)؛ (

نامی از خویشان جمشید نسبت داده است و حکایت »شمیران«و اما خیام در نورزنامه اختراع شراب را به 
بود کامکار و فرمانروا، با گنج و خواستۀ بسیار و اند که به هراه پادشاهىزیر را آورده است: اندر تواریخ نبشته

و او را ». شمیران«شمار و همه خراسان در زیر فرمان او بود و از خویشان جمشید بود، نام او لشکرى بى
؛ سخت دلیر و مردانه و با زور بود و در آن روزگار تیراندازى چون او نبود. مگر »بادان«پسرى بود نام او 
بر منظره نشسته بود و بزرگان پیش او و پسرش بادان پیش پدر. قضا را همایی بیامد و روزى شاه شمیران

اى دورتر به زیر آمد و به زمین نشست. شاه شمیران نگاه کرد مارى دید در پارهداشت و برابر تختبانگ مى
شیرمردان این کرد که هماى را بگزد. شاه گفت اى پیچیده و سرش درآویخته و آهنگ آن مىگردن هماى 

هماى را از دست این مار که برهاند و تیرى به صواب بیندازد؟ بادان گفت اى ملک کار بنده است! تیرى 
بینداخت چنانکه سر مار در زمین بدوخت، و به هماى هیچ گزندى نرسید، هماى خالص یافت و زمانى آنجا 

نشسته بود آن هماى بیامد و بر سر ایشان پرید و برفت و قضا را سال دیگر همین شاه شمیران بر منظره مى
پرید و پس بر زمین آمد همانجا که مار را تیر زده بود چیزى از منقار بر زمین نهاد و بانگى چند بکرد و مى

بپرید. شاه نگاه کرد و آن هماى را بدید، با جماعت گفت: پندارى این همان است که ما او را از دست آن مار 
زند، بروید و ه مکافات آن باز آمده است و ما را تحفه آورده؛ زیرا که منقار به زمین مىبرهانیدیم و امسال ب

.بنگرید و آنچه بیابید بیارید

دو سه کس برفتند و به جملگى دو سه دانه دیدند آنها نهاده برداشتند و پیش تخت شاه شمیران آوردند 
ها ها بدیشان نمود و گفت: هما این دانهواند و آن دانهاى سخت دید، دانایان و زیرکان را بخشاه نگاه کرد دانه

باید کردن؟ متفق شدند که این را ها چه مىبینید اندرین؟ ما را با این دانهرا به ما تحفه آورده است چه مى
پس شاه تخم را به باغبان خویش داد و گفت در .بباید کشت و نیک نگاه داشت تا آخر سال چه پدیدار آید

بکار و گرداگرد آن پرچین کن تا چهارپا اندرو راه نیابد و از مرغان نگاه دار و به هر وقت احوال او اىگوشه
ها برجست. چندى برآمد تا شاخکى از این تخمنوروزماه بود، یک.نماي! پس باغبان همچنین کردمرا مى

ایم، گفتند: ما چنین شاخ و برگ ندیدهباغبان پادشاه را خبر کرد، شاه با بزرگان و دانا آن بر سر آن نهال شد، 
خوشه بمثال گاورس ازو ها پهن گشت و خوشههاش بسیار شد و بلگچون مدتى برآمد شاخ.و بازگشتند

تر نیست! شاه دگرباره با دانا آن به درآویخت. باغبان نزدیک شاه آمد و گفت در باغ هیچ درختى از این خرّم
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بماند، گفت صبر باید کرد ها ازو درآویخته. شگفتدرخت شده و آن خوشنهال او را دید .دیدار درخت شد
تا همۀ درختان را بر برسد تا بر این درخت چگونه شود؟

هاى غوره به کمال رسید هم دست بدو نیارستند کرد تا خریف درآمد و چون خوشه بزرگ کرد و دانه
شاه به باغ آمد درخت انگور دید چون .رسیدها چون سیب و امرود و شفتالو و انار و مانند آن درمیوه

یک دانه ازو تافت و یکها بزرگ شده و از سبزى به سیاهى آمده چون شبه مىعروس آراسته خوشه
همه دانایان متفق شدند که میوة این درخت این است، و درختى به کمال رسیده است و دانه از .ریختهمى

کند که فایدة این در آب این است، آب این بباید گرفتن و در خمى خوشه ریختن آغاز کرد و بر آن دلیل مى
کس دانه در دهان نیارست نهادن از آن همى ترسیدند که نباید که زهر باشد و و هیچ.کردن تا چه دیدار آید

و همانجا در باغ خمى نهادند و آب انگور بگرفتند و خم پر کردند، و باغبان را فرمود هرچه .هالك شوند
نى مرا خبر کن، و بازگشتند. چون شیره در خم به جوش آمد، باغبان بیامد و فایده از این درخت این است. بی

اما ندانیم که زهر است یا پازهر.
پس بر آن نهادند که مردى خونى را از زندان بیارند و از این شربتى بدو دهند تا چه پدیدار آید؟ چنان 

گفتند دیگر خواهی؟ گفت بلی! .د. چون بخورد اندکى روى تُرُش کردکردند و شربتى از این به خونى دادن
شربتى دیگر بدو دادند، در طرب کردن و سرود گفتن و کون و کچول کردن آمد و شکوه پادشاه در چشمش 

پس .اندسبک شد و گفت: یک شربت دیگر بدهید پس هرچه بخواهید به من بکنید که مردان مرگ را زاده
دند، بخورد و سرش گران شد و بخفت و تا دیگر روز به هوش نیامد چون به هوش آمد شربت سوم بدو دا

دیدي؟ گفت: ازو پرسیدند: که آن چه بود که دیروز خوردي و خویشتن را چون مى.پیش ملک آوردندش
خوردم، ما خوش بود، کاشکى امروز سه قدح دیگر از آن بیافتمی: نخستین قدح به دانم که چه مىنمى
ام قرار گرفت طبعم آرزوى دیگر کرد. چون دوم قدح بخوردم مزه بود، چون معدهوارى خوردم که تلخدشخ

نشاطى و طربى در دل من آمد که شرم از چشم من برفت و جهان پیش من سبک آمد. پنداشتم میان من و 
وش شاه هیچ فرقی نیست و غم همه جهان بر دل من فراموش گشت و سوم قدح بخوردم به خواب خ

که کرده بود. بدین سبب همه دانایان متفق گشتند که هیچ نعمتی بهتر و هیدرشدم. شاه وي را آزاد کرداز گنا
اي این هنر و خاصیتی نیست که در شراب بزرگوارتر از شراب نیست از بهر آنکه در هیچ طعامی و میوه

بعد از آ هم از شراب رودها بساختند است. شاه شمیران را معلوم شد شراب خوردن و بزم نهادن آیین آورد و
الصدور رواندي، کشف باده به )؛ در منابع دیگري چون راحۀ92-88: 1388و نواها زدند. (خیام نیشابوري، 

)445-1:433ج :1388معین، ←()؛434و423: 1386(راوندي، کیقباد نسبت داده شده است.
گیرينتیجه

ترین خورد زادة علل متعدي است؛ از مهمان خاقانی به چشم میهاي متعددي که در دیواغالط و کاستی
سوادي ناسخان و بسیاري استنساخ دیوان خاقانی اشاره توان به غرابت فراوان، دشواري بسیار، کماین علل می
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رسد بهترین وسیله و ابزار براي پیراستن دیوان خاقانی آشنایی دقیق با سبک شاعري و کرد. به نظر می
سخنور باشد. از این رو استخراج معیارهایی از دیوان خاقانی و اثبات این معیارها با دیگر آثار او اندیشگی

ها و شواهد تواند بسیار کارآمد باشد. شاعران بزرگ عمدتاٌ رفتارهاي زبانی و فکري خاصی دارند که سویهمی
لفظی و سرانجام اصالت قرینگی سه ها بازجست. اصالت تصویري، اصالت بدیعی و توان در آثار آنآن را می

ها اثبات شده است. در این جستار با معیار مناسب براي تصحیح انتقادي سخن خاقانی است که کارآمدي آن
هاي یادشده ضبط ده بیت از دیوان خاقانی را مورد بحث و پژوهش خود قرار داده و با توجه به ویژگی

.ایمتصحیحی انتقادي ضبط مرحج را بیان کرده

هانوشتپی
است حدیث در برپایۀ احادیثی است؛ همانند صاحب دلق بودن او مستند وگریختن دیو از عمراین)1
←». (انّی النظر الی شیاطین االنس و الجن قد فروا من عمر: «نیز؛ و »الشیطان لیفر من ظل عمرانّ«که: 

←(».عمربن الخطاب فصارعه، فصرعه عمرُلقی ابلیس«ت است که ا)؛ و نیز در روای57و56: 1385ماهیار، 
ما من احد ألّا وقد «است: در کشف المحجوب نیز از پیغمبر حدیث زیر نقل شده)52و51تا: الجوزي، بیابن

شیطانه ألّا عمرَ، فانّه غلب شیطانه در کشف المحجوب آمده؛ همچنین : ذیل عمر)1386شمیسا، ←». (غلبه
اهللا رضی–آید که: چون نماز شب کردي، قرائت نرم خواندي، و عمر می-اهللا عنهرضی–یق : از ابوبکر صدکه

- یسمع من اُناجی. می«گفت: » یا بابکر، چرا نرم خوانی؟«گفت: -صلّی اهللا علیه–بلند خواندي. پیغمبر -عنه
سنان و وأُوقظُ ال«گفت: ». ؟چرا بلند خوانی«و عمر را گفت: ». ش، اگر نرم بخوانم یا بلندمخوانشنود آنکه می
انکه مصحح نچ؛ )96←؛ و 444: 1384. بیدار کنم خفته را و برانم دیو را. (هجویري، »أطرُد الشیطان

)682همان: ←است. (این اشاره در کتب دیگري نیز آمدهشدهمتذکر المحجوبکشف
ع اول بیت مورد بحث نادرست شود که ضبط عبدالرسولی در مصرا) از شاهد ختم الغرایب دانسته می2

در حقیقت اصالت تصویري سخن )؛834: 1316خاقانی شروانی، ←(». دوستان همچو مهر نمامند«است: 
تري است. البته نباید تناسب کوه و چاه را نیز فراموش کرد ٌبه سنجیدهسازد که کوه مشبهخاقانی مشخص می

که مورد تعمد شاعر بوده است.
کتابنامه

تلبیس ابلیس، بیروت: دارالقلم.1403الفرج عبدالرحمن ابن علی، (جوزي، أبیالابن ،(
------------------------خلدون.جا: دار ابنتا)، مناقب أمیرالمؤمنین عمربن الخطاب، بی، (بی
ۀ قلبیۀ بوعلی سینا، سیدحسین )، شرح و تفسیر پارسی1387(، بن عبداللّهسینا، حسینابنگردان ادوی

رضوي برقعی، تهران: نشر نی.
----------------) ،1385(ههدر طب، قانون) م، ششژار)، چاپ ، ترجمۀ عبدالرحمن شرفکندي

تهران: سروش.
 ،هاي دشوار یا تحقیق دربارة کتاب االبنیه عن حقائق ، فرهنگ داروها و واژه)1353(امیري، منوچهر

اول، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.الدین ابومنصور علی هروي، چاپ االدویه موفق
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ۀالثقافیۀاولی األلباب و الجامع للعجب العجاب، بیروت: المکتبةتا)، تذکراألنطاکی، داودبن عمر، (بی.
دبن احمدالجماهر فی الجواهر، تحقیق یوسف الهادي، چاپ اول، )1374، (بیرونی، ابوریحان محم ،

میراث مکتوب/ علمی و فرهنگی.
--------------------) ،1383 :الصیدنۀ فی الطب، ترجمۀ باقر مظفرزاده، چاپ اول، تهران ،(

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.
--------------------) ،1370 :الصیدنۀ فی الطب، تصحیح عباس زریاب، چاپ اول، تهران ،(

مرکز نشر دانشگاهی.
--------------------،)1358(،بن عثمان کاسانی، تصحیح ایرج علیابوبکربن ۀ صیدنه، ترجم

افشار و منوچهر ستوده، تهران: شرکت افست.
ی، چاپ اول، ضمیمۀ االَغراض الطبیه و المباحث )1385(بخش، حسن، تاجفرهنگ اغراض طب ،

بخش، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران با العالئیه،اسماعیل بن الحسن جرجانی، تصحیح حسن تاج
علوم.همکاري فرهنگستان

 ،دحسین بن خلفد معین، تهران: امیرکبیر.)1362(تبریزي، محمبرهان قاطع، تصحیح محم ،
سه رساله در موسیقی قدیم، چاپ اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر 1381زاده، منصوره، (ثابت ،(

فرهنگی.
 ،ه، تص)1384(جرجانی، اسماعیل بن الحسنبخش، حیح حسن تاج، االَغراض الطبیه و المباحث العالئی

چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران با همکاري فرهنگستان علوم.
فرهنگ جهانگیري، جلد اول و دوم، ویراستۀ رحیم عفیفی، )1359(بن حسن، ، حسینالدین انجوجمال ،

چاپ دوم، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
دبن ابیمی، تصحیح ایرج افشار (با همکاري ، جواهرنامۀ نظا)1383(البرکات،جوهري نیشابوري، محم

محمدرسول دریاگشت)، چاپ اول، تهران: میراث مکتوب.
 ،د مؤمنتهران: کتابفروشی محمودي.)تحفۀ حکیم مؤمنتحفه المؤمنین (، )تابی(حسینی، محم ،
ین ابراهیم، خاقانی شروانی، افضلدیوان، تصحیح علی عبدالرسولی، چاپ اول، تهران: )1316(الد ،

زارت فرهنگ.و
--------------------- ،)1387(،ختمۀتحف) قلعه، الغرایب)، تصحیح علی صفري آقالعراقین

چاپ اول، تهران: میراث مکتوب.
---------------------،)1386(تحف، ختم) آباد، العراقین)، تصحیح یوسف عالی عباسۀالغرایب

چاپ اول، تهران: سخن. 
---------------------،)1374( .ارادي، چاپ پنجم، تهران: زوین سجدیوان، تصحیح ضیاءالد ،
--------------------- ،)1375(ین کزّازي، چاپ اول، تهران: نشر ، دیوان، ویراستۀ میرجاللالد

مرکز.
---------------------،مجلس شوراي ۀ ، کتابخان976ة خطی شمارۀ دیوان، نسختا)، (بی

اسالمی.
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--------------------- ،)1384( :د روشن، چاپ دوم، تهرانمنشأت خاقانی، تصحیح محم ،
دانشگاه تهران.

) ،نوروزنامه، به کوشش علی حصوري، چاپ چهارم، تهران: 1388خیام نیشابوري، عمربن ابراهیم ،(
چشمه.

) ،اي داستانی چاه همایهاي و بنهاي معروف و اسطورهسیري در چاهچاهانه («)، 1385ذوالفقاري، حسن
، فصلنامۀ علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، سال شانزدهم و هفدهم، شمارة شصت و )»در ادب فارسی

.155-129: 1386و بهار 1385یکم و شصت و دوم، زمستان 
فصلنامۀ »چاه راز (شرح بیتی از خاقانی شروانی)«، )1387(زاده، و زهرا کریممحمدرادمنش، عطا ،

.8-3شمارة چهلم، تابستان: فرهنگ اصفهان،
نامۀ عالئی، تصحیح فرهنگ جهانپور، تهران: مؤسسه نزهت)، 1362(الخیر، بن ابیرازي، شهمردان

یقات فرهنگی.قمطالعات و تح
 ،ادبن زکریپور، چاپ ، الحاوي، جلد بیستم و بیست و یکم، ترجمۀ سلیمان افشاري)1384(رازي، محم

م پزشکی جمهوري اسالمی ایران.اول، تهران: فرهنگستان علو
) ،د بن علید اقبال، چاپ اول، تهران: 1386راوندي، محمراحۀ الصدور و آیۀ السرور، تصحیح محم ،(

اساطیر.
) ،فرهنگ اشعار حافظ، چاپ دوم، تهران: علمی.1364رجایی بخارائی، احمدعلی ،(
) ،لفا عمربن خطاب، به اهتمام جمشید )، ناسخ التواریخ: تاریخ خ1384سپهر، محمدتقی بن محمدعلی

فر، چاپ اول، تهران: اساطیر.کیان
) ،الطریقه، تصحیح سید الحقیقه و شریعه)، حدیقه1359سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم

رضوي، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.محمدتقی مدرس
 ،ات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، ، نشریۀ دان»راز با چاه گفتن«، )1341(سیدیونسی، میرداودشکدة ادبی

.558-535سال چهاردهم، شمارة شصت و سوم، زمستان: 
الفنون فی عرایس العیون، تصحیح ابوالحسن )، نفایس1389الدین آملی، محمدبن محمود، (شمس

شعرانی، چاپ سوم، تهران: اسالمیه.
) ،ان: میترا.)، فرهنگ تلمیحات، چاپ اول، تهر1387شمیسا، سیروس
گنجینۀ سیدحسن رضوي برقعی، تصحیح »تریاق فاروق«الف)، 1386الدین حسن، (شیرازي، کمال ،

بهارستان (مجموعۀ سه رساله در پزشکی)، به کوشش مرکز پژوهش کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی، 
.326-147چاپ اول، تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی: 

 ،ه«ب)، 1386الدین، (الدین محمودبن صایننجمشیرازيتصحیح آرش ابوترابی و فاطمه مهري، »غیاثی ،
گنجینۀ بهارستان (مجموعۀ سه رساله در پزشکی)، به کوشش مرکز پژوهش کتابخانۀ مجلس شوراي 

.298-33اسالمی، چاپ اول، تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی: 
دبعجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، تصحیح منوچهر ستوده، )1387(ن محمود، طوسی، محم ،

چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.
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 ،ادي، ابوالمظفر منصورنامه (التصفیه فی احوال المتصوفه)، تصحیح غالمحسین ، صوفی)1368(العب
یوسفی، چاپ دوم، تهران: علمی.

 ،دبن ابراهیمدرضا شفیعی، منطق)1385(عطار، محمکدکنی، چاپ سوم، تهران: الطیر، تصحیح محم
سخن.

 دحسیند، (عقیلی خراسانی، محمقرابادین کبیر، چاپ اول، قم: مؤسسۀ احیاء طب 1390بن محم ،(
طبیعی.

-----------------------) ،1371 مخزن األدویه، چاپ دوم، تهران: انتشارات و آموزش ،(
انقالب اسالمی.

دریاءقزوینی، زکس، عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، تصحیح نصراللّه )تابی، (بن محموحی، ب
نا.جا: بیبی
) .شرفنامۀ منیري یا فرهنگ ابراهیمی، تصحیح حکیمه دبیران، چاپ اول، 1385قوام فاروقی، ابراهیم .(

.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهران: 
،گنجینۀ اسرار (دفتر پنجم شرح مشکالت خاقانی)، چاپ اول، کرج: جام گل. ، )1385(ماهیار، عباس
د خالد غفاري، تهران: 1388بن عباس، (مجوسی اهوازي، علیۀ، ترجمۀ سیدمحمکامل الصناعۀ الطبی ،(

گیل.دانشگاه مک-مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران
تصحیح تصحیح سید حسن رضوي برقعی، »نینامۀ سلیمانصحیت«)، 1386بن مبارك، (د حکیممحم ،

گنجینۀ بهارستان (مجموعۀ سه رساله در پزشکی)، به کوشش مرکز پژوهش کتابخانۀ مجلس شوراي 
.561-479اسالمی، چاپ اول، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلش سوراي اسالمی: 

دیوان خاقانی)، چاپ اول، ، جام عروس خاوري (شرح شش قصیده از)1387(کن، معصومه،معدن
تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

) ،دمزدیسنا و ادب پارسی، جلد اول، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه تهران.1388معین، محم ،(
 ،د دبیرسیاقی، چاپ ششم، تهران: )1385(منوچهري دامغانی، احمدبن قوصدیوان، تصحیح سیدمحم ،

زوار.
هاي قلبی (چهارده باب پیرامون مباحث قواي، ارواح، عوارض دارو،)1383(،موسوي، محمدباقر

سینا)، االدویه القلبیه ابنۀ رسالۀ هاي قلبی با نگاة بر طبیعیات و پزشکی کهن بر پاینفسانیه و داروه
ی.تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگ، تصحیح سید حسن رضوي برقعی، چاپ اول

 ،نبیاء، تصحیح حبیب یغمایی، چاپ پنجم، تهران: علمی و ، قصص اال)1386(نیشابوري، ابوسحاق
.فرهنگی.

المحجوب، تصحیح محمود عابدي، چاپ دوم، )، کشف1384بن عثمان، (هجویري، ابوالحسن علی
تهران: سروش.

النفس)، االنس و منفعه)، االبینه عن حقایق األدویه (روضه1389الدین ابومنصور علی، (هروي، موفق
همنیار، به کوشش حسین محبوبی اردکانی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.تصحیح احمد ب



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7536

مطالعه مقایسه اي نقش زن در ادبیات داستانی دفاع مقدس 
سه دهه پس از انقالب اسالمی

پنهان،نقشجنگ،هايسالعشقاروندرود،سروداغماء،درثریافوالد،دل(با تکیه بر رمان هاي: 
بانو)آخربازيبازي،خالهنه،اشکادلدادگی،دل

١سودابه مهرآقا

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
دکتر محمدرضا موحدي
استادیار دانشگاه قم ـ زبان و ادبیات فارسی

چکیده
انقالبپیروزيازپسدههسهدرماکشورتاریخیحادثه يترینبزرگمقدسدفاعسالبی شک هشت

قرارتأثیرتحتراجامعهاقتصاديوسیاسیاجتماعی،روابط و مناسباتتمامیکهشودمیمحسوباسالمی
داستانی به برهه اي جدید از دوران ادبیاتدوره،ایندر. استگذاشتهجايبرادبیاتدرژرفتأثیريوداده

آنهايشخصیتگشته،متحولمضمونوکیفیتلحاظرمان ها ازحیات خود در ایران وارد می شود.
عنصريوتیرهبا نگاه سنتی ؛ مبهم،موارد،ازبسیاريدرگذشتهدرکهزنشخصیت. یابندمیتازههویتی
موضوع. شودمینگریستهاوبهنوايدریچهازویافتهانسانیارزشیبرهه،ایندرشد ؛میمحسوبمنفعل

ومقدسدفاعمحوریتبااز هر دهه ـرمان ـ سه رماننهدرزنجایگاه"ايمقایسه"مطالعۀپژوهش،این
جایگاه ویافتهتحولهاينقش و نیز وضعیت شخصیتتااستشدهتالش. استتحلیلیـتوصیفیروشبه

زنجایگاهموشکافانۀبررسیدرجستارایناهمیت. گرددارائهوتحلیلآنان( از دیدگاه نویسندگان مختلف)
درخاص زنان ایرانیمشکالتطرحمناسب،الگوهايتبییندردتوانمیکهاستمقدسدفاعرماندر

توان به نتایج بسیاري دست میبا نگاهی بر این مقاله،.باشدمؤثرامروززنانبرايباورمندينیزوجامعه
جامعهتحوالتتاتالش دارندـزننویسانداستانویژهبهـمنتخبنویسندگانازیکهریافت؛ و گفت که

و نیز مشکالت ) انقالبازپیشهايرماندرآنانيگذشتهبهنسبت(زنان ایرانیتغییراتآن،تبعبهو
هاي خود منعکس کنند. داستاندرخاص آنان را
زن، دفاع مقدس.  ادبیات داستانی، رمان، ها:کلیدواژه

مقدمه
ثبت و ضبط حماسه اي بهوتندبرداشقلمنویسندگانازبسیاريایران،علیهعراقتحمیلیجنگآغازبا

عظیم پرداختند. حماسه اي که ارزش و کرامت هاي واالي انسانی را در برابر دشمن متجاوز به تصویر می 
جنگ و دفاع فضايکهامروزنسلبهگوییپاسخدررمانویژهبهوداستانیادبیاتمیان،ایندرکشید.

توانمیآنبه کمکوماستروزگارآیینۀرمان،کهچرادارد؛واالمسئولیتیاند،نکردهمقدس را استشمام 

1. soodabeh.mehr@yahoo.com
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در نتیجه بهوکردبه نحوي زنده و ملموس مشاهدهراجنگوانقالبدوراناجتماعیـسیاسیمسائل
در وکشیده؛ دچار تردید و دودلی شدهنفسبرههایندرکهیافتراهزنان و مردانیبیرونیـدرونیاحوال

.اندکردهپایداريمتجاوزدشمنبرابردرانسانیفضائلوشرافتحفظنظورنهایت به م
بادر گذشته هموارهکهايچهرهنتیجهدرشد؛ایرانی نگریستهزنبهتازهايدریچهازهارمانایندر

وضعیتیباودآمبیرونخودکهنۀهايقالبپوستۀازیافته،انسانیارزشبود،بدبینی همراهوابهامازايهاله
درهاشخصیتسایرتحولاینکهبهتوجهیافت. باتجلیآرمانیومبارزاي ارزشی، چهرهصورتبهتازه

بستردرآنانتحول(نسبت به گذشته ي آنان در رمان هاي پیش از انقالب) بازتابمقدسدفاعهايرمان
. استنیازمنداجتماعیوتاریخیختی،روانشناهاينگرشبههاییشخصیتچنینبازشناسیاست،جامعه

باتالش شده است تا رمان هادرنتیجهاست؛کوتاه خارجپژوهشاینمجالوعلمازهانگرشاین
نگاهیباـ زن ایرانیمنفعل و یا مؤثر حضوروبازتابدگرگونی،نقش،جهتازايمقایسهرویکردي

. گیردقرارمطالعهموردآنان ـ پردازيشخصیتبهکوتاه
دفاعهاينوشتهازبسیاريکهاینوجودبا. استشدهانتخاببررسیبرايرماننهپژوهش،ایندر
اینزنمعروفنویسندگانمیانازآثاريتااستشدهتالشامادارداختصاصمردنویسندگانبهمقدس
زمینۀدرکهاستشدهبرگزیدهیسندگانینوآثارمیانازمنتخب،هايرمان. گیردقرارمطالعهموردنیزحیطه
اند؛بودهبرترنفراتجزومتفاوت،هايجشنوارهدرنویسندگاناینازبسیاري. معروفندوفعالمقدس،دفاع

. استشدهمعرفیبرگزیدهآثارجزوآنانهايکتابیا
دهههرازرمانسه. کنندمیایفارارنگیپروملموسحضورونقشپژوهش،اینبرگزیدةآثاردرزنان
. شوندبرگزیدهدهههراواخرواوایل، اواسطبهمربوطهايرمانکهبودهاینبرسعیواستشدهانتخاب

بهنسبتمتفاوترویکردهايبامختلفنویسندگانآثارتااستشدهتالشنویسندگانانتخابدرهمچنین
بوط با این حیطه تحت عنوان ادبیات جنگ و برخی دیگر ( برخی نویسندگان، به آثار مرمقدسدفاعوجنگ

تحت عنوان ادبیات دفاع مقدس یاد می کنند و در نتیجه نگاه هایی متفاوت نسبت به این پدیده را به تصویر 
. گیرندقرارهمکنارمی کشند) در

انقالبازپسدههسهدرکهمنتخبهايرماندرزناناجتماعیموقعیتونقشابتداپژوهش،ایندر
زن،هايدگرگونیوانقالبتأثیررمان،هردرزنانوضعیتسپس. استشدهارائهاند،شدهنوشته

بهنسبتمنتخبهايرماندرنویسندههردیدگاهآخر،دروداستانرونددرزنشخصیتهرتاثیرگذاري
ـ و نیز زنانجایگاههمچنینوشنقارائه ي بهتاداردتالشمقاله،ایننتیجهدر. شودمیمشخصزن

.بپردازدمقدسدفاعآثارازرماننهشخصیت پردازي آنان ـ در
رمان هاي دهه شصت

"ثریا در اغماء"
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1362:اولچاپ
فصیحاسماعیل: نویسنده

1دارکلیدرمان: رماننوع
60و59هايسال: زمان
پاریستهران،آبادان،: مکان

آزادهلیالنقوي،ثریا،آریانجالل: مهمهايشخصیت
.شخصاول: دیدزاویۀ

خالصه داستان
بهتحصیلادامۀبراي،"فرنگیس"مادرش،اصراربهتظاهرات،درشوهرششهادتازپس،"ثریا"

فرواغماءوبهشدهسانحهدچارخود،دوستمنزلازبازگشتهنگامپاریسدراو. کندمیمهاجرتپاریس
برادرش،ازندارد،رافرانسهبهسفرتواناییسیاتیک،بیماريوجسمیشرایطلیلدبهکهفرنگیس. رودمی

. شودثریاجسمیوضعیتوحالجویايورفتهفرانسهبهکهکندمیتقاضاآریان،جالل
بستريومغزيخفیفسکتۀدلیلبهجنگ،روزهايآغازیندرکهآبادان،نفتشرکتکارمندآریان،

کردهتركراآبادانفرنگیس،درخواستازپساست،بودهجنگحوادثشاهدباالجبارن،بیمارستادرشدن
درهمهتقریباًکهمختلفافراديباسفر،ابتدايازکند. ويمیسفرپاریسبهثریاوضعیتپیگیريبرايو

آزاده،لیالود،خجوانیهايسالعشقبادیگربارپاریسدرآریان،. شودمیآشناکشورند،ازگریزحال
. بخشدمیثمربیامادوباره،حیاتیآنانعالقۀبهدیدار،این. کندمیمالقات

وهاویرانیآبادان،درجنگروزهاياولینحوادثبیگانه،فرانسویانومستمهاجرانجواردرآریان،
راکشتاروجنگوجود،امتمبااوتااستشدهسببکهحوادثیآورد؛میخاطربهرادفاعبیمردمکشتار

کهدرحالیورمانهايشخصیتسایرمانندثریاسرنوشتانتها،در. کندگزارشخوانندهبرايواحساس
.ماندمیباقیابهامدرهستند،نگراناوبرايآمدهپیشوضعیتازثریادوستانوفرنگیسآریان،

تحلیل شخصیت هاي زن رمان 
ازگریزبهگاهگهواستشدهغرقباريوبندبیودودلیآشفتگی،دریايدر"لیال"اغماست،در"ثریا"

هنوزونبردهخودجایگاهبهپینیزمهاجرزنانسایرو"پورخانم کیومرث"اندیشد،میوضعیتاین
اغمايدروضعیتبهتوانندمیموارداینتمام. دارندرامسیريچهدرزدنقدمقصدکهدانندنمی

. باشدداشتهاشارهزنهايتشخصی

. شوندمیمعرفیرماندراياستعارهیاداستانیهاينامبااشخاصاینوشودبریدهواقعیومعروفاشخاصرويازآنهايشخصیتکهاست. رمانی1
.شودمیاشخاصشناختنبهموفقخوانندهآن،وسیلۀبهکهاستکلیديهمچونداستانهايشخصیتهايویژگی
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خودتأثربرانگیزالبتهوکوتاهنقشایفايبهکدامهرویابندمیحضوروفوربهرمانایندرزنان،
بلکهنیستند؛تازهحوادثیخلقوخودسرنوشتتغییردرکنندهتعییننقشیایفايبهقادرآنان. پردازندمی

هايگذرانیخوششاهدمهاجر،زنان. کنندمیمنعکسرادخوهمسانانوضعیتازتصویرهاییبیشتر،
درمانده،مرزنشینانیومادران. گزینندبرنمیراآنهامسیرجزراهینتیجهدرهستند؛خودهمسران

ثریازنانهاينمونهازمرگ،باستیزحالدروضعیت،ترینشریفدروفسادوپوچیبادرگیرروشنفکرانی
یابند،میحضورداستانرونددربیشوکمزنان،اینگفتتوانمیشدهارائهمطالببهوجهتبا. اغماینددر
. کنندمیابرازراخودمشکالتودردهاگاهگهوگذاشته،تأثیرخوانندهبر

سوربندانشگاهدرثریا. یابندمیحضورواالاجتماعیهايموقعیتوتحصیالتبارمانایندرزنان
انقالب،ازپیشهايدورهدرزنان،. استنویسندهنیزلیالوپزشکپورکیومرثخانمه،کردتحصیل

انقالب،دورانتحوالتبا. دادندمیاختصاصخودبهراجاهلوباروبندبیخرافاتی،هايشخصیت
منحطهايشارزوفحشاءفساد،بامقابلهبهچیزهرازقبلتحوالتاینوشدمتحولاعتقاداتوهاارزش
وکنندمیطیراخودگذشتۀمسیرهمانتقریباًقشر،این،»اغماءدرثریا«درگفتتوانمی. برخاستغربی
.استهمراه) ثریاازغیربه( منفی نویسندهدیدگاهونگاهباآنان،وضعیتالبته

ازفرزند،یکداشتنباووطنازگریزحال( پزشک و از جمله ي مهاجران)در"پورکیومرثخانم"
بنابراینواندیشدنمیاوست،نیازمندکهوطنیبههرگزپورکیومرث. شودنمیدورخودهايخوشگذرانی

وپرستارانپزشکان،ازبسیاريکهاستحالیدراین. نداردعهدهبردورهاینهايفعالیتدرنقشیهیچ
امدادبهنحويبههرکدامواعزامهاجبههبهلبانهداوطمجروحان،بهکمکبرايدوره،اینعاديمردمان
.شدندمیمشغول
از. نیندیشدهمسرششهادتبهثریاتاداردتالشدلسوز،مادريجایگاهدر(مادر ثریا)"فرنگیس"
فرانسه،بهثریااعزامباتنهاکهاستخطريآن،هايآرمانحفظبرايتالشوانقالبدرحضوراودیدگاه

عنوانبهخودسازندةتربیتینقشدرفکري،بلوغعدمباومادريمهردلیلبهفرنگیس،. استیشدنحل
بهدرماندهبسیارمادراینگرفتاري. کندمیدورخودمتعالیمسیرازرافرزندونیستموفقمادر،یک

تصویربهراایرانیرمادیکازبرانگیزترحمايچهرهاو،رنجودردترسیمبرعالوهسیاتیک،بیماري
.کشدمی

وفرزندپايبهپاکامل،آگاهیباجنگ،وانقالببرهۀایرانی درمادرانازبسیاريکهاستحالیدراین
نیازازوکردهآمادهمقاومتواعتراضعرصۀدرحضوربرايراخودفرزندانپروردگار،رضایتمنظوربه

اینمادراننقشدرتحولوتغییرنویسندهگفتبایدنتیجهدر. تندگذشمیایثاربافرزند،بهخودروحی
.استنکشیدهتصویربهراایرانیغیورمادرانازمناسبتیپیونکردهمطرحرادوره
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. اندیشدمیوقایع،ثبتوضبطوایراندرحضوربهکهاندیشآزادوآزادبسیاراستزنی،"آزادهلیال"
بهاست،نبردهآنازسوديوچشیدهراآزاديوغربدرزندگیطعملیال،اینکهبهتوجهباگفتتوانمی

انقالبدورةدرمقاومزنانازمناسبینمونۀتواندنمینیزلیال. استشدهمهیاتغییروتحولبرايخوبی
قابللیالدرزهرگکهچهآندارند؛حیاتشرقیشرموحیاازايدرهالههموارهایرانیزنانزیراباشد؛

.نیستمشاهده
آگاهانه،همسرشهمراهیبااواست؛داشتهتأثیر"ثریا"شخصیتروحیۀدرخوبیبهجامعهتحوالت

راثریاراسخعزماو به ایران،بازگشتتصمیم. کندمیشرکتتظاهراتدرآنهايآرمانوانقالبباهمسو
ومذهبیانقالبی،شخصیتاین. کندمیمنتقلخوانندهبهجنگ،وانقالببادرگیرایراندرحضوربراي

( ایرانیزنانشدةمتحولشخصیتاندتوانستهخوبیبهاوازشدهنقلخاطراتامااغماست؛درکردهتحصیل
گوشزدرانکتهاینخوبیبهثریاحضور. بگذاردنمایشبهرا) مبارزاتعرصۀدرآنانیکپارچۀحضورو

انسانیوااليشخصیتاوبهوکردهدورحقیرهايمحیطازراایرانیزندوره،ایننویسانرمانکهکندمی
.اندبخشیده

البته. ندارندتغییري محسوسانقالبازپیشبهنسبتروشنفکر،ومادرجایگاهونقشدرزنانبنابراین
نگاهیباراثریایعنیمذهبی،وانقالبیزنیکنبرد،عرصۀبهزنانورودوتحولانعکاسدررماناین

پاكوشریفگرفته،فاصلهحقیرهايمحیطازجسور،زناینگفتتوانمی. گذاردمینمایشبهمثبتبسیار
.شودمیدادهنشانایرانانقالبیزنانازمتناسبايچهرهنتیجهدر. استشدهمطرح
»سرود اروند رود«

1368: اولچاپ
آرمینمنیژة: نویسنده

1کمالورشد: رماننوع
60و59: زمان

اکبرربابه،سلیمه،عبدل،: مهمهايشخصیت
کل.داناي: دیدزاویۀ

خالصه داستان
"ربابه"بزرگشدخترعقدجشنبرايرااشخانوادهوخود،کهخرمشهراهالیازاستزنی،"سلیمه"

سیلجنگ،آغازباوبمبارانخرمشهرعقد،جشنازپسروزیکاماگیرد،میسرربابهعقد. کندمیآماده
.شودمیسلیمهآرامزندگیجایگزینحوادث

ازداستاناصلیشخصیت. شودمیتصویرفکريبلوغوبزرگسالیتاکودکیازرماناصلیشخصیتتحولوگیريشکلآن،درمعموالًکهاست. رمانی1
.بشناسدرابیرونجهانذاتوخصلتتاداردتالشویابدمیآگاهیخارجدنیايباخودبستگی
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اکبر. دهندمیدستازراخودجانخرمشهربمبارانروزاولیندردوهرسلیمه،روزةیکدامادوهمسر
هايگروهبهنداشتخوشیدلاشهمیشگیهايمخالفتوهامحدودیتپدر،ازگاههیچکهاوبزرگپسر

سراشخانوادهبهگاهیگاهرمانطولدروشدهملحقجنگجبهۀبهاودومپسراصغر. پیونددمیخرابکار
راخودپايیکجراحات،شدتاثربرمردمیمقاومتودرگیريدرنیزسلیمهکوچکپسرعبدل. زندمی
.شودمیروبهروايتازهشرایطباودادهدستاز

حوادثآوارگیاینواستسلیمهرويپیشراهتنهااي،آشفتهشرایطچنیندرتهرانبهمهاجرتتصمیم
آنازپیشتاکهحالیدروتهرانبهورودبانوجوان"ربابۀ".زندمیرقماشخانوادهواوبرايرابسیاري
اوباعبدل،وسلیمهمخالفتوجودباوآشنافرامرزنامبهمعتادپسريبود بابستهگوشوچشمدخترکی
اوکهحالیستدراین. گرددمیبازخانهبهدرماندهوناالنربابه،. پایدنمیدیريازدواجاین. کندمیازدواج
. آوردمیدنیابهراخودفرزندپشیمانی،وتنهاییدرسرانجامواستباردار
وي. اوستنامۀوصیتدرواقعکهشودیمآوردهسلیمهبراياکبرهمسنگرتوسطاينامهرمانانتهايدر

حکومت،ضدهايگروهکماهیتبارویاروییازپسشده،متحولشادگانبمباراننیزومادربرخوردازکه
بهخودنامۀدراکبر. رسدمیشهادتبهسرانجاموپیوستهکشورغربهايجبههبهگمناموتنهاپشیمان،

تنبرسبزلباس"سلیمه". کنیافتخارسربلنديبافرزندت،شهادتبهیتوانمیاکنونکهگویدمیسلیمه
.کندمیشاديفرزند،شهادتازغرورباوکرده

تحلیل شخصیت هاي زن
جایگاهدروبودهباال ـاجتماعیدركقدرتباوفادار ـ وصبورهمسريتواندمیزنیکرمان،ایندر

وبیوهتواندمیرماناینزن. کندایفا) فرزندعقالنیرشدوروحیاتدر(کنندهتعییننقشیجانباز،یکمادر
بلکه. نکندتباهرااشخانوادهوخودغرورآوارگی،وفقروجودباهرگزاماباشد( سلیمه)؛سوادازبهرهکم

.کندایفاراخویشتربیتیسازندةنقشبخش،آرامششرایطآوردنپیشبابرعکس
هاییمکاندرفعالحضوربابلکهپردازدنمینقشایفايبهمادروهمسرجایگاهدرتنهازن،روایناز

افتخاربا،"سلیمه". استگذارتأثیرنیزهاشخصیتدیگربرشود،میمربوطوطنحفظبرايمقاومتبهکه
رماناینايهشخصیتسایربراثربخشبسیارمحرکیتواندمیسبز،لباسپوشیدنوشهادتآرمانبه

سایربرتأثیروداستانحوادثروندبرمحوري و پویا،زناینگفتبایددرنتیجه. شودمحسوب
گذشتهبهنسبترادوراناینمادرانوزنانتغییراتاو،منشورفتاراین،برعالوه. استمؤثرهاشخصیت

.کندمیبازگو
آنانسويازگرفتهصورتخطاهاينیزوبیوهنانزویژهبهمهاجرزنانخاصمشکالتداستان،طولدر
. شودمیتصویرداستانمختلفهايقسمتدرنیزبیوهزنانبهجامعهمنفینگاه. شودمیموشکافیومطرح
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راداستاناعظمبخشایرانی،تنهايوبیوهزنانمشکالتدرنتیجهاست؛مهاجرزنیزندگیزمینۀدرداستان
.استدادهاختصاصخودبه

همآنجنسیت،عنصرکشور،گذشتۀهايداستاندرکششایجادعواملترینبنیاديوترینمهمجملهاز
ازنیمیگرفتند،میآثاراینازراجنسیتعنصراگرکهنحويبه. بودغربدررایجباروبندبیکامالنوعاز

متفاوتبسیارنقشیوجایگاه،"آرمیننیژةم". کنندحفظخودبرايتوانستندنمینیزراقبلیخوانندگان
مقدسدفاعزننویسندگانجملهازوي. استبرگزیدهخودرمانزنانبرايراباروبندبیگذشتۀبهنسبت
ـزنانتحوالتویژهبه(جامعهتحوالتتاداردتالشوزندمیمحکمتفاوتهايدر بحرانرازنکهاست

.بکشدتصویربهاجتماع،ـخانوادهدررارانیایزنسازندةنقشو) مادران
. دهدمیادامهخودراهبهمادرانهـزنانهکامالروحیاتیبابلکهشودنمیترسیمفرشتهرمان،ایندرزن

کمکدرغیرمستقیمحضوربایاومجروحانبهکمکدرخودمستقیمحضوربابلکهجنگدنمیمردانهزن،
گرچه. کندمیایفاراخودسازندةنقشجنگ،میدانبهعزیزانشآگاهانۀکردنپاررهسوزدهجنگمردمبه

قصدشخصیت،اینطرحبانویسندهولیاوست،تجربگیبیونوجوانیازناشینوجوان،ربابۀاشتباهات
.دهدارائهرادورانایندردادهرخوقایعازايگوشهتااستداشته

اجتماعدرگرایانهآرمانواسالمیشئونحفظبارمانزنانتاداردتالشآرمین،منیژه گفتبایدبنابراین،
برتأثیروداستانروندو درکنند؛اثباتراگذشتهبهنسبتخودهايدگرگونیوتغییریابند؛حضورایران
بسیارايچهره) مخربچهوسازندهچه( رماناینهايشخصیتنتیجهدر. باشندمؤثرهاشخصیتسایر

.اندکردهعرضهرامقدسدفاعدورانزنانازمتناسب
دل فوالد

1369: اولچاپ
پورروانیمنیرو: نویسنده

1ذهنسیالجریان: رماننوع

1365تا1356هايسالفاصلۀ:زمان
شیرازتهران،: مکان

حمیديسیاوشسربلند،افسانۀ: مهمهايشخصیت
محدودکلداناي: دیدزاویۀ

ه داستانخالص

ونظمبیخاصی،هدفوغرضدلیل،هیچبدونظاهربهرویدادي،همچونراداستانهايشخصیتافکاروادراکاتآن،درنویسندهکهاست. رمانی1
میانازبیداريوخوابمیاناختالفوشودمیظاهرآنهامنطقیتطابقبهتوجهبیرماننوعایندراحساساتوافکار. کندمیارائههمکناردرترتیب

.شودمیریختههمدردستوريقواعدوبرداشته
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بااوکهاستزمانیافسانه،زندگیتازةوضعیت. استشیرازاهالیازنویسندهزنی،"سربلندافسانۀ"
ودرآوردهحدقهازراخودچشمانناصر،او،شوهرشب،یک. شودمیمواجهشوهرشايشیشهچشمان

شیرازهايبامپشتازرنگنارنجیونامناسبپیراهنیبازده،وحشتافسانه،. گذاردمیسرشباالي
نامناسب،پیراهنیباراشبتماماو،. دهندمیتحویلاشخانوادهبهوگرفتهرااوها،پاسبانولیگریزد؛می

. گیردمیقرارشوهرشوپدرشدیدبسیاربازخواستمورددلیلهمینبهوکردهسپريمنزلازبیرون
. استفایدهبینیزافسانهمادرهايالتماسمیان،ایندر. زندمیشالقباوکردهزندانیانبار،دررااوپدرش،
. گویدنمیسخنیهیچهامدتتاشب،آنازپسافسانه

متولدذهنشدردیکتاتورنامبهمرديوشدهخشکدرخت،تاگریدمینارنجدرختپايقدرآنافسانه،
درنیز،افسانهجنگ،آغازبا. کندمیگوشزداوبهرازندگیدستورهايآن،ازپسکهمردي. شودمی

. شودمیکاربهمشغولمجروح،ازمملوهايبیمارستان
ویراستارومشاورعنوانبهانتشاراتی،ايدرموسسهکرده،مهاجرتتهرانبهويافسانه،مادرمرگازپس

دیکتاتور،گاههیچامااست؛پرفروشیرماننگاشتنحالدرافسانهزمان،همیندر. شودمیمشغولفعالیتبه
طبیعیبسطو( نویسندهزندگیدروشدهخارجداستان،دنیايازوي،رمانقهرمانان. کندنمیرهارااو

.کنندمیدخالت) داستان
سرهنگ ( . استمعتادمرفینسیاوش(پسر صاحب خانه افسانه) بهکهشودمیمتوجهافسانهپس از مدتی،

افسانهازسیاوش،مادر.داردمشاجرهودعوااوباسیاوش،هايدزديواعتیاددلیلبهگاه) گهصاحب خانه
بهسیاوش،ازافسانهپرستاري. داردمیوااعتیادتركبهراو سیاوشرفتهاوکمکبهافسانه. طلبدمیکمک

صبرانهبیافسانه،. کندمیسفرارومیهبهکار،براياعتیاد،بندازشدهرها. سیاوشانجامدمیدوایندلبستگی
راروزيچندمالل،وتنهاییاحساسباافسانه. شودنمیدریافتاو،ازاينامهامااوست؛هاينامهانتظاردر

خوردههمبهاوحالشیراز،هايباغکوچهدرافسانهحضورهنگام. رودمیشیرازبهخودخانوادةدیداربراي
. شودمیغرقاواستفراغرددیکتاتورو

اوبهراسیاوشهاينامهحمیدي ـ صاحب خانه ـآقايوخانمکهیابددرمیافسانهبازگشت،ازپس
نیزسیاوش. دارندنظردراوبرايرااست،بودهسیاوشنامزدروزگاريکههمسایهدخترناهید،ونرسانده

حالدراي،تازهآرامشباکهافسانه.شودمیمتمایلناهید،ابزندگیبههایش،نامهپاسخازناامیديازپس
.رساندمیاتمامبهموفقیتباراخودرمانویافتهدیگرايخانهاست،نویسندگی

تحلیل شخصیت هاي زن رمان
پیشدرراهیخواري،وزجرپذیرشجزکهنمایش می دهد،رازنانیفوالد،دلرماندرپورروانیمنیرو

درافسانهخورد؛میکتکافسانهمادر. متکبرندودیکتاتورظالم،رمان،اینمردانتمامرند. می توان گفتندا
گیرد؛میقرارپدرتازیانۀمعرضدرمکان ـ وفضاریختنهمدروخاطراتتداعیـ بامتفاوتلحظات
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مادر(خانهصاحبهمسر؛شودمیرهافرزند،دوهمراهبهوشدن،فلجدلیلبهسرهنگجوانهمسر
) نسرینشوهر( خسروبینند؛میآزارمهاجمانتوسطداستاندخترانخورد؛میکتکسرهنگاز)سیاوش

شود؛میجدااوازسنتی و پوسیده،معیارهايبا( دوست و هم دوره اي افسانه)"نسرین"تطابقعدمدلیلبه
.اندیشدمیدیگرزنیبهوشستهستدافسانهعالقۀوعشقازراحتیبهنیزسیاوش

بههاآنبیتابند؛خودحریمبهجوانزنانورودازوترسندمیسنتیزنانسایرهمچونرمان،اینزنان
کهبپردازندکارهاییانجامبهوکردهتنفسفضاییدر"مجبورند"هموارهواندیشندمیخودخانوادةحفظ
قبالدرجامعه سنتیظلمارائۀداستان،یکی از اهدافگفتتوانمینتیجهدر. نیستندآنانجامبهمایلهرگز
هدایتراداستانروندوکردهایفارازنمظلومیتترسیمدرخودنقشهاشخصیتسایرواستزنان
.کشدمیتصویربهراسنتیجامعۀدرزنانمشکالت خاصداستانی،چنیناستبدیهی. کندمی

درتأثیرایننتیجهدرداشته؛تأثیرجنگوانقالبعرصۀدرزنانحضوربردههینااجتماعیتحوالت
اینمرداننگاهوزندگینوعبههرگزجامعه،هايدگرگونیاما. استرویتقابلومشهودنیزرمانروند
بیوسنتیرقشازچهوکردهتحصیلقشرازچهرمانایندرزناننتیجهدر. استنکردهواردتغییريرمان

با در هم سرخوردهزناناین. محرومندخودانسانینیازهايترینسادهازکهبرندمیسربهوضعیتیدرسواد،
ترسیموزنانریختن زمان و مکان و نیز گفتگوهایی کوتاه وارد داستان شده، پس از ایفاي مشکالت

تركراسپس صحنهتصویر کرده و خود را وضعیت،خوانندهعواطفضمن برانگیختنمظلومیت خود
.کنندمی

فوالددلدرمظلومزنانتصاویرازاينمونه
.نگذاربکشدش،نذار. میرهمیخدابه... میرهمی«
:گفتمیاووبودکردهورمبود،نشستهمادرپشتبرپدرهايشالقجايو
تونممیکن،باورتونممیـ

:پیچیدمیخودبههایشزخمدردازکردمیگریهمادر
.زن... توهستیزنیـ
)107: 1379فوالد،دلپور،روانی(منیرو... »کننگاهتونم،میاماـ
ولگد؛ومشتصدايازپروبافندهبارداردخترانوهاپیرزنخندة. استخندهازپرهمیشهانگارپائیز«
کهکسی. شودلهلگدومشتزیرکههستکسیهمیشه. شودشنیدههایشنالهصدايخواهدنمیکهکسی
)115(پیشین:... » بشنوندراصدایشهاهمسایهکهمبادابزند،فریادتواندنمی
خواستمیگرفت،میسؤالزیررااوکرده،کجگردنونشستهاینجاحاالکههمینمهاجرانی،خانم«
گفت،میراستنسرین... بودراحتخیالشحاالوکیست؟اوورودمیکیوآیدمیکیمهاجرانیبداند
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... ساعتیکبرايفقط. دارندمیدوستساعتیکبرايراتومردهاشونومردهاشونازترسند،میهازن
)135(پیشین:» 

)143(پیشین: . » شهمیفلجهمینکه... دهمیطالقشزودخیلیپدر«
هايضربهزیرپوستش. سوختمیتنشتمامکاتبدختروبودندگرفتهشالقزیرراهمهمهاجمان«

هايضربهزیرکاتبدخترونبوددیگرسوارکار،وبودندیافتهمهاجمانراکاغذهایش. کردمیورمشالق
)159(پیشین: . » شدمیخمشالق

ةدهندنشانرمان ـ از دیدگاه روانشناسی ـ طولدرآنتکراروسرهنگدخترانبرايزردرنگازاستفاده
خوشبختیوتحولتغییر،متفاوت،وضعیتیبهیابیدستآرزويدرسرهنگدخترانکهاستنکتهاین

زردرنگبهراويتوجهازکوتاهاينمونهبهادامهدر)92ها:رنگروانشناسیلوشر،(ماکس. هستندبیشتري
.شودمیاشارهدختر،دواینلباس
ازپردشتیدراوودویدند؛میدنبالشبهزرد،زدةکپکهاياسلببادخترانپیروبود،کابوسشبو«

میاودوررسید،میآنهابهسرانجاموشدمینزدیک... آمدمیدورازگردباديوبود،خشکیدههايمیخک
)159(روانی پور، دل فوالد:.»چرخیدمیوچرخید

تورزدند،دوراطاقتوي. آمدنداخلدزنانچرخعروسی،هايلباسباکهپیردختردوودرصداي«
خوردهراپودشانوتاربید،. زدمیزرديبهها،لباسرنگ. خندیدندهمباوکردند؛درستهمباراسرشان

)127(پیشین:... »پیچیدمیاطاقدرپوسیدگیونابوي. بود
ازشدندوروخودتۀگذشنسلبهنسبتزنانتحولنویسندهگفتتوانمیشدهارائهمواردبربنا
وجود باکهکندمییادآوريمکررنحويبهنیزرامسئلهاینامادهد؛مینمایشآنانسويازراهاسنت

رامردانبامتناسبشأنیهرگزآناناجتماعی،هايفعالیتدرمردانباهمدوشزنان،مستقیمحضور
.یافتنخواهند

صحنۀوانقالبدرمستقیمحضورباکههستنددورهایننقالبیازنانازهاییچهره»افسانهونسرین«
ارائۀبهنویسندهتوجهاززن،دواینهايکنشورفتارافکار،. کنندایفارامؤثرنقشیتادارندتالشنبرد،
.کندمیحکایتجامعهدرزنانمؤثرحضوردورانبامتناسبهاییچهره

رمان هاي دهه هفتاد
نقش پنهان

1370: اولچاپ
محمدعلیمحمد: نویسنده
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1روانشناختیجنایی،ـپلیسی: رماننوع
تحمیلیجنگابتداییهايسالوانقالباواخر: زمان
تهران: مکان

محترممنصوره،صفیه،ناصر،: مهمهايشخصیت
قهرمان.ـراويشیوةشخص،اول: دیدزاویۀ

خالصه داستان
ضعیف،ومستضعفافراداست و هموارهمحلاهالیاحترامموردوخوشنامفرديرزاقی،اهللافتحآقا
کدخدامنشاحمدنامبهشخصیتوسطاهللا،فتح.کنندمیمراجعهاوبهمعاشامرارجهتمبلغیدریافتبراي

.رسدمیقتلبهپولدریافتچگونگیونحوهسربربود،آمدهاوسراغبهپولدریافتبرايبارهاکه
مرگ.کندمیپیگیريراپدرقتلجریاناهللا،فتحبزرگپسرناصر،کدخدامنش؛افتادنزندانبهازپس

زنیشود؛میمواجهمجتمع،جدیدمستأجرباناصربعدمدتی.نهدمیفراموشیبهروناصربرايکمکمپدر،
ونداردارتباطیهاایههمسبا"خانمصفیه". کندمیزندهرااهللافتحقتلموضوعخود،آشنايچهرةباکه

ومادرکمکباناصر. شودمیاوزندگیاسراردریافتدرهاهمسایهتالشوبدبینیموجبامرهمین
درـکدخدامنشاحمدخانوادةواهللافتحخانوادةـخانوادهدوپیش،هاسالچگونهکهیابدمیدراطرافیانش،

ازاطالعازپسروزهاآندرـ"بلقیس"ـمادرشکهشودمیهمتوجبعدهاناصر. اندداشتهسکونتهم،کنار
اینیکبارةجداییامرهمینو. کندبیرونخانهازرازناینتاخواهدمیاهللافتحازصفیه،باشوهرشرابطۀ

.شودمیسببراخانوادهدو
کاربهبسیارسختیباورفتهکشورجنوبدرزادگاهشبهسو،هرازدرماندهوتنهاصفیهآن،ازپس
تحملازپسنیزوـپسرمعلولشـعباسشهادتوتحمیلیجنگبامواجههازپسوي. شودمیمشغول

انقالبیهايکمیتهدرنیزـدخترشـ"محترم". گیردمیمهاجرتبهتصمیمسرانجامجنگ،فشارهاماه
.کندمیازدواجمدتیازپسوفعالیت

گرفتهمیپولاهللا،فتحازمدامپدرشوصفیهپنهانیرابطهدلیلبهکدخدامنشکهناصر متوجه می شود
در.کشدمیرااوبیشتر،پولدریافتبرايايمشاجرهطیشود،میقبلازبیشترمطالباتشکهزمانیواست
. شودمیکشتهنیزخانمصفیهآن،ازايگوشهویرانیضمنوبمبارانآنانمسکونیمجتمعها،شبازیکی

تحلیل شخصیت هاي زن

ايحرفهکاراگاهیتوسطجنایتآخر،دراست؛گرفتهانجامشخصچندیایکوسیلۀبهجنایتایناحتماالًودهدمیرخجنایتیهارمانازنوعاین. در1
جنایتهایی،کلیدازاستفادهبانهایتدر. گیردمیقرارتفسیروتعبیرمبنايکهشودمیدادهاطالعاتیونداردوجودکاراگاهیگاهی. شودمیکشفآماتوریا

.شودمیکشف
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باکهمتفاوتکامألهایینسلازگروهدو. شویممیروبهروزنانازگروهدوبارمانایندرگفتتوانمی
کهاولگروه. شوندمیمعرفیوپرداختتوصیف،رفتارهایشان ـوگفتگوطیغیرمستقیم ـپردازيشخصیت

درآنان. ندارنداجتماعدرفعالیحضوروسیاسینقش. هستندشوهرانشانتابعدارند،تعلقگذشتهنسلبه
در. یابندمینقشداستاندرکمکموگیرندمیرنگویافتههویتمردان،باارتباطدروخودخانۀمحیط
حصارهايدرشدنمحصورواجتماعازآنهاماندندورسببتحصیالت،ودانشازمنديبهرهعدمواقع

. شودمیخانوادگیمحدودمحیطونهخا
نمیآنهاحددرمنزلتیوشأنهرگزاماکنند،میفعالیتمرداندوشهماگرچهآنانشرایطیچنیندر
پردازي،شخصیتچهره،. شوندمیمتحملراهاییمحرومیتوهامحدودیتنیزخانهمحیطدرحتیویابند

عدمووابستگیکهزنانی. آوردمیخاطربهراوابستهونیازمندرنجور،افراديزنان؛اینلحنوگقتگو
مردان آنان مقابل،درو. کندمیواردآنهابررافراوانیعاطفیوروحیهايضربهنهایتدرهمسر،بهاعتماد
.شوندمیمعرفیجسوروظالم

باتاداردتالشکهاستمندهدفونوجونسلیرمان نقش پنهان ،زناندومنسلفرهنگی،چنینبرابردر
سردرگمی،واسطۀبههرچند. یابددستخویشهايآرمانبهاجتماعهايسنتوهنجارهاشکستن

رسیدنبرايمنصوره. استافکندهسایهزندگیشانهايافقبرشکوتردیدخودشناسی؛عدموگشتگیگم
قرینۀنیزمحترم. داردراانجامشتواندختريکمترکهگذاردمیراهیدرقدمآرزوهایش،واهدافبه

دارند اما جهاندرنوییطرحدرانداختنقصدها،سنتايپارهازبریدنبادواین. رودمیشماربهمنصوره
نیزشدهمتحولزنانبرايشدهتصویروضعیتمتأسفانه به وضعیت هایی ناخوشایند گرفتار می شوند. درنتیجه

.کنندمیایفارامؤثرنقشیتازه،حوادثخلقوداستانروندردامانیست؛مثبتچندان
ازایرانی،زنانمشکالت خاصمی توان گفت،"بلقیس"و"صفیه"مانندهاییشخصیتبا نگاهی بر 

جامعۀمناسباتدردرگیرزنانروانیـروحیهايموقعیتتاداردتالشواستنویسندهتوجهموردموارد
حضور درخوددانستنمقصروبلقیسهمیشگیسکوتبهتوانمیشدهارائهموارداز. ندکتوصیفراسنتی
ابرازنحوة.داشتاشارهالیق،مردينبوددرآوارگیباصفیهکردننرمپنجهو دست نیزوصفیهمانندرقیبی

نیازتنها،گویاگفت،توانمیکهاستايگونهبهاهللافتحباارتباطبهاقرار(صفیه ) هنگامزنایناحساسات
تأمینشوهرشسويازگاههیچکهنیازي. کندمیمرتبطاهللافتحمانندمرديبهراصفیهعشق،ومحبتبه

با نویسنده،. استشدهرهاسرپناه( از دوران نوجوانی و ازدواج زودهنگام و سنتی) بیهموارهاوونشده
.  کندمیبیانراآناناعمالچراییوکردهکاوکندوراشدهرهازنانخاصتصویر این شخصیت، مشکالت

رانسلدواینهايدگرگونیتاداردتالشمتفاوتنسلدواززنانیارائۀبانویسندهگفتبایدبنابراین،
وافراطبهاجتماعیقیودازفراربه منظوردیگر کهنسلیوخویشندمحتومسرنوشتتابعنسلی. کندبیان

تصویردرودهدارائهراایرانیزنانازمتفاوتیاقشارتااستداشتهتالشنویسنده. شوندمیمتمایلبیراهه
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خود،گراییسنتباکهبلقیسمانندزنی. استبودهموفقآنهاافکاروعواطفروحیات،بهرسوخوکردن
به خوبی از روابط نامشروع همسر آگاه وي ( در حالی کهنبودبرراهمسرفیزیکیحضورکرده،آبروحفظ

نونسلزناننیزواندیشدنمیمردشازجداییبههرگزکهشدهرهاصفیۀمانندزنی. دهدمیترجیحاست)
چندبامتناسبايچهرهخودقصۀباهمگیپردازند،مینقشایفايبهفعاالنهجامعه،درتحولایجادبرايکه

.اندکشیدهتصویربهراایرانیزنانازقشر
عشق سال هاي جنگ

1373: اولچاپ
فتاحیحسین: نویسنده

1حوادث: رماننوع
58-60هايسال:زمان
ارومیهیزد،تهران،کرمانشاه،کردستان،:مکان

اردالنفریده،هادي،نرگس،محمدي،حمید: مهمهايشخصیت
کل.داناي: دیدزاویۀ
فعالیتحضور،نوعنمودارخوبیبهطبعاًدلدادگیوعشقبهمحورينگاهباجنگهايسالعشقرمان

ازتازههاییچهرهانقالب،اثربرشدهمتحولجامعۀبهپرداختباکهاستجنگاوائلدرزنانشخصیتو
تغییراتسوییازوزنانروحیواقعیاتسوییازهاشخصیتاینبهنگاهی. استدادهارائهرازنان

. کندمیترسیمخوبیبهراجنگزآغاروزهاياجتماعی
رونددرآنانزیادبسیارتاثیروزناناجتماعی ممتازچهرةوموقعیتجایگاه،رمانایندرتأملقابلنکتۀ
تحوالتدرفعالینقشکهگذشتهبرخالفرمانایندرزن. پردازدمیجنگحوادثبهکهاستداستانی
زناناجتماعیـفکريتحولبیانگرزنان،فکريبلوغوتعقلباهمراهحضورندارد.قرارحاشیه،درنداشت،

برايخودتوانتمامازآگاهانهجسمانی،ضعیفموقعیتفراموشیباداستان،اینزن. استانقالبازپس
. استپایبندپاسدارمردانهايآرمانتمامبهواستگرفتهبهرهغیرمستقیمومستقیمحضور

وزنانروحیهوايوحالنویسندهوخورندمیچشمبهکمبسیارداستانرونددرتأثیرکمومنفعلزنان
قرارارزیابیمورداجتماعیموجوديعنوانبهزنان. استداشتهتوجهموردراآنانرويپیشمشکالت

با"معصومه"هکزمانیمثالً. کنندمیتجربهرامناسبهايزماندرمتفاوتعاطفیهايکشمکشوگیرندمی
شوهرشمادرویژهبهاوخانوادةخرافاتبارود،میشوهرشخانوادةنزدویزدبهشهیدشهمسرجنازة
نگاهمانندمشکالتی. استگرفتهقرارتوجهموردکوتاهسطوريدرزنانخاصمشکالت. شودمیمواجه

داستانحوادثتابعهاشخصیتوپیرنگنتیجهدرگردد؛میانگیزانهیجوجالبناپیوسته،گسسته،حوادثمحوربربیشوکمداستانرمان،ازنوعایندر1
.هستند
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بامواجههدرمنفعلودرماندهزنیکه،"سکینه"،اوهمسروضعیتنیزوبیوهمعصومۀبرادرشوهرسوء
. استهمسررفتارهاي

تویعنیدانی؟نمیتویعنی: «گفتودوختمعصومهچشمدرچشموبرگشتگریانحالتباسکینه«
آهستهصدايبااماحالتهمانباسکینهکردمینگاهراخودجاريحیرانومتعجبمعصومهنداري؟خبر
میمنروزبهچهبینینمیخواهی؟میچهخانهاینازتوبروبگذاری؟گویمیراستاگر: گفتتري

)314: 1388جنگ،سالهايعشقفتاحی،( حسین»آورد؟
حفظپیدرکهرازناننوعاینخاصمشکالتسکینهمانندزنیازايجملهچندوکوتاهبسیارپرداخت

مردانهوگیردنمیدستبهتفنگرمانایندرزنکهایندیگرنکتۀ. کندمیبازگوخوبیبهاند،خانواده
بهکمکبیمارستان،درپرستاريطریقازراخودوظیفۀزنانه،روحیاتتمامحفظکناردربلکهجنگدنمی

.دهدمیانجامهمسريوظیفۀیاوپشتیبانیستادهاي
جویدمیراعاطفیوانیروروحی،احتیاجاتخود،خاصعقایدتمامکناردردورهاینشدةمتحولزن

درشکستباگاههیچرمان،ایندرمرد. استطالبراخانوادهمحیطسالمتوگرمیوهمسرهمراهیو
درنتیجه. استبخشآراموگرممکانیاوبرايخانوادهوشودنمیروبهروهمسرهمراهیوگرمروابط

دارايدههاینهايرماندرآنان. دهندمیادامهخودهايدگرگونیروندبهرماناینزنانگفتتوانمی
دربرگیرندةشده،ارائههايشخصیتهرچند. هستندواالییاجتماعیهايموقعیتوارادهقدرتتحصیالت،

.دهندمینشانرابرههاینزنانمبارزاتوهامقاومتازايگوشهامانیستند،موجودتحوالتتمام
وواقعیايچهرهتااستامراینبرنویسندهتالشگفتتوانمیشدهرائهامطالبتمامبهتوجهبا

دشمنبرابردرخودمقاومتبههمسري،وظایفکناردرکهزنانی. دهدارائهایرانیصبورزنانازمتناسب
همسردتشهادرونکردهفراموشراخودعقایدوهاآرماناماگریند،میاگرچهآنان. دهندمیادامهمتجاوز

باتاریخیبرهۀایندرکهمادرانیاستنشدهتصویرمبارزمادرانروحیاترمانایندر. کنندمیشکرگذاري
سازيتصویردرهرچند. بالندمیآنبهوکردهمیهننثارراخودفرزندانسخاوتمندانهمادري،مهروجود

درگراآرمانمادرانازاينمونهجاياماست،اشدهپرداختهخوبیبهایرانسنتیمادرانروحیاتمادران،
.رسدمینظربهخالیرماناینمبارززنانسایرکنار

دل دلدادگی
1377: اولچاپ

پورمندنیشهریار: نویسنده
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1اجتماعیروانشناختی،: رماننوع

1369تا1360هايسالفاصلۀ: زمان
کرمانشاهرودبار،: مکان

یحیاکاکایی،وود،داروجا،: مهمهايشخصیت
.کلداناي: دیدزاویۀ

خالصه داستان
رودبارنزدیکیدرکوچکیآباديآوشیان،درمادرشوپدرباکهاستزیباییوجواندخترروجا،

انقالب،شروعباوکردهتحصیلدبیرستان،آخرهايسالتاروستادخترهايسایربرخالفوکندمیزندگی
. روجاستدلبستۀاست،دلیسادهوجوانشکارچیکهروجا،پسرخالهکاکایی،.دمانمیناتمامتحصیالتش

بهراخودعشقآبادي،ازرفتنازپیشوبرودسربازيخدمتبهگیردمیتصمیمکاکاییجنگ،شروعبا
مدتیاما. دفرستمیجبههبههایینامهاوبرايبعدهاودهدنمیمنفیپاسخاوبهنیزروجا. کندمیابرازروجا

گذراندنبرايکهکاکایی. کندمیازدواجاست،دبیرستاندبیررودباردرکهشهريجوانیداوود،بابعد
ازپسوي. گرددبازمیجبههبهشکستهدلونومیدروجا،ازدواجخبرشنیدنبابود،آمدهآباديبهمرخصی

.شودمیشهیدجنگدربعدسالچندوپیونددمیبسیجنیروهايبهنظام،خدمتپایان
بهرااوکتاب،خواندنوگفتگوطریقازتاداردتالشوبردمیرودباربهراروجاداوود،ازدواج،ازبعد
اوست،دلبستۀسختکهنیزداوودوداردشهردرزندگیازدیگريتصورروجااما. کندنزدیکخوددنیاي
مجبورخانه،ساختبرايروجااصرارباداوود.شودمیتسلیممسر،ههايخواستهوهاتصمیمبرابردراغلب

تاشودمیحاضراست،شدهآشنااوبااتفاقحسببرداوودکهمرديیحیا،وشودمیزمینیقطعهخریدبه
بهیحیاکهاستبردهپیآمدهاورفتنخستینهمانازکهداوودبراي. بدهدقرضهاآنبهپولمبلغی
مشقتویحیاپولپذیرشبامادي،دشواروضعیتدرامااست،مشکلپیشنهاداینقبولدارد،شمچروجا
.شودمیخانهساختبهموفقسرانجامبسیار،

مجسمۀیحیا،. بردمیپناهیحیاکلبۀبهدرمانده،وپریشانرودبار، داووددرشدیدايزلزلهوقوعازپس
. واگذارداوبهراروجاعوض،دروبرداردراآنکهخواهدمیاوازودهدانشاناوبهراگرانبهاییطالي
ازناامیدروجادیگر،از سوي.کندمیغرقرودخانهدرراخودوگرددبازمیرودباربهشکستههمدرداوود
زندي می فربهاستدادهدستاززلزلهدرراخودمادروپدرکهراخویشانازايدختربچهداوود،یافتن

پذیرد.

واعمالهايعلتوهاچراییتشریحبهوشودهاشخصیتدرونیهايویژگیوذهنیپیچیدةعواطفها،حالتبهبسیاريتوجهآن،درکهاست. رمانی1
زندمیسرهاشخصیتازکهرفتاريواعمالهايانگیزهبهودهدمیاهمیتمعمولازبیشترا،هشخصیتعاطفیزندگیبهرماننوعاین. بپردازدهاکنش
.داردبسیارتوجه
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تحلیل شخصیت هاي زن
بندازـکاکاییوداوودـرمانایندرستکارمرددوگفتبتوانشایدشده،مطرحمواردبهتوجهبا

دواینبرابردرهرچند. اندیشندمیمتعالیهاییایدهوهاآرمانبهویافتهرهاییمبتذلهايارزشومادیات
زنشخصیتاماشود؛میافزودهاوهايشرارتبررفتهرفتهوداردحیاتنیزیحیامانندشخصیتیمرد،

باکهاستمسائلیدردرگیرهموارهاست،حوادثازبسیاريآورندةپدیدکه) روجا(رمان،محوري
ودادهقرارخودرماناصلیعنصرراخانوادگیروابطپورمندنی. داردفاصلههافرسنگهمسرشروحیات

نیززنومظلومومغلوبرمان،ایندرمردگویی. استخانوادهثباتیبیوتشتتناخواستۀلعامروجا،
اینبرنگاهی. اندجامعهاقتصاديتنگناهايقربانیآنهادويهرواقعدرواستخودخواهومتکبرظالم،
. دهدمینشانراخانوادهمحیطازمردرضایتعدموتشتترمان،

کهفشارهاییوتوقعاتبانیزدیگرسويازواستدرگیراجتماعیمشکالتوموانعباسویکازمرد
نیست،برخوردارمردباهمسواجتماعیرشدازکهزن. کندمینرمپنجهودستسازد،میوارداوبرزن،

تنهااعیاجتمهايفعالیتدررااوونداردخودمردعالیقواقتصاديشرایطازفهمیودركوهمراهی
سببزن،بنابراین. رسدمیبستبنبهوبردهپناهخویشدرونبهاست،نیازمندهمراهبهکهمردوگذاردمی

همراهبهرااوآرامشعدموشدهمردبدبینیویأسسبباومهريبی. شودمیخانوادهمحفلشدنمتالشی
بازگشتبهامیديدیگرودادهدستازرامسرشهکهدهدمیبروزانعطافاندکیخودازهنگامیزن. دارد

. نیستاو
درروجا ( صرفاً به عنوان زنی زیبا)حیاتووجودگفتبایدشدهارائهمطالببهتوجهباونتیجهدر
وواکنشرفتار،. داردبرمیگاممخربجهتیدرتأثیراینامااست؛تأثیرگذاررمانحوادثووقایعایجاد

زیبایی(فیزیکیوجودتنهادیگر،موارددرامااست؛مؤثرداوودمانندشخصیتیوضعیتدراروجگفتگوهاي
.زندمیرقمرارمانحوادثسایرکهاوست) او

تغییرات. نیستنویسندهنظرموردچندانایرانیزنانمشکالتوزنخاصمسائلطرحرسدمینظربه
تحوالتهرگززن،ایناما. شودمیخالصهواالترجایگاهیفتنیابرايروجاهايخواستهدرنیزجامعهزنان

ایندرـدیگرمنتخبهايرمانزنانبامتفاوتزنیتصویرونکردهدركرادورهاینزناناجتماعیبلوغو
خالیرمانایندرمقدسدفاعدورانزنانباشأنهمزنیجایگاهگفت،باید. گذاردمینمایشبهراـدهه

شودمیساختهروجاازکهتصویرياما. استنداشتهاياشارهمتعهدوانقالبیفعالزنانبهنویسندهواست
آمدهتنگبهسنتیزندگیهايمحدودیتازکهزنانی. استمتناسبایرانیمحدودودانشازبهرهکمزنانبا
.زنندمیرقمه،خانوادوخودبرايراسامانینابهشرایطبهتر،وضعیتیجستجويدرو

رمان هاي دهه هشتاد
اشکانه
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1383اولچاپ
بیگیحسنابراهیم: نویسنده

1اجتماعیانتقاد: رماننوع
جنگازپسنخستینهايسالو60اواخردهۀ: زمان

حامدامیر،سیدحسین،اشکانه،: مهمهايشخصیت
.کلداناي: دیدزاویۀ

خالصه داستان
بهانقالبیومذهباهلپسريبادانشگاهدرکهاستمرفهايخانوادهازوزیباجوان،دختري»اشکانه«

جبههبهحسینسیدجنگ،شروعبا. زندمیجوانههاآنمیانمحبت،ریشۀوشودمیآشناسیدحسیننام
باهاییکشمکشازپساشکانه. شودمینخاعقطعومجروحبدنش،بهايخمپارهاصابتطیورودمی

زندگیبهراهمسرشمحبت،وعشقباوکندمیعملیراحسینسیدباازدواجبرمبنیتصمیمشخانواده،
رماننوشتنبهشروعمخصوص،کامپیوتريباسیدحسیندو،اینازدواجازپسمدتی. گرداندبازمیدوباره
. کندمیخودزندگی

شهیدجانبازانبنیادرسیدگیعدمنظیربسیاريمشکالتنهادنسرپشتازپسسیدحسینسرانجام
دستازرافرزندشوشدهپریشانوآشفتهناگهانی،اتفاقاینوقوعبااست،باردارکهاشکانه. شودمی
.کندمیآغازراسیدحسینهاينوشتهتکمیلمقاومت،وصبوريبااوبعد،مدتی. دهدمی

خواهرفاطمه،باکهاستوانقالبیکردهیلتحصجوانیامیر،. حامدوامیر: داردسنگرهمدوحسینسید
هايسالگذشتبارفتهرفته. استفلجپايدوباايبچهدخترازدواجاینثمرهوکندمیازدواجحسین،سید

استشهرداريرتبۀعالیکارمندکهاو. گیردمیفاصلهجنگ،روزهايهايآرمانازنیزامیرانقالب،وجنگ
ايگذشتهکه(امیرمانندپلیبهخودمقاصدپیشبردبرايکهشودمیمواجهافراديويسازپیشنهادهاییبا

گذشتهجامعۀتفاوتپذیرشوخودباکشمکشمدتیازپسامیر. نیازمندند) داردجبههوانقالبدرفعال
.شودمیتسلیمآمیز،وسوسههايرشوهبرابردرحال،و

زمانیاو. نداردمنفیتفکريشوهرشکاريشرایطمورددر،)سیدحسینخواهر(امیرهمسرفاطمه،
شفايبرايدعانیتباـجمکرانبهرفتنبهانۀبهوکردهازدواجمخفیانهامیرکهشودمیفاجعهعمقمتوجۀ

بهشکستهغروروسرخوردگیبافاطمه. کندمیسپرياشتازههمسربارااشهفتهآخرـمونسدخترشان،
گرداند.بازمیاشخانهبهرااومالی،مسائلدلیلبهمادرامابرد؛میپناهمادرشخانۀ

.باشدخاصیایدئولوژيبهوابستهآگاهانهنویسنده،آنکهبیبپردازد؛انتقاديدیدگاهبااجتماعیمسائلطرحبهآندرکهاسترمانیاجتماعی،انتقاد. رمان1
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هاياردوگاهدراسارتسختیورنجتحملهاسالازپسسیدحسین،دیگرسنگرهمحامدسویی،از
وي،انقالبیهايایدهوهاآرمانباکهکندمیاستشمامراوطنیهوايوشده،آزادها،بعثیشکنجۀوعراق

وبیوهزنیکهاشکانهدوستافسانه،باسیدحسینواشکانهپیشنهادبهحامدپایان،در. داردفاصلههافرسنگ
.کندمیآغازراايتازهزندگیوازدواجاستبیمارفرزنددوداراي

تحلیل شخصیت هاي زن
برزنانمتفاوتومتعددحضور. دبنگرزناننگاهازرادنیاتاداردتالشرمانایندربیگیحسنابراهیم

ومظلومندنحويبهشدهتصویرزنانبسیاري از. دهدمیگواهیداستانروندبرتأثیردرآنانفعالنقش
بهتنهااو. شودمیارائهپشتوانهبیزنانازکهاستاينمونهبارزترین"فاطمه". ظالمآنانرويپیشمردان
شرایط،ترینسختدرکهزنی. استرهاییبهمحکومامیر،دورچندانهنهايگذشتهازبودننمادجرم

عدمتنهایی،بهمحکومبودنبیوهجرمبهنیز"افسانه". نداردرهاییایندرسهمیهیچواستبودهبردبار
.استجامعهمنفینگرشبامواجههومجددازدواج
ازپسحامدزندگیحتی. شودمینهادهارجاووجودبهوداردپویاوفعالحضوريرمان،ایندرزن
ترسیمخودانسانیخطاهايورفتارهابامختلفزنان. رسدمیپیشازبهترآرامشیبهافسانهباازدواج

دركبهراامیرذهنتمامخوداشکبانیزفاطمهمانندمنفعلزنیحتی. شوند( نه به عنوان زن نادان )می
. بیندیشدخوداشتباهبهپیشازبیشکهشودمیسببورساندمیخوداشتباه

آنباپناهبییابیوهزنانکهمسائلی. کندمیروایتراآنانخاصمسائلزنان،ذهنونگاهازراوي
اینانکاملطردسببودارندخودخانوادةباهمسرانتخاببرايزنانکههاییکشمکشومسائل. مواجهند

مادرانـزنانزندگیمسائلارائۀرمانایناصلیهدفالبته. نیز مورد توجه نویسنده استشودمیخانوادهاز
عزیزانروحیوجسمیآزارشاهددارو،فقردربعضاًوالزمامکاناتبدونلحظههرکهاستجانبازانی

.هستندخود
تحولجامعه،هايگرگونیدتأثیرتحترمان،زنهايشخصیتشد،اشارهنیزاینازپیشکهگونههمان

حضورصرفاًنیزگاهیو) اشکانهمانند(شودمیشاملراآنانشخصیتیابعادتمامتحولاینگاهیامااندیافته
.زندمیرقمراانقالبیهايفعالیتدرآنان

. یایرانمتفاوتزنانارائۀدرنویسندهسويازاستتالشیمتفاوت،فرعیهايشخصیتوهاتیپارائۀ
وجامعههايآرمانباهمسومادرانجانبازان،مادرانوهمسرانتنها،بیوةزنانمادي،مشکلباشدهرهازنان

ایرانی هستند.هايچهرهبامتناسبزنانازهایینمونهبرعکس،یا
بازي آخر بانو

1384: اولچاپ
سلیمانیبلقیس: نویسنده
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1هنذسیالجریاناجتماعی،انتقاد: رماننوع
هشتاددهۀتاانقالبهايسالفاصلۀ: زمان
تهرانکرمان،: مکان

رهامیابراهیمسعید،بانو،گل: مهمهايشخصیت
.شخصاول: دیدزاویۀ

خالصه داستان 
هايکتاب. استمطالعهشیفتۀوتشنهبانو،.دارداطرافیانشبامتفاوتکامالًدنیاییروستایی،بانويگل

ازراروستاییسادةدختركمطالعات،همینوانددادهاختصاصخودبهرااودنیايمتمافلسفی،وادبی
اتاقیبانوگلمادريخانهدرروستا،مدرسۀمدیرسعید،زمان،همیندرکند.میدورترودوراطرافشدنیاي
درمرفهزندگیغدغۀدبیگذراندندلیلبهانقالباوایلهمانازکهاو. گذراندمیروزگاروکردهاجاره
. کردایثاروخودسازيبهشروعکرد،میدیناحساسبیچارهوفقیرمردمبهنسبتسرهنگ،پدريمنزل
ازدواجنهایتدرومعلمعنوانبهبرقوآببیروستاییدرحضورکهنه،لباسپوشیدنفقیر،مردمبهکمک

.بودسعیدهايایثاروخودسازيجزونساءامنبهایلشازشدهراندهوسرپناهبیمیانسال،زنیبا
حمایتنیازمندومطالعهتشنۀزیبا،ساده،بانويگلوجوددررازندگیشگمشدهنیمهرفتهرفتهسعید،

دلمیانسالنسايباپسرشازدواجازکهاندیشعاقبتوحسابگرزنیسعید،مادریکبارهحضورامایابد؛می
سعیدمادرحسابگريباوبردهبینازراراهشدرفرزندنساء،. زندمیرقمراايتازهحوادثندارد،خوشی

تهرانبهخواستگاريبراياشخانوادهآوردنمنظوربهوبانوبهازدواجقولباسعید.گرددمیبازایلشبه
گردد.میباز

گلروستايبهمدارسیاستوپرنفوذمرديسعید؛ازخبريگونههیچنبوداززیادمدتیگذشتازپس
دخترباخودسنتیازدواجدررهامیابراهیم. زندمیرقمبانوبرايدیگربرگیتقدیر،بازيوشدهواردبانو

ازپساو. بودنشدهفرزنديصاحبهاسالگذشتازبعدونچشیدهراعشقطعمهیچگاهمرضیه،عمویش،
.شودمیبانوسرشارهوشوزباننیششیفتۀعلمی،کالمیمهیکطیوباهوش،وجوانبانويبامواجهه

وانتخابدهاتازدختريکهخواهدمیاواز) مرضیهبرادر(رهامیصادقحاجدیدار،اینازقبلمدتی
بارهامیکهزمانی. شودجدااواززن،حسابوحقدادنبافرزندشآمدندنیابهازپسوکندازدواجاوبا

نیازاینجایگزینعشق،واقعیطعموبازدمیرنگاوبرايشدنداربچهبهعالقهشود،میروبهروبانوگل

هدفوغرضدلیل،هیچبدونظاهربهرویدادي،همچونراداستانهايشخصیتافکاروادراکاتآن،درنویسندهکهاست. جریان سیال ذهن: رمانی1
وخوابمیاناختالفوشودمیظاهرآنهامنطقیتطابقبهتوجهبیرماننوعایندراحساساتوافکار. کندمیارائههمکناردرترتیبونظمبیخاصی،
.شودمیریختههمدردستوريقواعدوبرداشتهمیانازبیداري
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وپرنفوذصادقسایۀدرهمآنگل،بابودنبهآن،وجودباتواندمیرهامیکهايبهانهتنهااما. شودمی
.استفرزندداشتنبیندیشد،مرضیه

روزبهروزرهامی. کنندمیازدواجودرآمدههمعقدبهآنهابانو،گلرمادبارهامیمالیمعاملۀدرسرانجام
بانوگلصادق،حاج،)آنهافرزند(حنیفآمدندنیابهازپساما. شودمیبانوگلعالقمندوتشنهقبلازبیش

مکاننقلرهامیشود،میآزادبانوکهزمانیکند.میزندانروانهودستگیررااوداده،جلوهانقالبضدرا
رهامیرفتارهايازمنفیاحساسیباویابدنمیحنیف،فرزندش،واوازاثريجستجوهایشدربانووکرده

وي سال ها بعد مدارج عالی تحصیلی را طی کرده و استاد دانشگاه می .دهدمیادامهدانشگاهدرتحصیلبه
شود.

تحلیل شخصیت هاي زن
راشرحاینبهنتایجیتوانمیبانوآخربازيرماندرفرعیهايتیپوصیتشخسایربهکوتاهنگاهیبا
خودایلازکهاستزنی"نساء". نیازمندندمردیکسایۀوحضوربهشدهمطرحفرعیزناناکثرداد:ارائه
هاي مادي پرکار و متکی به خویش( از منظردردمند،زناینباایثاروخودسازيبرايسعیدوشودمیرانده

زناینحضور. استسوادبیوعامزنیاو. معناستپرورنگکمنساءنقش. کندمیازدواجو غیر مادي)
بهآشناییوجودبانساء. بردمیبینازراشهريوکردهتحصیلسعیدزندگیآرامشرفتهرفتهروستایی،

براينهایتدروداشتنخواهدرااستقاللقدرتوشأنهرگزبسیار،کوشیسختوروستاییکارهاي
.گرددمیبازایلشبهباشدزندگیادامۀبهقادراینکه
نویسنده،. شودمیخودرويروبهمهرةارادةوخواستمغلوبنساء،بامشابهسرنوشتیدرنیز"ملیحه"

ارائهراارنددسردرکهافکاريوآنانهايگفتگولحنوروستاییزنانویژهبهوروستامردموضعیت
روپیشحوادثباکشمکشودرگیري. ندارندراحوادثسیلبهخودسپردنجزراهیکهزنانی. دهدمی
.کندمیتعیینروروبهمردمهرةراآنانسرنوشتواستفایدهبی

یرهامهمسررضایتبهتوانمینمونهعنوانبه. داردنمودهاییرمانایندرنیززنبرزنظلموستم
مادر. داشتاشارهاواززناینفرزندانسانیغیرکردندوروروستاییدختريباشوهرشازدواجبراي
ها،شخصیتسایرهايگوییتکوافکاردرودهدمیبروزکهرفتارهاییواعمالدرکهاستزنینیزبانوگل
. کندمیبانیقررادخترشمالی،دالیلبهکهزنی. شودمیمعرفیطماعوعامزنی
مهممادرمبراي: بودگفته. بودگفته. بودکردهبینیپیشبانوقبالً. داشتمرادرخواستیچنینانتظار«

( . »بشهکمسفرشسرازخورنونیهکهاینمهم. کیبا. کنممیعروسیجوريچهمنکهنیست
)108: 1389سلیمانی، بلقیس، بازي آخر بانو، 

روندبردپیشدرحضوربیشترینزناندرنتیجهشده،نگاشتهزنانزمینۀدرانرمواضح است که این
کهگونههماناماکنند؛میایفانویسندهاهدافارائۀدرمؤثروکوتاههایینقشآنان. دارندعهدهبرراداستان
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تنهاشاید. نیستندداستانحوادثدرکنندهتعییننقشیایفايبهقادرکدامهیچشد،گفتهنیزاینازپیش
. استسعیدمادردارد،کوتاهبسیارحضوريحوادث؛برمؤثرنقشیباالبتهوفرعیبسیارتیپیکهقسمتی

. کندمیحکایتقويزنیحضورازاوهايکنشوشودمیمعرفیوارائهسعیدسوياززناینشخصیت
فرزندبردنبینازنیز،وبانوگلباپسرشدواجازبرايمخالفتدراوکنشوزناینحضوربانویسندهاما

.کندمیاشارهزنانبرزنانظلمبهپیشازبیشنساء،
اینازبانومانندزنانیوکنندمیازدواجایثارهدفوتفکربابازي،خالهرمانمانندرمانایندرمردان

. کندمیمطرحراخوداجتماعیانتقادهايمردان،افکارطرحبانویسنده. دارندبیزارياحساستفکرشیوة
نمودایرانجامعۀدرزنانمشکالتنویسنده،تلخانتقاداتبارمانگوشۀگوشهدرگفتبایدنتیجهدر
وضعیتباآشناییونویسندهاهدافبهراخوانندهپیشازبیشحیوان،بهبانوزیرکانۀتشبیهولحن.یابندمی

همبازباشندهمآگاهوکردهتحصیلبانوماننداگرکهزنانی. کندمینزدیکدهخوربازيو مشکالت زنان
را ( نقش اساسی مولد بودن زن)محولهوظایفاقتدار،باکهايجامعه. هستندسنتیجامعۀبرحاکمجبرتابع

.شودمیاشارهبانو،افکارازکوتاهايگوشهبهادامهدر. کندمیطلبآناناز
نوروزمشهديخواست،میاسبکرهیککسیوقتهر. هستمنوروزمشهديمادیانکنممیاحساس«

کاشتهمادیانششکمدرايکرهخان،محمدکهراسبتخمۀازتاجوارونبردمیوداشتبرمیرامادیانش
تابنگوندبرمیوداشتبرمیرامادیانشنوروزمشهديخواست،میقاطرهاایلیاتیازیکیوقتهروشود

.»بزایدباربريقاطرمادیانشپاالنچی،رضامشهدياالغترکۀوتخمازاز
. کندمیمطرحآناناجتماعیهايخواستهوحضورباراگذشتهبهنسبتزنانتحوالتوتغییررمان،این

ردن فرزند) رابودن(به دنیا آومولدصرفدیگرعالی،تحصیالتکردنطیباداستان،محوريزن"بانوگل"
همکناردررامردوزنآنهايآرمانوانقالب. دهدمینشانواکنشجامعههايسنتبرابردروپذیردنمی

درانتظاراتیبینندنمیمخالفجنسباتفاوتیاکنونکهزنانیدرنتیجهکرده،واردمبارزهعرصۀواجتماعبه
خودنقشاستتوانستهخوبیبهنیز"نساء"مانندزنی،"بانوگل"کناردر. کنندمیطلبراخودجایگاهشأن

ادامۀتواناییمردیکسایۀوبا وجود اتکاء به خویش، نامکهزنی. کندایفاگذشتهنسلزنانجایگاهدررا
. بخشیدخواهداوبهرازندگی
ووضعیتکردنتصویرغدغۀدباکهاسترمانیبانوآخربازيرمانگفتتوانمیموارداینتمامبربنا

وافکارلحن،استشدهتالشدرنتیجه. استشدهنگاشتهسنتیجامعۀدرایرانیزنانمشکالت خاص
باشد.متناسبایرانروستاییزنانسایرباآنان،احساسات

خاله بازي
1387: اولچاپ

سلیمانیبلقیس: نویسنده
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روانشناختیاجتماعی،انتقاد: رماننوع
هشتاددهۀتاشصتدهۀهايسالاصلۀف: زمان
)کرمان(گورانتهران،: مکان

حمیراسیما،مسعود،ناهید،: مهمهايشخصیت
شخص.اول: دیدزاویۀ

خالصه داستان
اینبهنوجوانیروزهايآغازازکهاستروستاییوجذابدخترکیتهران،دانشگاهدانشجويناهید،

مسعود،.شودمیواقفبود،نخواهدفرزندداشتنبهقادرگاههیچیجسمانمشکالتدلیلبهکهتلخحقیقت
کوهنورد،دختركاینبهاو،باصحبتیهموآشناییازمدتیگذشتازپسناهید،ايهمدورهوهمکالس

کهدرحالیناهید،مشکلازاطالعازپسمسعود. کندمیازدواجتقاضاياوازوشدهمندعالقهزیباوپروابی
راحتیبهاست،شصتدههروشنفکرانۀهايازدواجوانقالبنسلهايایدئولوژيوشرایطازمتأثربسیار

تکرارراازدواجشدرخواستمصرانهدیگران،باخودتفاوتاثباتذهنیتباوآمدهکنارمشکلیچنینبا
.کنندمیازدواجهمباآنهاناهید،مثبتپاسخبادرنهایت،. کندمی

. شوندمیتبدیل،)مناسبماديشرایطبا(موفقنگارانیروزنامهبهآنهادويهرسال،چندگذشتزاپس
صاحبآنها. رودمیسیمانامبهفقیردخترکیخواستگاريبهثواب،کسبنیتباوناهیدرضایتبامسعود

وشخصیتبهنسبتمتفاوتالًکامدنیاییوانتظاراتبامعمولی،بسیارزنیکهسیمااماشوند؛میفرزنددو
هرگزکهسیما. شودمیناهیدخانۀبهاوپناهومسعوددوريشاهدوباعثرفتهرفتهاست،مسعوداندیشۀ
داشتنبرايرااومسعود،کهتلخاحساساینبااست،نپذیرفتهرادورکامالًوآزاربیهرچندناهید،وجود
بدتريوبدروحیشرایطباروزبهروزسیما. کندمیسپريراخودروزهاياست،کردهانتخابفرزند
.بخشدمیخاتمهاشزندگیتلخکابوسبهخودکشیباسرانجاموشدهمواجه

فرزندانبرايمادرينقشایفايازراناهیدحادثه،ایندربودنمقصراحساسسیما،تلخمرگازپس
وشدهجدامسعودازکهگیردمیتصمیمتهرانازشدندورباناهید. کندمیمحرومسیما،وسالسنکم

.گیردپیشدرراتازهراهی
تحلیل شخصیت هاي زن

بهترسرنوشتیبهیابیدستمنظوربهواوسويازکهتالشیرغمعلیرمان،ایندرزننقشوجایگاه
بلوغازبهرهکمبخش،آرامشیاوآزاردهندهاگرچه»بازيخاله«درزنان. یابدنمیارتقاگیرد،میصورت
سنتیهايخواستهپذیرشبهمجبورودارندقرارردیفیکدردوهرکرده،تحصیلیاواجتماعیـفکري

. دهندمیبروزخودازانفعالیرفتارهاییهاشخصیتایندويهرکهدادنظرگونهاینبتوانشاید. اجتماعند
حسببررمانوااليزن. بدهدنشانآنسازسببرااجتماعشرایطتاداردتالشنویسندهکهرفتارهایی
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خودکشینیزدیگرايهدرماندوکندمیآمادهمقدرسرنوشتپذیرشبرايکودکیازراخودجامعه،شرایط
. گزیندبرمیرا

زنومردهايشخصیتافکاربهدرونیهايگوییتکازبهرهباورمانگفتگوهايتمامدرنویسنده
وضعیتبهخودمختلفانتقادهايهاآناعمالروانشناسانۀواجتماعیدالیلارائۀضمنوکردهرسوخخود

استانتقاديشود،میارائهمسعودمجددازدواجبرايکهدلیلیگفتبتوانشاید. کندمیبیانرازنجایگاهو
تعیینراخودنقشوخود جایگاهموارد،ازسیاريبدرکهزنانی. ایرانیزنانتفکرشیوةبهنویسندهسوياز

اشارهمسعوددرونیهاییگوییتکازهایینمونهبهادامهدر. شوندمیگرفتارناآرامسرنوشتیبهوکنندمی
.شودمی

همدیگريازدواجکهداشتمراامکاناینکردم،ازدواجتوباکهدقیقههمانازچونگرفتم،زنمن«
می. شومنمیتومانعداري،حقوقیوحقآزادي،گفتیمیمنبهمدامرفتارت،وگفتارباتو. مباشداشته
)210: 1387تهران،ققنوس،بازي،خالهسلیمانی،( بلقیس»دانی؟
زنمردیکدومزنکرديمیفکراوایلگفتیمی. ايبودهوضعیتاینمنتظرهمیشهگفتیمیتو«

ازگفتیمی. بشوداتزندگیوارددیگريزنتابوديمنتظربعدهاوشدخواهیمردهزنیادادهطالق
(پیشین: . »کشاندمجددازدواجسمتبهمراکهبودتوآمادگیهمین. ايبودهزندگیاینآمادةسالگینوزده
211(

ازهاآنهايکنشورفتارهاازبسیاريکهاینوجودباوـمنفعلیاوپویاـرماناینزنانگفتتوانمی
راخودمخربیاسازنده؛نقشمتفاوت،اعمالورفتارباهمگیگیرد،مینشأتهاآنمردانرفتاریاوجامعه

راواالتريهايموقعیتتادارندتالشهمگیداستان،زنان. رانندمیپیشراداستانحوادثوکردهایفا
بهتوجهواشارهاما. شودنمیمشاهدهزنانوضعیتردمحسوستغییريگفت،بتوانشاید. کنندتجربه

. استنویسندهتوجهموردهموارهآنان،فکريرشدواجتماعیهايعرصهدرزنانفعالحضور
توانمیکهاستشدهپرداختهبانو،آخربازيرمانباهمسانتقریباًرمانایندر،"زنانخاصمسائل"

زنان (در صورت عدم توانایی زن در این مولدنقشبهجامعهسنتینگاهوزوجیتیچندمانندمسائلی،به
.داشتاشارهبرهه از حیاتش طرد خواهد شد ) 

زنانازدیگرقشرچندتااستتوانستهخوبیبههایششخصیتافکارواحساساتارائۀباسلیمانی
ها،شخصیتگفتگوهايوافکارزمینۀپسدراجتماعیهايایدهوافکارارائۀباوي. بدهدنشانراایرانی
رتبۀومقامرفتنواالوجودبانیزخودکهزنانی. دهدارائهایرانیزنانازواقعیهاییشخصیتتاداردتالش
.کنندمیعملسنتیواندیشندمیسنتیاجتماعی،سطحوعلمی

نتیجه گیري مقایسه اي رمان هاي سه دهه پس از انقالب
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همیناواخردر. استدادهقراروقایعحاشیۀدراماداستان،طرحاصلیعاملرازنان» اغماءدرثریا«ـ
رفتهرفتهنتیجه،در. کنندمیمطرحترمحوريراخودزنهايشخصیت،» فوالددل«و»اروندرودسرود«دهه،

بردپیشدرآنهابیشتریرتأثوزناندرتحولپیشازبیشهفتاد،دهۀبهورودباوشصتدهۀاواخردر
. کنیممیمشاهدهرارمانحوادث

زنانبهراخودجاي، در دهه هاي بعد »اغماءدرثریا«و گه گاه ضعیف خوشگذرانهايشخصیت
. شوندمیزدهمحکمتفاوتیهايمیداندروکردهواگذار»اشکانه«و»پنهاننقش«،»جنگهايسالعشق«

ونیستمستمرحضور،اینالبته. زندمیرقمراداستانحوادثپویا،هايشخصیتنایهايواکنشوهاکنش
.کردخواهیمتجربهرامتفاوتکامالًفضاییووضعیتمقدس،دفاعهايرمانازبرخیدر

برايدلیلیـبودنزنصرفبهـزنهايشخصیتوجود،»دلدادگیدل«مانندهارمانازبعضیدرگاه
ازشدهطلبجایگاهونقشکهاستالزمنیزنکتهاینذکرالبته. استرمانآیندةوگذشتهادثحودادنرخ

تکامل( دهه هشتاد) بهسلیمانیبلقیسهايرماندررفتهرفتهدهه هفتاد)،دلدادگی (دلروجايسوي
طلبسنتیجامعۀزاراخودرشدبامتناسبجایگاهیگذشته،ازگرفتنفاصلهبازنهايشخصیت. رسدمی
.بگذارندنمایشبهراایرانجامعۀتازةفضايتادارندتالشآثار،ایننویسندگاندرواقع. کنندمی

دررامنتخبنویسندگانتالششصت؛دهۀآغازینهايسالازگرفتنفاصلهباايمقایسهرویکردایندر
همچنین. کنیممیمشاهدهجنگازپسونگجانقالب،دورانبامتناسبنیزوموثرهاییشخصیتارائۀ
هاییشخصیتباانددادهاختصاصخودبهراداستاناصلیمحوروماجرازنان،کهآثاريدرگفتتوانمی
.کنندمیهدایتراداستانحوادثروندوداشتهاثرسایرینبربیشوکمکهشویممیروروبهپویا

هاییچهرهوپرداخته،جنگبادرگیرزنانمشکالتومسائلطرحبههفتاد،وشصتدهۀهايرمانـ
نویسندگاندرگیري،ونبردفضايازگرفتنفاصلهباورفتهرفته. دهندمینشانرابرههاینزنانبامتناسب

. کنندمیمطرحاجتماعیانتقاداتطرحبارادیگريمشکالتومسائلمقدس،دفاع
سروداغماء،درثریا. پردازندمیزنانمشکالتنمایشوطرحبهبیشوکممنتخب،هايرمانتمام

وجنگبادرگیرهاییانسانمشکالتازاستکاملیشرحجنگ،هايسالعشقوپنهاننقشاروندرود،
درترمتفاوتمشکالتیبارفتهرفتهجنگ،وانقالبوضعیتارائۀضمنهارماندیگردرکهحالیدرآوارگی؛

زوجیتیچندبیوه،زنانسختازدواجشده،رهازنانوضعیتخرافات،. شویممیروروبهاجتماعیهايینهزم
.استموارداینازهایینمونهصرف،مولدیکنقشدرزنبهجامعهنگاهو

بارمانطولدروکردهمطرحترمحوريراخودرمانزنهايشخصیتزن،نویسندگانگفتتوانمی
بهچندانیاشارةدلدادگی،دلواغماءدرثریا. هستندجامعهمشکالتنمایشپیدراجتماعی،اوهايکوکند

وخرافاتگذرا،نگاهیبانیزجنگهايسالعشقرمان. ندارندایرانجامعۀدرزنانخاصمشکالت
داستان،حوادثاليهالبدرگاهگهنیز»اشکانه. «کندمیبازگووطرحرازنانبسیاريباجامعهبرخورد
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مشکالتطرحبهرماناینواقعدرامادارد؛راشدهرهاوبیوهزنانمجددازدواجوسرنوشتبهگریزي
نیزرایک جانباز قطع نخاعیهمسرمقاومچهرةمیان،ایندروپرداختهجنگازپسرزمندگان،وجانبازان

. کشدمیتصویربهرا
دادنقراربا"آرمینمنیژة". مهاجرزنانمشکالتازملموسبسیاراستیشینمااروندرودسرودبالعکس

»فوالددل«. کندمیبازگومفصالًرابیوهزنانقبالدرجامعهحقیرانۀنگاهسودجو،مرديبرابردرداستانزنان
فراشدنسلیمتبهرااوکهسنتی است. جامعه ايايجامعهبرابردرنویسندهزنیبازگو کننده ي زندگی

جسارتباسلیمانیبلقیسکهایستنکتههماناینونیستاجتماعهايخواستهپذیرشبهقادراو. خواندمی
هايرماندرکهاستنکاتیازخود،بهزنوزنبهمردزن،بهزنظلمارائۀ. استپرداختهآنبهقلمش

دستنتیجهاینبهآثاريچنینخواندنبا. ودشمیمشاهدهپنهاننقشرماننیزوزننویسندگانمنتخب
.استایرانیزنانمشکالتووضعیتکردنمطرحنویسنده،دغدغۀتمامگوییکهیافتخواهیم
محمد ". داشتاشارهنیزپنهاننقشدرزنوضعیتارائۀبهبایدپژوهشاینمنتخبهايرمانمیاندر

مشکالتطرحاست؛کردهبازگومتفاوتايگونهبهراصفیهمانندزنیعواطفواحساس،"محمدعلی
انتقادنکته،همینونداردشخصیتاینبهمنفیاحساسیخواننده،کهاستايگونهبهشده،رهاصفیۀ

در نبود احساس منفی خواننده نسبت به صفیه، به .کندمیبرجستهراشدهرهازنانمشکالتبهنویسنده
مشکالت خاص چنین زنانی پرداخت.راحتی می توان به کنکاش در

ازگرفتنفاصلهبامنتخبهايرمانسایردرزنهايشخصیتکردیم،اشارهازپیشکهطورهمانـ
متناسبجایگاهیخواهانرشد،اینباهمسوویافتهدستبیشتريفکريرشدبهرفتهرفتهانقالب،روزهاي

اشارهایرانیزنانتحولبههارمانتمامیوشدهآغازصتشدهۀهايرماننخستینازتغییراتاین. شدند
هايارزشدرتحول. دهدمینشانغربیهویتیباومتفاوتدنیاییدررامهاجرزناناغماءدرثریا. دارند

نمایشباـدارندراآنارائۀوظیفۀمهاجرانکهـگذشتههايباريوبندبیازایرانیزنانشدندوروجامعه
. شودمیپرداخته"ثریا"مانندخصیتیش

آگاهانهویافتهعقالنیرشد»پنهاننقش«و»جنگهايسالعشق«در»اروندرودسرود«خطاکاردختران
راهبهمعتقدبسیاردخترانی. یابدمیادامهنیزاشکانهدرکهآنچه. گیرندمیقرارجنگوانقالبمسیردر

شرافتیبه»اشکانه«درودارندایرانیزناناستقامتوصبرشایستۀاعمالیوررفتاانتخاب،کهخودانتخابی
ازبرخورداروکردهتحصیلمحوري،هايشخصیترازنانرفته،رفتهنویسندگان. یابندمیدستناپذیروصف

.دهندمیارائهواالاجتماعیموقعیت
ازبسیاريمایۀدستدارند،خودعواطفبامادرانکههاییکشمکشوانقالبیزنانروحیاتدرتغییر

عاطفی،دلبستگیازفارغکهکشدمیتصویربهرامبارزمادريروداروندسرود. استمقدسدفاعهايرمان
درپرستارزنانحضورنمایشبا»فوالددل«و»جنگهايسالعشق. «کندمیایفاراخودهدایتگرانۀنقش
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کناردرفداکارانهکههمسرانیارائۀبا»اشکانه«نسل،دوزناندرتفاوتنمایشاب»پنهاننقش«نبرد،میدان
تغییرزنانهايخواستهکردنمطرحبا»بازيخاله«و»بانوآخربازي«،»دلدادگیدل«یابند،میحضورجانبازان

.اندپرداختهدورهاینتحوالتازهاییگوشهبههمگییافته،
درثریا«مادران. پردازندمیکردهتحصیلزنانارائۀبهنویسندگانهفتاد،دهۀدروشصتدهۀاواخردر

خودفداکاريشهیدمادروهمسرجایگاهدرورسندمیصبوريوارشادمقامبه»اروندرودسرود«در»اغما
زنانیبه»جنگهايسالعشق«و»پنهاننقش«،»فوالددل«هايرماندرزنانهمین. دهندمینشانرا

عملوبیندیشندجنگ،وانقالبروزهايتحوالتباهمسوتادارندتالشوشوندمیمبدلکردهتحصیل
. شویممیمواجهآنهاسويازنیزتفریطوافراطازحاکیرفتارهاییوکنشانتخاب،باگاهیهرچند،. کنند
درایرانیزنانهمیشگیحضور،»شکانها«رمان. رسدمیجنگوانقالبازپسروزهايبهنوبتآنازپس
شفافبسیارراشدهمتحولزنجسورچهرةدهه،دوایننویسندگان. رساندمیاثباتبهرارزمندگانکنار
همگیتقریباًکهدهندمیارائهراهاییشخصیتهشتاددهۀهايرمانگفتتوانمیسیرایندر. دهندمیارائه

هايسنتبندبهراآنانکهاستجامعهاینحالواندگرفتهفاصلهگذشتهايهتفریطوافراطجهالت،از
.کشدمیخود

نگاهازتقریباًتحصیالت،واجتماعیفکري،مذهبی،رشدزمینۀدرزنانتغییرارائۀگفتبایدنتیجهدر
هايسالعشق«سنرگهمان»اروندرودسرود«سلیمۀ. استنماندهدوردههسههرنویسندگانازیکهیچ

واالترینبهرااجتماعدرخودحضوروکردهتکمیلراخودتغییراتکهاست»بازيخاله«ناهیدو»جنگ
.اندرساندهحد

تادارندتالشحیطه،ایننویسندگانگفتتوانمیپژوهشایندرشدهارائهمواردسایربهنگاهیباـ
ازشدندورباانقالبنویسندة. دهندنشانبرههایندرراآناننقشوحضورانقالبی،زنانچهرةارائۀبا

ومحیطبهحقیرهايمحیطوهاخیابانازرازنجامعه،ارزشیتحوالتهمپايوهمسووارداتی،هايارزش
درزنانحضور. دهدارائهراایرانینجیبهايزنبامتناسبايچهرهتاداردتالشوکشاندهخانوادهمحفل

.هدایتگروواالبسیارنیزگاهواستثباتیبیوتشتتعاملگاهخانواده،
فرزندشکهپردازندمیمادريچهرةبههاداستانازبسیاريمادرانه،هايانبوه چهرهحجممیاندر
وعجزسراسروانفعالیرفتاريفرزندایننبوددرمادرواسترسیدهشهادتبهخداراهدرخواهانهآرمان

ويفکريرشدازدورترهافرسنگواستعاجزفرزندهايفعالیتدركازمادر. نمایاندمیخودازراالبه
درثریا«کاظم،سیدمادروحمیدمادرمانندهاییشخصیت و تیپ با»جنگسالهايعشق. «استگرفتهقرار

. هستنددیدگاهاینهاينمونهازفرنگیس،ارائۀبا»اغماء
عاجزانهتنهانهسلیمه،. شویممیروروبهداستاناینزنفاحشتفاوتبا»اروندرودسرود«در وقابلمدر
شدگفتهکهگونههمان. دهدنشانرافرزندشعملارزشخوداعمالباتاداردتالشبلکهکندنمیرفتار
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متفاوتهايموقعیتدرراشدهولمتحایرانیزنانبامتناسبهاییچهرهتادارندتالشنویسندگاناینهمۀ
نگاشتهجنگروزهايآخریندراینکهبهتوجهبااروندرودسرودماننداثريگفتبتوانشایداما. دهندارائه
.استدادهنشانراسرزمیناینفداکارمادرانوزنانازترمتناسبايچهرهاستشده

ونقشايعدهنمایانند،میچهرهخانوادهوماعیاجتوقایعهوايوحالدرزنانکهآثاريمجموعدر
عشقفوالد،دلاروندرود،سرودهايرماندر. کنندمیکسبفعالايچهرهنیزايعدهبازدارنده،ايچهره
گاهوخانوادهاجتماع،درسازندهحضوريونقشزنانبازي؛خالهوبانوآخربازياشکانه،جنگ،هايسال

ارائهبازدارندههاییچهرهبازيخالهازقسمتیودلدادگیدلرماندرومقابلدر.ندکنمیایفاسیاست
نتیجهدروشدهمردهايفعالیتازمانعآنان،خودمحوريواجتماعیهايمسئولیتدركعدمکهشودمی

. شودمیمطرحایرانیزنانازجاهلالبتهومخربچهرهایی
بههایش،شخصیتتربیتیمحیطواجتماعیبومی،شرایطحسببرخودآثاردرنویسندههرنتیجهدر
. دهدمیارائهمتفاوتهايموقعیتدرراآنانونگردمیجامعهوخانوادهمحیطدرایرانیزنانچهرةونقش
مقدسدفاعحیطۀنویسندگاننظرمدهموارهایرانی،یافتۀتغییرمادرانوزنانکهاستاینمسلمنکتۀ

.اندپرداختهآل،ایدهشرایطخواستارویافتهتغییرزناناینازمتفاوتیاقشارارائۀبهکدامهرواندودهب
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انگیز سعديفتنۀ دل
١دکتر محمود مهرآوران

استادیار دانشگاه قم
مهدي قاسمی
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه قم

چکیده
توان نامدار زبان و ادب فارسی را از دیدگاههاي گوناگون زبانی و معنایی میآثار شاعران و سخنوران
اي از هنرمندي آنان را نشان داد. استاد سخن، سعدي در مجموعۀ آثارش هم در بررسی کرد و هربار گوشه

ز گیري انظیر است و هم در بهرهدست و کمکارگیري زبان فارسی به صورت فصیح و بلیغ معماري چیرهبه
دهد ها و ترکیبات نشان میها، بسی تواناست. کاربرد فراوان برخی از واژهمعانی متفاوت و گاهی پرشمار واژه

دهد. که سخنور با نگاهی ویژه، آن را چون مصالحی در دست گرفته و هرگونه که بخواهد به آن شکل می
معانی گوناگون و در صورتهاي زبانی است که در» فتنه«هاي پربسامد در سخن سعدي، کلمۀ یکی از این واژه

است. البته این واژه بارمعنایی سنگین و هیبت انگیزي را در ارتباط با موضوع خود دارد اما متعدد کاربردیافته
کار دادن دلبریها و سحرانگیزیهایی بهسعدي از این امر براي بیان عظمت و شأن و شوکت معشوق و نشان

کند و حاصلی جز پریشانی اقلیم درون و مملکت دل و آشفتگی هاي دلدادگان میبرد که دلبرجادوگر با دلمی
قراري وجود عاشقان ندارد. در این مقاله واژة فتنه و کاربرد آن در آیات قرآن و احادیث و معانی و بی

این انگیزي دهد که در مجموع غلبه با دلاست. نتیجۀ کار نشان میگوناگون آن در آثار سعدي بررسی شده
معنی در شعر سعدي بویژه در غزلیات اوست.

انگیزي، عاشق، معشوق.سعدي، فتنه، دلبري، دلها: کلیدواژه
مقدمه

شعر سعدي سخن جان ودل است. سخنی است پرعاطفه، شوق انگیز، دلنشین و زبان حال انسان که شاعر 
است. ري را به خوبی بازتاب دادهتوانا و سخنور چیره دست شیراز، عواطف انسانی و ویژگیهاي خدادادي بش

است که مانند معماري ها و ترکیبها همچون مصالحی مرغوب، شاعر را بر آن داشتهدر این میان انتخاب واژه
ذوفنون بهترین ابزار و مصالح را برگزیند تا در معماري سخن خویش بهتر و بیشتر به واقعیت و بزرگ نمایی 

د و شعرش را چنان دلپسند و دلنشین سازد که امروز پس از گذشت هفت شاعرانۀ آن در وجود انسان بپرداز
ها در شعر و سخن گوید. یکی از این واژهقرن احساس کنیم که سعدي در کنار ما و به زبان روز ما سخن می

است که در معانی گوناگون و اغلب مثبت نقشی مؤثر در بیان و تصاویر شاعرانۀ سعدي » فتنه«سعدي، واژة 

mehravaran72m@yahoo.comنویسندة مسئول 1
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هاي دیگر بیان کننده و نشان دهندة است.این واژه چه به صورت مفرد و چه در ترکیب با واژهکردهایفا
دهد و گاهی نیز صفات، حاالت و حرکاتی است که شاعر بیشتر در سخن عاشقانه و در معنی مثبت نشان می

ست به معانی لفظی این کلمه است. در این مقاله، نخکارگرفتهدر بوستان و گلستان، در معنی مرسوم و منفی به
پردازیم و سپس معانی و مفاهیم گوناگون آن را در سخن سعدي بررسی و نیز معانی آن در قرآن و حدیث می

می کنیم. کلیات سعدي، گسترة پژوهش ما در بارة واژة فتنه و ترکیبات و معانی آن است. 
معانی فتنه-الف

کردن، عذاب، آزمودن، گمراه«ده و معانی گوناگونی دارد. از جملهاین واژه، از زبان عربی به زبان فارسی آم
». محنت، فریفته، مفتون، دیوانگی، آشوب، اختالف مردم در آراء و در آنچه میان ایشان واقع شود از قتال

). طبعاً این معانی متناسب با کارکرد آن در موقعیتهاي گوناگون است. در سخن 14969: 1373(دهخدا، 
شود.و شاعران زبان و ادب فارسی بویژه در آثار سعدي بیشترِ این معانی دیده مینویسندگان

واژة فتنه در قرآن -ب
در قرآن کریم در چندین آیه این کلمه و مشتقات فعلی آن، به کار رفته و در بیشترِ کاربردها، معانی 

شود.نزدیک به هم از آن دریافت می
شود؛ مثالً در آیۀ کلمه، معناي شرك و در نتیجه فتنۀ شرك دریافت میالف) در تعدادي از آیات، از این 

واقْتُلُوهم حیثُ ثَقفْتُموهم وأَخْرِجوهم منْ حیثُ أَخْرَجوکُم والْفتْنَۀُ أَشَد منَ الْقَتْلِ «سورة بقره می فرماید: 191
که اغلب » حتَّى یقَاتلُوکُم فیه فَإِن قَاتَلُوکُم فَاقْتُلُوهم کَذَلک جزَاء الْکَافرِینَوالَ تُقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرَامِ

از همین سوره می فرماید: ﴾193﴿اند. نیز در آیۀمترجمان و مفسران فتنه را در این آیه، به شرك تعبیر کرده
اي این برخی از ترجمه». الدینُ للّه فَإِنِ انتَهواْ فَالَ عدوانَ إِالَّ علَى الظَّالمینَوقَاتلُوهم حتَّى الَ تَکُونَ فتْنَۀٌ ویکُونَ«

است:آیه به این شکل ارائه شده
اى نباشد و دین مخصوص خدا شود پس اگر دست برداشتند تجاوز فوالدوند: با آنان بجنگید تا دیگر فتنه

.جز بر ستمکاران روا نیست
: و با آنها پیکار کنید تا فتنه (و بت پرستی، و سلب آزادي از مردم،) باقی نماند و دین، رازيشیمکارم

زیرا) تعدي جز ؛مخصوص خدا گردد. پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند، (مزاحم آنها نشوید
بر ستمکاران روا نیست.

د و دین فقط دین الهى باشد، و چون دست خرمشاهی: و با آنان چندان نبرد کنید که فتنه شرك باقى نمان
.بداشتند، ستم نباید کرد مگر بر ستمگران

براي معنی ». ثُم لَم تَکُن فتْنَتُهم إِالَّ أَن قَالُواْ واللّه ربنَا ما کُنَّا مشْرِکینَ«می خوانیم:23سوره أنعام آیه ب) در 
انی معذرت، آزمون، جواب شرك و عاقبت شرك احتمال داده و فتنه در این آیه نیز عالوه بر معنی شرك، مع
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به خداوندي که پروردگار ماست «گویند: سپس پاسخ و عذر آنها، چیزي جز این نیست که می«است:بیان شده
ترجمۀ مکارم شیرازي).»( سوگند که ما مشرك نبودیم

داوند ، پروردگارمان سوگند سپس عذر و پاسخشان ( در آخرت ) جز این نیست که خواهند گفت: به خ«
).آیت اهللا مشکینی(ترجمۀ.»که ما هرگز مشرك نبودیم

و قاتلُوهم حتَّى ال تَکُونَ فتْنَۀٌ و «است:نیز منظور از فتنه ، فتنۀ شرك دانسته شده39در سوره انفال آیۀ 
و با آنها پیکار کنید ، تا فتنه [ شرك و سلب آزادي »: «یعملُونَ بصیرٌیکُونَ الدینُ کُلُّه للَّه فَإِنِ انْتَهوا فَإِنَّ اللَّه بِما

] برچیده شود ، و دین ( و پرستش ) همه مخصوص خدا باشد و اگر آنها ( از راه شرك و فساد بازگردند و 
ترجمۀ».(استدهند بینپذیرد ) خدا به آنچه انجام میاز اعمال نادرست ) خودداري کنند ، ( خداوند آنها را می

).آیت اهللا مکارم شیرازي
شود؛ ج) در برخی دیگر از آیات، از این واژه یا مشتقات فعلی آن، معنی آزمون و امتحان دانسته می

ن بیننَا وکَذَلک فَتَنَّا بعضَهم بِبعضٍ لِّیقُولواْ أَهـؤُالء منَّ اللّه علَیهِم م«است: فرموده53چنانکه در سورة انعام آیۀ 
و این چنین بعضی از آنان را به بعضی دیگر آزمودیم، تا سرانجام بگویند آیا ».أَلَیس اللّه بِأَعلَم بِالشَّاکرِینَ

] است، آیا خداوند خود به احوال اینانند که خداوند از میان همه ما فقط بر آنان منت نهاده [و نعمت داده
جمۀ مکارم شیرازي).( ترتر نیست؟سپاسگزاران آگاه

أَوالَ یرَونَ أَنَّهم یفْتَنُونَ فی کُلِّ عامٍ مرَّةً أَو مرَّتَینِ ثُم الَ یتُوبونَ والَ «است:فرموده126همچنین در سورة توبه 
یند، و باز توبه آبینند که در هر سال یک بار یا دو بار در معرض آزمون و ابتال در میآیا نمی».هم یذَّکَّرُونَ

.(ترجمه مکارم شیرازي).گیرندکنند و پند نمینمی
ا تَجعلُوا «َخداوند می فرماید:63د) از معانی دیگر فتنه در قرآن، بلیه و عذاب است. مثالً در سورة نور 

سلَّلُونَ منکُم لواذًا فَلْیحذَرِ الَّذینَ یخَالفُونَ عنْ دعاء الرَّسولِ بینَکُم کَدعاء بعضکُم بعضًا قَد یعلَم اللَّه الَّذینَ یتَ
یمأَل ذَابع مهیبصی تْنَۀٌ أَوف مهیبأَن تُص رِهدعوت و خواندن پیامبر را ( به سوي هر امر دینی و دنیوي ) ».أَم

مدهید ( و آن را بی اهمیت تلقّی میان خودتان همانند دعوت و خواندن برخی از شما برخی دیگر را قرار
نکنید ) ، همانا خداوند کسانی را که ( پس از دعوت پیامبر ، از مجلس او ) در پناه و سایه یکدیگر آهسته از 

پیچند باید بر حذر باشند از اینکه شناسد ، پس کسانی که از فرمان او سرمیشوند میمیان مردم بیرون می
. ( ترجمۀ آیت اهللا مشکینی).ا عذابی دردناك ( در آخرت ) به آنها برسدي ( در دنیا ) یاگرفتاري

واتَّقُواْ فتْنَۀً الَّ تُصیبنَّ الَّذینَ ظَلَمواْ منکُم خَآصۀً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شَدید «می خوانیم: 25در سورة انفال ایۀ 
کاران شما نمی رسد ( بلکه همه را فرا خواهد گرفت چرا که اي بپرهیزید که تنها به ستمو از فتنه»الْعقَاب

.(ترجمۀ مکارم شیرازي).دیگران سکوت اختیار کردند. ) و بدانید خداوند کیفر شدید دارد
شود. چنانکه در ه) معنی وسیلۀ آزمایش، معنی دیگري است که در برخی آیات نورانی قرآن دیده می

شبیه این معنی باز ».اجرٌ عظیملَمواْ أَنَّما أَموالُکُم وأَوالَدکُم فتْنَۀٌ وأَنَّ اللّه عندهواع«است:آمده28سورة انفال آیۀ
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».  إِنَّما أَموالُکُم وأَولَادکُم فتْنَۀٌ واللَّه عنده أَجرٌ عظیم«استشود که فرمودهدیده می15در سورة تغابن  
اموال و فرزندانتان فقط «اند.ژة فتنه را در این آیه نیز به معنی وسیلۀ آزمون و آزمایش گرفتهمترجمان قرآن وا

(ترجمه مکارم شیرازي).». وسیله آزمایش شما هستند و خداست که پاداش عظیم نزد اوست
فتنه در احادیث-پ 

مل آن و نتایج بروز آن در احادیث روایت شده از معصومان علیهم السالم نیز در باب انواع فتنه، عوا
است. حضرت امیر مؤمنان، علی (ع) در نهج البالغه با توجه به اوضاع و حوادث اي رسیدهسخنان حکیمانه

اي. معنی اند و دیگر بزرگان خاندان نبوي نیز هریک به گونهاي از این امر هشدار دادهزمانشان به گونه
شود.ها بیشتر دیده میاجتماعی فتنه در این فرموده

همانطور که سازد دوستی دنیا و دنیاپرستی است.از عواملی که زمینه پیدایش فتنه را در جامعه فراهم می
، 9میزان الحکمه ، ج(. عشق به دنیا بزرگترین فتنه است.»نیا اعظم فتنهبالدلهالو«فرمایند:امیرالمومنین (ع) می

).38ص
زبان یاد ۀثر است عاملی است که امیر المومنین (ع) از آن به فتنعامل دیگري که در پیدایش فتنه بسیار مو

فتنه زبان بسیار شدیدتر و برنده تر از ضربه  »:یفب السرِن ضَملسان اشدالۀُفتن: «می فرمایندومی کنند 
ایی را ). اما از آنچه متناسب با موضوع این نوشتار است، نمونه31، ص 9مستدرك الوسائل، ج (شمشیر است.

تقدیم می کنیم. 
ثالثٌ فاتنات : الشَّعرُ الحسنُ ، والوجه الحسنُ ، «:اندفرمودهآله و سلّمعلیه و اهللا پیامبر خدا صلى

به نقل 44129کنز العمال : (انگیز است : موى زیبا ، روى زیبا و صداى زیبا ..سه چیز فتنه»والصوت الحسنُ
الفتنۀ «اند:نقل شده که فرمودهآله و سلّمعلیه و اهللا صلى). نیزاز رسول اکرم440: هلحکممنتخب میزان ااز

).2/66نائمۀ لعن اهللا من أیقظها. (الجامع الصغیر، 
ا سه چیز است: زن دوستی که آن فتنه« امام علی (ع) در فرمایشی انواع فتنه را اینگونه معرفی می فرمایند:

رابخواري که آن دام شیطان است و عشق به درهم و دینار که آن تیر شیطان است. شمشیر شیطان است و ش
مند نگردد و کسی که مشروبات را دوست داشته باشد، کسی که عشق به زنان داشته باشد از زندگی اش بهره

ص 73جبحار االنوار ». ( بهشت بر او حرام گردد و کسی که عشق به درهم و دینار داشته باشد بندة دنیاست
140(

فتنه در سخن سعدي -ت
است. در گلستان نیز چندین بار این کلمه سعدي دراشعار خود معانی گوناگونی را از این واژه اراده کرده

است. این معانی گاهی بسیار نزدیک به هم هستند. در اینجا با به کار رفته و شاعر مفاهیمی را با آن بیان کرده
اي پیرامون آن در سخن سعدي، معانی و مفاهیم گوناگون واژة فتنه و ترکیبات نهتوجه به ابیات نمونه و قری

دهدهیم.آن را نشان می
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آشوب و فساد–1
شود. این در برخی از کاربردها بویژه در بوستان و گلستان، از این کلمه، معنی آشوب و فساد فهمیده می

سیبهایی اجتماعی را که ناشی از یک عمل یا گفتار گیرد و آآشوب و فساد از جانب فرد یا گروهی صورت می
فساد انگیز است، به بار می آورد. چنانکه مصلحت و حکمت ایجاب می کند که در جایی باید سکوت کرد، 

اند: دروغی خردمندان گفته«اما کسی به قصدي نادرست سخن راست و درستی برزبان می آورد در حالی که:
). البته سعدي به صورت مبالغه آمیز دروغ مصلحتی 58: 1369(سعدي، ». انگیزمصلحت آمیز به از راستی فتنه

است اما در روایتی انگیز ترجیح داده و در اهمیت مراقبت بر نگفتن سخن نا به جا چنین گفتهرا بر راست فتنه
است : سخن راستگویی در سه چیز ناپسند«است: هشدار داده شدهانگیزصدق فتنهاز رسول خدا بر پرهیز از

. »خبري که شخص دهدتکذیبهمسرش به چیزي که او راناخوش آیدوة سخن گفتن با مرد دربار،چینی
).9,ص71بحاراالنوار,ج(

است:اي زیر نیز همین معنی منفی اما در کارکردها و موقعیتهاي گوناگون بیان شدهدر نمونه
گوید:فساد برمی انگیزد؛ در این مورد سعدي مینشیند و گاهی فردي غریب، با ورود به شهري آرام نمی

)44: 1372غریبی که پرفتنه باشد سرش                          میازار و بیرون کن از کشورش   (سعدي، 
و اگر در برابر دشمنی پرقدرت توان مقابلۀ ظاهري نبود:

)73: 1372فتنه بست  (سعدي، چو نتوان عدو را به قوت شکست                   به نعمت بباید درِ 
رفتار دربارة افراد فساد انگیزي که به هرجا بروند آنجا را به فساد آلوده می کنند:

)162: 1372سیه چال و مرد اندرو بسته پاي                     به از فتنه از جاي بردن به جاي   (سعدي، 
اما این نه آن آشوب و فسادي است که فردي را شود، گاهی معنی آشوب و فساد از واژة فتنه فهمیده می

اي را دستخوش حوادث ناهنجار کند؛ بلکه آشوبی است که در نهاد عاشق یا از نظر اعتقادي، گمراه یا جامعه
شود که این امر خود از ویژگیهاي عشق است. در این موارد شاعر براي بیان عظمت وجود و عاشقان برپا می

می خواند. ابیات نمونه زیر این معنی را می رساند:» فتنه«ا کار چنین معشوقی او ر
دریغا بوسه چندي بر زنخدان دل آویزتانگیزت چه دلها بردي اي ساقی به ساق فتنه

).332، 1388(سعدي،
پدر که چون تو جگرگوشه از خدا می خواست        خبر نداشت که دیگر چه فتنه می زاید 
).419: 1388(سعدي،

).556(همان،نظر نگه ندارد                بس فتنه که با سر دل آردچشمی که
انگیز است:و چنین معشوقی حرکات و اشاراتش خود برآشوبنده و فتنه

انگیزت جهان از فتنه و آشوب یک چندي برآسودي    اگر نه روي شهرآشوب و چشم فتنه
).1388:333(سعدي،
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دل به فتنۀ معشوق سپرد و باکی نداشت:اي، بایدو در برابر هر فتنه
).403: 1388رضاي دوست به دست آر و دیگران بگذار      هزار فتنه چه غم باشد ار برانگیزند (سعدي،

توان دید؛ چنانکه فخرالدین عراقی شور انگیزي عشق، مضمونی است که در هر سرودة عاشقانه می
است که:             سروده

جان ما در بوتۀ سودا نهاد.نهاد ما نهاد    عشق شوري در 

جنگ، ویرانی–2
شود، جنگ و ویرانی است. جنگهایی که ناروا و ناحق بر قوم و معنی دیگري که از واژة فتنه دریافت می

گردد، خود یک فتنۀ بزرگ است. سعدي در ستایششود و منجر به خرابی و ویرانی میمردمی تحمیل می
اي در سرزمینی یا براي مقابله با دشمنی که سري پرفساد دارد این واژه را به ممدوح خویش یا در بیان واقعه

کار می برد.
در معنی جنگ و ویرانی و آرزوي دوري از آن:

).1369:25یا رب زباد فتنه نگهدار خاك پارس       چندانکه خاك را بود و باد را بقا(سعدي،
).154: 1369(سعدي، اي فرا رفتنداي در شام                   هر کس از گوشهوقتی افتاد فتنه

و در تأکید مدیریت جنگ و چگونگی مدارا با دشمن:
)73: 1372چو نتوان عدو را به قوت شکست      به نعمت بباید در فتنه بست (سعدي، 

گوید:و خطاب به معشوق و ایهام در نوع جنگی که ممکن است پیش بیاید می
گر جهان فتنه گیرد از چپ و راست        و آتش و صعقه پیش و پس باشد

).710: 1388اي کس را                  چه پریشانیت ز کس باشد ( سعدي، تو پریشان نکرده
جدل و دعوا–3

ن مجادله و گفتگوي همراه با پرخاش و دعوا معنی دیگري است که شاعر و سخنور چیره دست شیراز آ
است؛ زیرا مجادالت از روي خشم یا ناخرسندیهاي بین افراد در روابط فردي، را با واژة فتنه بیان کرده
تواند منشأ یک فتنه و آشوب در جامعه یا در محیطهاي کوچکتر و محدودتر شود. خانوادگی و اجتماعی می

مدرس در مجادالت علمی یا در گیرد یا بین چند ها یا میان زن و شوهر صورت میاین پرخاشها و مجادله
ایی را از زبان سعدي بخوانیم.هاي برخورد افراد در جامعه. نمونهمناسبات و صحنه

نارضایتی درون خانواده، فساد انگیز و فتنه خیز است:
).151: 1369بس فتنه و جنگ   از آن سرا برخیزد ( سعدي، زن کز برِ مرد بی رضا برخیزد    

جنگ و فتنه خاست چنان     که سر به شحنه و قاضی کشید و سعدي گفت ...میان شوهر و زن
).153: 1369(سعدي،
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انگیز است:نحوة مباحثۀ علمی، پرخاشها، پاسخها و فریادها گاهی شبیه جنگ و فتنه
).119: 1372(سعدي، به ال و نعم کرده گردن درازگشادند برهم در فتنه باز                

و معشوق و صفات اوعشق –4
قراري و اي بزرگ، آشوبی فراگیر، پریشانی احوال و در مجموع فضایی پر از بیواژة فتنه معموالً حادثه

امنی را به ذهن متبادر می کند. اما سعدي این ویژگیها را در وصف معشوق و کردار و صفات او به حس نا
شمارد. چراکه وجود معشوق، درون عاشق را تنه میدهداند و حرکات او را فکار می برد و او را فتنه می

آشوبد و حرکات سحرانگیز و عشوة مهرانگیز او بینندة دلباخته را بی قرار و پریشان احوال می کند. برمی
زیبایی معشوق براي ایجاد آشوب در نهاد عاشقان کافی است تا چه رسد به اینکه او روي و موي خویش را 

شد و آتش بی قراري را در وجود آنان شعله ور سازد. این همه نابسامانی و پراکندگی نیز به رخ دلدادگان بک
تواند بازتاب اي بهتر از فتنه میو تالطم روحی را و این همه اغتشاش درون و سرگردانی برون را چه واژه

دهد و بزرگی کار را بنماید.
ه از دیدار او یا از کردار او برمی خیزد، در بیتهاي نمونۀ زیر سعدي براي بیان عظمت معشوق و آشوبی ک

واژة فتنه را مناسب می بیند :
).55: 1372چه می خسبی اي فتنۀ روزگار              بیا و می لعل نوشین بیار  ( سعدي، 

).424: 1388در عهد شاه عادل اگر فتنه نادر است       این چشم مست و فتنۀ خونخوار بنگرید (سعدي، 
).374: 1388در زمین به پا شد               از روي چو ماه آسمانت (سعدي، بس فتنه که

).372: 1388دیگر نتوانستم از فتنه حذرکردن            زآنگه که در افتادم با قامت فتّانت  (سعدي، 
و چه زیبا ظاهر شدن چهرة معشوق بر باالي بام را ترسیم می کند:

).404: 1388سر به دیوار سرایی می زند (سعدي، اي بر بام باشد تا یکی   فتنه
وجود معشوق در اقلیم شاعر به بزرگی یک فتنه است:

).414: 1388نرود (سعدي، تا تو منظور پدید آمدي اي فتنۀ پارس      هیچ دل نیست که دنبال نظر می
).515: 1388تو فتنه از که زادي؟  (سعدي، ا بزاید نماید در روزگار حسنت      بس فتنهایدون که می

در مجموعۀ صفات دلبرانه فتنه نیز چشمگیر است:
).526: 1388اي جگرخواري (سعدي، اي  دل آشوبی         هنروري عجبی طرفهستمگري شغبی فتنه

معشوق اگر می خواهد ببیند آشوب و فتنه چیست:
).515:  1388جویی نقابی درفکن(سعدي، میصعقه می خواهی حجابی در گذار          فتنه 

توان آن را فتنه خواند:هر حرکت و رفتار و اشارة معشوق چنان اثرگذار است که می
تویی در عهد ما گرهست در شیراز فتّانی برد دلها    چه فتنه است اینکه در چشمت به غارت می

).544: 1388(سعدي، 
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).550: 1388درداده ز فتنه تاب در موي (سعدي، آورده ز غمزه سحر در چشم           
توان بر آن نهاد:و اگر کسی این حالتها را داشته باشد چه نامی می

).329: 1388فتنه باشد شاهدي شمعی به دست      سرگران از خواب و سرمست از شراب (سعدي، 
گذرد ن جان میگذرد    وآن چه تیري است که در جوشکیست آن فتنه که با تیر و کمان می

).383: 1388(سعدي، 
).548: 1388اي که به چشمان ترك مست      تاراج عقل مردم هشیار می کنی (سعدي، تو خود چه فتنه

یکی از راههاي پیشگیري از بروز فتنۀ معشوق و نیاشوبیدن درون پر جوش عاشقان چشم پوشیدن از 
روي دلبر است؛ اما:

).372: 1388کردن       زانگه که درافتادم با قامت فتّانت (سعدي، دیگر نتوانستم از فتنه حذر
).373نظر به روي تو صاحب دلی نیندازد       که بیدلش نکند چشمهاي فتانت (همان، 

و حتی عقل نیز زمام کار را به دیده و دل می سپارد:
).387: 1388ا شد (سعدي، عقل را گفتم از این پس به سالمت بنشین  گفت خاموش که این فتنه دگر پید

).511: 1388اي فتنۀ نوخاسته از عالم قدرت     غایب مشو از دیده که در دل بنشستی (سعدي، 
آشفتگی و پریشانی ناشی از عشق- 5

هرگونه آشوب، نابسامانی، آشفتگی و به هم ریختگی منشأ و باعثی دارد که در جامعه و در صحنۀ 
هاي ناشی از تالطم عشق و ست. اما آشفتگی درون و بی قراريتحوالت اجتماعی عواملش مشخص ا

توان نشان داد. اي چون فتنه میدلباختن به محبوبی زیبارو نیز چنان زلزله خیز است که مهابت آن را با کلمه
اما در اینجا این واژه نه تنها منفور نیست که محبوب است. این فتنه ناشی از غروري است که معشوق از 

آفۀُ الجمالِ الخُیالء: آفت زیبایی «اند: خود دارد؛ چنانکه در روایتی از رسول اهللا (ص) آمده که فرمودهزیبایی
است:انگیز شده). این غرور فتنه59ص 77بحار ج ».( غرور است

).330: 1388توان انداخت(سعدي، چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت     که یکدم از تو نظر نمی
).374: 1388تنه که در زمین به پا شد                     از روي چو ماه آسمانت (سعدي، بس ف

اي جهانگیر:اي بس بزرگ است و خود فتنهآفرینش معشوق حادثه
).375: 1388که درِ فتنه بر جهان بگشاد (سعدي، تا چه کرد آنکه نقش روي تو بست      

و هر نگاه او :
).402: 1388اي برانگیزند (سعدي، کز خواب صبح برخیزند     هزار فتنه به هرگوشهدو چشم مست تو 

تواند به در هر فتنه کسانی دست دارند و خاموشی آنها، آرامش را می آورد ولی عاشق این حالش را نمی
اختیار عقل بسپارد و خود را نگه دارد:

). 467: 1388رار ندارم که دیده از تو بپوشم(سعدي، مگر تو روي بپوشی و فتنه بازنشانی           که من ق



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7574

و هر طرف که می بینی از معشوق اثري است:
).484: 1388سر کوي ماهرویان همه روز فتنه باشد       ز معربدان و مستان و معاشران و رندان (سعدي، 

و پیش از این در ابیات دیگر خواندیم که حرکات شیرین معشوق چه می کند:
که چه شیرین حرکاتی و چه مطبوع کالمی انگیزي و خون ریزي و خلقی نگرانت  فتنه

).539: 1388(سعدي، 
است از فتنۀ چشم خوشت       ترسم که آشوب خوشت برهم زند شیراز راشیراز پر غوغا شده

).323: 1388(سعدي، 
).335: 1388است        (سعدي، اي آتش خرمن عزیزان                        بنشین که هزار فتنه برخ

سعدي در باب عشق در بوستان و در مقایسۀ عشق ظاهر و عشق معنوي واال به تأثیر عشق دل اشاره کرده 
است:کند گفتهو در بارة آثاري که عشق به همنوع و دلدادگی ظاهري ایجاد می

).101: 1372. ( سعدي، انگیز و فرمانرواست ..چو عشقی که بنیاد آن بر هواست     چنین فتنه
و عاشق حتی پس از عمري دل از معشوق نکنده و غوغاي درونش ساکن نشده:

هاست هنوز بتا تو روي ز من برمتاب و دستم گیر        که در سرم ز تو آشوب و فتنه
).589: 1388(سعدي، 

عاشق و مفتون–6
بروز عشق شده یا حالت شیفتگی و مفتون سعدي در بسیاري از اشعار بویژه در غزلها آنچه را که باعث 

توان گفت عشق در نطر بیان می کند. می» فتنه«شدگی عاشقگردیده و در یک کالم وجود عاشق را نیز با کلمۀ 
سعدي یک منظومه است که ستارگان درخشانی دارد. در این منظومه وجود عاشق و حاالت او نیز همان 

و گویی بدون هر یک، این منظومه دیدنی نیست. هر کالم و هر درخشندگیِ وجود و حضور معشوق را دارد
رفتاري که رو به معشوق داشته باشد فتنه و آشوبنده است:

).614: 1388فتنۀ شاهد و سودا زدة باد بهار                   عاشق نغمۀ مرغان سحر بازآمد (سعدي، 
قامت دلپذیرش طبع و خوست اش ابرو و چشم   نادرش باال وشاهدش دیدار و گفتن فتنه

).352: 1388(سعدي، 
چشمها و نگاههاي معشوق خونریز و قتّال است و کسی را در این کار یاراي برابري با او نیست:

).382: 1388جز چشم تو که فتنۀ قتّال عالم است        صد شیخ و زاهد از سر راه خدا که برد؟ (سعدي، 
واب مغلوب و مفتون وجود پرفتنۀ معشوقند:عاشقان چه در بیداري و چه در خ

).100:  1372به بیداري اش فتنه بر خد و خال           به خواب اندرش پاي بند خیال (سعدي، 
در کالم سعدي به طورکلی عشق یک فتنۀ دل انگیز است خواه این عشق رو به باال و آفریدگار باشد و 

گمنام چنین حالی دارند:چه جانب دلبران خداآفریده؛ چنانکه عارفان
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). 101: 1372چنان فتنه بر حسن صورت نگار                که با حسن صورت ندارند کار ( سعدي، 
اي است که مملکت وجود هر عاشقی را به هم می ریزد:شیفتگی در عشق فتنه

).590: 1388(سعدي، دم به دم در دلم آید که دم کفر زنم           تا به جان فتنۀ آن طرة کافر کیشم
اند:بزرگان این عرصه از اینکه چشمی مفتون نباشد پرهیز داده

).76: 1370از گوهر اشک غرق خون باد (حافظ، چشمی که نه فتنۀ تو باشد           
ام بر زلف و باالي تو اي بدر منیر        قامت است آن یا قیامت  عنبر است آن یا عبیر فتنه

).1388:430(سعدي، 
تنها عاشق، شیفتۀ وجود معشوق نیست بلکه معشوق خود نیز مفتون خویش و بی اعتنا به دلدادگان است:

).519: 1388من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم   تو چنان فتنۀ خویشی که زما بی خبري(سعدي، 
).520: 1388تري (سعدي، از بس که فتنه شوم بر رفتنت نه عجب        برخویشتن تو ز ما صدبار فتنه 

اند:  در شعر شاعران دیگر نیز همین مضمون به فراوانی درپیش چشم می آید؛ چنانکه سرآمدانی گفته
)398: 1373ما را نگاه در تو تو را اندر آینه (خاقانی،ما فتنه بر توایم و تو فتنه بر آینه     

ایهام و دوگانگی معنی–7
هاست که با هنرهاي زبانی سخن، کارکردهاي دوگانه یا چندگانۀ معنایی واژهاز زیباییهاي معنوي شعر و

شناسیم. سعدي در بسیاري از اشعار، گویی چنان شیفتۀ بیان احوال عاشقی است که اصطالح ایهام آن را می
ژه را تواند از دل انگیزي و قدرت جادوگري معشوق که با لفظ فتنه از آن یاد می کند بگذرد و این وانمی

دهدهد که هم معنا و مقصود لفظی و اجتماعی ناهنجار آن را نشان بدهد و هم از چنان در سخن خود جا می
سویی معنی مثبت و مورد عالقۀ خود را برساند. ابیات زیر شاهدي است بر این نکته:  

).1372:54کس از فتنه در پارس دیگر نشان               نبیند مگر قامت مهوشان (سعدي، 
در بیت ذکرشده، فتنه هم به معنی آشوب و غوغا در فارس است وهم به معنی شوري که دیدار قامت 

زیبارویان در دل برمی انگیزد. بیتهاي زیر نیز همین گونه ایهام دارد:
).371: 1388فتنه در پارس برنمی خیزد                          مگر از چشمهاي فتانت (سعدي، 

توان چاره کرد:شوداما فتنۀ شیفتگی را نمیفسادي در زمان حکمرانی ممدوح دیده نمیهیچ آشوب و
).438: 1388نماند فتنه در ایام شاه جز سعدي       که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش (سعدي، 

لبته دل هیچ کس آشوب ناشی از فتنۀ جنگ و نزاع را دوست ندارد ولی دیدار یار خود یک فتنه است و ا
انگیز. این ایهام معنی را در این ابیات می بینیم:

).418: 1388امیدوار تو جمعی که روي بنمایی              اگر چه فتنه نشاید که روي بنماید(سعدي، 
: 1388ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار      فتنه در آفاق نیست جز خم ابروي دوست (سعدي، 

358(
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ا دوست داشتنی و غنیمت شمردنی به شکلی پنهان و خفته وجود دارد اما برخی از فتنهفتنه در هر زمان 
است. دوگانگی این موضوع را در بیت زیر می بینیم: 

). 434: 1388یک شب که دوست فتنۀ خفته است زینهار       بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس (سعدي، 
توان دید:لدادگان نیز همین دوپهلویی معنایی را میو در سخن نیش دار و از سر ناز دلبران به د

).521: 1388گفت           عاقل از فتنه می کند حذري (سعدي، می خرامید و زیر لب می
شوراند نامطلوب است و خفتنش نعمت اما وجود عاشق، اي که در جامعه زندگی عادي مردم را میفتنه

خود در فتنۀ شیفتگی است و نمی خوابد:
). 55: 1372نگه کرد شوریده از خواب و گفت       مرا فتنه خوانی و گویی مخفت؟ (سعدي، 

گوید که ایهامی لطیف و ظریف را در بیت زیر می بینیم که هم چشم معشوق فتنه است و هم شاعر می
دهدید که بیدار باشد:فتنه حتی در خواب هم نمی

).525: 1388ه فتنه ندیدي به خواب بیداري (سعدي، دو چشم مست تو برداشت رسم هشیاري     وگرن
تصویرسازي-8

هنر شاعر بیش از هرجا، هنگامی بروز می کند که سخن خویش را با بهره گیري از فنون هنري به صورتی 
بنماید که تصویري زیبا در چشم خواننده بنشیند. این تجسم و برجستگی را که با کارکرد استعاره و تشبیه و 

گوییم. سخن سعدي را سهل و ممتنع گیرد، تصویرسازي میدیگر ابزارهاي بالغی صورت میتلمیح و
شود ولی در مقام عمل و بیان آن از جانب کسی دیگر اند چون در نگاه نخست، بسیار ساده دیده میشمرده

وز بسی مشکل است. تصویرسازي یکی از ابزارهایی است که شاعر این ویژگی سخن خود را در آن بر
ها و ترکیبات سعدي مشمول هنر تصویر سازي قرار است و واژة فتنه نیز همچون بسیاري دیگر از واژهداده

شد اما در این بخش ایی از تصویرهاي سعدي دیده میاست. در ابیاتی که پیش از این خواندیم نمونهگرفته
ایی را فقط با همین دیدگاه بررسی می کنیم.نمونه

چنان است که آتش با شعله ور شدن در جایی چنان می کند: –در معنی اجتماعی آن –آثار منفی فتنه
).146: 1369(سعدي، » تا مگر آتش فتنه که هنوز اندك است به آب تدبیر فرونشانیم.« ... 

وجود ظالم، در سوزندگی و ویرانی چون فتنه است و بهتر که خوابیده باشد:
).67گفتم این فتنه است خوابش برده به (همان: ظالمی را خفته دیدم نیمروز   

شود چه بالیی بر سر  خمی باردار می آید؛ تصویر این رویداد و در یک شلوغی و غوغا که با فتنه بیان می
را ببینیم: 

).122: 1372خم آبستن خمر نه ماهه بود                     در آن فتنه دختر بینداخت زود  (سعدي، 
توان او را فتنه معموالً بیدار و در خرابکاري و آشوبندگی است و اگر چنین نباشد که فتنه نیست؛ پس نمی

در حال خواب دید:
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).55: 1372نگه کرد شوریده از خواب و گفت              مرا فتنه خوانی و گویی مخفت (سعدي، 
تنه چون دزدي دستگیر شده و دستش بسته شده و  در برخی زمانها و به تدبیر برخی حاکمان چه زیبا ف

است؛ چنانکه سعدي در سایۀ آرامش زمان خود و در وصف فرو خوابیده و آرامش و امنیت به ارمغان آمده
گوید:ممدوح خویش می

).611: 1388به روزگار تو ایام دست فتنه ببست            به یمن تو در اقبال بر جهان بگشاد (سعدي، 
).616: 1388فتنه چنان کرده بود دندان تیز          کز این دیار نه فرخ و نه آشیان ماند (سعدي، وگرنه 

ا و کارگشایی بندگان:و چه کسی بهتر و تواناتر از پروردگار براي خاموشی فتنه
).644: 1388کف نیاز به حق برگشاي و همت بند          که دست فتنه ببندد خداي کارگشاي (سعدي، 

ها را به سنگباران تشبیه کرده و منظرة درگیري را مجسم در تصویري دیگر شاعر آمدن پی در پی فتنه
است:ساخته و در راه معشوق جان را نیز باخته

).501: 1388گر سنگ فتنه بارد فرق منش سپرکن         ور تیر طعنه آید جان منش نشانه(سعدي، 
ن و رفتار و چشم و ابرو و زلفش همه مایۀ فتنه و اصالً خود همانگونه که پیشتر دیدیم معشوق و سخ

ثالثٌ «:اندفرمودهآله و سلّمعلیه و اهللا پیامبر خدا صلىاند. پیش از این در قسمت احادیث خواندیم که فتنه
: موى زیبا ، روى زیبا و انگیز است.سه چیز فتنه»فاتنات : الشَّعرُ الحسنُ ، والوجه الحسنُ ، والصوت الحسنُ

). معشوق و دلبر نیز مغرور این سه 440منتخب میزان الحکمۀ : به نقل از44129کنز العمال : (صداى زیبا .
حسن است. پس دلبري او با زلفهاي بلند و پریشان، دلهاي دلدادگان را می آشوبد و پریشان می کند و مگر 

فتنه غیر از این است:
: 1388انگیزي چو زلفت سر به رعنایی کشد (سعدي، ت دم به شیرینی زند    فتنهشهدریزي چون دهان

394.(
نگاهی به باال و بر سر بام می اندازیم و نگاهی به پشت در؛ کیست؟ :

).404: 1388اي بر بام باشد تا یکی                       سر به دیوار سرایی می زند(سعدي، فتنه
نفتنۀ زمان وآخر زما–9

امنیت و آسایش از نعمتهاي بزرگ است که در پناه آن انسان و جامعه به رشد و شکوفایی و تعالی می 
رسند و نبود آن اظطراب و تشویش و آشفتگی را در پی دارد. در سرزمین ما در گذشته که البته مانند امروز 

هد آرامش و امنیت بوده و یکپارچه و با حاکمیت واحد و اصطالحاً همراه با وحدت ملی نبوده گاهی شا
است که از جانب ایی نزاع و درگیري و غارت و در یک کلمه فتنه را به خود دیدهگاهی در گوشه یا گوشه

است. در مجموع از کتابهاي تاریخ و شدهراهزنان و غارتگران یا اقوام بیگانه و خونریز بر جامعه تحمیل می
است که به آن فتنۀ زمان یا زمانه گفته اي آشوبی بودهه در هر دورهشود کبیان شاعران و سخنوران دریافت می

گوید:  است. حال ببینیم سعدي در این باره چه میشده
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).545: 1388هیچ دورانی بی فتنه نگویند که بود     تو بدین حسن مگر فتنۀ این دورانی (سعدي، 
اي؛ پس هیچگاه و در معشوق خود یک فتنهاي هم که نباشد تو ايگوید هیچ فتنهدر این بیت شاعر می

اي نیست که فتنه نباشد.هیچ دوره
).549: 1388بنشین که فغان از ما برخاست در ایامت    بس فتنه که برخیزد هرجا که تو بنشینی(سعدي، 

نامد که گروه گروه مجنون را به دنبال می کشاند:انگیزترین فرد میشاعر، معشوق مخاطب را فتنه
).354: 1388اند   وین فتنه برنخاست  که در روزگار اوست  (سعدي، عهد لیلی این همه مجنون نبودهدر

انگیزي است:بی وفایی صفت همیشگی چنین دلبر فتنه
).591: 1388وفا را به عهد تو دشمن گرفتم      چو دیدم مرا  فتنه  تو بی وفایی (سعدي، 

ا فتنه می خواند:شاعر نیز در شیفتگی به معشوق خود ر
).373: 1388من فتنه زمانم و آن دوستان که داري      بی شک نگاه دارند  از فتنۀ زمانت(سعدي، 

نامند که با خود در اعتقاد جامعۀ اسالمی، واپسین زمان پیش از قیامت و نفخ صور را آخرالزمان می
اي گروهی از عوام و هاست. در هر دورهو فتنها بروزرویدادهاي وحشتناكایی دارد؛ یکی از این نشانهنشانه

اند که اکنون دورة پنداشتهخواص با دیدن برخی نامالیمات سخت و ناهنجاریهاي اخالقی و اجتماعی می
اند. دهدادها که در روایات به آن اشاره شده تطبیق میاي موجود را با برخی نشانهآخرالزمان است و نشانه

خ و معارف اسالمی نیز هم با نگاه به جامعۀ پیرامون خود و هم در مضمون پردازیها و شاعران آگاه به تاری
اند و چه مضمونی از این بهتر که شاعر با بهره گیري از این تصویر سازیهاي خویش از این باور  استفاده کرده

بداند:اعتقاد و این اصطالح، معشوق دل انگیز را با بزرگنمایی بسیار همان فتنۀ آخرالزمان
)543: 1388تو فتنۀ آخرالزمانی(سعدي، چشمان تو سحر اولینند     

).585: 1388چشم تو طلسم جاودان است      یا فتنۀ آخر الزمان است(سعدي، 
ا را استقبال می کنند:کنند، عاشقان برخی فتنهمیا فراربرخالف آنکه مردم از فتنه

).693: 1388به تمناي تو در حسرت رستاخیزیم(سعدي، مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما  
در شعر شاعران صاحب اندیشه و نامداران عرصۀ سخن این مضمون از موتیفهاي بسیار پربسامد است از 

جمله:
).218: 1370از آن زمان که فتنۀ چشمت به من رسید         ایمن زشرّ فتنۀ آخر زمان شدم(حافظ، 

).64: 1370اي که دامن آخر زمان گرفت(حافظ، آستین فشان         زین فتنهخواهم شدن به کوي مغان
).149: 1370آري چه کنم دولت دور قمري بود(حافظ، از چنگ منش اختر بد مهر به در برد    

).341دامن آخر زمان دارد غبار حادثه     آستین بر دامن آخر زمان خواهم فشاند ( سلمان ساوجی، :
در یک سنت ادبی و براي بیان عظمت و هیبت دل انگیز معشوق او را فتنه خوانده و فتنۀ آخرزمان شعرا 

اند: گفتهمی
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).1337:73در وجه دفع فتنۀ آخر زمان نهاد(ظهیر فاریابی،جاوید زي که دولت ملک تو را قضا    
).1332:74عبید زاکانی، آتش غوغاي عشق چون بنشستی نشست     فتنۀ آخرزمان خاست چو برخاستی(

خفتن و بیداري فتنه–10
اند: الفتنۀ نائمۀ لعن اهللا من در برخی از منابع روایی از قول پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرموده

اي آشوب و فتنه در توان چنین دانست که عوامل و زمینه).بنا بر این روایت می2/66أیقظها(الجامع الصغیر، 
جود دارد و برخی کارها و گفتارها سبب بروز و پیدایی آن و سربرآوردن آن از زیر خاکستر هر زمان بالقوه و

نشیند. در شود و با تدبیر و کاردانی دانایان فرو میاي گوناگون حادث میشود. این فتنه در زمینهخاموشی می
ن پردازي عاشقانه به خفتن، اشعار و گفتار سعدي در این باره و با توجه به معناي اجتماعی آن و نیز سخ

است. برخاستن و بنشستن فتنه اشاره شده
در معنی بروز فتنه در اجتماع:

).60: 1369سعدي، »(پس هریکی را از اطراف بالد و حصه معین کرد تا فتنه بنشست و نزاع برخاست.«...
).1372:55در ایام سلطان روشن نفس              نبیند دگر فتنه بیدار کس(سعدي، 

پرهیز از نشستن با اسباب آشوب و بیدارکنندگان فتنه:
).162: 1372از آن همنشین تا توانی گریز          که مرفتنۀ خفته را گفت خیز( سعدي، 

اما سعدي بسیار دوست دارد که این واژه را در ارتباط با آشوبهاي دلبرانه به کار ببرد؛ چنانکه:
).425: 1388است و هزار فتنه بیدار (سعدي، خفتهبرخیز که چشمهاي مستت      

انگیزت اگرنه روي شهرآشوب و چشم فتنهجهان از فتنه و آشوب یک چندي براسودي      
).333: 1388(سعدي، 

و پیداست که این دلبر در هر حال فتنه است:
: 1388چو برخاست قیامت برخاست(سعدي، دي زمانی به تکلف برِ سعدي بنشست     فتنه بنشست 

337.(
).335: 1388اي آتش خرمن عزیزان                       بنشین که هزار فتنه برخاست (سعدي، 

و طرفه آنکه باید این فتنه را قدر دانست:
).434: 1388یک شب که دوست فتنۀ خفته ست زینهار    بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس(سعدي، 

دوگانگی زیبایی که فتنه هم باید خفته باشد و هم بیداري اش مطلوب است:چه 
). 55: 1372مرا فتنه خوانی و گویی مخفت(سعدي، نگه کرد شوریده از خواب و گفت    

است که چشمان معشوق خود فتنه است:و بارها گفته
).525: 1388داري (سعدي، دو چشم مست تو برداشت رسم هشیاري   وگرنه فتنه ندیدي به خواب بی

و برخاستن فتنه گاهی اینگونه است:
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).402: 1388اي برانگیزند(سعدي، دو چشم مست تو کز خواب صبح برخیزند    هزار فتنه به هر گوشه
در  برخاستن فتنه بیش از هر چیز و هر کس مهم آن دلبري است که کسب رضایتش آرزوي دلداده است:

: 1388دیگران بگذار       هزار فتنه چه غم باشد ار برانگیزند (سعدي، رضاي دوست به دست آر و
403.(

: 1388تا دل به تو پیوستم راه همه دربستم               جایی که تو بنشینی بس فتنه که برخیزد(سعدي، 
386.(

).397: 1388هرساعتی این فتنۀ نوخاسته از جاي                برخیزد و خلقی متحیر بنشاند (سعدي، 
: 1388بنشین یک نفس اي فتنه که برخاست قیامت      فتنه نادر بنشیند چو تو در حال قیامی (سعدي، 

539.(
اي از شود؛ تضاد و تناسب نمونهبا نشست و برخاست این فتنه زیبایی لفظی و بیانی نیز در کالم ایجاد می

این آراستگی است:
).333: 1388ها که بخیزد میان اهل نشست (سعدي، چه فتنهاگر تو سرو خرامان ز پاي ننشینی  

).441: 1388بنشین که هزار فتنه برخاست                  از حلقۀ عارفان مدهوش(سعدي، 
).336: 1388دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست        از خانه برون آمد و بازار بیاراست (سعدي، 

).563: 1388هر جا که نشست خاست غوغا (سعدي، دارد             کان فتنه که روي خوب
بال و غم–11

شود، بال و غم است.  این بال و غم نیز یا ناشی از معناي دیگري که از این واژه در اشعار سعدي دیده می
دلها ایجاد نامالیمات و حوادث زمانه است یا غمی است که دلبران با بالي چشم و زلف خود در سرزمین 

اند. همچون معانی پیشین، مصداقهاي تغزلی این معنی بیش از معانی طبیعی و اجتماعی آن است.کرده
در معنی بالي ناشی از دعوا:

).156: 1372یکی فتنه دید از طرف برشکست                  یکی در میان آمد و سر شکست  (سعدي، 
).657: 1388بر بامها ز گریۀ خون ناودان برفت (سعدي، باران فتنه بر در و دیوار کس نبود     

اما گویا سعدي را طاقت آن نیست که از این کلمه معانی ناپسند بخواهد:
: 1388توان انداخت (سعدي، چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت   که یکدم از  تو نظر بر نمی

330.(
: 1388فتنه بنشست چو برخاست قیامت برخاست (سعدي، دي زمانی به تکلف بر سعدي بنشست 

337.(
این فتنه بی نظیر است:

).336: 1388دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست      از خانه برون آمد و بازار بیاراست(سعدي، 
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عقل را نیز در این مهلکه تدبیري نیست:
: 1388ه این فتنه دگر پیدا شد (سعدي، عقل را گفتم از این پس به سالمت بنشین   گفت خاموش ک

387.(
چرا؟ زیرا:

).473: 1388روي تو بر پشت زمین خلق را              موجب فتنه است و فتور اي صنم  (سعدي، 
چه صفات دیگري دارد؟ :

).539: 1388آفت مجلس و میدان و هالك زن و مردي   فتنۀ خانه و بازار و بالي در و بامی (سعدي، 
کسی باعث پیدایی این فتنه شده است؟:چه 

).375: 1388تا چه کرد آنکه نقش روي تو بست      که درِ فتنه بر جهان بگشاد (سعدي، 
تلمیح–12

شیراز با اشاره به حوادث یا وضعیت زمانۀ خاصی که در اصطالح آن را تلمیح گاهی در کالم سخنور نامی
اي می بینیم که به داستان پیامبري و رویدادهاي ت. چنانکه در نمونهاسمی خوانیم از این واژه استفاده شده

کرده و با مقایسۀ فتنۀ سامري و کاري که چشم سحرانگیز محبوب می کند و زمانۀ حضرت موسی(ع) اشاره
گوید: نیز معجزة زندگی بخش حضرت مسیح(ع) همه را در وجود معشوق می بیند و می

).411: 1388یز      نفس عیسوي اش در لب شکّر خا بود (سعدي، فتنۀ سامري اش در نظر شورانگ
و با اشاره به آرامش زمان خود و تدبیر فرمانروایان فارس که آن اقلیم را از گزند حوادث هولناك از جمله 

گوید:  حمله و غارت مغولها نگه داشته بودند می
).221: 1372شور آرامگاه (سعدي، گر از فتنه آید کسی در پناه              ندارد جز این ک

نتیجه
توان یافت؛ اما ها در هر سخن و کالمی امري طبیعی است؛ چون هیچ نوشتۀ بی تکراري را نمیتکرار واژه

ها در یک یا چند مجموعه، نشان دهندة توجه بیشتر شاعر یا نویسنده به آن یا فراوانی تکرار برخی از واژه
هاي تازه با آن واژه است.در مجموع تکرار و چشمگیري اي یا معنی آفرینیاژهکارکرد بالغی و سبکی چنان و

هاي پربسامد درآثار است. یکی از واژههاي خاص، از ویژگیهاي متفاوت یک شعر یا نوشتهواژه یا واژه
بال و سعدي، واژة به ظاهر نامطلوب فتنه است. فتنه در قرآن کریم به معانی گوناگون از جمله: شرك، آزمون،

است. در شعر سعدي عذاب و در روایات عالوه بر آنها به معنی حوادث و آشوبها و نزاع و دعوا نیز آمده
بیشتر این معانی غیر از معنی شرك که خاص قرآن است و معنی آزمون در دیگر معانی به کار رفته است. 

گلستان و بوستان در معنی اجتماعی شاعر بیش از هر معنی به آشوب و پریشانی توجه کرده و در آثاري چون 
و بسیار بیش از آن در اشعار تغزلی در معنی معشوق، کردار و صفات او و نیز عاشق و شیفتگی او به معشوق 

توانسته آن معشوقی را که سعدي وصف کرده و حرکات نمی» فتنه«اي مانند است. گویا هیچ واژهبه کار برده



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7582

زش وصف کند و در دل خواستاران سخنش بیاراید. تکرار این واژه در هاي دل انگیپریشان کننده و عشوه
شعر سعدي از مختصات سبکی اوست این ویژگی تا حدودي در اشعار تغزلی در آثار شاعران دیگر هم دیده 

انگیز سعدي بنامیم. شود اما این همه تأکید و تکرار باعث شده که آن را فتنۀ دلمی
کتابنامه:

)، قم نشر اسوه.1388جمۀ آیت اهللا مکارم شیرازي،(قرآن کریم، تر-
.مرکزطبع ونشرقرآن جمهوري اسالمی ایران)،1380قرآن کریم، ترجمۀ آیت اهللا مشکینی(-
)،  انتشارات دوستان.1390الدین خرمشاهی،(قرآن کریم، ترجمۀ بهاء-
و معارف اسالمی.)، دفتر مطالعات تاریخ 1373قرآن کریم، ترجمۀ محمد مهدي فوالدوند، (-
محمد باقر مجلسی، تحقیق و تعلیق: سید جواد علوي، ناشر: دارالکتب اسالمیۀ، )،1362(بحار االنوار، -
.تهران
)، دیوان اشعار براساس تصحیح غنی و قزوینی، تهران، انتشارات پژوهش.1370حافظ شیرازي، (-
ین سجادي، تهران، انتشارات زوار.)، دیوان اشعار، به تصحیح ضیاء الد1373خاقانی شروانی،(-
نامه، تهران انتشارات علمی فرهنگی، چاپ بیستم.)، حافظ1391الدین، (خرمشاهی، بهاء-
نامه، انتشارات دانشگاه تهران.)، لغت1373اکبر، (دهخدا، علی-

)، گلستان، به تصحیح غالمحسین یوسفی، اتنشارات خوارزمی.1369سعدي،(
وستان، به تصحیح غالمحسین یوسفی، اتنشارات خوارزمی.)، ب1372، (------
)، کلیات سعدي، تهران، انتشارات ماهرنگ.1388، (-------
بیروت، دارالفکر.جامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر،)، 1401(سیوطی،عبدالرحمن بن ابی بکر،-
)، میزان الحکمه، 1377شهري، محمد، (محمدي ري-
)، منتخب میزان الحکمه، قم، انتشارات دارالحدیث.1387ي، محمد،(محمدي ري شهر-
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هاي تصویري در شعر صائب تبریزيهاله
(در دو حوزة بیان و بدیع)

1دکتر ایرج مهرکی

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
2منصوره بصیرپور

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
چکیده

هاي شاعر حول عنصري واحد اي از تداعیهاله هاي تصویري را که شبکههدف مقاله حاضر آن است تا
هاي تصویري در شعر او در دو حوزة بیان و بدیع است، در شعر صائب نشان دهد؛ به این ترتیب که هاله

آید؛ که نمایانگر هاي دور و نزدیک در یک تصویر عینی به نمایش در میشود و از طریق آن تداعیترسیم می
وا و پیام سازنده تصاویر است. دلیل عمدة این خصیصه در  شعر سبک هندي یه طور اعم و در شعر محت

صائب به طور اخص، شرایط ادبی آن روزگار است. شاعر سبک هندي براي یافتن مضامین و معانی غریب و 
یش، یعنی ارائه بیگانه، یک عنصر را تنها یک بار و از یک زاویه نمی نگرد، بلکه براي رسیدن به هدف خو

هاي خویش سوق می دهد و آمیخته با معنی و مضمون جدید و نا آشنا، هر عنصر را بارها به مرکز تداعی
رنگ خیال خویش و در چهار چوب صور خیال شعري، با تصویري جدید عرضه می کند. به این ترتیب 

هاي تصویري ز آن با عنوان هالهها حول یک عنصر واحد ( موتیف ) شکل می گیرد که ااي از تداعیمجموعه
شود.یاد می

هاي تصویري.تصاویرشعرصائب، موتیف، هالهها:کلیدواژه
مقدمه

ومجاز(زبانقلمرودوازکه-) واقعگرا(زبانیمجازي،-تصویرنوعدومیانازصائبشعرتصویرهاي
کشفحاصل«مجازيصویرهايتزیرازبانی،نهاستمجازيتصویرهاينوعازشوند،میحاصل) حقیقت

در.)52: 1385(فتوحی، ...» ندارندهمباارتباطیظاهربهکهاستامرچندیادومیانپیوندایجادیارابطه
و ذهنخیالازآنهاست،گرفتنقرارهمدر کنارحاصلآنچهامادارند،خارجیواقعیتهاواژهتصویرها،این

کهاستنشینیهممحورایندروکندمیبرقرارارتباطنامربوطعنصردومیانوکندمیتراوشآنگویندة
ناسازواقعیتدومیانخیالیرابطهازکهاستسومیامر«کند؛ و این همانمیدركراگویندههدفمخاطب

راانسانیخیالووشعورعاطفه«کهاستخیالیتصویريآمده،دستبهتصویر(همان) و.» استشدهمتولد
وقدرتو)54(همان : .»استشدهدمیدهخیالیتصویراست که درايزندهروحدارد وخودبردوش

1 .I.mehr41@gmail.com
2  .mbasirpour@yahoo.com
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در- شاعروجودياحساسات-»زندهروح«اینتزریقازناشیدارندمخاطبدرتصویرهاکهتأثیري
ر دیوان شمار این عناصر واحد دشوند.است، تصویرهایی که حول عنصري واحد جمع میشاعرمخلوقات

توان این گونه بیان صائب بسیار فراوان است. به نحوي که در یک طبقه بندي،  خاستگاه این عناصر را می
گیرد، که شامل الف ) هایی را دربرمیعناصر برگرفته از طبیعت (طبیعت در شعر صائب زیرمجموعه-1: 1کرد

) عناصر برگرفته ازاصفهان ( محل عناصر دریایی و متعلقات آن ب) عناصر صحرایی و متعلقات آن ج 
سیاسی ( اجتماع ، سیاست، مذهب، –عناصر برگرفته ازشرایط اجتماعی -2باشد. ) پرورش صائب) می

عناصر برگرفته از فرهنگ و هنر -4عناصر برگرفته از اقتصاد -3باورهاي عامیانه و طب سنتی ، زبان عامیانه)
شوند و اصر مذکور، در ذهن و خیال شاعر بارها و بارها تکرار میعناصر سپاهی و لشکري. هر کدام از عن-5

کند، بلکه بخشند. به این صورت که هر عنصر، تنها یک تصویر را منتقل نمیتصاویر ذهنی شاعر را جهت می
نگرد ؛ هاي شعر خویش تنها از جهت واژگانی نمیگیرد. صائب به بن مایهدست مایۀ تصاویر مختلف قرار می

بار عاطفی، احساسی و داللی « روابط و کاربردهاي عناصر نیز براي او حائز اهمیت است؛ یعنی تنها بلکه 
کند، بلکه به جهت امکاناتی که واژه براي ایجاد تناسب با کلمه نیست که آن را به صفحۀ ذهن شاعر متبادر می

حسن » ( را به کار گیردشود که شاعر آن کلمه کلمات دیگر یا خلق مضمون و تصویر دارد، موجب می
اي نیست که منعکس کنندة تصاویر ) به عنوان مثال،  آیینه براي او تنها آیینه96پورآالشتی، طرز تازه : ص 

گیرد و او از  پیوند میان آب و آینه ، صیقل و آیینه، طوطی و است. آینه در مرکز تصاویر خیالی او جاي می
گوید کندر و آیینه ، زنگار و آیینه ، حیرت و آیینه و شبنم و آیینه و  ... میآیینه، زانو و آیینه، نفس و آیینه، اس

:
جز به خاکستر تن نیست صفاکاري هست هر آینه را صیقل دیگر صائب

7/5246دل
ت گر زنگ را فرو خورد آینه آینه اسغم را اگر برون ندهد سینه آینه است

1/1999
هزار طوطی شیرین زبان شود ي سینه را دهی پروازاگر تو آینه

11/582پیدا 
ي زانو غنچه شو، روي در آینهمنه آینه بر زانو چو زنان گرمردي

6/4667بگذار 
پیش آن آینه رخسار نباید دم ستگرچه جان بخش بود همچو مسیحا نف

و...12/3386زد
و یا در مورد عنصر پروانه، تصاویري را در رابطه با پیوند میان پروانه و شمع و پروانه و مهتاب و پروانه و 

کند.سمندر و ....اشاره می
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ه از خاکستر پروانه رخسارش جال گیرد تمناي ترحم دارم از شمع جهانسوزي                        ک
7/2970

کند                         آتشین رویی کز او بال سمندر در دست و پا میي بیتا چه با پروانه
2/1390گرفت

تسلی کی دل پروانه را مهتاب آید فریب پختگان دادن    ز هر خامی نمی
..و.4/3005سازد؟ می

و یا کاغذ به عنوان عنصري فرهنگی، انواعی دارد(؛ انواع کاغذها شامل : کاغذ توتیا، کاغذ چرب، کاغذ 
سوزن زده، کاغذ باد ، کاغذ دورو، کاغذ ابري، گل کاغذ، کاغذ شرار آمیز، کاغذ نم دیده ) که با توجه به نوع 

شود.  آنها، تصاویر در حول آن ترسیم  می
1/3378گل کاغذ ز بهاران چه طراوت گیرد؟چه لذت گیرد؟زاهد خشک زمیخانه 

چسبد به دل تن پروران را حرف اهل دل                چو کاغذ چرب باشد نقش از خاتم نمی
5/2994گیردنمی

چه دلم از زخم زبان کاغذ سوزن زده شد                        همچو عیسی نکشم رخت به گردون 
2/5676کنم؟

داشت باران طمع از کاغذ ابري صائب                       از لئیمان جهان آنکه سخاوت 
و....8/1436خواستمی

شود ، اي از تصاویر بر گرد عنصري واحد که از آن به بن مایه یا موتیف تعبیر میبه این ترتیب مجموعه
برد، آن عنصر، عناصر دیگر را براي شکل دهی را به کار میگیرد. در واقع  زمانی که شاعر عنصريشکل می

خواند. براي مثال در بیت :تصاویر خیالی فرامی
11/260ماداریمدگردستهاعقدهگشادهدرحبابحلدراستتردستگرچهدریاموج

درکهتصویريانتقالبه...) وگشادنکردن،حلعقده،دریا،موج،حباب،(خارجیهاییواقعیتبااو
موج به عنوان عنصر واحد و بن مایۀ اصلی، در مرکز این بیت، حباب، دریا، تردست . پردازدمیدارد،ذهن

گشودن،(»حل«واژةباارتباطدرعمد،به»تردست«صفتآوردنباخواند. اوبودن، حل کردن و ...را فرامی
کند؛ از سویی است( شاعر بازي ظریفی با کلمۀ تردست میهگذاشتنمایشبهراخودکارظرافت) کردنحل

میانتناسبترتیببدین. به مهارت اشاره دارد و ازسوي دیگر به نمناك بودن موج که حالل حباب است )
وتصویرمیان...) تعلیمی وغنایی،(اياندیشهانتقالبراياو. آیدمیمیاناوبهشعريموضوعاتباتصویرها
) سبزبخت(خوشبختیآوردندستبهودنیاناپایداريبیانبرايزیربیتدر. کندمیبرقراراسبتنموضوع

کلبرتعلیمیرنگکهکندمیهمراه... ودلازبرکندنبیگانه،سبزةخسیسان،: چونهاییواژهباراهاآن
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وآگاهیازهاتناسبرعایتدراوموفقیتالبته. کندمیرا منتقلاودرونیاندیشۀافکند ومیسایهبیت
.گیردمینشأتعناصرمختلفهايجنبهبراواحاطۀ

رابیگانهيسبزهاینآربردلزمینمجو                         ازمیناییچرخازسبزبختخسیسانچون
8/228

:بیتو یا در
مراگلچوبگردیدجنونمشقيخامهمرا                         بلبلچونعشقشورافزودبهاراز

1/158
است؛ بردهکاربهرا... وگلچوبجنون،شور،هايواژهخود،درونیاشتیاقوشورالقايبراي

درکهاست»شور«همانبیتاینواژگانی که ازیک قلمرو هستند و نسبتی نزدیک با یکدیگر دارند. مرکزیت
ایی به تناسباتی که میان عشق و بهار، عشق و بلبل، خامه و چوب و جنون گرفته و با آشنفزونیصائبوجود

: نویسدمیآرزوخانکهاسترويهمینازکند. وو چوب گل وجود دارد، تصویر ذهنی خویش را ارائه می
و) مبهموغامضتجریديوانتزاعیتصاویر(»تشبیهدوري«-هنديسبکعمدةویژگیدو( صائب ) ازاو«
: 1384(به نقل ازطرزتازه، .»استداشتهنظردرراالفاظتناسبو»نسبتنزدیکی«بیشتر،-»نسبتیکینزد«

عناصر  و ازهاییهالهوگیردمیشکلاوهايتداعیشبکهکهاستالفاظتناسبهمینرعایتدرو)210
باشند و ن و بدیع قابل ترسیم میهایی که در دو حوزة بیاگردد.  هالهمینمایانخاصموتیفیبرگردتصاویر

هاي تصویري، گیرد. اکنون براي رسیدن به درك درستی از مفهوم هالهاین مقوله را دربرمیموضوع اصلی
ها و و سپس به نقش موتیف-ها بر آن استوار استکه بنیان هاله-نخست به معرفی موتیف و انواع آن 

پردازیم.    از تصاویر در دو حوزة بیان و بدیع میهایی تصاویر، در ایجاد و شکل گیري هاله
موتیف و انواع آن

ومضمون(رضائی: تکراريمایهمایه،بنبهآنازکهمایه،درونوايمایهدرونواحد،)motif(موتیف
واقعه،نوعیمانندبرجسته،ايمشخصهايمایهدرونواحد. «شودمیتعبیرنیز)motif: ذیل واژة 1382

مسألۀو)Abrams: 1999: motif(.»شودمیتکرارادبیآثاردرمکرراًکهاستکلیشهیا) ارجاع(بازبردگرد،ش
: نویسدمیآنتعریفدرشمیسادکتر.  استمؤثرموتیفعنوانبهآننامیدندرچشمگیروباالبسامد

یاکسیآثارکلیاادبیاتکلدرکهاستمضمونییاموضوعمطلب،سخن،حادثه،عنصر،مایه،بن«موتیف
دربرجستهومسلطآرايوعقیدهمجموعدر)145: 1383(شمیسا، »شود،... میتکرارمداماثرخاصیک
شخصیت، یکیکشاملاستممکنآنکهباشدمیادبیاثردراصلیتمازبخشیکیاوادبیاثریک

ها در ) به این ترتیب موتیفCUDDON: motif(.اشدبرفتاريالگويیا)شوندهتکرار(برگردندهتصویر
گیرند : مجموع از دو منظر مورد بررسی قرار می
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براي مثال از مضامینی که در کل ادبیات (جهان) تکرار هاي موجود در ادبیات ایران و جهان :موتیف-1
یی که ایی اشاره کرد، شاهزادهغنتوان به مضامین عاشقانه و اشعارگیرد میشود و نام موتیف را به خود میمی

شود. در در پی نجات دختري است که در چنگ دیوي اسیر است و در این راه خطرات زیادي را متحمل می
کند. این موضوع مخصوصاً شاعر در آن مژده رسیدن بهار را با لحنی شاد بیان می«که اشعار غنایی وصف بهار

اروپایی را از گزند سرما دهاي سرسرزمینر نوید بخش گرما بوده وشود... بهادر ادبیات اروپایی دیده می
آن «بن مایۀ ) 138: 1383(شمیسا:»شود...داد که در ادبیات عامه مژده آمدن بهار به فروانی دیده مینجات می

متداول کنند، نیز در اشعار غنایی هموارهتعبیر میwhere-areکه فرنگیان از آن به فرمول » روزها کجا رفتند.
(رضائی : بوده است که در این نوع اشعار روزهاي خوش گذشته همیشه مایه حسرت شاعران بوده است.

)Motif: ذیل 1382
از مضامینی در آن، بی مرگیي روئین تنی و یادرون مایهاز جمله انواع ادبی دیگري است که حماسه

روئین تنی ۀاندیش«،ماسی ایران، یونان، اروپا و...است که مکرر در آثار ادبی جهان آمده است، در اشعار ح
پیوندد به آرزوي به آسیب ناپذیر ماندن است و این خود میآرزوي بشر اي کهن دارد و کنایه از ریشه

،اي که بر جاي مانده استترین اثر ادبیر جاوید و.. .و اهمیت موضوع به حدي است که کهنممرگی و عبی
پس از آن براي نمونه )1380:45( اسالمی ندوشن، »ي گیل گمش است.آن حماسهحاوي این معنی است و 

زیگفرید و در ادبیات ؛در ادبیات آلمان،بالدر؛آخیلوس، در ادبیات اسکاندیناوري؛توان در ادبیات یونانمی
ویر و تخیالت اسفندیار و ... را نام برد. جنگ بر سر قدرت از مضامین دیگري است که زمینه ساز تصا؛ایران

در شاهنامه، اثر فردوسی، ؛اي خونین داردنویسندگان و شاعران شده است. کشمکش بر سر قدرت تاریخچه
شود. اسفندیار قربانی توان براي این مضمون نام برد سیاوش قربانی حفظ قدرت میهاي شاخصی را مینمونه

کشد و جان بر تخت به ایران لشکر میبه دست آوردن قدرت از چنگ پدر، سهراب به منظور نشاندن پدر
یابند. در هملت، نزاع او بر سر قدرت جریان میمورددهد، از شش تراژدي شکسپیر، پنجخود را از دست می

کشد. در دونکن را می،ث سردار اسکاتلندي براي رسیدن به قدرتببا عمویش بر سر قدرت است، در مک
)115-114(ر.ك: همان :کنند.ت بر ضد پدر خویش قیام میلیرشاه نیز دو دختر پادشاه بر سر قدر

ها تنها مربوط گاهی موتیفهاي مربوط به یک شخص: که مختص هر نویسنده و شاعر است.موتیف-2
الگوهاي معین در آثار آن فرد، در وباشند، چنانکه تکرار عناصربه آثار کسی هستند و خاص آن شخص می

احساسی فراتر از «کند، ر رابطه با آن موضوع و عنصر تکرار شونده ایجاد میخواننده احساس خاصی را د
کند که این واژه نقش مهمی به احساس می«خواننده )199: 1386، (فتوحی : »ي معمولی...خواندن یک واژه

یشه عهده دارد و کلید راهیابی به دنیاي درون شاعر است. چنین تصویرهایی که با تکرار در سراسر متن ر
کند و در خود را بر سراسر متن تثبیت میۀسلطي ذهنی و روانی بزرگ است ویک بن مایهةنمایند،دواندمی

عناصري چون رند، میخانه، ۀبراي مثال، سلط(همان) » کند.یميپیوند با دیگر تصاویر نقش نظام دهنده را باز
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ن حافظ کامالً آشکار است و تا حدي برجسته و پیرمغان، خرابات، جام، زاهد، محتسب، محراب و ... در دیوا
باشند، حافظ تصورات و تفکرات معمولی میةواژها متفاوت ازکند آننماید که خواننده احساس میجلوه می

به کمک تکرار همین را -سیاسی و ...-وادث و اوضاع اجتماعی حانسان، طبیعت، -خویش از جهان پیرامون
بخشد.م میعناصر و مضامین معین تجس

هاي قدیم و ها وزباندر سایر فرهنگ«هایی است که مربوط به شخص حافظ است و از موتیف» رند«
و بلکه حتی در زمان او هم معناي نامطلوب و منفی داشته ظجدید جهان معادل ندارد تا کمی پیش از حاف

، به صورت کهنه رند، مرد رند، است. چنانکه در همین امروزه هم، بعد ازآن همه مساعی حافظ، دوباره رند
هاي اساطیري حافظ است که ساختهراز ب» رند«عنصر ) 1383:27(خرمشاهی : » خرمرد رند درآمده است.

گیرد، از سوي دیگر انسان کامل را از عرفان می«هدف او در استفاده و تکرار آن این است که او از یک سو 
گردن کش است و یک القباي آسمان جل و در عین حال آزاده شخص الابالیاش کهرند را به معناي قدیمی

دیگرش میل به آفریدن شخصیتی است در ةکند، انگیزهاي تحمیلی و دروغین طغیان میو در برابر ارزش
پردازد (حافظ) مید باشد و در تحلیل آخر رند را بر صورت خویشهزازتیمقابل و آنتۀبرابر زاهد که نقط

وارسته و مالمتی باشد در شخصیت مالمتی و قلندر قید وخواهد آزاد و بیخود را که میي آرزوهايو همه
( همان)»آفریند.وار او باز می

80/ص2بوقت رندي و طرب کردن رندان پیداستي زهد فروشان گران جان بگذشتنوبه
175/ص9برابخوارتسبیح شیخ و خرقه رند شترسم که رند روز حشر عنان بر عنان رود

96/ص9ببس طور عجب الزم ایام و شباب استار عاشق و رند است و نظربازحافظ چه شد
رند بازاري کندسلطان کجا عیش نهان بانشان مشکل بودیاري چنانچون من گداي بی

108/ص6ب
157/ص4بکه در گدا صفتی کیمیاگري داندرند عافیت سوزمغالم همت آن
. کار شاعرفاي دارد و آن ابزاري است براي تجسم ادر دنیاي تصورات او نقش ارزنده»رند«بدین ترتیب 

-اینک که تا حدي به موتیف و انواع آن اشاره شد، به سراغ این عنصر واحد در اشعار دورة صفویه می

شویم.رویم، تا با جایگاه و نقش موتیف در این دوره، به خصوص در شعر صائب آشنا
موتیف در شعر عصر صفوي

هاي شاعري از این عصر است، نیز موتیفة اما شاعران عصر صفوي که موضوع مورد بحث ما دربار
اند که برخی محصول ذهن خالق و تصویرگر آنان است که در پی آفرینش خاصی در شعر خود به کار برده

اند و در این دوره در ادب فارسی وجود داشتهاند و برخی دیگر عناصري هستند کهمضمون به آن دست یافته
اي از آنان هستیم. چنانکه دکتر شفیعی کدکنی اند. به طوري که ما شاهد کاربرد تازهگسترش بیشتري یافته

ۀتداعی و شبکةدر شعر سبک هندي عالوه بر گسترش حوز«نویسد: هاي عصر صفوي میفموتیةدربار
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هاي جدید هم تیوکردن موواردوشش برايکهاي قبل، یج بین شاعران دورهتصویرها در پیرامون موتیوهاي را
هاي ي ساعت، گلخورد، بنابراین موتیوهایی از قبیل: گل کاغذي، کاغذ آتش گرفته، شیشهفراوان به چشم می

مثالً در هاي تصویر، ریگ روان، خواب مخمل و امثال آن از خصایص شعر این گویندگان است وقالی، گل
که در شعر شود، در صورتیاي به این گونه عناصر دیده نمیر حافظ یا سعدي کوچکترین اشارهشع

گویندگان سبک هندي چه مایه تصویرهایی زیبا که در پیرامون هر یک از این عناصر ایجاد شده است. 
گیر است شموهاي جدید، گسترش بعضی از موتیوهاي قبلی در شعر این دوره نیز بسیار چیگذشته از این موت
یا حباب، یا گرداب یا ساحل در شعر این دوره مورد تصویر قرار گرفته است به ي موج،مثالً آنچه بر پایه

ك داند بسیار انها گفتهگفت خاص این دسته از شاعران است و آنچه قدما در باب آنتوانحدي است که می
کلیم اولین شاعري «میان شاعران سبک هندي براي نمونه در)70-71: 13کدکنی : »(است و قابل اغماض

ها را گسترش داده است. ي تداعی پیرامون موتیفحوزهو گیري شبکۀ تصاویر چشمواست که به طور جدي
هاي قبل هاي که در میان شعراي دورهتیفاي از رهگذر تداعی، حول موآنکه مضامین فراوان تازهاو عالوه بر

ه گسترش تصویر و تداعی به خصوص پیرامون موج، حباب، شمع و غیره رایج بود، خلق کرده است و ب
ي ساعت، کاغذ نقش پا، نقش بوریا، کاغذ باد، کاغذ توتیا، شیشه«ي فراوانی چون هاي تازهپرداخته، موتیف

هایی و این گذشته از موتیف،را نیز وارد شعر کرده است»آهن، آب شمشیر (تیغ)آتش زده، ریگ روان، آب
ي دیگر است که کم و بیش قبل از او به وسیله» تبخاله، سبحه، فانوس، جرس، سرو و قمري» آبله«چون

)1384:176( حسن پور آالشتی: »شعراي سبک هندي وارد شعر فارسی شده بود.
(کلیم نقش پا هر گام چون برگ خزان افتاده استایمد از آن راهی که ما سر کردهیبوي خون آ

)4/129کاشانی
هاي جدیدي را وارد شعر کردند که مختص خود یري نیشابوري موتیفنظالبته قبل از کلیم، طالب آملی و 

شود.اي براي آن یافت نمیها بود و در اشعار دیگران نمونهآن
توان در کیفیت شرایط هاي مخصوص هر شاعر، در این دوره از ادوار شعر فارسی را میوجود موتیف
زدند. در واقع ها با یکدیگر به خلق معنی بیگانه دست میجستجو کرد که از طریق ادغام واژهادبی آن روزگار 

هاي لطیف و استادانه موفق به ایجاد ابیات یا شاعران عصر صفوي در تالش براي تازگی و کشف اندیشه«
1376(سیوري :..»شود.ي ابیات فشرده، موجز، پرمغزي شدند که در اشعار دوران دیگر یافت نمیمجموعه

:189(
اي ازتصاویر، حتی ، شاعر عصر صفوي مجموعه»هاي لطیف و استادانهکشف اندیشه«گرایش به سمت با

رفت که بازگشت از پیشتا جایی از خیالی گاهتصاویر دور از ذهن  را بر گرد عنصري واحد سوق داد، و 
.2آن بسیار دشوار بود

هاي صائب موتیف
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- ( موتیفاوستذهنيساختهیاخویشعصرشاعراندیگرهمچونصائبشعرايهو باالخره موتیف
هايدورهازاستهاییموتیفیا... وابريکاغذ، گلگلخوابیده،يسبزهخوابیده،رههاي شخصی )، چون 

است؛آمده، و صائب آنها را بازآفرینی کرده پیشینهايدورهبهنسبتو متفاوتمتنوعتصاویرباکهقبل
فراوانتکراربا. صائب... وسوفاريخندهکافوري،شمعوکمانوتیرغنچه،شبنم،صدف،حباب،مانند

ازرمزيونمادبهتبدیلعناصراینکهرودمیبه سمتی پیشتصاویر،ومضمونایجادبا هدفها،آن
حرکتوپویاییازرمزيگردابونگتدلازنماديغنچه در شعر اومثالًچنانکهشوند؛میانسانیحاالت

( جنبۀ کنندمیترسیمخویشگردبرراتصویرازهاییهالههاموتیفکهو در این نقطه است. است... و
اياندیشهوآن احساسگیرد، و شاعر از طریققرار مینظرمدآنانواژگانیيفقط جنبهگاهتصویري )، که

فقطگاهشدهگرفتهکاربههايموتیف«نویسد: ورآالشتی در این باره میچنانکه حسن پ. کندمیمنتقلرا
ارزشداراياساساًو گاهنیستبرجستهچندانآنتصویرسازوجهآنکهحداقلیاداردواژگانیيجنبه

هايهالهخلقموجبوگیردمیشکلآنمرکزیتباآنرهگذارو تصاویر گوناگون ازاستتصویري
آنهاتصویرسازوجهکهنمادهاییصائبشعردرکه)130: 1384(حسن پور آالشتی: .»ودشمیتصویري

براي مثال:. داردباالییاست، بسامدبیشتر
حبابسرانجامموجازامدیدهبارها: حبابوموجواژگانیيجنبه

20/892آب؟برتدبیربهجمعکنمخویشدلچه
حباب، تصویري که ذهن خواننده را به یافتن روابط وادارد، موجود در بیت مذکور، فراسوي موج و 

کند و موج و حباب به عنوان نیست. شاعر تنها از ایجاد حباب به وسیلۀ موج، یک نتیجۀ اخالقی را بیان می
خوانند و هایی از صدها عنصر تصویرساز در شعر صائب، عناصر دیگري را براي خلق تصویري فرا نمینمونه

طور که گفته شد، در مثال مذکور،  بعد واژگانی آنها برجسته است. در حالی که در ابیات زیر، وجه همان 
تصویري موج و حباب بسیار برجسته است و شاعر از طریق عناصر خیال تشبیه، تناسب و کنایه به انتقال پیام 

پردازد. می
موجرزنهابیشمشیرازگرداندنمیرو: تصویري موج و حبابيجنبه

9/871حبابمفتونبوددریاينظارهدرکهبس
نیستمغافلبحراینموجۀشماراز

3/872حبابهمچونمابیناییمچشمسرتاپاي
همدرمحوررا) موتیف(عناصراینمتفاوت،تصویريجدید،مضمونیبیانبرايدر این دوره شاعر

پیشینکاربردازمتفاوتاستفاده،بارهردرموتیفهمانکهدهدمیقراریکدیگرکنارطوريکلماتنشینی
نههنديسبکهنرمند. داراستهنرمندکهاست»هنريخالقیت«همانشکلبدینعناصرکارگیريبه. است
) شعريزبانولغوييدایره(واژگانینظرازبلکهدارد،»پنهانروابطکشف«درتواناییوخالقتخیلتنها
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کلماتوجمالتجدید،هايموقعیتوهاپدیدهوهااندیشهبیانبرايمرتبطوربهواستسرشارنیز
کمکبارانزدیکودورزااعمخویشتخیالتوبردمیپیشراخویشکارکند،میتولیدزباندرجدید

کههنريلذت-شعربنیادینعنصر-تخیلکناردرهنرمندترتیببدینو. بخشدمیعینیتزبانوواژگان
کند و هاله هایی از تصاویر بر گرد میمنتقلمخاطببهرااستشگفتیاحساسوغافلگیرينوعیحاصل

کند.یک عنصر واحد (موتیف ) ایجاد می
هاي تصویريا و تصاویر در ایجاد هالههنقش موتیف

ها در قالب و در نتیجه تصویر از طریق چیدن موتیف،از آنجا که موتیف عنصر تصویرسازي در شعر است
تصویري «(image)زیرا صورت خیالی ،گیردفرم، و آغشتن آنها با رنگ و خیال گوینده است که شکل می

امکان تصرف «پردازي است که و تصویر) Imagary،  ذیل Abrams(ر.ك: » گیرد.است که از کلمات شکل می
دست کاري در عناصر طبیعت با دهد تا آورد و به او فرصت میدر اشیاء و جهان را براي آدمی فراهم می
هاي ها را جبران کند، احساس خود را در اشیاء بریزد و با پدیدهمطلب و مقصود و خود را بیافریند، ناکامی

و این همان کاري است که شاعر سبک هندي در )68: 1386(فتوحی، »قلمرو خویش سخن بگوید.بیرون از
کشد. اي جدید، مضمونی نو را بیرون میماده» با دست کاري در عناصر طبیعت«ور است و هر لحظه آن غوطه

ن دیگر شاعر در هاي پیشیاي است که بر خالف دورهدر سبک هندي شیوة برخورد و نوع نگاه شاعر به گونه
او همچون شود،مسلط به طبیعت میو اي که شاعر مالک به گونه؛بلکه طبیعت در شاعر است،طبیعت نیست

شاعر تصویرگرا در صدد است که تا حد ممکن دریافت خویش را از یک صحنه یا شیء دیداري به صورت 
ها، گیري از استعارهدریافت شاعر با بهرهگیري بیان کند که این فشرده و مختصر و بدون اظهار نظر یا نتیجه

که بارها ویژگی) Imagism،  ذیل Abrams(ر.ك: 3شود.دو شیء متفاوت بیان می(juxta posing)همکناري 
،ها و تشبیهات فشردهدر شعر صائب و دیگر شاعران سبک هندي به آن اشاره شد، که از رهگذر استعاره

شاعر این دوره ها دارد. .ها و کشف روابط پنهان میان آنند دادن نامربوطتناسب الفاظ، شاعر سعی در پیو
مجموعه تصاویري که با بندند.اوهام او نقش میۀبیند و صدها تصویر در آیینیک عنصر و رویداد را می

وان هاي موجود در دیشوند. و تعداد بی شمار این تصاویر بر گرد موتیفهاي تصویري معرفی میعنوان هاله
صائب ، نشان از وسعت خیال و اندیشۀ این شاعر دارد.

تصویريهايهاله
هايهاي تصویري ) گفته شد، در تعریف هالههاي اصلی هاله-طبق آنچه در باب تصویر و موتیف ( زمینه

محصولکهشاعرهايموتیفمرکزیتبامحوريحولتصاویرازايمجموعهتوان گفت:تصویري می
هايهالهاین. آوردمیوجودبهراو بیانیزبانیروابطمجموعاوست، که درنزدیکووردهايتداعی

سازندةپیامومحتوانمایانگردیگرسوییازودهند،مینشانراعناصرمیانروابطسوییازتصویري
.هستندتصاویر(شاعر)
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پیونددرجزئیوفرعیتصاویرازتعداديبامعموالًشاعریکآثاردرمحوريتصویرهر«حقیقتدر
کهخیاليخوشهاین. سازندمیرا) cluster image(خیالیيخوشهیاتصویريشبکهیکهمباکهاست
شبکهیکقالبدرراگویندهبینیجهانوفکريدستگاهاست؛شاعريتجربهوایدهماديوحسینمود

)202: 1386( فتوحی :».کشدمیتصویربهماديومنسجم
5988/ 13گردد گران گیرند در جایی قرار / سیل کی بر خاطر کهسار میخانه بر دوشان نمی

6/4165زند برد / این سیل بر خرابه و آباد میاز ترکتاز عشق کسی جان نمی
13/852ها اند جانچون سیل ز شوق قلزم تو / در رقص روانی
و .....5/109نتوانست کند از جاي خود این سنگ را کم نشد از گریۀ مستانه خواب غفلتم / سیل 

تواندمیتداعیشبکهاین. استجداگانهساحتدوحاصلصائبشعرتصویريهايهالهواقعدر
بهتواندمییاوگیردمیقراربدیععلمحوزةدرواستبرقرارهاواژهوالفاظمیانکهباشدتناسبینتیجۀ
هايشبکه. شودمیبرقرارهاموتیفمیان...) وتشخیصاستعاره،تشبیه،(بیانینظرازکهباشدروابطیاعتبار

تناسبطریقازکهاستهاییتداعیازتروسیعشود،میایجادموتیفیمحورحولطریقاینازکهتصویري
. شودمیتعبیر»تصویرکالن«بهآنازکهاستتصویرهايشبکهازقسماین، همانو. شودمیایجادالفاظ
شود:موضوع،  تصاویر مربوط به این دو حوزه ارائه میشدنترروشنبراي

)بدیع(الفاظتناسبدرتصویريهايهاله

انسان گناھکار آئینھمعصیتجان محزوندل گناھکار 
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انسان. استوسازواريخویشاونديپیوندنسبتوهمباچیزیاچنددومیانداشتننسبتیعنیتناسب«
هاشباهتهاتجربهاینيپایهبروکندمیکسبهاپدیدهواشیاءبابدریهایتجربهخویشزندگیطولدر
بهکههاستتفاوتوهاشباهتاینبرتکیهباودهدمیتشخیصامورآنمیانايعمدههايتفاوتو

هايپدیدهتاسازدمیقادررااوبنديدسته«ترتیببدینو)75: 1380(عقدائی: .»آیدمینایلبنديدسته
درما. گرددآسانهاآنکارگیريبهوآموزشتادهدقرارمشخصهايدستهدروهمکناردررامشابه

يدستهدرآنعضویتدلیلبهپدیده،هربهکهگیریممییادوکنیممیتجربهراهابنديدستهخویشزندگی
عضويهرگاهترتیببدینبازشناسیم،متناسبمجموعهیکدررااعضاارتباطودهیمنشانواکنشمعینی

تداعیذهنیعملاین. شودمیفراخواندههممجموعهآنکلیتیااعضاآوریم،مییادبهرامجموعهیکاز
فراخوانیبهقادردارد،دیگرچیزهايباکهپیونديسبببههرچیزفرآینداینطبقوشودمینامیدهمعانی

( همان).» استآنازجزئیخودکهباشدکلیتییادآورتواندمیجزئینمودهرکلیطوربهوهاستآن
:آوریممیمذکورتعریفتکمیلدرراصائبشعردرزیرهاينمونهاینکو
را؟مارشتکارچهبهدقتبهقدراینفلکآمدکارگوهربهنهگل،يدستهکاربهنه

3/854
دادنپیوندبرايیاگل،دستهکاربهیارشتهوگیردمیانجامرشتهبهیافتنتدسقصدبهکهرشتنعمل

آنبهکهاستالفاظیتناسبينمایندهگوهربارشتنوگلدستهبارشتنبنابراین. استگوهرهايدانه
.شداشاره
3/5532بندممیزرابادراینیخگوهر،آبگرشومداردچاشنیایناگرخریدارانسرددم
شاعريوشعربازارکسادازکهاینبرايشاعراند،فراخواندهرایکدیگربستن،یخ) گوهر(آبسرد،دم
منتقلراخودپیامآبوسرددمیخ،میانتناسبطریقازترتیببدینبرد،میپناهسرمابهبگوید،سخن

.کندمی
عناصرمیاناز تناسببگوید،سخنخودبودنگشاعقدهازهکاینبراي) زیربیتدر(دیگرتصویريدر
:گیردسمیکمک

5/5886ایمشانههمچوگشاعقدهخشکدستباگرهدرکارفتدکهراکههرزلفچون
.هستندقلمرویکبهمربوطهمگیگشاییعقدهشانه،گره،زلف،

مالزمت،مشابهت،طریقازرایکدیگرعینوبهکهاستکلماتیایراد«الفاظتناسبدیگرعبارتبه
وکالمدرمعنويموسیقیایجادباعثآنهاستمیانکهمعنويپیوندجهتبهوکنندمیتداعی... وتجانس
(میرصادقی، .» دهندمیقرارسخنجادويتاثیرتحتبیشتررامخاطبوشوندمیسخندرعمقوزیبایی
شکلشعرقالبوبافتدرالفاظتناسباتباال،هايتعریفوسخنانپیرو: ذیل مراعات نظیر) بنابراین1372

.» دهندمیقرارخودسخنجادويتاثیرتحتمخاطب را«طریقاینازیابند ومیهنريارزشوگیرندمی
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چندانیارزشکهموضوعیاشییکتوصیفازهستندايپراکندهعناصرهاقالباینازدر خارجزیرا
تصویريگیرند؛میجاي-پویاوزندهفرم-) شعرواحدکوچکترین(بیتدرقالبکهزمانیاما.ندارند
ترسیمتوانمیواحدعنصريگردبرتصاویرازهاییهالهکهاستهنگامایندر. شودمینمایانپیغامحامل

طفلرو،پرياندام،گليتصویرهازیرابیاتدر. بردپیعنصرآنباویکدیگرباعناصرپیوندبهوکرد
کههستندتصویرهاییينمایندهشعري،بافتازدرخارج... وگرفتنگالبدادن،آبدیدهخونبهخودرأي،

پنهانروابطکهاستشعريقالبدرگرفتنجايرهگذردرامادهند،مینشانراهنرييلحظهیکتنها
است،بیتعصرایندرشعريقالباین. شودمیآشکاره،پیوستهمبهشاعرهايتداعیریسمانباکههاآن

ونیستقوي... وفردوسیمنوچهري،: مانندگذشتهشاعراناشعارچونابیاتعموديمحورارتباطزیرا
.دارندجداگانهپیامیوتصویرومعناابیاتاکثر

را؟گالبشآخردیگريگیردکهبینمچسانراآبشدیدهخونبهدادممیکهاندامیگل
رانقابشبندامکردهوامنکهروییگلبینم؟چونپردهبیدمصبحنسیمآغوشدر
را؟رکابشمنگرفتممیسوارينیوقتکهراییخودطفلعنانبینمچونغیردستبه
راکتابشمنمکتببهبردممیکهروییيپردستشآشناشدقلمباتارقمزدخونمبه

( غزلرا؟شرابشصائبدیگرانجامبهبینمچساندل    خونبهپروردمتاكچونمنکهرانهالی
372(

محورارتباطوکندمیدنبال) عاشقانه(راواحدموضوعتقریباًکهاستصائبغزلیاتمعدودازغزلاین
تناسبنوعازتصویريهاییهالهگیريشکلاما. استشدهحفظحديتاموضوعینظرازابیاتعمودي

. استترسیمقابلزیرشکلبهمجزاطوربهابیاتازیکهردرالفاظ
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.استبدیعمبحثدرتناسبترینزیباکهاستتناسبایهامنوعازبیشترصائبشعردرهاو تناسب
براي مثال:
:تناسبایهامنوعازتناسب

4/3593شودتیرهدفکاغذگلچوناشدیدهخدنگچونباشدوفاراستکیشدرکههر
هدف)تیر(خدنگ)راست بودن        آئین                کیش        تیردانتناسب(ایهام: کیش
1/2999اندازدتونمکداندرمحشر،شورتبسماندازدتوخندانلعلگوهر،آبدرشکر
)هیجان، غوغا              محشر شورنمکدان            مزه(تناسبایهام: شور
)بیان (استعارهوتشبیهدرتصویريهايهاله

اختصاصخودبهصائبشعرهايدررابسامدبیشترینحوزه،اینعنصرترینزیربناییعنوانبهتشبیه
. آورددرظهورمنصۀبهراخودذهنیمفاهیمازفراوانیگسترةاستتوانستهتشبیهیقطرازاو. استداده

واستپردازمضمونشاعرياو. است»گستردهتشبیه«نوعازبیشتراست،بردهکاربهصائبکهتشبیهاتی
گوییکهیابدمیراهارابطهها،نامربوطمیانچنانوهاستپدیدهمیانشباهتوجوهجستجويحالدردائماً

. اندبودهتوجهبیآنبهنسبتدیگرانودر دنیاي خارج از ذهن و خیال شاعر وجود داشتهابتداازهاشباهت
آیا. استکردهمیایجابراعناصرمیاندورپیوندهايآفرینشدوره،آنادبیشرایطکهاستاینحقیقتاما
توانمیچگونه3اید؟اندیشیدهشانهوخطرموجقفل،وخطرجموآستین،چینوموجارتباطبهحالبهتا

باشد!؟دركقابلخوانندهبرايکهنحويبهکردبرقرارارتباطهاآنمیان
صفاي ساعدت از چین آستین پیداست شود معلوم ز موج روشنی آب می

3/1657
که هر موج خطر قفلی است بر گنجینه دریا سینه دریا   چسان گردد تهی از عقد گهر

1/474
3/80از موج خطر شانه بود موي سرم را آن در یتیمم که دراین قلزم خونخوار

ویافتنآنویژگیبارزترینکههنديسبکیعنیدوره،آنسبکنوعدربایدراهاسؤالاینجواب
وداردتأملبهاحتیاجکهغریب،معانیکشفدررقابت. کردجستجواست،»بیگانهمعنی«بهرسیدن

کهگشودخواهددورهاییشباهتوجهرويبهراشاعرچشمحتمطوربهدوره،آنشاعرانمیانیابیدقیقه
اشیاءوعناصردیگروشاعرهايموتیفمیانرابطهاشبهوجهتشبیه،دراست،پنهانعاديمردمچشماز

نیزمعادلهاسلوبوتشخیصاستعاره،خیال؛عناصرسایرمورددراتفاقاین. اوستپیراموندرموجود
.استتشبیهخیالعناصرایناساسکند، زیرامیتصورقابلموتیفمحورحولراعناصريوکند،میصدق
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تصویريپیشین آورده شد،صفحۀدرکهغزلیبرايبیانحوزةدرتصویريهايهالهزیر،نمودارهايدر
حولايتصویريدهد، و شبکۀمینشان) استعارهاینجادر(خیالعناصرطریقازراشاعرتداعیگسترةاز

.است»مستعارله«کهشودمیتشکیل»معشوق«محور

وگیردمیرارقمرکزدرموتیفیخیال( تشبیه ، تشخیص و ...)،عناصربراساستصویريهايو در هاله
گستردهسطحیدرموتیفارتباطنشانگرکهدهندمیراايهالهتشکیلموتیفاینمحورحولدیگرعناصر

اینجاستاز. استداشتهنظرمدراموتیفیکازبعدصدهاصائبنگاهحقیقتبه. استگوناگونعناصربا
درراويايتازهشمۀبارهردروبیندمیبارصدهاراچیزیکشاعرتخیلقوه: «نویسدمینعمانیشبلیکه
وحوادثوحرکاتطبیعی،عناصراشیاءکنارازراحتیبهاو)31، 4: ج1335( نعمانی،.» رسدمینظربهآن

رنگراهاآنعناصرخیالباکهشوندمحسوب میشاعردستابزارپیرامون،عناصرکند،نمیعبور... 
ودرونیهايالیهبهنگرد،میهاآندردقتبهوچرخاندمیخویشدستدرگوییچونراهاآن. بخشدمی

ایننهد،نمیطبیعتدرقدمپیشینشاعرانچوناو. آفریندمی»رنگینمعنی«آنگاهبرد،میپیهاآنبیرونی
شکلودآرایمیراهاآنخویشخواستۀوسلیقهطبقاووشدهشاعردنیايواردکهاستطبیعتبار
در .بودخواهدطبیعیامريعناصردیگرباعنصریکمیانفراوانهايشباهتوجهترتیباینبه. دهدمی

اي از صدها موتیف در پایان براي مثال، چند نمونه از صدها ابیات، با مرکزیت عنصر شبنم (به عنوان نمونه
-تشخیص بر گرد آن تنیده شده است، ارائه میهاي متنوع خیالی تشبیه و هایی از تصویرشعر صائب) که هاله

شود:  
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چند نمونه از ابیاتی که در آنها شبنم مشبه است: 
غش را هاي بیاگر روشن دلی، راه از تو چندان نیست تا گردون  / که چون شبنم سفرآسان بود جان

6/396
1/1164استشدهاست / دامن گلها به شبنم آتشین بستراز عرق تا چهرةگلرنگ جانان تر شده

10/5964در این ریاض من آن شبنم سیاه گلیمم / که روي گرم توقع ز آفتاب ندارم 
3/6678گلعذاران می ربایندم ز دست یکدگر / جز نظر بازي ندارم همچو شبنم پیشه اي

5/6625هاي شک شبنم/ به باغ رو کن و تصحیح این رساله بده نهاده بر رخ گل نقطه
و ...1/52ان دیدة امید را  /  تکمه از شبنم مکن پیراهن خورشید را از عذار او بپوش

و نمونه ابیاتی از عنصر خیال تشخیص: 
3/6211وفایان آشنا گشتن ز قرب گل به اندك فرصتی دلسرد شد شبنم / ندارد حاصلی با بی

13/6317به صد امید دل شبنم ما آب شده است / آه اگر مهر جهان تاب نیاید بیرون
15/37پوشی ز روي مرشد کامل چرا؟شبنم از نظارة خورشید بر معراج رفت / چشم می

12/1581بوسد / گلستانی که در او مرغ گرفتاري هستادب از دور زمین میشبنم بی
و...2/6117پرد در حسرت گلزار منتر/ چشم شبنم میكدامن فکر من است از دامن گل پا
تشبیه، شبنم:مشبه )».( شبنم«ساز هالۀ تصویري حول عنصر تصویر 
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تشخیص)».(شبنم«هالۀ تصویري حول عنصر تصویر ساز 
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پی نوشت:
در این مبحث، بن مایه هاي شعر صائب بر اساس خاستگاه آنان، از یکدیگر تفکیک شده ، که عبارتند از:

طرز تفکر و حکومت سیاسی: مجموعه عناصري است که از جامعه،-عناصر بر گرفته از شرایط اجتماعی
آن روزها در شعر صائب به یادگار مانده است. در این بخش که نوع جهان بینی صائب، نسبت به جامعه و 

مذهبی مثبت تلقی می شدند، در نگاه و شعر او، -حکومت عصر آشکار می شود، معیارهایی که در ادب دینی
نه، طب سنتی در شعر او نمود می یابند و تبدیل رنگ دیگري می گیرند و منفور می شوند... . باورهاي عامیا
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شوند که کانون بخشی از تصاویر او قرار می گیرند. گروه دیگر عناصري هستند که به عنصري تصویرساز می
شوند؛ عناصري چون آسیا و دانه، سفال، فانوس، شانه، بخیه، از زندگی عادي آن روزگار وارد عرصۀ شعر می

-هایت عناصري که حاصل ذهن کاوشگر و مضمون آفرین اوست، که در شرایط ادبیرفو، سوزن و ... و در ن
شود. چون؛ ره خوابیده، سبزه اجتماعی آن روزگار، در پی یافتن معنی و مضمون جدید، به خلق آنها نائل می

خوابیده، و پاي خواب آلوده و ... . 
است که: نخست؛ عناصري که طبیعت هاییعناصر برگرفته از طبیعت: این مجموعه شامل زیرمجموعه

شود و صائب در طول حیات خویش شاهد و ناظر طبیعت این اصفهان و محل زندگی صائب را شامل می
-ناحیت بوده است. دوم؛ عناصري که آنان را به نوعی برگرفته از سفرهاي شاعر به داخل و خارج از ایران می

ت آن و عناصري که از صحرا و طبیعت آن گرفته شده است.دانیم و شامل عناصر و مضامین دریایی و متعلقا
عناصر برگرفته از شرایط اقتصادي: عناصري که بیشتر شامل کاالهایی است که معامالت آن در شهر 

شود. رسید و این بار در دیوان صائب در مرکز تصاویر، عرضه میشد یا به فروش میاصفهان خریداري می
.مل و ...ون؛ ابریشم، مومیایی، مخچ

عناصر برگرفته از شرایط فرهنگی و هنري : فرهنگ و هنر در عهد صفویه با توجه به شرایط حاکم و 
اهمیت هنر در نزد سالطین، رونق و رواج بسیاري یافت، که بازتاب آن را در آثار هنرمندان از جمله شاعران 

ه او به هنر نقاشی، خط، صحافی به عنوان یابیم. این گروه از عناصر در شعر صائب نمود خاصی دارد. توجمی
هاي تصویرساز شعري قابل توجه است. براي مثال وجود انواع نقش (گل تصویر، غنچه ي تصویر، موتیف

آیینه ي تصویر و ... )، ابزارآالت نقاشی (خامه ي فوالد، خامه ي مویی، پرده تصویر و...) و توجه او به 
سته، خط دیوانی و...)، کتاب آرایی (شیرازه، فهرست، کاغذ ابري و خطاطی (کلک، صریر، خط غبار، خط شک

کارگیري انواع ترکیبات بدیع با استفاده از آنها، همگی حاکی از میزان اهمیت هنر و فرهنگ در آن ... ) و به
دوره است. 

ائب عناصري که به کارگیري آنها سابقۀ طوالنی در ادب فارسی دارد و تنها مختص صعناصر سپاهی:
هاي دور دارد، بلکه شرایط حکومت صفویان، نیست. ولی ورود آن در شعر صائب نه تنها ریشه در گذشته

کند. توجه سالطین به اسباب و آالت جنگی، تعلیم امور جنگی چون وجود آن را در شعر ایجاب می
ر، نیام و ... در تیراندازي و شمشیرزنی به سپاهیان، ساخت و تولید ابزارهاي جنگی چون؛  شمشیر، سپ

ها و تفریحات که با تیروکمان انجام بازارهاي اصفهان و دیگر شهرها، توجه پادشاهان به گروهی از سرگرمی
ها براي خلق معنی و تصویر جدید است، گرفت، نگاه صائب تیزبین را که نیازمند گسترة وسیعی از واژهمی

شوند. در مجموع نکته رکزیت تصویرها را عهده دار میکند و بدین ترتیب در ابیاتی ابزار سپاهی مجلب می
ها و بینش روشن و ذوق سرشار صائب در کنار عناصر خیال تشبیه، استعاره، اغراق و حسن تعلیل است یابی

ها را در کنار هم گردآورده است. که همۀ این بن مایه



7601 هامجموعه مقاله

منکه گم شود ره طی کرده گاه رجعتز دور گردي جائی روم به دشت خیال
که بارها در مورد شعر صائب و دیگر شاعران سبک هندي به آن اشاره شد، که از رهگذر ویژگی

ها و کشف روابط پنهان میان تناسب الفاظ، شاعر سعی در پیوند دادن نامربوط،ها و تشبیهات فشردهاستعاره
استعمال ؛ رایی اعالم داشتندت و ایمی لوئل از حامیان مکتب تصویرگنیفلهاي دیگري که ها دارد. ویژگیآن

ي عصر، تمرکز به عنوان جوهر اصلی زبان گفتار، به کارگیري لحن طنز آلود و تعرض آمیز نسبت به جامعه
هایی از در اینجا نمونه.یابیمرا در شعر دوره صفویان از جمله شعر صائب میها که همگی آن،شعر و ... بود

آوریم: استعمال زبان گفتار، همان زبان عامیانه و فاقد ذکور میهاي مشعر صائب را در باب وجود ویژگی
هاي آن در شعر صائب: سیاسی آن دوره وارد شعر شد. نمونه-جنبه ادبی است که تحت شرایط اجتماعی

مروت، که چه؟ مگس سگ، یبوس و ..اي، بیپیر، کوچهبی
، نسبت به جامعه حاکمان عصر خویش؛به کارگیري لحن طنز آلود

7/3387زدگر به عمامه کسی کوس فضیلت میتر بودگنبد مسجد شهر از همه فاضل
3/65پیر راکار این بیکو جوانمردي که سازدکندشرویی میرتبا شراب تازه زاهد

7/3269د که اگر باز ستانند دو چندان گرددزدي بوسه عجب دزدي پر منفعتی است
6/3068کار پیدا شد!عجب کاري براي مردم بیکاريشق انداخت بیمرا صائب به فکر کار ع

آنان اگر ناخودو که عنوان جوهر اصلی شعر، همان خود آگاهی شاعران سبک هندي استتمرکز به
بوده است:» تخیالت بنگ و بنگیانه«ناشی از ،اندداشتههمآگاهی

هیچ زهري بهر اهل فکر چون تریاك نیستهمچون صائب با مفرح سرکن و سرسبز باش
5/1294

نامه:کتاب
1380آثار،: تهرانها،داستانداستانعلی،محمدندوشن،اسالمی.
تابیحافظ،خلخالی،انتشاراتعبدالرحیممحمد،تصحیحالدینشیرازي،شمسحافظ.
1384سخن،: تهرانتازه،طرزحسین،آالشتی،پورحسن.
،1383،فرهنگیوعلمیانشارات: تهراننامه،حافظالدین،بهاءخرمشاهی.
،1382معاصر،فرهنگ: تهرانادبیات،توصیفیواژگانعربعلی،رضائی.
،1376مرکز،: تهرانعزیزي،کامبیزترجمهعصرصفوي،ایرانراجر،سیوري.
،1383فردوس،: تهرانادبی،انواعسیروس،شمیسا.
1384آگه،: تهران،)بیدلنقدوهنديسبکبررسی(هاآیینهشاعر،رضامحمدکدکنی،شفیعی.
وعلمیانتشارات: تهرانقهرمان،محمدکوششبهتبریزي،صائبدیوانمحمدعلی،تبریزي،صائب

.1374فرهنگی،
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،1380،نیکان: زنجانفارسی،شعردربدیعتورج،عقدائی.
،1386ن،سخ: تهرانتصویر،محمود، بالغتفتوحی .
1336،خیامفروشیکتاب: تهران،بیضاییپرتومقدمهبرتصحیحکلیم،اشعاردیوانابوطالب،،کلیم.
1372مهناز،کتاب: تهرانشاعري،هنرواژنامۀ،میمنت،) ذوالقدر(صادقیمیر.
کتاب خانۀ ابن نعمانی، عالمه شبلی، شعر العجم، مترجم سید محمد تقی فخر داعی، تهران : به سرمایۀ

.1335سینا، 
منابع التین:

1- Abrams , M.H , A glossary of literary terms , seven th Ed , 1999 .
2- cuddon , J.A . (reuised by C.E. preston) , A dictionary literary terms and literary thory , fourth Ed .
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نیشابوري نامه عطارهاي خیالیِ الهیتحلیل صورت
طبق نظریه ژیلبرت دوران

1دکترمحمد میر

استادیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه زابل
2ابوالفضل شکیبا

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
چکیده

اي و ادبی داراي این قدرت متافیزیکی است که آثاري علیه زوال، تخیل در تمام نمودهاي مذهبی، اسطوره
کند. به اعتقاد ژیلبر دوران شورش علیه مرگ از یک طرف، و کنترلِ آن از طرف مرگ و سرنوشت خلق 

اند. او معتقد است در پشت این تصویرهاي ذهنی موضوع زمان نهفته دیگر، مانند پشت و روي یک سکّه
شک شاعر است. بر اساس این موضوع، وي تخیالت را به دو منظومۀ روزانه و شبانه تقسیم کرده است. بی

نامه جا که الهیتواند این مقوالت را در قالب تصاویر ادبی به ما نشان دهد. از آنرین کسی است که میبهت
عطار نیشابوري داراي تصاویر دو قطبی (مثبت و منفی) است، لذا هدف از این پژوهش آن است تا با نگاهی 

پاسخ این پرسش را بیابد که: نامه را طبق نظریۀ ژیلبر دوران بررسی کند وهاي خیالیِ الهینو، صورت
گر این نکته باشد؟ نتیجۀ کلّی بیانهاي خیالی شعر عطار، متعلق به کدام منظومۀ تخیلی میبارزترین صورت

باشد که نشان گذاري مثبت میاست که بیشترین تمایل اندیشه این شاعر به منظومۀ روزانه تخیالت با ارزش
خود تلطیف کرده و وحشت آن را گرفته است.دهد عطار تصویر مرگ را در تخیلمی

نامه، صورخیال، ژیلبر دوران.عطار، الهیها:کلیدواژه
مقدمه

اي و همچنین نمودهاي ادبی داراي این قدرت بدون تردید تخیل در تمام نمودهاي مذهبی، اسطوره
سازد و اي میی را زمینهمتافیزیکی است که آثاري علیه زوال و مرگ و سرنوشت خلق کند. شاعر، جهان واقع

دهد. این آرمان دهد سپس آن را با تخیل پرورده و به گونۀ یک آرمان ارائه میآن را مایۀ کار خویش قرار می
کند از این جهت که شاعر، آفریننده است و هنر آفریده او. اش میبخشد و جاودانیبه زندگی او وسعت می

قدرت تخیل، «نویسد: ما خیال و تخیل چیست؟ رضا براهنی چنین میها تخیل است. اسازيیکی از این زمینه
ها و افتد تا احساسات و اشیاء و تجربیات مختلف و متعلق به زمانیعنی شور و هیجانی کامل که به کار می

اي خاص در کنار هم جمع کند و یا بر روي یکدیگر منطبق نماید و در هاي مختلف را در یک لحظهمکان
). به بیانی دیگر 76:1380(براهنی،» کران و در مکانی محدود، سرزمینی پهناور را ارائه دهد.، زمانی بیايلحظه

1 .m38_mir@yahoo.com
2 .a.shakiba57@gmail.com
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(ابن منظور، » شود.خیال، شبه و تصویري است که در خواب یا بیداري در ذهن انسان حاصل می«
به معناي imaginariتینالشود، مشتق از فعلِترجمه میimaginationانگلیسیکه در زبانتخیل). 1405:1307

، با تاکید بر آن به عنوان یک قلمرو شخصی تخیل» خودپژواکیِ«ةدهندیابی نشاناست. این ریشه» تصویرِ«
خود ذهن «، »توانایی خالق ذهن«، »قدرت ذهن«؛گیرد از جملهباشد که طیف معنایی خاصی را در بر میمی

، »تدبیر کردن«، »طرح ریزي«، »ي از ذهن مورد استفاده جهت تفکرفرآیند«، »کندزمانی که شروع به فعالیت می
».خلق عقیده«و » خیال واهی کردن«، »خلق کردن«، »به خاطر سپردن«

گر کند این است که تخیل تداعینظر میجلبِتخیلاي که به طور کلی در بررسی معناییاولین مسئله«
ایناي که آن اشاره دارد، به گونه»عدمیِ«مفهومبهدوگانگیاینصورتاولینگانه است. مفهومی دو

،کندشود که مفهومِ (ذهنی) آن با واقعیت چیزها مطابقت نمیمیگرفتهنظردرداللتیباهمراهاغلباصطالح
گردد. اما صورت استنباط می» پوچی و خیالی«از این واژه مفهوم طور که در محاورات روزانه درست همان
به طوري که در ،نزد فیلسوفان و ادیبان و به طور کلی اصحاب علوم انسانی است»وجودي«ه دیگر آن، وج

).85:1385(بلخاري،.» آیدبه شمار می» بستري براي ظهور«تخیلها این حوزه
تصاویر ذهنی و یا توانایی ذهن جهت آفریننده یا مبتکر بودن، متضمن عالوه بر معناي توانایی خلقِتخیل
اي، تحقق خارجی داشته و یا به واقعیتی است که بتواند به گونهةباشد که بازسازي کنندتفکري میقدرت 

تصویر هم فرزند نگرش و عاطفه است و هم وظیفۀ «اند: که گفته. چناناصطالح به خوديِ خود ممکن باشد
کشف تصویرهاي کشد ...مجسم ساختن محتواي عاطفی و احساسی و فکري تجربۀ شاعران را بر دوش می

-هاي تصویري، کلید به ورود جهان درون هنرمند را در دستان ما میبنیادین در آثار هنرمند و ترسیم خوشه

یک فکر، «هاي خیال عبارت است از ). به بیانی دیگر، فرهنگ تداعی خوشه80:1386(فتوحی،» گذارد.
ها و ویر خیال، حتی اشخاص، اعمال، مکاناي که در قالب کلمات و عبارات خاص، تصاموضوع یا درون مایه

کند و غالباً بیانگر ذهنیت و حساسیت هنرمند نسبت به یک موضوع یا ... در درون یک اثر هنري نمود پیدا می
(شفیعی » اي که این کلمات به صورت ملکۀ ذهنی او درآیداي خاص است، به گونهپدیده

). 221:1371کدکنی،
جا که سخن شد یعنی آنها تنها در در عرصه هنر و ادبیات دانسته میتخیل، قرناگرچه منشأ و مشروعیت 

ترین تعاریفی که تاکنون از شعر از خیاالت، پندارها، مجازها و از واقعیت عینی به دور است. از قدیمی
نحصر به صورت گرفته، همواره تخیل به عنوان پایۀ اساسی شعر و جوهر شعر شناخته شده است، اما تخیل م

-اي وسیع دارد و مرزهاي آن نامشخص و نامحدود میحوزة ادبیات و شعر و هنر نیست بلکه تخیل عرصه

هاي گوناگون تخیل شهر، امید، ایدئولوژي و ... همگی جلوهباشد. خیال، خواب، اسطوره، خاطره، آرمان
شود. انسانی است و مفاهیمی که به کارکردهاي متفاوت تخیل مربوط می
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کهدادرويشناسیرواندرناخودآگاهکشفپیدراجتماعی،زندگیدرتخیلفرایندبهاساسیتوجه«
هایی که امروزه یکی از روش).165:1383شریعتی،(»گذاشتشگرفاثريبشريمعرفتهايحوزههمۀدر

ن را به صورت مشخص ارائه پردازانی است که مبانی آرود استفاده از آراء نظریهبراي تحلیل متون به کار می
ژیلبر «اند. یکی از کسانی که در زمینۀ نقد ادبی و به ویژه تخیالت ادبی پیشرو بوده و تخیل را ارج نهاده، کرده

رژیم روزانه تخیالت و «هاي خود با عنوان در یکی از نظریۀ» ژیلبر دوران). «1)است(Durandgilbert»(دوران
جا که خیال حلیل کارکردهاي تصویري و تخیلی هنرمندان پرداخته است. از آن، به ت»رژیم شبانه تخیالت

نگرد اي است از تجربیات ذهنی که شاعر از آن به جهان میشود و تخیل دریچهعنصر اصلی شعر شمرده می
دهد، در این مقاله به علت ارزش و اهمیت هاي صورخیال نشان میو شاعر تخیل خود را در شکل

نامه عطار، با تکیه بر نظریۀ هاي خیالی الهیزي، نگارنده بر آن است تا با جستار در ساختار صورتتصویرسا
هاي تصویري شعر عطار را مورد تحلیل و تفسیر قرار دهد. هاي خیالی و خوشهگونه» ژیلبر دوران«

پیشینه تحقیق
نظریۀ ژیلبر دوران، مقاالتی در مورد هاي زبان فارسی، در زمینۀ کارکرد تخیالت ادبی بر مبنايدر پژوهش

بندي تخیالت ادبی طبقه«اي با عنوان ) در مقاله1380ها و متون دیگر نوشته شده است: علی عباسی (داستان
» شناسی تخیل اجتماعیجامعه ـ انسان«اي با نام ) در مقاله1385و سارا شریعتی (» بر اساس نقد ادبی جدید

اند. عبدالرسول شاکري از دیدگاه ژیلبر دوران پرداخته»مه روزانه و منظومه شبانهمنظو«به تحلیل و تفسیر 
به این نتیجه » هاي روایتی محمود دولت آباديترس از زمان نزد شخصیت«اي با عنوان ) در مقاله1387(

ترسند و این ترس به شکل تصاویر هاي روایتی دولت آبادي از گذر زمان میرسیده است که شخصیت
-) در مقاله1390یوانی، تاریکی و سقوطی نشان داده شده است. غالمحسین شریفی ولدانی و میالد شمعی (ح

به تحلیل صورتهاي » هاي خیالی در شعر پایداري براساس نقد ادبی جدیدتحلیل صورت«اي تحت عنوان 
اند.خیالی در شعر شاعران جنگ با تکیه بر نظریۀ ژیلبردوران پرداخته

»ژیلبر دوران«اري الگوي ساخت
شناسی را متوجه فرایند شناسی و به تبع آن انسانجامعهۀرشت،کشف ناخودآگاهبه دنبال روانشناسیرشتۀ 

اي در فضاي فکري.حقیقی از روح جمعی آگاه نموددر زندگی اجتماعی کرد و به وجود یک زیربنايِتخیل
گیري از آراء منطقی داده بود ژیلبر دوران با بهره)گرایی(تحصلکه هنر و خیال جایش را به پوزیتیویسمی

شناسانه از تصاویر و نمادها با تکیه بر مقوالت ماهوي و اي ساختاري و نشانهیونگ و باشالر دست به توسعه
-زند و سعی میبندي از کهن الگوها و تصاویر میهاي کهن الگویی، با هدف ساخت همزمان یک طبقهنقش

)2.(را دوباره به انسان ـ جامعه شناسی وارد کند(تخّیل)کند امر شاعرانه
شناسی، مردم شناسی و تخیالت استوار است. تعریفی که بر مثلث اسطوره» ژیلبر دوران«در واقع نظریۀ 

شناسی و دهد تعریف سنتی نیست، بلکه تعریفی است که از موضوعات مردماز تخیل ارائه می» ژیلبر دوران«
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الگوها و نمادها وجود دارند. کهنها،در نظام تفکر دوران سه عنصر ِمحرکه«رفته شده است. شناسی گنشانه
که به چشم بیایند، سمبل و نماد آیند و براي آنها همان نیروها هستند؛ نیروهایی که به چشم نمیمحرکه

به پرواز باشد. تعداد نمادها بی تواند سمبل و نماد میل کنند. به طور مثال بال پرنده، که میخودشان را پیدا می
ین دلیل است ه همتواند پایه علمی داشته باشد. بشمار و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متغیر است. بنابراین نمی

ا کنند. اماند و تغییر نمیدهد، زیرا ثابت جهانیکه باشالر طبقه بندي تخیالت را بر روي کهن الگوها انجام می
» گذاردپذیرد و اساس را بر محرکه ها میر است، این تقسیم بندي را نمیدوران که شاگرد باشال

). 8:1385(عباسی،
اي رابطه» مرگ«و » زمان«کند که بین تاکید می» شناسی تخیالتساختارهاي مردم«دوران در کتاب 

ورِ خود را با داند به طوري که زمان، ظهزمان میخوردةزخمراانسانوي ناگسستنی و متقابل وجود دارد.
شود، بنابراین دوران با چنین زندگی از تولد تا مرگ، در زمان تعریف می. داردمحدود کردن وجود، اعالم می

ثیر این موضوع اساسی (زمان) را بر ذهن انسان پیدا کند؛ زیرا به اعتقاد اسطوره شناسان، أکوشد تا تفرضی می
شد تا آنجا که زمان با شدن، درد، رنج فی در نظر گرفته میهاي نخستین، چون واقعیتی منزمان براي انسان

ازلی (تشکیل و آغاز جهان)،ۀشود. با ارجاع همیشگی زمان به حادثوجودي و در نتیجه مرگ مرتبط می
به گیرد.میبراي رسیدن به فناناپذیري، نقش مهمی بر عهدهو»کشندهزمان«کردنمغلوببراياسطوره

العملی دفاعی از عکسدیگر،طرفاز»زمان«کنترلوطرفیکاز»مرگ«ن، شورش علیه اعتقاد ژیلبر دورا
تصاویر ۀخود را به وسیل،معتقد است که زمان). وي 128(همان:است»مرگ«و »زمان«علیه »انسان«طرف 

، پشت هر دورانۀچرا که بر اساس نظری،ترس از زمانندةکه تصاویر نشان دهندسازد یعنی ایننمایان می
-وجود دارد و پشت هر مرگی ترس از زمان. انسان بین ترس و زمان رابطه برقرار می» ترس از مرگ«ترسی، 

ترسد و در نتیجه یک سري تصاویر در رود پس میشود که با گذر زمان، به طرف مرگ میکند و متوجه می
ر، آن چیزي است که انسان یا ادیب یا مراد از تصوی«شود. در واکنش به گذر زمان ظاهر میو ذهن او تخیل

-هاي مختلف و تعابیر غیرمتناهی و در رساندن آنچه از تجارب متنوع حس میهنرمند از آن در خلق ترکیب

). 143: 1376فاضلی، »(گیرد.کند کمک می
مجموعۀ «تصاویر را به دو مجموعۀ بزرگ به نام » شناسی تخیالتساختارهاي مردم«دوران در کتاب 

کند. در پشت این تصاویر ترسناك و غیر ترسناك، تقسیم می» منظومه شبانه تخیالت«و » انه تخیالتروز
موضوع زمان نهفته است. منظومه، بر اساس تعریف دوران، یک ساختار کلی و عمومی است که در آن یک 

منظومۀ روزانۀ «). 81:1385(عباسی،» کنند.گروه از تصاویر، از یک تخیل مشترك و مشابه استفاده می
ناك (ارزش گذاري هاي متضاد که شامل تصاویر ترساي است دیالکتیکی، داراي قطبمنظومه» تخیالت

به عنوان مثال، هستی در مقابل نیستی و نور در مقابل ؛ناك (ارزش گذاري مثبت) استمنفی) و غیر ترس
تاریکی. 
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حالتی ترکیبی دارد، دو قطب به جاي آنکه » التمجموعۀ روزانه تخی«بر خالف » منظومه شبانه تخیالت«
گیرند به عنوان مثال، هستی در دل نیستی و یا نور در دل مقابل همدیگر قرار بگیرند در دل یکدیگر جاي می

شود و ترس تاریکی قرار دارد و بالعکس. در این گروه از تصاویر حالت اعتدالی ترس از زمان مشاهده می
گذاري منفی، خود به سه با ارزش» منظومۀ روزانۀ تخیالت«است. ساختارهاي موجود در آن تعدیل شده

شود. تمام این موارد در یک نقطه همسان و هم شکل هاي سقوطی، تاریکی و حیوانی تقسیم میدستۀ ریخت
گذاري مثبت نیز به سه دستۀ: با ارزش» منظومۀ روزانۀ تخیالت«یعنی ایجاد ترس، مشترکند. ساختارهاي 

ها غلبه بر شکل این ریختسان و همشود. نقطه همبندي میهاي عروجی، تماشایی و  جداکننده طبقهریخت
هاي منفی(سقوطی، تاریکی، حس ترس با ساختارهاي گوناگون است. در حقیقت ترس از زمان، صورت

داکننده) را پدید هاي مثبت (عروجی، تماشایی، جدهد و غلبه بر ترس از زمان، صورتحیوانی) را شکل می
)3آورد.(می

منظومۀ روزانۀ «توان مبنی بر ساختارهاي تخیالت، می» ژیلبر دوران«از مجموعۀ الگوي پیشنهادي 
نامه عطار پیاده کرد، زیرا شعر وي داراي تصاویر دوقطبی(متضاد) است و در شعر او را بر روي الهی» تخیالت

-همانند؛ حق و باطل، نور و ظلمت، فنا و بقا و... مشاهده میوي جدال و کشمکشِ تصاویر دوقطبی(متضاد) 

هنرمندان از آن رو که «هاي بیانی در شعر عطار نمایان شده است. شود. این نوع تصاویر در اغلب صورت
هاي خیالی متعلّق به عرصۀ هنر است. هنر یعنی تري دارند، آفرینش صورتاند، با تخیل رابطۀ عمیقعاطفی

اندیشند و به مدد آن صور خیالی. شاعران بیش از هر کسی مستغرق در خیالند و با خیال میاندیشیدن با
).54:1386(فتوحی،» سازند.اي میجهان تازه

هاي سقوطی و عروجیتصویرآفرینی در ریخت-1
» دهداوج به حضیض را نشان میۀمراد از تصاویر سقوطی، تصاویري است که افتادن از بلندي یا نقط«

نامه عطار نیشابوري از طریق ). این ریخت از قطب روزانه، در الهی306:1390(شریفی ولدانی و شمعی،
واژگانی چون: جهنم، گناه، ناسپاسی، تابوت و طوفان و ترکیباتی مانند یوسف روح به چاه افتادن، سر بر باد 

مات شدن، ز بهشت سقوط کردن، شهدادن، به گرداب افتادن،  در خاك افکندن، ز علو بر سفلی افکنده شدن، ا
تخیلِ سقوط، «در چاه افتادن، از اوج به پستی افتادن و نگون بخت شدن، به زبانِ شعر نشان داده شده است. 

که نویسنده یا انسان حس سقوط را حتماً به این معنا نیست که کسی از آسمان بیفتد، تخیل سقوط یعنی این
). ابیات زیر 83:1380(عباسی،» کنده یا سردرد، حس سقوط را ایجاد میداشته باشد به عنوان مثال سرگیج

دهند:حاالت سقوط را به زیبایی نشان می
چو بیژن کرد زندانی در این چاهتـو را افـراسیـــاب نفـس ناگــاه

)1874:ب1381(عطار،
بـیـفـتـاد از بهـشـت جـاودانــهچـو آدم مــرغ جـان را داد دانــه
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)2358(همان: 
سارم بدیـن زنـدان درافکنـدنگونز پستــان السـتــم بــاز کنـدنـد

)3521(همان: 
ز صحن گلشنم در گلخن انداختدلم خون کرد وآتش درمن انداخت     

)3657(همان: 
مـات آن خانـه بـه زاريشـوي شهاگـر شاهـی و عالـم خانــه داري

)5025(همان: 
بـه روز واپـسـیـن بهـرام گــورياگـر تـو بـر فلـک بهــرام زوري

شـوي بهـرام چوبیـن زیـر تابـوتانی چو یاقوتوگـر از پرده رخش
)4787و8(همان: 

کـه در خـاك افکنـی پـرورده نـازشگفتـا کـار تـو اي چـرخ ناسـاز
)5158(همان: 

ز علـو افکنـده ناگاهـت بـه سفلـیسپـهر پیـر چون شش روزه طفلی
)5026(همان:  

که تا پاي و سرش افکنده در خـاكافـالكبسـی زیر و زبر آمد چـو 
)6261(همان: 

هاي تخیلی رو به پایین که در ابیات باال مشاهده شد، حرکتی قابل کنترل نیست، بلکه این این حرکت
به خاك مذلت «، »مرگ«، »ویرانی«یک نوع سقوط تخیلی است که در انتها، به تصویر ها در واقع حرکت
سقوط، به عنوان جوهر واقعی هر نیروي تاریک «شود. ژیلبر دوران معتقد است: منجر می» تاریکی«و » افتادن

،1992:122» (ینداي اولیه و بدیهی را ببکند و باشالر حق دارد که در محرکۀ سقوط استعارهو سیاهی جلوه می
.(Durand

رژیم «ناك باشد، به طور خودکار متعلق به دهد، ترساگر تصویري که نویسنده در اثر خود ارائه می
کاوانه این قسمت را طبق هاي منفی خواهد بود. بنابراین اگر بخواهیم روانگذاريبا ارزش» روزانۀ تخیالت

دهندة این حقیقت شوند نشانناکی که در ابیات باال دیده میویر ترستفسیر کنیم؛ تمام تصا» دوران«الگوي 
هستند که، شاعر در هنگام سرودن این ابیات، از لحاظ روانی حالت خوبی نداشته است، یا بهتر است که 

اش غلبه کند. چون ترس او ترس اش نتوانسته بر ترس و اضطراب وجوديبگوییم او در این مرحله از زندگی
اي برقرار است پس مربوط به زمانی است که او است و همانطور که گفتیم بین مرگ و زمان رابطهاز مرگ

- ناك و وحشتقادر نبوده زمان را کنترل کند. ناخودآگاهی او این چنین، ترس از زمان را با تصاویري ترس

ناك نشان داده است.
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هاي عروجی، تصاویري د از ریختهاي عروجی وجود دارد. مراهاي سقوطی، ریختمقابلِ صورتدر«
). تصاویر 306:1390(شریفی ولدانی و شمعی،» دهنداست که از حضیض به اوج رسیدن را به خوبی نشان می

عروجی با واژگانی چون روحانیان، نماز، شهادت، المکان، دعا، توکل، معراج، آسمان، سیمرغ، فنا و ترکیباتی 
ي قدس، سریرِ ملک روحانی، کعبۀ ایمان، یوسف جان، خلوتگاه مانند کمانِ قاب قوسین، مشک ِجان، فضا

الکاتبین، طوطیِ طور، اوج اسرار، مرغ اهللا، چراغ یاسمین، کرامروحانی، کیخسرو روح، ایران شریعت، روح
نامه عطار به جان، براق صدر، گل توحید، دفتر وحدت، چراغ روح، شب معراج، دست اناالحق و... در الهی

اند. در برخی موارد هم عطار با ابیاتی به هم پیوسته، چگونگی این عروج را در هر بیت به ه شدهتصویر کشید
دهند: هاي زیر حاالت عروج را به زیبایی نشان میکشد. نمونهزیبایی به تصویر می

بـراقـش بـر فلک نعلـی بینداختتاختمگر آن شب در آن راه تیز می
فلک در گوش کرد و بست طاقشـراقــشمــه نــو بــود آن نعــل ب

) 290و91ب: 1381(عطار،
نمازش رابه خون باید وضو ساختکه سرعشق بشناختپس او گفت آن

)2128(همان:  
که شمعون بـود در جنـت خرامـانچنان در خاك دیـد آن شمـع ایمـان
ز تـشــریـف الـهـی حلّــه بــر درز عـز پـادشـاهـی تــاج بــر ســر

)3583و 4(همان: 
شهادت گفت و بر دست فنـا خفـتچو مردان ترك ملـک کم بقـا گفت

)3625(همان: 
کــشبــراق صـدر را در زیــر رانجا رخـت سوي المـکان کشاز ایـن

)3702(همان: 
سـر ایـن دیـگ پـرخـون بـر نهـادنقـدم بـایــد بـه گـردون بـر نهـادن

)5062(همان: 
بـبـیـن تــا در ره دنیــا کجــا بــودسـر مـردان عـالــم مصطـفـی بـود

)5206(همان: 
ك بر افـالك انداخـتکه رخت از خاچنـان بـر ملـک دنیـا خاك انداخت

)5209(همان: 
بــه نــور آشـنــایــی راه بــردنــدبـزرگـانــی کـه سـر بـر ماه بردند

)5990(همان: 
الهــی نـامــه عــطــار خــوانـنــدبـزرگـانــی که در هفـت آسماننـد
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)6879(همان: 
مـرا صـد مـشتــري در قـوس باشــداشدچـو جـان پـاك مـن فردوس ب

)6914(همان: 
بمـرد و بــاز رسـت از بـت پـرستــیچـو مـرغـی بـر پریـد از دام هستی

)6960(همان: 
مـرا صـد نــور از آن در خــاك آیــدگـر از تـو یـک دعـایــی پاك آیـد

)7012(همان: 
گونه که مشاهده شد در ابیات باال واژگانی مانند: نماز، دعا، ایمان، مصطفی، فردوس، المکان، مانه

نه تنها آسمان بلکه به تبع آن، «نویسد: آسمان، معراج و ...، نمادهاي عروجی و آسمانی هستند. میرچا الیاده می
ن به خودي خود به آن دسترسی ندارد اي است که انسابلندي هم از تقدس برخوردار است زیرا بلندي مقوله

).38:1384(الیاده،» و متعلق به موجودات برتر از انسان است
نامه عطار از بسامد فراوانی برخوردارند. عطار نیشابوري شاعري است داراي هاي عروجی در الهیریخت

دهاي عروج با یک نما«هاست. روحیه و روانی عروجی. وي نمونۀ کامل شاعرِ عمودگرا، صعود و فرازگاه
حرکت عمومی و با ترك کردن قطب مخالف خود که همان مکان پایین (جایگاه شیطان، جاي کثیف، بدبو و 

ها جایگاه خدایان، مکانی کنند به باال (جایگاه خداوند یکتا یا بر اساس اسطورهجهنم و...) است سعی می
انجام داده است، » دوران«بندي که طبق تقسیم).11:1380(عباسی،» تمیز، خوش بو ، بهشت و...) صعود کنند

اند یعنی؛ داراي تصاویري گذاري مثبتبا ارزش» منظومۀ روزانۀ تخیالت«گرفته از هاي عروجی نشأتریخت
تفسیر کنیم؛ » دوران«کاوانه این قسمت را طبق الگوي ناك هستند. اگر بخواهیم روانخوشایند و غیر ترس

سرودن این ابیات، از لحاظ روانی حالت بسیار خوبی داشته است و با تخیلِ چنین عطار نیشابوري در هنگام
توان زمان را کنترل که میکردن اینوانمود«تصاویري، به طور ناخودآگاه سعی کرده که زمان را کنترل کند. 

نسان با کنترل دهد بدین صورت که اکرد، مانند همان رفتاري است که حیوان در مقابل خطر فرار انجام می
دهد و بدین وسیله سعی دارد از اضطراب همیشگی نسبت به زمانی زمان یک عمل دفاعی را از خود بروز می

).80(همان:» گذرد خود را نجات دهدکه می
هاي تاریکی و تماشاییتصویرآفرینی در ریخت-2

هاي تاریکی الف: ریخت
ناکی را از طریق توصیف یا توضیح فضاي حاالت بیمهایی است که هاي تاریکی صورتمنظور از ریخت«

). واژگانی نظیر 307:1390(شریفی ولدانی و شمعی،» کندهاي وابسته به تاریکی القا میتاریک و یا سازه
شرك، دیو، نالیدن، دوزخ، شیطان، گناه، ظلمـت و ترکیباتی مانند چاه بال، چاه ظلمانی، زنجیرِ زمین، پاي در 



7611 هامجموعه مقاله

ك شرك، شیرِ شرك، دریاي بال، خونابۀ حسرت و تیرگیِ کفر این ریخت را در الهی نامه به گل ماندن، چر
دهند:هاي زیر حالت تیرگی و تاریکی را نشان میاند. نمونهتصویر کشیده

کـردز نـرگـس زعفـران پـر ژالـه میکــردبـه زاري و نــزاري نـالـه می
) 690ب: 1381(عطار،

وزان حسرت به صد حیرت بماندندبسـی خـونابــه ِحسرت فشـاندنـد
)1308(همان: 

کـه تا شد هر دو نابینـا بـه یـک بـارنباردو چشمش همچو باران گشت خو
)1546(همان: 

بسی جان از چنین غم خون توان کردبه خاك افتاد وچشمش خون روان کرد
)2292(همان: 

ز هر چشمش جوئی خـون روان بوددو چشمش همچو ابر خون فشان بود
)2541(همان: 

کجــا بــر آسمانــت جــاي بـاشـددچـو زنـجیـر زمیـن بـر پـاي بـاشــ
)3061(همان: 

کـه روزم تیـره ماهـم زیـر میـغ استدلـم پـر درد و جانـم پـر دریــغ است
)3515(همان: 

جـا فغـانــیکـه از ظلمـت نبــود آننـدیـــدم هیـــچ بــازار و دکــانــی
)4860(همان: 

سیاوش وار خلقــی بــی گنــاه استـن خــون سیــاه استهمـه روي زمیـ
)5067(همان: 

جـهانــی زن جـهانــی مــرد بـیـنـیبـه گـورستــان نگــر تـا درد بـیـنــی
درون ره  ز بـیــــرون بــاز مــانـدهبـازمـانــدههمــه در خـاك و خــون 

)5083و4(همان: 
که گـر وقیت هست آن نیز تیــغ استسـر و پــاي جهـان درد و دریــغ است

)5182(همان:  
دلــی پــر تـف زبانــی چون زبـانــهز هــر چشمــش چو سیلی خون روانه
بــه ســان مرده اي بنشستــه بـر ســرکفـن در پیـش و گــوري کنـده در بـر

)6592و3(همان: 
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در پیوند است. در » غم«و » ویرانی«، »سیاهی«در ابیات فوق مشاهده شد که تاریکی در تخیل عطار با 
است. ژیلبر دوران معتقد » مرگ و بدبختی«واقع در تخیل این شاعر ریخت تاریکی، در پیوند با فرا رسیدن 

ناکی را همراه خود دارد، ساعتی که در آن حیوانات شیطانی و هیوالهاي شب و نیمه شب آثار وحشت« ست ا
نامه عطار هاي تاریکی در الهی). ریختDurand،1992:98» (آورنداهریمنی اجساد و ارواح را به تصرف در می

هاي تماشایی از بسامد کمتري برخوردار هستند.نسبت به ریخت
اي تماشاییهب: ریخت

هایی هستند که به نوعی صورت و تصویري از نور و روشنایی را به همراه هاي تماشایی، ریختریخت
-دارند. واژگانی مانند: قرآن، سعادت، خرد، و ترکیباتی چون شمع نبوت، چراغ معرفت، آفتاب سرمدي، روح

نامه ن، گل نصرت و بحر رحمت در الهیاهللا،  نور فقر، آفتاب شرع، نور صدق، شمع ایمان، چراغِ نورِ ایما
ها هستند: گر این ریختعطار این نشان

مـه افـالك یعنــی چشــم بینـشمـحــمــد آفـتــاب آفـریـنــش
ســراج امــت و منهــاج ملــتچــراغ معــرفــت شمــع نبـوت

) 116و 17ب: 1381(عطار،
شد آخر محو قرآن شمـع عشـاقچـو قـرآن بـود معشـوق از آفـاق

)544(همان: 
یکـی باشند هـر دو از دویـی دورعلـی چون با نبی باشد ز یک نـور

)553(همان: 
کـه مشـکات تـن آمد سـد آنتچراغــی در بیابـان اسـت جـانـت
شود جاوید چون خورشید تابانچــو این مشـکات خیـزد از بیابان

)4025و 6(همان: 
در واقع عطار نیشابوري از طریق نماد نور، عوالم عالی فرشتگان و پیامبران و همچنین صعود به قلمرو 

توان گفت نماد نور و اي که میکند. به گونهالوهیت و عالم ملکوت را بر اساس تجارب خود تشریح می
للَّه نُور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نُورِه کَمشْکَاةٍ فیها ا«نامه، نمادي مقدس و معنوي است. یروشنایی در اله

خدا نور آسمانها و زمین است. مثَل نور او چون چراغدانى است که ).35(نور/» زجاجۀٍمصباحالْمصباح فی
هاي گیري از آیات، ضمن بیان تجربهار سعی نموده با الهامعطاى است.در آن چراغى، و آن چراغ در شیشه

هاي تماشایی در الهی عرفانی خود، از مواجهه با حقیقت برتر، به درك ماهیت روح خدایی نیز برسد. ریخت
ترین بسامد برخوردارند. قابل ذکر است که خرد و دانش در آینۀ تخیل نامه بعد از ریخت عروجی از بیش

باید در زیر -که روشنی بخش است-را » خرد و دانش«مراه با نور و روشنایی است. بنابراین عطار همیشه ه
هاي تماشایی قرار داد.مجموعۀ ریخت
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هاي حیوانی و جدا کننده تصویرآفرینی در ریخت-3
الف: ریختهاي حیوانی

تحریک و تحرك خود، ریختهاي حیوانی، ریختهاي پر جنب و جوش، حمله برنده و تازنده هستند که با
هاي وابسته کنند یا فعلکنند. تمام حیوانات یا موجوداتی که ترس و وحشت را ایجاد میانسان را هراسان می

دهند که گیرند. در واقع این گروه از تصاویر را نمادهایی تشکیل میبه این حیوانات در این دسته جاي می
کنند م حیوانات یا موجوداتی که ترس و وحشت را ایجاد میدهند. تماخصوصیات منفی حیوانات را نشان می

گیرند.هاي وابسته به این حیوانات مانند دریدن، بلعیدن، غریدن و جنگیدن، در این دسته جاي مییا فعل
این تصاویر تخیلی بیانگر دو ویژگی از زمان هستند: گذر و حرکت زمان؛ نابود کردن همه چیز از طریق «

حیوان چیزي است که داراي جنب و جوش است، -1حیوان تخیلی داراي دو ویژگی است: زمان. تصویر
-کند و میدرد و پاره میاز طرفی حیوان همان چیزي است که می-2توان او را گرفت. کند و نمیفرار می

). موارد زیر نمونه هایی از این گونه تصاویرند:84: 1380(عباسی،» کشدخورد و در نتیجه می
هم از کرمان بسـی سختـی کشیدههـم از گرگـان دنیــا رنـج دیــده

) 2296ب: 1381(عطار،
گهی میزد چو کژدم آن سخن نیشپیچید بر خویشگهی چون مار می

)2472(همان: 
نخـواهـد خورد اال از دلـت خـونیقـیـن دان کــه زاغ زلفــم اکنـون

)2482(همان: 
نهنــگ مـرگ جـانــم در ربــوديديبه لشکـر گفت گر دوش او نبـو

)2760(همان: 
که ناگـه شیرمرگـش در ربودستیکی راگفت این مرده که بودست

)2327(همان: 
همـه در ریـش من نیـش اوفکنـدههـزاران سـگ مگـس آیـد گزنده

)4594(همان: 
کردکنـار و دامنـش دریـاي خـون نهنـگ عشق در حالش زبون کرد

)6395(همان: 
کــه مـن دل زهـرة مـوري نـدارممکـش در پـاي پیــل قهــر زارم

)7109(همان: 
نامه که در زیر باشد که این تصاویر ادبی موجود در ساختار تخیالت الهینکته قابل مالحظه این می

ناك) قرار دارند، فقط اثر کمی از ترس را دارا هستند و این ترس براي هاي حیوانی(ترسمجموعۀ ریخت
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انسان با ورود به دنیاي آرام، سعی دارد خود شاعر قابل کنترل و تعدیل شده است. ژیلبر دوران عقیده دارد که
انسان با تقلید از کردارهاي سرمشق گونۀ خدا یا «گر نجات دهد. به عبارتی دیگر را از دست زمانِ تخریب

کند و به شکلی هاي آنان، خود را از زمان فانی دور میاي یا تنها با بازگویی ماجراجوییقهرمانی اسطوره
تواند منبع ). در واقع تنها حریمِ قرب الهی است که می24:1385(کمبل،» شوددس میجادویی وارد زمان مق

آرامشی براي انسان، جهت رهایی از هالکت و تاریکی باشد. 
-به طور کلی، کهن الگوي حیوانی و تصاویر حیوان ریختی در تخیل عطار نیشابوري، داراي هر دو ارزش

توان گرگ، مار، کژدم، نهنگ، گذاري منفی میاز حیوانات با ارزشگذاري مثبت و منفی است. براي نمونه، 
-توان به اسب و آهو اشاره کرد. جالب اینگذاري مثبت میزاغ و مگس را نام برد و از حیوانات با ارزش

جاست که شیر در تخیل این شاعر، هم داراي ارزشگذاري مثبت و هم داراي ارزش گذاري منفی است.
جنبۀ ناخودآگاهانه هر رویدادي به شکل صورت خیالی و نمادین در رویاها آشکار «ست: یونگ معتقد ا

هايِ حیوانی صحبت شد که شود که در این جستار فقط از ریخت). خاطر نشان می28:1359(یونگ،» شودمی
کنند.عطار تولید ترس میآگاهیدر خود

هاي جدا کننده     ب: ریخت
هاي جدا کننده، واکنش هاي جدا کننده است. کار اصلی ریختیوانی، ریختهاي حنقطۀ مقابل ریخت

هاي حیوانی و دفاع از حیات و زندگی و محافظت از جسم و جان است. تمامی ابزار آالت و علیه ریخت
گیرند (شریفی ولدانی و وسایلی که به نوعی باعث محافظت در برابر خطرات است، در این گروه جاي می

). واژگانی مانند رمح، رسن و عصا که نوعی ابزار براي محافظت از جان در برابر خطرات 309:1390شمعی،
گیرند: هستند نیز در این دسته جاي می

نیاید هیج کس در صف به هیچمچو مـارِ رمـح را در کـف بپیـچـم
)6478ب: 1381(عطار،

نهنــگ مـرگ جانــم در ربـوديبه لشکر گفت گر دوش او نبـودي
خالصـی داد از گرداب و چاهـمعصـاي او چـو شـد آویـزگاهـم

)2760و1(همان: 
که رمز یگانگی و یکتایی و مرز جداکندگی میان » فناي فی اهللا«ت که عطار از واژگانی چون قابل ذکر اس

هاي هستی و نیستی است، بسیار استفاده کرده است. در نتیجه این گونه واژگان را باید در زیر مجموعۀ ریخت
جداکننده قرار داد. نمونۀ زیر از این موارد است: 

وگرنه بر تو زخم آید ز هر سوييحصاري از فنا باید در این کو
)3620(

نمودار ساختار تخیالت الهی نامه بر اساس نظریۀ دوران 
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گیرينتیجه
ه بهروزي انسان در جهان و هنر، قیام و عصیانِ آدمی در برابر مرگ و تخّیل، کوششی ثمربخش، در را

پرداز و هنرمند، عاملی براي ایجاد تعادل روانی و اجتماعی است. در  فراموشی است. تخیل براي انسانِ خیال
ام عنصر بسیار فعالی است که از لطافتی خاص و صادقانه برخوردار است؛ زیرا هنگ» تخّیل«نامه عطار الهی

نامه عطار تخیالتی زیبا نهفته توان آن را لمس کرد و در ذهن تجسم بخشید. در الهیخواندن اشعار وي می
است که اغلب از اتحاد هنري و تصویري زیبایی برخوردارند. ساختار بیشتر تصاویر تخّیلی عطار از نوع 

هاي نامه ریختباشد. در الهیمیگذاري مثبت (غیرترسناك و خوشایند)هاي منظومه روزانه با ارزشریخت
سقوطی، تاریکی و حیوانی با ارزش گذاري منفی و ریختهاي عروجی، تماشایی و جدایی کننده با ارزش 

ها هست و تر از سایر ریختهاي عروجی بیشگذاري مثبت مشاهده گردید که از این میان، بسامد ریخت
که در منظومه روزانۀ تخیالت با -بِ ناشی از گذر زمان نشان از آن دارد که  شاعر توانسته است از اضطرا

» ملکوت«خود را نجات داده است و این در نتیجۀ گرایشِ وي به  عالمِ - گذاري منفی از خود نشان دادارزش
» ژیلبر دوران«باشد که آن عالم مکانی است بی زمان. بنابراین با در نظر گرفتن الگوي می» فناي فی اهللا«و 

پذیرد و معناي مرگ را تلطیف کرده و وحشت آن را یشابوري شخصیتی است که اندیشه مرگ را نمیعطار ن
یا همچون مسافرت از مکانی به مکانی دیگر است. زیرا اندیشه » شدن«گرفته است. براي عطار مردن نوعی 

».منظومه روزانه تخّیالت با ارزش گذاري مثبت«این شاعر بیشتر متعلق است به 
هاتپی نوش

هاي خود را به موضوع فیلسوف، منتقد و نظریه پردازي است که بخش بزرگی از فعالیت» ژیلبر دوران«.1
هاي این استاد که خود شاگرد باشالر، کربن و یونگ بوده، اختصاص داده است. مطالعات و پژوهش» خیال«

منتهی شده است. » خیال«در بابهاي متعددي از جمله تأسیس مرکزي براي پژوهش در نهایت به فعالیت
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استاد وي گاستون باشالر(ریاضی دان، فیزیک دان و فیلسوف فرانسوي)، پیشرفت علم را نتیجه شکّاکیت و «
هاي مختلف این فکر هاي متعدد به توصیف جنبهها و مقالهدانست و در کتابمی» تخیل«بهره گیري از 

هاي ادبی، کوشیده است تا پیوند میان نگاه» ژیلبر دوران«. : ذیل باشالر)1389(صدري افشار، »پرداخت.
- دید جستجوگر وي که در هیچ نقطه«بیابد. » رؤیا«جامعه شناختی، فلسفی، عرفانی و تاریخی را با موضوع 

هایی نوین در کشد و پرسشها را به چالش میشود، تمامی این نگاهمتوقف نمی-حتّی براي تفسیر نیز-اي
) آقاي دکتر علی عباسی نخستین کسی است 43: 1385اردو بازارچی، »(دهد.هاي موجود ارائه میباب کلیشه

پرداخت و طی چند نشست و مقاله، آراء و الگوهاي ساختاري » ژیلبر دوران«هاي که در ایران به تبیین نظریه
.او را معرفی کرد

رداز ادبی فرانسوي بود که ابتدا در رشته م) فیلسوف، دانشمند و نظریه پ1962-1884. گاستون باشالر (2
نسبیت اینشتین تأثیر پذیرفت. پس از آن که به مطالعه فلسفه روي آورد. ۀریاضیات تحصیل کرد و از نظری

یق مسئله فوي مسلّمات محدود را به پرسش گرفت. در حوزه نقد ادبی اهتمام او عمدتاً صرف بسط و تد«
هاي وي ترین کتابدهد. مهمعناصري محدود به تخیل آدمی جهت میتخیل شده است. او بر آن بود که
)، آب و رویاها 1938)، روانکاوي آتش (1934)، روح علمی نوین (1929عبارتند از: ارزش استقرایی نسبت (
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بررسی اصالت عاطفه در اندوهیادهاي شاعران معاصر
1مژگان میرحسینی

استادیار دانشگاه کوثر بجنورد
چکیده

ف و تألّم بر مرگ عزیزان از مرثیه شعري است که در ماتم گذشتگان و تعزیت بازماندگان و اظهار تأس
دست رفته یا حوادث و بالیاي ناگهانی یا طبیعی و... سروده شده است.

ترین انواع شعر رثائیه دانست که توان از قدیمهاي ادیبان براي دیگر شاعران را میسرودهها و سوگمرثیه
-در مرثیۀ شهید بلخی یافت میهاي آن در دیوان رودکی در رثاي شاعري به نام مرادي و یانخستین نمونه

شود.
در دورة معاصر نیز، سرودن اندوهیاد براي شاعران توسط دوستان و حتی گاهی رقیبان و دشمنان آنها 
وجود دارد که غیر از اداي حقّ دوستی، عواملی چون تحریک حس همکاري، شعردوستی و رابطۀ ادبی، علّت 

مرثیه، به سبب اصالت احساس آن واجد ارزش ادبی بیشتري سرودن آن بوده و در مقایسه با انواع دیگر 
است.

اند، از منابع مختلف در این مقاله، ابتدا اندوهیادهایی که شاعران معاصر در سوگ دیگر شاعران سروده
شود و همراه با ذکر استخراج شده، سپس به بررسی اصالت عاطفه در اشعار کالسیک و نیمایی پرداخته می

گردد.گیرد و در پایان نیز نتیجۀ بحث ارائه میاز آن صورت میشاهد، تحلیلی 
اندوهیاد(مرثیه)،شاعران معاصر، عاطفه و احساس، اصالت عاطفه.ها:کلیدواژه

مقدمه
در شعر مضامین و معانی متعددي وجود دارد که به اقتضاي فرهنگ هر قومی داراي تنوع خاصی است. 

سی، آنچه که از زیربناي عاطفی بسیار استواري برخوردار است و در عین در میان مضامین و معانی شعر فار
ترین عنصر شعر یعنی تخیل نیز بهرة کامل دارد، اندوهیاد (مرثیه) است.(این نام برگرفته از دفتر حال از مهم

است)"اندوهیادها"شعر محمد حقوقی با عنوان 
تم گذشتگان و تعزیت بازماندگان، اظهار تأسف و تألّم بر شود که در مااندوهیاد(مرثیه) به اشعاري گفته می

اي، ذکر مصائب مرگ سالطین و بزرگان درباري، بستگان و دوستان، شخصیت داستانی یا قهرمان منظومه
هاي فجیع و احساسات تأثّر برانگیز نسبت به مسألۀ مرگ عامپیشوایان دین و ائمۀ اطهار، بالیاي طبیعی و قتل

)18: 1369ده شده است.(امامی، و حیات سرو

1. mmirhoseinif@yahoo.com
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ترین انواع شعر رثائیه و جزو مراثی شخصی و هاي شاعران معاصر براي دیگر شاعران از قدیمسرودهسوگ
خانوادگی است که در مقایسه با انواع دیگر مرثیه، به علّت اصالت احساس آن که طبعاً از جنبۀ سفارشی 

بی بیشتري است و بیانگر رابطۀ دوستانۀ شاعران نیز تواند بود. این کاهد، واجد ارزش اداینگونه اندوهیادها می
.شوداندوهیادها هم در شعر کالسیک معاصر و هم در شعر نیمایی دیده می

شده در این دسته از اندوهیادها فراوان و در بسیاري از موارد مشترك است، از آنجا که عواطف مطرح
لیل این اندوهیادها خالی از لطف نیست؛ بنابراین در این مقاله بررسی اصالت یا عدم اصالت آنها در تح

هاي مختلف شود تا اصالت عاطفه در اندوهیادهاي شاعران معاصر براي شاعران دیگر از جنبهکوشش می
بررسی و تحلیل شود. 

اصالت عاطفه در اندوهیادهاي معاصر
به یاري عالئم مشخّصۀ ظاهري، احساساتی هنر عبارت است از یک فعالیت انسانی که هنرمند، آگاهانه و

را که خود تجربه کرده به دیگران انتقال دهد، به طوري که آنها نیز آن احساسات را تجربه نموده و از همان 
) کروچه هنر را عبارت از دید یا شهود دانسته 57: 1388مراحل حسی که او از آن گذشته بگذرند.(تولستوي، 

(کروچه، ». بخشد عاطفه استاصیت به هم پیوستگی و وحدت به شهود میچیزي که خ«و معتقد است 
کند، تنها از عاطفه اي را مجسم میشهود از آن جهت شهود است که عاطفه«) در ادامه هم گفته:53: 1384

بخشد، گیرد و بر روي عاطفه تکیه دارد. آن چیزي که لطافت آسمانی رمز و نشانه را به هنر میسرچشمه می
)83همان: ».(ت ذهنی نیست، بلکه عاطفه استصور

شعر حقیقی، شعري است که ناشی از هیجانات روحی و «صاحبنظران معتقدند شعر نیز نوعی هنر است و 
احساسات عالی و «) و آنچه را که براساس 202: 1371مؤتمن، »(تراوشی از احساسات و عواطف قلبی باشد

اند و آنچه را که از درون گوینده نجوشیده و نیک و هنري خواندهسروده شده باشد، شعر» انگیزتخیالت دل
)467: 1، ج1372اند.(یوسفی، شاعر ضرورتی باطنی براي آن احساس نکرده است، شعر ندانسته

اند، آثار شعر و هنر را مظهر تجلّی احساسات و عواطف بیشتر کسانی که در باب شعر و هنر اندیشیده
اند. از جمله، در هنر و ادب، عاطفه و احساس را عنصر مهم و جوهر اصلی شمردهاند و صاحب اثر دانسته

نیچه نسبت به احساس بسیار تأکید کرده، آن را اساس و بنیان شعر و شاعري دانسته است. حتّی آنان که شعر 
ق زندگی انسان هایی از واقعیاتی دارد که خاستگاه آنها عماند، معتقدند این خیال رگهرا کالمی مخیل گفته

تواند منشأ تراوش شعر شود؛ پس، عاطفه را است و این حقیقت یا خیال تا زمانی که تبلور عاطفی نیابد، نمی
شفیعی ».(اي یا خیالی استاي یا اندیشههر تجربۀ شعري حاصل عاطفه« اند: در کنار خیال قرار داده و گفته

)26: 1372کدکنی، 
نعکاس این تغییرات بدنی در نفس، احساس نام دارد.(ایروانی و خداپناهی، تأثیر عوامل خارجی بر بدن و ا

هاي عینی و اشتغاالت ذهنی بر روان، منجر به ایجاد انفعال یا حاالت روحی تأثیر انگیزه«) و 21: 1382
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ن، پورنامداریا»(نامند.شود که آنها را عاطفه میگوناگونی از قبیل غم، شادي، مهر، خشم، اعجاب و... می
1374 :157(

سخن اینجاست که این عاطفه و احساس که عنصر مهم و جوهر اصلی هنر شمرده شده باید اصالت داشته 
اند که باشد.از آنجا که شعر هم نوعی هنر است، منتقدان ادبی و همچنین شاعران بر این نکته تأکید کرده

توان به یقین پذیرفت امکان آن باشد نمی«د انسراینده باید در بیان عواطف خود صادق و صمیمی باشد و گفته
آنکه خود آن حالت را در جان خویش که هنرمندي حالتی عاطفی را به خوانندة خویش منتقل کند، بی

توان به اصیل و ها را می) پس اصالت احساسات یا عاطفه465: 1، ج1372یوسفی، »(احساس کرده باشد.
ن از دل تعریف کرد و احساس و عاطفه را اساس و بنیان کار شعر واقعی بودن تجربۀ شعري شاعر و برآمدن آ

و شاعري و عامل طبیعی و مؤثّر بودن اشعار دانست.
ها و تأثّرات روحی ناشی از آن است. بیان هاي عاطفی شعر، موضوع مرگ و اندیشهاما یکی از زمینه

ل حزن و ماللی که بازماندگان را یابد و شرح کامها و دردهایی که شاعر از مرگ یک عزیز درمیاندوه
فراگرفته و عزا و ماتمی که به پا شده است و ذکر شکوه و جالل و ترسیم فضاي فکري و شخصیت متوفّا، 

دهد. مرثیه از نظر ماهیت جزو ادب غنایی است، زمینۀ عاطفی اشعاري با عنوان مرثیه یا اندوهیاد را تشکیل می
کند.خود را بیان میزیرا شاعر در آن احساسات و عواطف 

هاي شخصی و خانوادگی، نسبت به دیگر انواع بیشتر صاحبنظران و منتقدان ادبی بر این باورند که مرثیه
سرایی در مرثیه«باره چنین گفته است: کوب در اینمرثیه از اصالت بیشتري برخوردار است؛ از جمله، زرین

خویش، بیشتر از احساسات طبیعی مشحون است تا مرثیۀ رفته خواه یار و خواه باب مرگ عزیزان از دست
)170: 1372کوب، زرین»(آوران و ممدوحان.نام

ترین و شورانگیزترین مؤتمن نیز این نوع مرثیه را به واسطۀ قوي بودن زمینۀ عاطفی، بهترین، پراحساس
گفته شده و از دلی چون از سر اخالص«گونۀ رثاء در ادب فارسی دانسته و معتقد است که این اشعار 

سوخته و طبعی اندوهگین تراوش یافته، تأثیر و جذّابیت زیادي دارد و در شمار اشعاري است که واجد 
مؤتمن، »(رود.مفهوم حقیقی شعر است و نمایندة احساسات و عواطف درونی و واقعی شاعر به شمار می

اثی است.) احساسات طبیعی و عاطفی وجه تمایز آنها با دیگر مر85: 1364
شده براي شاعران معاصر، به بررسی در این بخش، نگارنده بر آن است که با نظر به اندوهیادهاي سروده

این اشعار از نظر بنیاد عاطفی آنها بپردازد، میزان تأثیرگذاري عاطفۀ شعر بر مخاطب را مشخّص کند و سادگی 
و صمیمیت یا تکلّف و تصنّع عواطف سراینده را نشان دهد.

فروشی، هاي مختلفی از جمله دوستی، روابط ادبی، رقابت، هنرنمایی و فضلز آنجا که عوامل و انگیزها
تحریک حس همکاري و ... در سروده شدن این اشعار نقش داشته است، پس سرایندگان دچار نوسانات 

عنصر وزن و همچنین هایشان دید. توان در سرودهاند که بازتاب آن را میروحی و احساسی متفاوتی گردیده



7621 هامجموعه مقاله

تاریخ، تخلّص و مفاخره و استفادة سراینده از صنایع ادبی، از جمله نکاتی است بررسی اندوهیادها از نظر ماده
تواند در مشخّص کردن اصالت یا عدم اصالت عواطف سرایندگان مورد توجه قرار گیرد که به تفکیک، که می

شود.به آن پرداخته می
عاطفهوزن و تناسب آن با 

اند؛ از نصیر، تناسب وزن و مضمون را یادآور شدهاز دیرباز، حکمایی مانند ارسطو و ابن سینا و خواجه
نصیر معتقد است چون در یونان باستان براي هر یک از انواع شعر وزن معینی وجود داشته، تأثیر جمله خواجه

هاي اخیر نیز به این موضوع پرداخته ر دوره) د590: 1355اشعار بیشتر بوده است.(خواجه نصیرالدین طوسی، 
ناشی از هیجانات روحی و تراوشی از احساسات و «شده است و برخی از صاحبنظران، شعر حقیقی را 

)202: 1371مؤتمن، »(چنین شعري مسلّماً از موسیقی جدا نیست.«اند و معتقدند که دانسته» عواطف قلبی
ال عواطف، باعث شده که از قدیم عنصر موسیقی به صورت وزن، به نظر خانلري، تأثیر موسیقی در انتق

- ترین عنصر شعر تلقّی گردد و گاه، تنها فصل مشخّص میان نثر و نظم(شعر) پنداشته شود. وي میمهم
هایی که بناي وزن آنها بر کوتاهی و بلندي یا شدت و ضعف هجاهاست، همیشه تألیفی از در زبان«گوید:

تري را القا ارة نسبی هجاهاي کوتاه یا شدید بیشتر باشد، حاالت عاطفی شدیدتر یا مهیجالفاظی که در آن شم
رود که هایی به کار میتر که مستلزم تأنّی و آرامش هستند، وزنکند و به عکس، براي حاالت مالیممی

س، او اوزان خفیف ) بر این اسا167: 1، ج1377ناتل خانلري، ».( هجاهاي بلند یا ضعیف در آنها بیشتر باشد
بخش و اوزان متوسط ثقیل را داراي آهنگی انگیز و شاديرا مهیج و سرورآور و متناسب با مضامین نشاط

هاي بلند ثقیل و نیز متناوب و دوري را، به سبب تقسیم شدن کند و وزنانگیز معرّفی میمتین و سنگین و غم
داند. یجان و نشاط میبه قطعات مساوي و مرتّب، داراي حرکت و جنبش و ه

جلیل تجلیل نیز برخی از اوزان را شاد و برخی را متناسب با ناامیدي و یأس دانسته و وحیدیان کامیار 
یابد و هر شعري که معتقد است وقتی شعر از دل برآمده با صمیمیت همراه باشد، وزن مناسب خود را می

)76: 1367ده شود.( وحیدیان کامیار، داراي مضمون واحدي است، باید در وزن مناسب خود سرو
با توجه به نظر بیشتر صاحبنظران و با بررسی اندوهیادهاي این دوره باید گفت که تناسب وزن یا به طور 
کلّی، موسیقی و محتواي شعر از کیفیاتی است که موجب تشدید نیروي القایی کالم و در نتیجه تأثیر عاطفی 

عنصر موسیقی وقتی در تعالی شعر به نقطۀ کمال مؤثّر «تۀ پورنامداریان شود و به گفشعر به خواننده می
افتد که با عاطفۀ مطرح در آن، هماهنگ باشد و در انتقال عاطفه به دیگران، یاریگر سایر عناصر شعر می

نوایی آهنگ با زمینۀ عاطفی و اندیشگی شعر گردد... و منظور از هماهنگی موسیقی و عاطفه، توازن و هم
)399و 398: 1374(پورنامداریان، ». ستا

هاي شده در پرکاربردترین وزندربارة اندوهیادهاي این دوره باید گفت که تقریباً نیمی از اشعار بررسی
اند که از آن میان، دو وزن(مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن)(بحر مضارع مثمن اخرب شعر فارسی سروده شده
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مفاعلن فعلن)(بحر مجتث مثمن مخبون محذوف)، اوزانی نرم و سنگین مکفوف محذوف)و (مفاعلن فعالتن 
: 1367اي چون مرثیه و هجران و درد و حسرت و گله هستند.(وحیدیان کامیار، و مناسب براي بیان معانی

73(
+ فاعلن) و (فاعالتن 3×همچنین، برخی از اندوهیادسرایان این دوره اشعار خود را در دو وزن(فاعالتن

بحر رمل آهنگی آرام و در عین «اند که از جمله اوزان بحر رمل هستند و به گفتۀ امامیفعلن) سرودهفعالتن
امامی، »(سوخته را به نیکویی منعکس کندزدگان دلهاي مصیبتتواند ترنّمحال متین و خوش دارد و می

ن)،(مفعول مفاعیل مفاعیل )،(مفاعیلن مفاعیلن فعول4×) و برخی اوزان بحر هزج از قبیل(مفاعیلن80: 1369
هاي مورد اقبال و استقبال سرایندگان این دوره هستند، فعولن) و(مفعول مفاعلن مفاعیلن) که از جمله وزن

توانند جوشش اندوه را به خوبی نمایان کنند.اگرچه نسبت به بحر رمل کمی تندترند، ولی می
شعر توجه داشته، اندوهیادهاي خود را در اوزان بنابراین، سرایندگان این دوره به تناسب وزن با محتواي

اند که با عاطفۀ مطرح در شعر غمناك و آکنده از آه و حسرت آنها متناسب باشد و نیروي و بحوري سروده
اند و بیشترین وزنی القایی کالم و تأثیر عاطفی شعر را تشدید کند. حتّی نوگرایان نیز از این نکته غافل نبوده

اندوهیادها مورد استفادة آنها قرار گرفته (مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن)(بحر مضارع مثمن که در سرودن 
اخرب مکفوف محذوف)است.

در این وزن شاعر اختیار دارد دو رکن وسط را به صورت (فاعالتن مفعول) بیاورد و با «از آنجا که 
تواند زحافات گوناگونی در رکن پایانی هر ها این وزن میشکستن وزن و اختیار در کوتاه و بلند کردن مصراع

اي براي بیان عواطف و العادهمصراع بپذیرد، همچنین به علّت اختالف و تنوع ارکان، این وزن انعطاف فوق
توان آن را با تقطیع از نظر کتابت و مفاهیم گوناگون و نزدیک کردن کالم به سیاق طبیعی نثر دارد و می

».( مناسب، آهنگی بخشید که کامالً با عاطفۀ مطرح در شعر متناسب و هماهنگ گرددهاي بجا و انتخاب قافیه
) 407: 1374پورنامداریان، 

دو وزن(مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن)(بحر مجتث مثمن مخبون محذوف) و (فاعالتن فعالتن فعالتن 
نند زحافاتی چند بپذیرند و تواها میفعلن)(بحر رمل مثمن مخبون محذوف) نیز که در رکن پایانی مصراع

شود، براي بیان عواطف غم و حسرت مناسبند، از دیگر اوزانی بواسطۀ نرمی و مالیمتی که از آنها احساس می
اند.هستند که نوگرایان در سرودن اندوهیادهایشان به آنها توجه داشته

کالسیک و نو این دوره بیش از هاي تناسب وزن با محتواي شعر و زمینۀ عاطفی آن در اندوهیادهاي نمونه
رو، تنها به چند نمونه بسنده آن است که امکان ذکر همۀ آن موارد در این مجال تنگ فراهم باشد، از این

بند توان به اندوهیاد پرتو بیضایی براي وحید دستگردي اشاره کرد که در قالب ترکیبشود. از جمله میمی
سروده شده و مطلع آن چنین است:

اياز شورچشمی تو نرست آفریدهايخ کجمدار ز بس شوردیدهاي چر
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)94: 1363(پرتوبیضایی، 
پرور و در پایان به هاي سراینده به چرخ و خاك و باد صبحدم و دوستان و روزگار بیدادگر دونخطاب

دوام نام و پروردگار، دعا براي اقامت شاعر در جنان و روضۀ رضوان، برخورداري از شفاعت خاتم پیامبران، 
آثار او در دو جهان و امان نیافتن حسودانش از فتنۀ دور زمان در بندهاي این سروده و رابطۀ سراینده و شاعر 
درگذشته که از جمله اعضاي انجمن ادبی ایران بودند، سبب شده که این اندوهیاد از نظر بنیاد عاطفی قوي 

که دوازده بند معروف -عالت مفاعیل فاعلن(فاعالن)باشد. عالوه بر این، سروده شدن آن در وزن(مفعول فا
تأثیر نبوده است و عنصر وزن به یاري سایر نیز در این زمینه بی-محتشم کاشانی هم در این وزن سروده شده

عناصر آمده و با عاطفۀ مطرح در این شعر غمناك و آکنده از آه و حسرت متناسب است.
اش همایی نیز در همین وزن سروده شده است. سراینده در آن ینهاندوهیاد گلچین معانی براي دوست دیر

کند و از به شکوه از زمانه و جبر زمان پرداخته است که هر لحظه و هر دم او را به غم و ماتمی دچار می
-خویی و ثبات قدم و پاکی وجود میسازد و با توصیف متوفّا به مهر و وفا و خوشهمراه و همدمی جدا می

گوید:
چل سال دوستی نبود مدت کمیدوه من ز خیل محبان اوست بیشان

)252: 1362(گلچین معانی، 
هاي دقیق و جزئی در ترسیم رابطۀ دوستانۀ دو شاعر، گله و شکایت از زمانه و جبر زمان، توصیف

صمیمیت شخصیت متوفّا و بیان حال خود در این واقعه، نشانۀ آن است که این سروده از دل برآمده و با 
رو، سراینده توانسته وزن مناسب آن را بیابد و بدین وسیله نیروي القایی کالم و تأثیر همراه است؛ از این

عاطفی شعر را افزایش دهد.
بخش قهرمان براي فروغ فرخزاد که در همان از میان اندوهیادهاي نیمایی این دوره، سرودة طوالنی یزدان

سروده شده، از اصالت احساس برخوردار است. سراینده از مرگ نابهنگام وزن(مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن)
کند:گونه ابراز تأسف میاو این

اش، گرچه به دلخواه خویش بود/ مرگش، نبود لیک به دلخواه ملّتش،/ دردا/ و آوخا/ و دریغا/ او/ زندگی
)777: 1377و اندها/ پوشید ابر تیره/ فروغ محبتش.(جاللی، 

کند که اي کاش عمر آرزو می» قهرمان زندگی و قهرمان مرگ«ب به شاعر درگذشته با عنوان وي با خطا
در انتخاب خویش » دژخیم مرگ«شد و از اینکه پرغم و پردرد و رنج او به جاي زندگی شاد فروغ تمام می

را » دروغدشمن«و » دوستدار خلق«خورد و در حالی که مرگ این دریغ می» رحم و کور بودهغافل و بی«
ننگ «اش شمرده، از دانسته، به جهت دلداري خود و دیگران، مرگ او را مایۀ زندگی و جاودانگی» حیف«

کند. یاد می» مرگ واقعی«به عنوان » بندگی
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ها و بیان ها، زنده پنداشتن شاعر و خطاب به او همچون گذشته، اي کاششود توصیفچنانکه مالحظه می
کند و وزن نرم و از این واقعه، از صمیمیت بیان و کالم سراینده حکایت میندوهدریغ و حسرت و درد و ا

سنگین آن نیز براي این مرثیه و بیان درد و حسرت سراینده مناسب است. اندوهیاد نصرت رحمانی براي 
سهراب سپهري و شاهرخ مسکوب براي مرتضی کیوان و سیاوش کسرایی براي خسرو گلسرخی نیز چنین 

1کند.همراه دیگر عناصر از اصالت احساس سراینده حکایت میوزن نرم و سنگین شعر بهاست که
هاي وزن (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن)(بحر مجتث مثمن مخبون محذوف)،یکی از پرکاربردترین وزن

ان شعر فارسی و وزنی نرم و سنگین و مناسب غم و حسرت، دومین وزنی است که مورد توجه و اقبال شاعر
نوقدمایی و نوگرایان این دوره در سرودن اندوهیادها واقع شده است. نوگرایان از این وزن به دلیل زحافات 

شده در این وزن، شعر اند. یکی از اندوهیادهاي سروده پذیرد، بسیار استفاده کردهچندي که در رکن پایانی می
شهریار براي وحید دستگردي است با مطلع:

به صد چراغ نیابیم آنچه گـم کردیممهر اگر جهان گردیمدگر به پاي مه و
)232: 1328(شهریار، 

هایی که در حقّ شاعر درگذشته ها و سرديدر این سروده، سراینده خود و دیگران را به دلیل ناجوانمردي
او به سموم خزان و و تغییر مخاطب از » وحید جان«کند. خطاب او به متوفّا با عنوان اند، سرزنش    میداشته

شود که این اندوهیاد تندباد اجل و شهریار که بیانگر بیخودي و حیرانی سراینده از این واقعه است، سبب می
اي برخوردار باشد. عنصر وزن نیز به کمک سایر عناصر شعر شتافته، تأثیر عاطفی آن را از زمینۀ عاطفی قوي

تر شدن وزن گردیده، دن هجاي پایانی ابیات که موجب سنگیندهد؛ بعالوه کشیده کربر خواننده افزایش می
الشعرا بهار که مطلع آن کند. در قصیدة ابراهیم صهبا براي ملکتر میآن را براي بیان عواطف سراینده مناسب

چنین است:
که شاهکار نبوغ و کمال انسان بودملک نه پادشه شاعران ایران بود

)98: 1، ج1340(صهبا، 
نیز کشیده بودن هجاي آخر ابیات با عواطف موجود در این شعر کامالً مناسبت دارد و از لحن وزن و 

شده در این وزن، شعر بهمن کند. از میان اندوهیادهاي نیمایی سرودهسنگین و غمناك سراینده حکایت می
الً حس کرده، او را صالحی براي فروغ فرخزاد از نظر بنیاد عاطفی قوي است. سراینده که درد فقدان را کام

رفتن، » به عمق ظالم خاموشی قرون«دهد و به علّت پژمرده شدن و همچون گذشته مورد خطاب قرار می

-به سوگ سیاوش همی«؛ و 437و 436، مندرج در: از مصاحبت آفتاب، صص »در مشرق پیاله«دوهیادها به ترتیب رجوع کنید به: . براي مشاهدة این ان1
.104، مندرج در: شبان بزرگ امید، ص »دیداري یکسویه«؛ و 153و 152، مندرج در: کتاب مرتضی کیوان، صص»جوشد آب     کند چرخ نفرین بر افراسیاب
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» هاهمان فروغ جوان در سکوت گل«خواهد که با نزدیک شدن بهار دوباره بیاید و کند و از او میسرزنش می
1اش را نیازارد.باشد و بیش از این قلب باغچه

که موج از کف ما رفت،/ که موج مرد/ ز خود رها شد و «پناهی سمنانی مدعی است این خبر همچنین،
، شرنگ صد اندوه را به جانش ریخته است و »هوي استادنشان دریا رفت/... رفیق ساغر و سنگر،/ ز هايتا بی

ر درگذشته(خلیل سامانی) در این اندوهیاد، عالوه بر دوستی سراینده با شاع2تابد.دلش خامشی موج را برنمی
که صمیمیت کالم و اصالت عواطف را در پی داشته است، وزن انتخابی سراینده یعنی(مفاعلن فعالتن مفاعلن 
فعلن) و نیز کشیده بودن بیشتر هجاهاي آخر بندها (فعالن بجاي فعلن)، لحن آکنده از غم و حسرت او و 

3دهد.ن میصداقت در بیان عواطف و احساساتش را به خوبی نشا
از میان بحرهاي شعر فارسی، بحر رمل در اندوهیادهاي این دوره بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است، 

سوخته را به زدگان دلهاي مصیبتتواند ترنّمشاید از این جهت که آهنگی آرام و متین و خوش دارد و می
هاي متوسط مثمن محذوف) را از وزن+فاعلن)(بحر رمل3×خوبی منعکس کند. صاحبنظران، وزن (فاعالتن

) این وزن که در 167: 1، ج 1357انگیز دارد.(ناتل خانلري، اند که آهنگی متین و سنگین و غمثقیل شمرده
رود، براي بیان غم و حسرت سرایندگان از مرگ اندوهیادهاي این دوره سومین وزن پرکاربرد به شمار می

ف مطرح در این اشعار هماهنگی دارد.شاعري معاصر مناسب است و با عواط
شده در این وزن، قصیدة غالمعلی رعدي آذرخشی براي عالمه دهخدا نمونۀ از میان اندوهیادهاي سروده

نوایی آهنگ با زمینۀ عاطفی شعر است. سراینده به دلیل بارز و کامل هماهنگی وزن و عاطفه و توازن و هم
محدودة ماجراها بوده و بسیاري از حوادث مربوط به زندگی او را دوستی و صمیمیت با شاعرِ درگذشته، در

از نزدیک دیده یا شنیده است. مطلع این قصیده چنین است:
رخت بربست ازجهان دریاي دانش، دهخداناخداکشتی علم و ادب شد ناگهان بی

)90: 1364(رعدي آذرخشی، 
و انتقاد و سرزنش نامردمان و ناسپاسان از بیان دوستی، وصف دوست و شرح فضایل او، ذکر خاطرات 

جمله عواطفی است که در این شعر طوالنی مطرح شده است. عالوه بر رابطۀ دوستانه و صمیمانۀ سراینده و 
دهد، عامل وزن نیز یاریگر سایر عناصر شعر شده، لحن شاعر درگذشته که به این احساسات اصالت می

دهد. ده را نشان میغمناك و آکنده از درد و حسرت سراین

.392و 391، صص 3، مندرج در: تاریخ تحلیلی شعر نو، ج »چگونه پژمردي«دة این اندوهیاد، رك: . براي مشاه1
.56-54، مندرج در: یادنامۀ موج، صص»رفیق ساغر و سنگر«. براي مشاهدة این اندوهیاد، رك: 2
رخزاد، احمد سهیلی خوانساري و ریاضی یزدي براي . مانند اندوهیاد عمران صالحی، سهراب سپهري، سیاوش کسرایی و سیروس مشفقی براي فروغ ف3

الشعرا بهار.پژمان بختیاري، غالمرضا روحانی براي خلیل سامانی(موج)، شهریار براي وحید دستگردي، مصاحب و حبیب یغمایی براي ملک
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بندي دوستی و همکاري امیري فیروزکوهی با رهی معیري نیز سبب شده که امیري در سوگ وي ترکیب
در همین وزن بسراید و در آن، از خاموش شدن چراغ انجمن و هزار آواي گلزار سخن که با مرگش 

گوید:ابراز تأسف کند و چنین» نور ماندبزم طرب بیشور و همطرب بیهم«
بعد از او شایدکه من خاموش مانم کز 

سخن
همزبان من نه، بل همزاد من خاموش شد

)1090: 1، ج 1369(امیري فیروزکوهی، 
او در پایان، از آن نور چشم آشنایی و روشنایی چشم دل با آن همه لطف و صفا و خاکساري، صدق و 

گوید:ریغ یاد کرده چنین میریایی، کمال مردمی و وفا و ذوق و عشق، با دخلوص و بی
یابم ز دام غم رهایی، اي دریغمن نمیگر تو در جنّت رهایی یافتی از دام رنج
اي دریغ از غربت بی همنوایی، اي دریغاي فغان از محنت بی همزبانی، اي فغان

)1096(همان: 
دارد و به خوبی توانسته وزن و آهنگ متین و سنگین این سروده با عواطف سراینده هماهنگی و تناسب 

هاي بسیار دیگري نیز در این زمینه انگیز و سراسر درد و حسرت وي را به دیگران منتقل کند. نمونهلحن غم
1پذیر نیست.قابل ذکر است که پرداختن به همۀ آنها در این مجال امکان

دیگر اوزان بحر رمل لن))(بحر رمل مثمن مخبون محذوف) ازوزن (فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(فع
اي چون مرثیه، هجران، درد و حسرت و گله هاي نرم و سنگینی قرار دارد که در معانیاست و در ردیف وزن

هاي واقعی در این وزن سروده شده، مانند مرثیۀ رود. وحیدیان کامیار معتقد است که بیشتر مرثیهبه کار می
اند و ) سرایندگان این دوره نیز به این وزن توجه داشته72: 1367خاقانی در رثاي فرزندش.(وحیدیان کامیار، 

توان به سرودة شهریار وزن با عواطف مطرح در اندوهیادهایشان هماهنگی و تناسب دارد. در این زمینه می
گوید: براي ایرج میرزا اشاره کرد که سراینده در بیان حال خود چنین می

ه چو مرغان بهشتی به صفیر آمده استکطبع من بلبل گلزار صفا بود و صفی
)146: 1369(شهریار، 

هایی که با اندوهیاد سیاوش کسرایی نیز در این وزن سروده شده است؛ در این شعر، سراینده به دگرگونی
کند و انتظار مرگ فروغ فرخزاد در عناصر طبیعت از جمله راه و باد و آب و گل یخ و روز رخ داده، اشاره می

؛ همچنین معتقد است »او نخواهد آمد«گوید: بازگشت دانسته، میحاصل و رفتنش را بیبارة او را بیدیدار دو

ساتویسرکانی براي افسر، محمد خرمشاهی براي خلیل اهللا نوحیان(نوح) براي علی اشتري، وحید دستگردي براي ایرج میرزا، پار. مانند اندوهیاد نصرت1
الشعرا بهار، محمدعلی ناصح براي عباس فرات، فاطمه جهانگردي و ریاضی یزدي براي پروین اعتصامی و الدین همایی براي ملکسامانی(موج)، جالل

شهریار براي گلشن آزادي.
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را از یاد شسته، پاك کند و در بیان سرنوشت اسفبار شعر » ترین گلاین سرخ«تواند داغ اي نمیکه هیچ باده
)574: 1379نشست (مرادي کوچی، گوید: شعر در پنجرة مهتابی/ گریه سر داد و غریبانه پس از او چنین می

هاي سراینده را ها و غمدر این شعر نیز، عنصر وزن با عنصر حسرت در تناسب است و توانسته حسرت
به خواننده منتقل کند و او را تا مدتی تحت تأثیر قرار دهد. این تناسب و هماهنگی در اندوهیادهاي دیگري 

1انجامد.پذیر نیست و به درازا میمکانشود که تفصیل آنها در اینجا اهم دیده می
از دیگر اوزان بحر رمل، وزن (فاعالتن فاعالتن فاعلن)(بحر رمل مسدس محذوف)، کم و بیش مورد 
توجه و استفادة سرایندگان این دوره قرار گرفته و چون نسبت هجاهاي بلند به کوتاه در آن بیشتر است، 

غم و حسرت مناسب دانست. از جمله، در اندوهیاد غالمحسین توان آن را براي بیان مضامینی چون می
الزمان فروزانفر که مطلع آن چنین است:یوسفی براي بدیع

اوستاد ما فروزانفر کجاست؟اي دریغ آن مرد دانشور کجاست؟
بار سخن و شعر و مثنوي با مرگ او چنین آمده است:در بیان سرانجام رقّت

یارب اینک آن بلنداختر کجاست؟شام شد روز سخن از مرگ او
غنچه را دست نوازشگر کجاست؟گرد غم بنشست بر گلزار شعر

اي اسف دریاي پرگوهر کجاست؟ها خشکید و گلبن پژمریدچشمه
ناتمـام افتاده آن دفتـر کـجاست؟مثنـوي را شـارح استــاد رفـت

ت:و در پایان براي توصیف حال خود و شعرش چنین سروده اس
این سخن اشکی است، شعر تر کجاست؟»مردم چشمم به خون آغشته شد«

)124، ص 1349، اردیبهشت 2، ش 23(مجله یغما، سال 
تر شدن وزن شود، وزن و همچنین کشیده بودن هجاي آخر ابیات که سبب سنگینچنانکه مالحظه می

کسرایی براي مرتضی کیوان نیز چنین گردیده، با عواطف مطرح در این شعر متناسب است. اندوهیاد سیاوش
مشی سیاسی و تجانس فکري سبب شده است که عواطف دوستی دو شاعر به واسطۀ یکی بودن خط2است.

تر شدن آن بواسطۀ کشیده بودن سراینده از صمیمیت و صداقت برخوردار باشد و عنصر وزن و نیز سنگین
طف او به دیگران و نشان دادن حزن و تأثّرش از این هجاي پایانی بیشتر بندها، در انتقال احساس و عوا

واقعه، مؤثّر بوده است.
بحر هزج سومین بحر پرکاربرد در اندوهیادهاي این دوره است که با وجود تندتر بودن اوزان آن نسبت به 

اعیلن هاي بحر هزج، وزن (مفاعیلن مفتواند جوشش اندوه را نمایان کند. از میان وزنبحر رمل، باز هم می

اهللا نوحیان(نوح) براي صادق سرمد، بامداد براي لطفعلی مد استعالمی براي عالمه دهخدا، نصرت. مانند اندوهیاد ریاضی یزدي براي خلیل سامانی(موج)، مح1
صورتگر و کیوان سمیعی براي صابر همدانی.

.129- 127، مندرج در کتاب مرتضی کیوان، صص »صداي پاي دوست«. براي مشاهدة این اندوهیاد، رك: 2
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رود، به علّت فعولن)(بحر هزج مسدس محذوف) را که یکی از پرکاربردترین اوزان شعر فارسی به شمار می
اند(وحیدیان کامیار، بیشتر بودن نسبت هجاهاي بلند به کوتاه در آن، وزنی دلنشین و شیرین و آرام دانسته

اندوهیادسرایان قرار گرفته است. از جمله ) و بیش از دیگر اوزان این بحر مورد توجه و استفادة75: 1367
گونه آغاز شده در این وزن، قطعۀ مهکامه محصص براي پروین اعتصامی است که ایناندوهیادهاي سروده

شود:می
که کردي واژگون کاخ معانیبختفغان اي آسمان واژگون

)164: 1362(نمینی، 
کند و از مرگ زودهنگام این ز آسمان و جفاي آن آغاز میسراینده، شعر خود را با فغان سر دادن و گالیه ا

گوید:خورد و در بیان حال خود چنین میشاعر دریغ و حسرت می
کند کلکش چو چشمش خونفشانیها مهـکامه از غـمکند هنگـامه

تــو دیگـر زندگـانینخواهـد بـی»سرور«تو بودي سرور نسوان و 
)166(همان:  

توان از لحن بیان و عواطف مطرح در آن حس کرد، اندوه و حسرت سراینده را میدر این سروده،
همچنین عنصر وزن نیز در انتقال این احساس نقشی مهم دارد.

)(بحر هزج مثمن سالم) نیز از دیگر اوزان پرکاربرد شعر فارسی است که خانلري آن را 4×وزن (مفاعیلن
تر بودن باید هرچند به دلیل بلند و متین و سنگین«و معتقد است هاي بلند ثقیل قرار دادهدر ردیف وزن

انگیزتر باشد، اما به سبب تقسیم شدن به قطعات مساوي و مرتّب، حرکت و جنبش و هیجانی در آن غم
) این وزن را هم به علّت بیشتر بودن 204: 1337ناتل خانلري، ».(وجود دارد که در اوزان متوسط ثقیل نیست

توان براي بیان عواطف سرایندگان اندوهیادها مناسب ) می4به 12تعداد هجاهاي بلند به کوتاه(نسبت و 
شده تاکنون، چندان مورد توجه و استفادة اندوهیادسرایان قرار نگرفته و دانست که البتّه، نسبت به اوزان مطرح

شمار است.تعداد اشعار سروده شده در این وزن، انگشت
شادخت آن پري«که ث براي فروغ فرخزاد از این جمله است که در آن، سراینده از اینثالسرودة اخوان

کند. لحن با دریغ و حسرت یاد می» آبادشده مسکین خرابشعر آدمیزادان/ نهان شد، رفت،/ ازین نفرین
واقعه و غیرقابل از این دهندة بهت و حیرانیوقفه سخن گفتن او که نشانغمگین سراینده، بهمراه پیاپی و بی

تر از هرچه مردانند،/ آن زن مردانه«باور بودن خبر مرگ دوست خود است و دریغ خوردن از مرگ نابهنگام 
، توانسته آشفتگی و درد و حسرت سراینده را نشان دهد و عنصر وزن نیز به یاري سایر »آن آزاده، آن آزاد

1و تناسب دارد.عناصر شعر آمده است و با عواطف مطرح در آن هماهنگی 

.736و 735، مندرج در: جاودانه زیستن، در اوج ماندن، صص»و درددریغ «. براي مشاهدة این اندوهیاد، رك: 1
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از میان اشعاري که ناصح در سوگ شاعران معاصر خود سروده، اندوهیاد او  براي وحید دستگردي از 
صداقت و صمیمیت بیشتري برخوردار است. عنایت روزافزون مؤسس انجمن ادبی ایران به سراینده، که به 

اي سازد که قصیدهۀ مرگ وحید متأثّر میچنان وي را در واقعدوستی و رفاقت میان آن دو انجامیده است، آن
پردازد. وي در میوفایی دهروده، در آن به ذکر بی)(بحر هزج مثمن سالم) سر4×طوالنی در وزن (مفاعیلن

گوید:توصیف و بیان حال خود و دیگر یاران و ایرانیان با مرگ او چنین می
ت باقی گرچه باشد عمر ما فانیکه این غم هسبه مرگ خواجه بنهادي غمی بر خاطر یاران
شـرنگ جانگزا دادي بــه جـاي راح بدین ساغر که پیمودي من و یاران یکدل را

روحــانی
که بر من بس گرانی کرد و بـا یاران گرانجـانیفراق اوستاد الحق غمی بس جانگزاي آمد

)77: 1374(ناصح، 
طف مطرح در شعر هماهنگی و تناسب دارد و به برخی از در کنار اندوهیادهایی که وزن آنها با عوا

هاي آن اشاره شد، گاه نیز وزن انتخابی سراینده با مرثیه و معانی آن چون شرح هجران و درد و حسرت نمونه
و گله متناسب نیست. از آنجا که باید میان موسیقی شعر و زمینۀ عاطفی آن هماهنگی وجود داشته باشد، در 

ها و تصاویر این است که در عاطفی غم و اندوه، شرط تأثیرگذاري کالم و جنبۀ القایی خیالشعري با زمینۀ
قالب یک موسیقی محزون و متناسب ارائه شوند. اگر مایۀ عاطفی شعر، حزن و اندوه باشد و موسیقی آن شور 

این حالت، موسیقی و شادي برانگیزد، این عدم تناسب سبب دور افتادن شعر از مقصود خود خواهد بود و در
کاهد.دهد، بلکه از نیروي القایی کالم و تأثیر عاطفی شعر بر خواننده مینه تنها ارزش و اصالتی به شعر نمی

هایی که بسیار مورد توجه و استفادة اندوهیادسرایان این دوره واقع شده، یکی از از جمله وزن
لن))(بحر خفیف مسدس مخبون)است که ن فعلن(فعپرکاربردترین اوزان شعر فارسی یعنی (فعالتن مفاعل

) با بررسی 75: 1367اند.(وحیدیان کامیار، صاحبنظران آن را وزنی شاد و ضربی و مناسب بزم دانسته
شود که بیشتر این اشعار از نظر بنیاد و زمینۀ شده در این وزن، این نتیجه حاصل میاندوهیادهاي سروده

اي کنند و حتّی براي لحظهف هستند که هیچ حسی را به خواننده منتقل نمیعاطفی درحدي متوسط و ضعی
دهد که صرفاً، به ها را قطعاتی تشکیل میدهند. تقریباً نیمی از این سرودهکوتاه نیز او را تحت تأثیر قرار نمی

رداختن این تاریخ اند. از آنجا که سراینده در اندیشۀ پمنظور بیان تاریخ درگذشت شاعري معاصر سروده شده
تاریخ را آماده کرده و با توجه به آن، در ابیات پیشین زمینه را براي بوده، چه بسا ابتدا بیت یا ابیات ماده

رسیدن به این تاریخ و ذکر آن فراهم نموده است.
قطعات کوتاهی که نظمی تبریزي در سوگ بعضی از شاعران معاصر خود چون فرّخی یزدي، سلیمان 

هاي تاریخنظام وفا و صادق سرمد سروده، متضمن تاریخ وفات آنها به شمسی یا قمري است. مادهامینی،
همایی براي لطفعلی صورتگر و نظام وفا هم از این دسته اشعار است که اثري از عواطف و احساسات در آنها 
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تبریزي در قطعۀ خود براي شود، چه برسد به اصالت یا عدم اصالت عواطف. به عنوان مثال، نظمی دیده نمی
نظام وفا چنین سروده است:
آفتــاب ادب سپهـر صفاقـدوة فاضـالن نظام وفـا

وانکه نظمش بود روان و رساآنکه نثرش بود ملیح و متین
شد ز دار فنا به ملک بقـارخت بیرون کشید ازین عالم

دل رقم زد: (بشد نظام وفا) سال تاریخ رحلتش جستـم
)601: 1377(نظمی تبریزي، 

الدین همایی براي لطفعلی صورتگر چنین آمده است:همچنین، در قطعۀ جالل
بر زمین بار و برگ صورتگرامان مرگ چو ریختصرصر بی

(آه افسـوس مرگ صورتگر) »سنـا«بهــر تاریخ او نـوشت 
)168: 1364(همایی، 

شود که اگرچه سراینده وزن مناسبی را براي بیان ردي دیده میبا وجود این، در میان این اشعار نیز موا
عواطف و احساسات خود انتخاب نکرده، اما با اندیشه و تدبیر کوشیده است تا موسیقی ناشی از وزن را 
تغییر داده، آن را با مضمون شعر هماهنگ سازد. آوردن فاعالتن به جاي فعالتن در اول مصراع و کشیده 

کند و نحوة ترکیب و همنشینی کلمات و نیز قافیه، در تغییر تر میر ابیات، وزن را سنگینآوردن هجاي آخ
موسیقی ناشی از وزن و به وجود آوردن موسیقی متناسب در شعر مؤثّر است. از جمله، حمیدي شیرازي در 

اندوهیاد خود براي رشیدیاسمی که مطلع آن چنین است:
سالی چنین بهار نداشتهیچ باغ، امسال برگ و بار نداشت
)72، ص 1330، اردیبهشت 2(مجلۀ یغما، سال چهارم، ش 

اي «گوید و شاعر را با عبارت بار نظم و نثر و دفتر مسعود سعد با مرگ او سخن میاز سرنوشت رقّت
با کند. در این شعر، سراینده مورد خطاب قرار داده، از مرگ زودهنگام او ابراز تأسف می» رشید عزیز من

آوردن فاعالتن به جاي فعالتن در آغاز همۀ ابیات و نیز کشیده کردن هجاي آخر ابیات (فعالن)، وزن را 
که به » ر«و نرمش حرف » آ«تر کرده است؛ همچنین ،کلمات قافیه باعث شده که تکرار مصوت آه مانندسنگین

و ضربی شعر را با عاطفۀ مطرح در این آید و مستلزم نوعی تأنّی و مکث در کالم است، وزن شاد دنبال آن می
انگیز متناسب کند و در انتقال عواطف سراینده به خواننده مؤثّر افتد و او را تحت تأثیر قرار دهد. اندوهیاد غم

کند:گونه آغاز میوحید دستگردي نیز قصیدة خود در سوگ محمد افسر را این
حن است؟جاي شادي چرا غم و مخیز انجمن است؟از چه اندوه

)692: 1374(وحید دستگردي، 
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بیت از 16العارف تا اواسط آن، آوردن فاعالتن به جاي فعالتن در نحوة آغاز شعر و ادامه یافتن تجاهل
هاي اول، استعمال کلمات و ترکیباتی چون بیت، کشیده بودن هجاي پایانی ابیات (فعالتن) و مصراع18کلّ 

شکن، انگیز، دلفزا، حزنریز، غمخیز، اشک، سوگ، ماتم، اندوهغم، محن، شجن، محنت، خزان، رحلت
فزا، داغدار، سوگوار و نیز ترتیب و چگونگی ترکیب کلمات، شعر را با نوعی تأنّی و نرمی همراه کرده، از انده

کاهد. تند و شاد بودن وزن ضربی (فعالتن مفاعلن فعلن)می
، پروین براي صادق سرمد و ذکایی بیضایی براي »موج«انیدر اندوهیادهاي ابوتراب جلی براي خلیل سام
ها (فاعالتن به جاي فعالتن) و کشیده بودن هجاي پایانی احمد اشتري نیز بلند آوردن هجاي آغاز مصراع

تر شدن وزن و در نتیجه، تناسب و هماهنگی آن با عواطف مطرح در شعر ها و ابیات، سبب سنگینمصراع
1شده است.

شده در اوزان متناوب یا دوري از دیگر موارد عدم هماهنگی و تناسب میان وزن و ي سرودهاندوهیادها
محتواي شعر در این اشعار است. این اوزان را که از دو پارة مشابه تشکیل شده و در میان آنها وقف و 

ش، داراي اند و به علّت تقسیم شدن مصراع به دو بختر دانستهتر و مرتّبسکوتی هست، به گوش ضربی
اند. و سازگار با رقص و سماع ارزیابی کرده)152: 1337تر و شادتر شمرده(ناتل خانلري، وزنی کوتاه

)394: 1381(شفیعی کدکنی، 
)(بحر سریع مثمن مطوي مکشوف)، 2×اوزان دوري به کاررفته در اندوهیادها عبارتند از: (مفتعلن فاعلن 

)(بحر متقارب مثمن اثلم)، (فاعالت مفعولن 2×لن فعولن بون)، (فع)(بحر بسیط مثمن مخ2×(مستفعلن فعلن
)(بحر 2×)(بحر مضارع مثمن اخرب) و (مفعول فاعلن2×)(بحر مقتضب مثمن مکشوف)، (مفعول فاعالتن2×

مضارع مثمن اخرب محذوف).
رسد که سراینده یشده در این اوزان، تاریخ وفات شاعر را دربردارد و به نظر ماکثر اندوهیادهاي سروده

کنند اي را به خواننده منتقل نمیتنها هیچ احساس و عاطفهآن را صرفاً بدین منظور سروده است. این اشعار نه
اند که از نیروي القایی کالم و تأثیر دهند، در وزنی نامناسب نیز سروده شدهو او را تحت تأثیر قرار نمی

الدوله براي ادیب پیشاوري اشاره کرد:به ابیات زیر از قصیدة وثوقتوان کاهد. براي نمونه میعاطفی شعر می
هر در یکتا که دید ربود ما را ز جیبجیب بدرید هان کاین فلک نانجیب
کاهل سخن را رسید تا به ثریا نحیب؟ادیب پیشاوري خفت مگر در ثري

با را نقیبهـم زعمـا را زعیم، هـم نقجانروان، ادیب پاکیزهحکیم روشن
)17، مقدمه، ص 1362(ادیب پیشاوري، 

؛ 41-39، مندرج در: سرود سرمد، صص»براي آنکه دیگر نیست«؛ و 70، مندرج در: یادنامۀ موج، ص»در سوگ دوست«. براي مشاهدة این اندوهیادها، رك: 1
.44و 43، صص1356آذرماه 30تا 15، 222پژوهان وحید، ش، مندرج در: نشریۀ دانش»یادي از شادروان میرزا احمدخان اشتري«و 
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صنایع بدیعی از قبیل تشبیه، استعاره، جناس، اقتباس، تسمیط و تضاد، سبب تکلّف و تصنّع این شعر شده 
)(بحر سریع مثمن مطوي مکشوف) نیز با مرثیه و 2×و وزن شاد و تند و ضربی آن (مفتعلن فاعلن 

1موضوعاتش متناسب نیست.
آور (مفتعلن مفتعلن فاعلن)(بحر سریع مسدس علی باقرزاده(بقا) وزن کوتاه و تند و رقصهمچنین،

مطوي مکشوف) را در سرودن قصایدش براي رجایی و گلشن آزادي انتخاب کرده که براي بیان مفاهیم شاد 
اسب و و شورانگیز مناسب است؛ در نتیجه، وزن تند و شاد این اشعار که با عواطف مطرح در آنها تن
هماهنگی ندارد، از تأثیر عاطفی و توان القایی کالم کاسته و عواطف را از صمیمیت دور کرده است. 

عالوه بر این، قصیدة صابر همدانی براي محمد افسر، مسمط جواد فاضل براي پروین اعتصامی و قطعۀ 
هزج مسدس اخرب مقبوض پژمان بختیاري براي رشید یاسمی در وزن (مفعول مفاعلن فعولن(مفاعیل)(بحر 

اندکه وحیدیان کامیار آن را وزنی تند و شاد و ضربی و کوتاه معرّفی کرده که براي بیان محذوف) سروده شده
) در اندوهیاد صابر همدانی با مطلع:68: 1367مفاهیم شاد و عاشقانه مناسب است.(وحیدیان کامیار، 

هان رفتافسوس که افسر از جچون گل که به غارت خزان رفت
)267: 1361(صابر همدانی، 

الشّعاع قرار داده و از تأثیر شعر کاسته است. پژمان بختیاري نیز در قطعۀ وزن نامناسب عاطفه را تحت
خود در سوگ رشید یاسمی که مطلع آن چنین است:

یا از دل خلق، خرّمی رفت؟زین بزم رشید یاسمی رفت
)465: 1368(پژمان بختیاري، 

رساند. سروده شدن این شعر تاریخ میبه ابیات ماده» القصه«شاعر درگذشته و ماتمیان را با لفظ توصیف 
دهد که به قصد ذکر تاریخ و نیز وزن شاد و تند آن، مرثیۀ مذکور را از لحاظ عاطفی در حدي ضعیف قرار می

می تا پایان با عناوین مختلفی چون تواند خواننده را متأثّر سازد. در سرودة جواد فاضل که پروین اعتصانمی
گل زیر گل نهفته، نرگس مست تازه خفته، ماه در ابر رو گرفته، غنچۀ کام ناشکفته، نوگل سرخ سبزدامن، «

مورد خطاب واقع شده و سراینده در آن، » گرفته خاموش و اختر چرخ فضلپوش، طوطی لبعذار یاسمنالله
و سپهر را نفرین کرده و معتقد است:متناسب با نام وي، مهر و ماه و زهره 

بـا جـامعـۀ بشـر نـداردکاريکاین چرخ بجز تباه
)46: 1355(مجموعه مقاالت و قطعات اشعار به مناسبت فوت پروین اعتصامی، 

توان آن را به دلیل غلبۀ عواطف و احساسات بر سراینده شود و میتند و شاد بودن وزن کمتر احساس می
وقفۀ او شده و دامنۀ تصویرسازي در آن قوي است. سراینده به ست که سبب سخن گفتن پی در پی و بیدان

الشعرا بهار براي آبادي براي ایرج میرزا، ملکاهللا بهروز، یحیی دولتالدین همایی براي روحانی وصال و ذبیح. قطعۀ فرّخی یزدي براي میرزادة عشقی، جالل1
د منصور اوجی براي فروغ فرخزاد نیز در اوزان دوري سروده شده است.ادیب نیشابوري، مایل تویسرکانی براي وحید دستگردي و اندوهیا
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یاري کلمات و ترکیباتی چون مزار، خاك، کفن، زیر گل نهفته، کام ناشکفته، عذار زرد، سنگ مدفن، خاك 
خون، نیلگون و بدشگون ها در حقّ مهر و سپهر و ماه و زهره که سرنگون، غرقسیاه و سرد، غمکده و نفرین

انگیز کند؛ همچنین، کشیده کردن هجاي پایانی انگیز را تا حدي سنگین و غمباد، توانسته این وزن تند و طرب
تأثیر نبوده است.ها(مفاعیل به جاي فعولن) نیز در این زمینه بیها و بیتبرخی مصراع

دم اصالت احساسات و عواطف سرایندگان عالوه بر عنصر وزن، عوامل دیگري نیز بیانگر اصالت یا ع
شود.اندوهیادهاست که در ادامه به آنها پرداخته می

تخلّص و تناسب آن با عاطفه
هاي آوردن نام شعري یا تخلّص در بیت پایانی اشعار، بویژه در غزل و قصیده که تقریباً از همان سده

رسوم شد، در اندوهیادهاي این دوره نیز دیده نخستین شعر فارسی و به دنبال سرقات و تحریفات معمول و م
اند هایشان قرار دادهبخش سرودهشود؛ بدین ترتیب که برخی از سرایندگان، ذکر نام یا تخلّص خود را پایانمی

شود.تاریخ است، بیشتر دیده میو این شیوه در برخی از قصاید و غزلیات، بویژه در قطعاتی که متضمن ماده
و عواطف خالصانۀ سراینده که از دلی سوخته و طبعی اندوهگین تراوش یافته و قدرت گاه احساسات 

زیادي در برانگیختن احساسات و جلب رقّت و عاطفۀ خواننده دارد، تا پایان اندوهیاد صداقت و صمیمیت 
تشویش و کند، حتّی در بیت یا ابیات پایانی نیز، سراینده با ذکر نام یا تخلّص از غم و خود را حفظ می

گوید. در این اشعار، بیت تخلّص نیز کامی خود از این واقعه سخن میحسرت و داغ و شوریدگی و تلخ
بیانگر آن است که سراینده در بیان عواطف خود صادق و صمیمی است، بنابراین شعرش از درون او جوشیده 

د را متجلّی ساخته است. است و سراینده در سرودن آن ضرورتی باطنی حس کرده و احساسات درونی خو
توان به سرودة گلچین معانی اشاره کرد که مطلع آن چنین است:در این زمینه می

ها ز کیوان درگذشتنالۀ دلدیگر از حد جور کیوان درگذشت
نیا اندوهیاد مذکور بیان دریغ و حسرت سراینده است از مرگ زودهنگام دوست جوان و ناکامش، ساسان

حتّی در بیت پایانی ». افشان درگذشتاز سر جان دامن«نِ مرگ کرد و بواسطۀ دردي العالج که ناگهان ساما
گوید:نیز سراینده علّت تلخکامی خود در جهان را ناکام درگذشتن ساسان دانسته، می

کز جهان ناکام ساسان درگذشتکاماز آنم تلخ» گلچین«در جهان 
)244: 1362(گلچین معانی، 
یز در اندوهیادش براي خلیل سامانی(موج)، از گریان شدن یاران و فغان و خروش و یحیی ریحان ن

گوید و از رفتن او که بناي فضل و ادب را از ویرانی رهایی بخشید و در سرشک افشانی بازماندگان سخن می
یت پایانی کند. غم و تشویش او را در بثانی نداشت، ابراز تأسف می» نفسی و وارستگی و صدق و صفانیک«

گوید:آنجا که می-توان حس کردشعر نیز می
نگردد ادا به آسانی» موج«چو حقّ این چامه با غم و تشویش» ریحان«سرود
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)96: 1363(سامانی، 
شود:گونه آغاز میالّلهی(نوید) در اندوهیادش براي گلشن آزادي که اینهمچنین، ابوالقاسم حبیب

شم من است دجلۀ بغداديچ»گلشن آزادي«تا شد ز چشم 
آن عاشق عدالت و «و » آن دشمن ستمگري و بیداد«و » آن کوه حلم«درد و اندوه خود را به سبب رفتن 

گوید:که روشنایی و آبادي بزم وفا و کاخ محبت بود، بیان کرده، در شرح حال خود چنین می» آزادي
يکند کـه خنجر پوالدآن مـینیش غـم تو بـا دل مسکینـم

زان لطف طبع و ذوق خداداديبارم از دو دیده چو یاد آرمخون
رود که نه در یاديدم نمییکباهللا اگــر ز دیده شـدي غایب

و در پایان هم با سرودن این بیت:
»گلشـن آزادي«گویـد دریـغ با دل پرحسرت» نوید«هردم 

)552، ص1353، آذر 9، ش 27(مجله یغما، سال 
دهد. در قصیدة ابراهیم صهبا سرت خود را  که از آغاز تا پایان به آن پرداخته است، نشان میدریغ و ح

گوید:آنجا که می-کندالشعرا بهار نیز، بیت تخلّص شوریدگی و غم او را از این واقعه تأیید میبراي ملک
زدة او دچار طوفان بودکه روح غم»صهبا«عجب مدار که شوریدگی کند 

)99: 1، ج1340(صهبا،
قطعۀ سرور مهکامه محصص براي پروین اعتصامی نیز از جمله اندوهیادهایی است که بواسطۀ دوستی و 
رابطۀ صمیمانه و نزدیک دو شاعر از نظر بنیاد عاطفی بسیار قوي است و حتّی بیت تخلّص نیز از غم و اندوه 

کند که گفته:او در مرگ دوست شاعرش حکایت می
کند کلکش چو چشمش خونفشانیها مهکـامه از غـمهکنـد هنگامـ

نخـواهد بـی تــو دیگـر زندگـانی»سرور«تو بودي سرور نسوان و 
)166: 1362(نمینی، 

گوید:الشعرا بهار در بیت پایانی قطعۀ خود در سوگ حسین دانش چنین میهمچنین، ملک
رقم شدهمان بر تربت پاکشاشک غم افشاند» بهار«به مرگ او 

)499: 2، ج1380(بهار، 
تاریخ و غم و حسرت سراینده را که از دیگر ابیات این بیت هم دربردارندة تخلّص است و هم ماده

نیز در پایان اندوهیادش با خطاب به » نوح«اهللا نوحیان دهد. نصرتشود، نشان میسرودة او نیز احساس می
علی اشتري چنین سروده است:

زین مصیبت جـان چون خـود داغداري سوختی»نوح«رینه یار شام تار هجر رفتی اي دی
)13: 1344(اشتري، 
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که بیت تخلّص، عالوه بر اشاره به دوستی دیرینۀ آن دو با یکدیگر، بیانگر تأسف و تحسر سراینده و 
سنگینی بار غمی عظیم از این مصیبت بر دل اوست.

دهندة تصنّع و تکلّف شعر است و عدم اصالت بیت تخلّص، نشانرسد که در مواردي نیز به نظر می
دهد و حاکی از آن است که او در سرودن این اندوهیاد، ضرورتی باطنی احساس و عاطفۀ سراینده را نشان می

احساس نکرده و به فرمان دل نرفته است، بلکه از سرِ عادت، تفنّن یا انجام وظیفه به این کار پرداخته است، 
رو، اندوهیاد وي از لحاظ زمینۀ عاطفی در حدي متوسط یا ضعیف قرار دارد و خواننده را تحت تأثیر یناز ا

الشعرا بهار که مطلع آن چنین است:دهد. از جمله، در قصیدة ادیب برومند در سوگ ملکقرار نمی
زار آوردآرا به سبزههزار نقش دلبهار خامۀ زنگارگون به کار آورد

» ملک شاعران«پردازد و او را الشعرا بهار میبه توصیف فصل بهار و مقایسۀ آثار آن با آثار ملکسراینده
سرایی به زینهار آورد. او در پایان این نامیده، معتقد است که عنصري و فرّخی و عمعق را در قصیده

گوید:ها، در بیان انگیزة خود از سرودن این شعر میها و اغراقتوصیف
یکی قصیدة پرمغز استوار آورد»ادیب«منزلت اوستاد خویش به پاس 

)342: 1380(گلبن، 
این بیت که نشانۀ نازش و تفاخر اوست به سرودة خود، ضعیف بودن اندوهیاد را از نظر زمینۀ عاطفی آن 

و تأسف از کند، زیرا انگیزة سراینده، بیشتر نوعی انجام وظیفه و شعرگویی بوده است تا بیان اندوهتأیید می
مرگ شاعري معاصر.

در قصیدة طوالنی شهریار براي بهار نیز که با توصیف پیري و همراه بودن آن با دیدن مرگ عزیزان و 
شود، اگرچه مضامین متفاوت رنگی از مضمون کلّی را در بردارد، اما از این شاخه به آن دوستان آغاز می

مقدمۀ موضوع و سخن، سبب ضعف در محور عمودي این بیهاي سراینده و تغییر ناگهانی وشاخه پریدن
سروده و عدم اتّحاد و انسجام معنایی آن شده است. با در نظر گرفتن این نکته که برخی صاحبنظران معتقدند 
اتّحاد معنی و پرداختن به یک موضوع، مبین آن است که شعر نتیجۀ تجربۀ عاطفی سراینده و اصالت 

اهنگی ابیات و عدم اتّحاد معنایی را نشانۀ عدم اصالت احساس سراینده احساسات اوست و ناهم
هاي مختلف، از نظر عاطفی ) بنابراین سرودة مذکور به علّت دربرداشتن موضوع96: 1373اند،(موحد، دانسته

گوید:در حدي متوسط است. همچنین، در بیت پایانی که سراینده می
حافظ از شاخ نبات و شهریار از شعر نابکنندیاي کام تو شیرین مهرکدام از شیوه

)297: 1369(شهریار، 
تواند دلیلی بر صحت این ادعا مبنی بر ضعف نسبی زمینۀ عاطفی و با نوعی مفاخره همراه است، نیز می

این اندوهیاد باشد.
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ت و صداقت تک ابیات آن از صمیمیگاه نیز اندوهیادي از اصالت عواطف برخوردار است، چنانکه تک
ها دهد و مدتکند، غم و اندوه او را از این واقعه نشان میسراینده در بیان احساسات خود حکایت می

تاریخ همراه است، با دیگر سازد، اما بیت پایانی آن که با ذکر نام یا تخلّص و احیاناً مادهخواننده را متأثر می
شده در اندوهیاد، به نوعی شبهه در اصالت عواطف مطرح ابیات از نظر عاطفی هماهنگی و تناسب ندارد و 

شود:گونه آغاز میکند. به عنوان مثال، در سرودة گلچین معانی براي وحید دستگردي که اینایجاد می
افزا نیستکه هیچ حادثه زین بیش محنتاي داد روزگار مراخبر ز حادثه
)234: 1362(گلچین معانی، 
پایاب ماتم و بحر بیکرانۀ مصیبت افکنده افزا وي را به گرداب بید که این حادثۀ محنتکنسراینده ادعا می

داند. او با اشاره به شمول و فراگیر کنندة روزگار دانش و زمانه را ربایندة گنج ادب میاست و سپهر را سیاه
بودن مرگ، از رفتن وحید خبر داده و معتقد است:

اگرچه حاصلی از گفتن دریغا نیستگفتباید» دریغا وحید«پس از وحید 
گوید:همچنین، در توصیف حال خود چنین می

دل است در برِ این داغدیده، خارا نیستبه ماتم تو دلم زار چون ننالد چون؟
که خضرم آب حیات ار دهد، گوارا نیستتو خورده شربت مرگ و من آنچنان از غم

تواند خواننده را با احساسات از نظر زمینۀ عاطفی قوي است و میتوان گفت که این سرودهتا اینجا می
سراینده همراه کرده، تحت تأثیر قرار دهد، اما این ابیات:

ز شمسی و قمري، کش نظیر پیدا نیستسروده است دو تاریخ در غمت گلچین
»وحید گویا نیستلسان شعر و ادب بی «»وحید گنج ادب بود و شد نهان در خاك«

)236(همان: 
تاریخ این واقعه پرداخته، با ذکر تاریخ شمسی و گونه به بیان مادهکه در آنها سراینده با حالتی مفاخره

آورد که دهد، این شبهه را بوجود میکند و قدرت شاعري خود را نشان میقمري آن به نوعی هنرنمایی می
تواند داراي اصالتی در یخ سروده شده و کمتر میاندوهیاد مذکور صرفاً با انگیزة شعرگویی و ذکر تار

احساسات و عواطف باشد.
تاریخ و تناسب آن با عاطفهماده

تاریخ یا تاریخواژه نام دارد و شاعر در یکی از اواخر قرن هفتم تاکنون موضوعی در شعر راه یافته که ماده
هاي پیش از آن را به جهت ز را ذکر کرده، بیتآید، تاریخ مورد نیادو بیت آخر شعري که از این راه پدید می

اي است که تاریخ آن ذکر آورد که معموالً این مقدمه براي معرّفی و بیان وجه اهمیت کسی یا واقعهتمهید می
شده است. 
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تاریخ براي حوادث و رویدادهاي مختلف و مهم عمومیت و رواج در دورة مورد بحث ما نیز ساختن ماده
اند.د، چنانکه برخی از شاعران، قسمتی از دیوان و اشعار خود را به این موضوع اختصاص دادهفراوانی دار

درگذشت شاعري معاصر از جمله وقایعی است که سرایندگان این دوره به ذکر تاریخ آن در اشعار خود 
شاعر را به شمسی، اند و اندوهیادهاي فراوانی در قالب قطعه سروده شده که بیشتر آنها تاریخ وفاتپرداخته

اي با معنی و مناسب دربردارد؛ گاه نیز تنها به ذکر تاریخ قمري یا هر دو و به صورت کلمه، ترکیب یا جمله
صریح این واقعه یعنی اعداد اکتفا شده است.

اي برخوردار بوده و انگیزة اصلی تاریخ براي سراینده از اهمیت ویژهدر برخی از این اشعار، ساختن ماده
گونه اشعار مطرح شده، در ظاهر براي بیان و نشان دادن رو، آنچه در ایناو براي پرداختن به آن است؛ از این

ارادت سراینده نسبت به شاعر درگذشته یا بازماندگان اوست و در اصل، مجالی براي هنرنمایی و به رخ 
التی ندارد و از چاشنی ذوق و کشیدن قدرت شاعري است، بنابراین احساس و عاطفه در سروده شدن آن دخ

ها و تاریخ را از قبل آماده کرده، دیگر مصراعشود. سراینده مصراع یا بیت مادهلطف در آن کم مایه گذاشته می
سازد.تاریخ مرتبط میها را به مادهکند و به وسیلۀ تمهیداتی بیتابیات را بر اساس آن مرتّب می

تاریخ است، تقریباً در همۀ آنها ن قطعات، ساختن و پرداختن مادهاز آنجا که هدف اصلی از سرودن ای
پردازد و در بیت مطلع به درگذشت سازي ذهن خواننده به اصل موضوع میچینی و آمادهسراینده بدون مقدمه

عات رسد. گاه، ابیات قطکند و با معرّفی و توصیف متوفّا و آثار و فضایل او به ذکر تاریخ میشاعر اشاره می
اند که سراینده ناچار است براي جمع کردن بحث و به پایان رساندن شعر ربط و پراکندهچنان بیتاریخ آنماده

تاریخ پیوند زند. به عنوان مثال، با استفاده از کلماتی چون: باري، غرض، الغرض و القصه، مقدمه را به ماده
کند:گونه آغاز مینپژمان بختیاري قطعۀ خود در سوگ رشید یاسمی را ای

یا از دل خلق خرّمی رفت؟زین بزم رشید یاسمی رفت
)465: 1368(پژمان بختیاري، 

جمع کرده، به » القصه«او پس از اشارة مستقیم به مرگ شاعر و توصیف او، قطعه را با استفاده از کلمۀ 
پردازد:ذکر تاریخ می

ی رفتگر شاد نشست و گر غمالقصه بـه محفـل عزیزان
رفتدلخسته به بحر غـم همیپژمان پی نظم سال ماهش
(از بـزم رشید یـاسمی رفـت) سر کرد برون ز بزم و گفتا

الدین همایی قطعۀ خود را با مطلع:همچنین، جالل
از سخنیـار استـاد مسـروراي دریغا دریغا دریغا

گوید:تاریخ پیوند زده، میبه ماده» باري«پس از ذکر مقدماتی دربارة حسین مسرور، با لفظ 
از غمش خـاطر خسته رنجورباري آن مرد چون مرد و گردید
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(کرده محزون مرا مرگ مسرور) سال فوتش به شمسی سنا گفت
)37: 1364(همایی، 

کر همچنین، محمدتقی ادیب نیشابوري پس از اشاره به سنّ عبدالجواد ادیب نیشابوري در هنگام مرگ و ذ
گوید:روز و ماه این واقعه، در بیان انگیزة خود در سرودن این اندوهیاد چنین می

اند تمـامی بـه قوة مقـدورسـرودهدر این رزیه که دانشوران شدند یتیم
السالم و شد مسرور) (قدم نهاد به دارتو هم درآ و بگو بهر سال تاریخش

)79: 1367(جاللی پندري، 
اکی از صرف انجام وظیفه و نوعی رقابت با دیگر سرایندگان است و در آن کمتر اثري از این ابیات ح

شود. اندوهیاد نظمی براي صغیر اصفهانی از نظر بنیاد عاطفی قوي است. سراینده احساس و عاطفه دیده می
نوردید، دریغ از خاموش شدن آن بلبل گویا که فخر اصفهان و اصفهانی بود و دست گردون نامۀ عمرش را در

خورده و معتقد است که پس از مرگ او دیگر الفاظ معنی ندارند؛ همچنین، وجود این بیت که گفته:
که دیگر سیرم از این زندگانیاي اجل دستیداستان دوستان طی شد دریغا من اسیرم

ات پایانی که در کند. اما با رسیدن به ابیاز صداقت و صمیمیت سراینده در بیان عواطف خود حکایت می
گوید:آن می

چنین شاعر نهانیتا نماند سال فوت اینگفتم اینک از پی تاریخ وي نظمی بخواهم
(اي امان رفت از جهان آزاده مرد اصفهانی) خامۀ جادوبیان نظمی این مصرع رقم زد

)597: 1377(نظمی تبریزي، 
ساسات خود صادق نیست و ابیات پیشین را تنها به آید که وي در بیان احبراي خواننده این شبهه پیش می

به خامه که با نوعی » جادوبیان«منظور ذکر تاریخ سروده و مرتّب کرده است. همچنین، نسبت دادن صفت 
1کند.مفاخره و نازش همراه است، این شبهه را بیشتر تقویت می

صنایع ادبی و تناسب آن با عاطفه
عاطفی یافته و در آن عاطفه در کنار خیال قرار گرفته است، پس شعر، کالمی مخیل است که تبلور 

) 26: 1372شفیعی کدکنی، »(اي یا خیالی است.اي یا اندیشههر تجربۀ شعري حاصل عاطفه«توان گفت که می
تواند سازندة شعر به معنی واقعی کلمه باشد.بنابراین، بدون خیال و نیروي آن، عاطفه و اندیشه نمی

رسد که قطعات نظمی براي فرّخی یزدي، نظام وفا، صادق سرمد، دهخدا، پژمان بختیاري، بهار، رهی معیري، . عالوه بر موارد مذکور چنین به نظر می1
اهللا بهروز، احمد اشتري، روحانی وصال، فروغی و پژمان بختیاري، و ، نظام وفا، ذبیحمسرور، عارف، همایی، گلشن آزادي، و قطعات همایی براي صورتگر

السلطنه سمیعی براي بهار، یا گلچین معانی براي عبرت یا بهار براي ایرج میرزا، یا غالمرضا روحانی نیا، یا ادیبقطعۀ امیري فیروزکوهی براي دانش بزرگ
پرتوبیضایی براي فروغی، احمد اشتري، بهار و صابر همدانی و قطعات عباس فرات براي صادق سرمد و وحید براي نسیم شمال و وحید دستگردي، یا 

اند.دستگردي نیز صرفاً براي ذکرتاریخ سروده شده
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ها هاي استداللی یا تخیلی و عاطفی تأکید بیشتري دارد و جلوة برخی از این پایهر یکی از پایهگاهی شعر ب
-کندتر است، از جمله، در مرثیه عنصر عاطفه یا تخیل بر جنبۀ عقلی و استداللی غلبه میدر آن محسوس

رین قسم مراثی را تشکیل هاي شخصی و خانوادگی که به علّت قوي بودن زمینۀ عاطفی، برتبویژه در مرثیه
دهند. می

هاي عاطفی و شرح و توصیف زمان و مکان، مرثیه را از حیثیت هنري بخشیدن به اندوه شدید و گزاره
از آنجا که در مراثی «کوب گفته گونه که زرینگرداند و همانپردازي قوي مینظر تصویرسازي و صحنه

هاي آن بوده، بدین علّت، دامنۀ ناظر بسیاري از جنبهشخصی شاعر در محدودة ماجراها و احیاناً خود
)171: 1372کوب، زرین»(پردازي قوي است.تصویرسازي و صحنه

تکلّف باشد، زیرا تکلّف و صنعت به طبیعی و صمیمی بودن احساسی که زبان باید ساده و بیدر مرثیه
ها را براي فراموش کردن گونه تکلّفنرسد که سراینده ایزند و به نظر میمضمون مرثیه است، لطمه می

برد. در شعري با زمینۀ عاطفی اندوه، شرط هاي دردناك قلبی خود به کار میدردهاي واقعی و فرار از واقعیت
ها این است که شعر را به ورطۀ تکلّف و تصنّع نیندازد و به صداقت تأثیرگذاري تصاویر و جنبۀ القایی خیال

پردازي و تزاحم تصویر در اندوهیادها، لطمه نزند. استفاده از صنایع ادبی و خیالو صمیمیت احساس سراینده
دهد. این اشعار را از لحاظ زمینۀ عاطفی در سه حد ضعیف، متوسط و قوي قرار می

پردازي و استفاده از صنایع ادبی گاه سبب دور افتادن اندوهیادها از غایت افراط در تصویرسازي و صحنه
کاهد. بارزترین نمونۀ این خود شده، از نیروي القایی کالم و تأثیر عاطفی این اشعار به خواننده میو مقصود 

بیتی محمدعلی ناصح براي عبرت نایینی دید که مطلع آن چنین 101توان در قصیدة تکلّف و تصنّع را می
است:

گیتی فرتوت را آمد نو آیین صباپرور باد صبادر بهاران کز دم جان
)30: 1345(عبرت مصاحبی نایینی، 

اي بیت آغازین را به توصیف فصل بهار اختصاص داده، بدین منظور به خلق تشبیهات فشرده19سراینده 
اي مانند تشبیه دشت و از قبیل: آتش گل، سراي دل، نوعروسان ریاحین و لوح چمن یا تشبیهات گسترده

پردازد. سپس، با اسناد نوا به موبد میآتشکده و مرغکان خوشبستان به حجلۀ پیراسته و آراسته، سرخ گل به
صفات و اعمال انسانی به مظاهر طبیعی از جمله: دست و رو شستن بنفشه بر لب جو، تکیه زدن شکوفه بر 
شاخسار، برخاستن نرگس مخمور از خواب سحر و ریختن می در جام، دمیدن رعد در صور قیامت، غمازي 

هاي مکنیه و تشخیص، این توصیف و پرور گل، گریۀ شوق سحاب و ساختن استعارهجانباد مشکبوي، خندة 
در بهاري «، مجلس یاران یکدل و دوستان یک نهاد را 45تا 20دهد. او از بیت پردازي را ادامه میصحنه

استعاره و توصیف کرده، باز هم با استفاده از تشبیهات فشرده و گسترده و » فزاي و دلنشینچنین شادياین
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پردازد و چگونگی محفل، مطرب و لحن او، هاي اخالقی آنها میتشخیص، به ترسیم فضاي فکري و ویژگی
دهد.نی و نواي آن، دف، بادة گلگون، ساقی مهوش و غمزة وي را شرح می

اه مسپس، براي پایان دادن به این مقدمات و رسیدن به اصل مطلب که اشاره به مرگ عبرت نایینی در دي
کردار سپاه اهرمن«رو، به داند که طاقت دیدن نعمت و دولت را ندارد، از ایناست، روزگار سفله را مقصر می

آسا، تندباد به توصیف صرصر دژخیم65فرمان داده تا گلستان را تاراج و عشرت را عزا کند. او تا بیت » دي
ال مرغان هوا، سوسن، سنبل، نرگس، گل، الله، پردازد و از حدیوسان، ابر قیرگون، تگرگ، برق و زمهریر می

گوید.ماه سخن مینسرین، گلبن، باغ، گلستان، اطفال گیا، شاخسار، آب و بوستان در دي
سراینده در این قسمت نیز به خلق تشبیهات گسترده و مرکّب دست زده، صفات و اعمال انسانی را به این 

، زلف سنبل، کف نرگس، افسرگل، تارك گلبن، روي دهد، مانند: دهان سوسنمظاهر طبیعی نسبت می
نسرین، دست دي، روي ابر، چهرة خورشید، پیکر گیتی و عروق شاخسار. سپس، از بوستان به جمع دوستان 

داندکه به سبب بیداد جهان، چشم از و از مرغان به شاعران تعبیر کرده، بلبل گویندة این بوستان را عبرت می
هاي مکنیه و ك به اوج سما پرید. کثرت تشبیهات فشرده و گسترده و استعارهگیتی بست و از حضیض خا

الشّعاع دهد، زیرا عاطفه در آن تحتتشخیص، مرثیۀ مذکور را از نظر زمینۀ عاطفی، در حدي ضعیف قرار می
پردازي و توصیف سبب شده عواطف و احساسات وصف است و تمرکز سراینده بر تصویرسازي و صحنه

صداقت و صمیمیت دور افتد و از قدرت القایی کالم و اثربخشی آن کاسته شود.وي از 
هایی که تکلّف و صنعت در آن به طبیعی و صمیمی بودن احساس سراینده لطمه زده و از از دیگر نمونه

شود:گونه آغاز میتأثیر شعر بر خواننده کاسته، اندوهیاد حمیدي شیرازي براي محمد افسر است که این
یعنی به خواب رفت ادیب سخنوريیشب ز تارك ادب افتاد افسريد

الرّئیس، گهر و مرغ، و تعدد تشبیهات هایی که دربارة شاعر درگذشته به کار رفته، مانند: شیخوجود استعاره
مرکّبی چون این بیت:

اکبريدار بر اهللاچون گوش روزهجانش همیشه منتظر صبح وصل بود
شود:اي از آن در دو بیت زیر مشاهده میضاح بعد از ابهام که نمونههمچنین، کثرت ای

ریخت موي تیره به روي سمنبريمیگفتند و راست بود که این پیر سرسپید
گــه نثر دلفــریبی، گـه چامـۀ تـريیعنی به روي صفحۀ کاغذ ز کلک تیز

)83: 1، ج1367(حمیدي شیرازي، 
اع قرار داده و سبب شده است که مرثیۀ مذکور از نظر بنیاد عاطفی ضعیف الشّععواطف سراینده را تحت

اي کوتاه تحت تأثیر قرار دهد. در قصیدة کاسمی براي احمد اشتري باشد و نتواند خواننده را حتّی براي لحظه
هم که مطلع آن چنین است:

چونان بزرگواري و دانشوري نبودرفت آنکه در زمانه از او بهتري نبود
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کثرت تشبیهات تفضیلی که براي نشان دادن برتري شاعر درگذشته از نظر صدق و صفا، مهر و وفا، پاکی، 
لطف طبع و قدرت قلم، بخشندگی، شرم، تقوي و فضل، عدل، رادي و مردي، مردمی، سخنوري، شجاعت و 

شرف به کار رفته و بیت زیر یک نمونه از آن است:
درآسمان شعر و ادب اختري نبودتر ز کوکب طبع منیر اورخشنده

همچنین، تشبیهات مفصلی که با ذکر وجه شبه همراه است، مانند این بیت:
بخشنده طبع قلزم پهناوري نبوددر تنگناي دهر چو دست کریم وي

)520، ص 1334، بهمن 11، ش 8(مجله یغما، سال 
همۀ ابیات آن دید، فقدان اصالت احساسات و گونه تشبیهات را تقریباً درهایی از اینتوان نمونهو می

آورد که اندوهیاد مذکور تنها براي نوعی انجام دهد و این شبهه را به وجود میعواطف سراینده را نشان می
پردازي و تصویرسازي سروده شده است نه از وظیفه یا به جهت رقابت و نشان دادن قدرت شاعري در خیال

شود:ندوهیاد رنجی براي صابر همدانی نیز چنین است که اینگونه آغاز میسر سوز درون و صمیم قلب. ا
صابر آن راحت و روان ادبصابر آن طاقت و توان ادب

)159: 1370(رنجی، 
اي چون: گلستان، کان، نردبان، باغ و بوستان، ردیف ادب، سراینده را ملزم به ساخت تشبیهات فشرده

ان و آسمان ادب کرده و متناسب با این تشبیهات، شاعر درگذشته به درخت دکان، کمان، کاروان، آشیان، خو
پرداز و اختر مانند شده نظیر، بلبل سخنباثمر، گل خوشبوي، ماه تابنده، مهر رخشنده، گوهر پربها، حاصل بی

اري هاي استعهاي تشبیهی باغ سخن، سپهر کمال، بحر هنر و قند شعر و اضافهاست؛ عالوه بر این، اضافه
رکاب خرد، عنان و جسم و جان و مغز استخوان ادب نیز متناسب با تشبیهات مذکور ساخته شده و تقریباً 

تاریخ در پایان هیچ یک از ابیات این سروده از تشبیه و استعاره خالی نیست. کثرت صنایع ادبی و نیز ذکر ماده
کند.تاریخ واقعه را تقویت و تأیید میاندوهیاد مذکور، شبهۀ سروده شدن آن به قصد هنرنمایی و ذکر 

پردازي سبب شده که اندوهیاد آنان از نظر گاه نیز توجه سرایندگان به صنایع ادبی و تصویرسازي و صحنه
پردازي الشّعاع وصف و مدح و خیالزمینۀ عاطفی در حدي متوسط باشد و عاطفه در آن تا حدودي تحت

راي بهار با مطلع:قرار گیرد. قصیدة پژمان بختیاري ب
رفت یار از دست و کار از دست رفتصبر دار اي دل که یار از دست رفت

)15: 1368(پژمان بختیاري، 
مدار، ملک هایی از قبیل: سوار، شاعري دانشگونه اندوهیادهاست. سراینده به ضرورت قافیه استعارهاز این

اهی شهردار، کاخ فرّ و احتشام و تاج عزّ و افتخار، ور، گوشوار، دري شاهوار، شو شهریار، آفتابی سایه
گوار، حریف میگسار و وحید روزگار را دربارة شاعر درگذشته اي شیرینگاهی استوار، بادهحصار، تکیهرویین
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هاي مذکور تشبیهاتی چون: دریاي فضل، ملک شعر، شهر علم، تاج دانش برد. او متناسب با استعارهبه کار می
کند. اگرچه هاي مختلف، به از دست رفتن بهار اشاره میت را ساخته، بدین ترتیب با عبارتو شهر حکم

وزن مناسب، لحن غمگین و قافیه و ردیف بیانگر غم و اندوه سراینده از این واقعه است، اما کثرت تشبیه و 
اندوهیاد مذکور را از بیت آن از این صنایع خالی نیست،24استعاره در این سروده که تقریباً هیچ یک از 

دهد. لحاظ زمینۀ عاطفی در حدي متوسط قرار می
شود:گونه آغاز میقصیدة محمد بیریاي گیالنی در سوگ حسین مسرور نیز چنین است که این

شکست نخل برومند بوستان ادبوزید بار دگر صرصر خزان ادب
)41: 1348(سیاسی، 

گوید. مختلف و در قالب استعاره و تشبیه از مرگ وي سخن میهاي سراینده در این شعر، به عبارت
هایی چون: نخل برومند بوستان ادب، نادره مرغ، چراغ، جوشنده چشمه، بحر بیکران، گلبن و وجود استعاره

هاي تشبیهی) از قبیل: بوستان، کار دربارة شاعر درگذشته و تشبیهات فشرده (اضافهسواري رشید و شیرین
دان ادب، سنگ فتنه، فالخن چرخ، باغ خوان و پیر نکتهن، باغبان، داستان، آستان، مرغ نغمهآشیان، آسما

هایی که با توجه به آثار شاعر درگذشته در این اندیشه، کتاب سخن، شمع وجود و موج فتنه و تناسب و ایهام
شود که این داده، سبب میالشّعاع قرار شود، تا حدودي عواطف و احساسات سراینده را تحتسروده دیده می

سروده از نظر زمینۀ عاطفی در حدي متوسط باشد.
پردازي نتوانسته به صمیمیت و صداقت سرانجام، در برخی از اندوهیادهاي این دوره، صنایع ادبی و صحنه

منۀ عواطف سراینده لطمه بزند و از نیروي القایی کالم و تأثیر آن بر خواننده بکاهد، بلکه قوي بودن دا
پردازي سبب قوي شدن زمینۀ عاطفی شعر شده، در جهت همراه کردن خواننده با تصویرسازي و صحنه

السلطنه سمیعی با سراینده و انتقال احساسات به او مؤثّر است. از جمله، در اندوهیاد مظاهر مصفّا براي ادیب
مطلع:

که بدخویی و زشتی از سر گرفتی؟جهانا چه سوداي دیگر گرفتی؟
)182: 1333(کوهی کرمانی، 

بیت بعد خطاب به چرخ پتیاره و دو بیت در خطاب به خاك 6بیت از آن خطاب به جهان است و 22
تیره. در همۀ این ابیات، صفات و افعال انسانی به این سه (جهان، چرخ و خاك) اسناد داده شده است. 

هایی چون: سلطان کشور، آهوي نر، غضنفر، ارهسراینده به ضرورت قافیه از شاعر درگذشته در قالب استع
نهنگ شناور، نغزگوهر، لنگر، خنگ تگاور، افسر و نیز خورشید و کان جود و عطا یاد کرده، متناسب با این 

هاي تشبیهی) چون: کشور فضل، خیل دانش، کوثر معنی و سکّۀ ها به خلق تشبیهات فشرده(اضافهاستعاره
دهد و از نظر بنیاد عاطفی قوي است. شعر، خواننده را تحت تأثیر قرار میادب دست زده است، اما این 

بند وحید دستگردي در سوگ شوریدة شیرازي با مطلع:همچنین، در ترکیب
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اختر فضل و هنر افتاد در برج وبالآه کز جور سپهر کجرو ناراست فال
)718: 1374(وحید دستگردي، 
ا دریغ و حسرت یاد کرده و به بیان سرنوشت اسفبار سخن و شعر و ب» آن اعماي بینا«سراینده از مرگ 

هایی که براي شاعر درگذشته به کار فصاحت و دانش به سبب مرگ او پرداخته است. با وجود کثرت استعاره
الملک و حلّال مرموز و سلطان افروز و مالکرفته است، مانند: اختر فضل و هنر، گنج بادآورد، آفتاب عالم

هاي تشبیهی متناسب با آن از قبیل: برج وبال، کشور شعر و سخن، استاد پیر و دستیار شعر و اضافهسخن، 
گرد مالل، سیل محنت، کاخ بالغت، برق نکبت، مرغ فصاحت، خال کمال، دفتر شعر و فصاحت، نوعروس 

وز و تیر و مضمون، گلزار جان، زندان جسم، محبس ناي جهان، سیل جهل، مکتب شعر و سخن، اطفال نوآم
توان صداقت و صمیمیت سراینده را در بیان عواطفش حس کرد و کاالي سخن، پیکان مرگ و دزد شب، می

این سروده را در ردیف اندوهیادهایی قرار داد که از نظر زمینۀ عاطفی قوي است.
با این بیت الزمان فروزانفر نیز چنین است که اهللا کاسمی براي بدیعاندوهیاد سروده شده توسط نصرت

شود:آغاز می
این چه آشوب و چه غوغاست که در پیر و جوانست؟چیست این مشغله وین فتنه که در خرد و کالنست

)914، ص1349، مرداد8، ش7(مجله وحید، سال
هاي آن از آنجا که سراینده در مراسم تدفین حضور داشته و در جریان ماجراها و ناظر بسیاري از جنبه

پردازي بسیار قوي است و وجود قصیدة طوالنی او هم از لحاظ جنبۀ عاطفی و هم از نظر صحنهبوده است،
الشّعاع هاي تشبیه، استعاره، کنایه، تضاد و جناس نتوانسته عواطف صمیمی و صادقانۀ سراینده را تحتآرایه

ند و در قالب استفهام و کپردازي بسیار قوي عمل میقرار دهد. وي در این سرودة طوالنی، در زمینۀ صحنه
خبري از واقعه، هم حزن و اندوهی که از مرگ او خرد و کالن، پیر و جوان، تجاهل و تظاهر به ناآگاهی و بی

دهد و هم به توصیف و تشریح عارف و عامی، اعیان و بزرگان، زن و فرزند و شاگردان را فراگرفته شرح می
ستفهام و تجاهل که در چندین بیت متوالی ادامه یافته، قدرت القایی پردازد. این اعزا و ماتمی که برپا شده می

دهد.کالم و تأثیر عاطفی آن بر خواننده را افزایش می
العقد هنر، پدر شعر دري، رستم التّاج ادب، وسطهایی چون: استاد اجل، درهسراینده در قالب استعاره

کند تا از رحلت او شگفت و درگذشته را ذکر میدستان و شیر ژیان، شکوه و جالل و فضل و برتري شاعر
دارد ، تشبیهاتی چون: ها او را به خلق تشبیهات مناسب با آنها وامیعبرتی در خواننده ایجاد شود. این استعاره

رخش سخن، ملک هنر، بارة بالغت، گلستان و گلزار و شهر ادب، خوانی از دانش و فرهنگ، قفس تن، مرغ 
تنها به تکلّف که گفته شد همۀ این تمهیدات و شگردها نهانداز اجل و مام گیتی. چناناوكجان، گرداب فنا، ن

و تصنّع اندوهیاد مذکور نینجامیده، بلکه در همراه کردن خواننده با عواطف سراینده و جاودانه کردن غم او 
نقش مهم و مؤثّري داشته است.
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براي محمد هاشم افسر که مطلع آن چنین است:اش بیت قصیده18بیت از 9وحید دستگردي نیز در 
جاي شادي چرا غم و محن است؟خیز انجمن است؟از چه اندوه

)692: 1374(وحید دستگردي، 
خبري از علّت حاکم شدن غم و اندوه بر انجمن در قالب استفهام و با نوعی حالت تجاهل و تظاهر به بی

ا بودن خطابه و شعر و سرود و غزل و چامه، درواقع به توصیف و فزشکن و اندهانگیز و دلو اهل آن و حزن
تشریح غم و اندوه ناشی از مرگ او پرداخته است. از آنجا که هر دو شاعر عضو انجمن ادبی ایران بوده و به 

اند، سراینده پس از مرگ افسر شاهد و ناظر وقایع پس از مرگ او یافتهطور مرتّب در جلسات آن حضور می
رو، به خوبی توانسته ها و سرودن اندوهیادها بوده و از اینله سوگوار شدن اهل انجمن، ایراد خطابهاز جم

پردازي برآید و خواننده را با خود همراه کند. در اندوهیاد رعدي آذرخشی براي عالمه است از عهدة صحنه
شود:دهخدا نیز که اینگونه آغاز می

رخت بربست از جهان دریاي دانش، دهخداکشتی علم و ادب شد ناگهان بی ناخدا
)90: 1364(رعدي آذرخشی، 

-تنها از اصالت عواطف سراینده نمیها و کثرت تشبیهات گسترده و مفصل، نهها، توصیفپردازيصحنه

هاي آن است که وي را قادر به کاهد، بلکه بیانگر حضور وي در جریان ماجراها و اشراف بر بسیاري از جنبه
سازد.و تشریح دقیق وقایع و جزئیات آن میتوصیف

از میان اندوهیادهاي نوسرایان این دوره، سرودة عمران صالحی براي فروغ از نظر زمینۀ عاطفی و دامنۀ 
پردازي و تصویرسازي قوي است. سراینده که به علّت حضور در مراسم تدفین فروغ، شاهد و ناظر صحنه

گونه به تصویر کشیده است:را اینماجراها بوده، حال و هواي آن روز
اي که ریخت/ و من چو خانۀ مخروبهها میآلود/ و اشکش از سر مژگان شاخهگرفته بود دل آسمان بغض

کردم/ فرشتگان سبکبال در سپیدي ابر/ چکّه کند/ ز سقف چوبیش آب/ خموش بودم و در خویش گریه می
واي تلخشان پر بود/ در ایستگاه دریغ/ سکوت بود و گل خواندند/ و صحن گورستان/ ز دردناکی آسرود می

)595: 1379و برف و شعر و اشک وداع/ که ما مسافر خود را مشایعت کردیم.(مرادي کوچی، 
شود، سراینده در این سرودة کوتاه به توصیف زمان و مکان پرداخته است، زمستان، چنانکه مالحظه می

کنندگان و خود را شرح داده و چنان سم کرده و غم و اندوه تشییعآسمان ابري و تیره و هواي برفی را مج
تواند خود را در آن فضا تصور کند و با عواطف وي همراه گردد. خوب از عهده برآمده است که خواننده می

هایی که براي پردازيسازي و صحنهاندوهیاد سیاوش کسرایی براي خسرو گلسرخی نیز با وجود تصویر
شود، از لحاظ زمینۀ عاطفی در دادگاه و دفاع از خود و محکوم شدن به اعدام در آن دیده میتوصیف شاعر

گوید:قوي است. سراینده در توصیف شاعر، در لحظۀ ورود به دادگاه چنین می
گردید/ با آشنا به مهربانی و بیگانه را به خشمهاي تو میآشتی پلنگ/ وقتی که چشموقتی که آمدي:/ بی
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کشد:گونه به تصویر میامه، نشستن او در جایگاه و متفکّر بودنش را ایندر اد
وقتی که استوار نشستی و پرغرور/ همچون عقاب قلّه نظر دوخته به دور/ انگشت تو به خواب سبیلت/ 

کشیدي در رؤیا/ بر گیسوان دامون، پسرت، تنها.وقتی که دست می
گوید:ته، میسپس، به توصیف او هنگام دفاع از خود پرداخ

هاي تو کوته غرّیدي/ ... وقتی که ایستاده صال دادي/ وقتی که گفتهوقتی که زیر بارش طعن منافقان/ می
بود/ اما بلند بود زنگ خطرهایت

کند:گونه بیان میهمچنین، لحظۀ جاري شدن حکم اعدام و برخورد شاعر با آن را این
)104: 1379نظامی اعدام/ مهمان جلف مرگ. (عابدي، لبخند باشکوه تو چون پیشواز کرد/ در واژة

برد، گویی اي است که خواننده را به فضاي دادگاه میها در این سروده، به گونهپردازيتوصیفات و صحنه
که وي در آنجا حضور داشته، وقایع و ماجراها را از نزدیک دیده و دنبال کرده است.

نتیجۀ بحث
اطفی در سه سطح قوي، متوسط و ضعیف قرار دارند. عنصر وزن و همچنین اندوهیادها از نظر بنیاد ع

ها و تاریخ، تخلّص و مفاخره و استفادة سراینده از صنایع ادبی و تصویرسازيبررسی اندوهیادها از نظر ماده
تواند در مشخّص کردن اصالت یا عدم اصالت عواطف سرایندهها از جمله نکاتی است که میپردازيصحنه

مورد توجه قرار گیرد.
شود که بیشتر سرایندگان با بررسی عنصر وزن و تأثیر آن در زمینۀ عاطفی اندوهیادها این نتیجه حاصل می

این دوره به تناسب وزن با محتواي شعر اعتقاد و توجه داشته و اندوهیادهاي خود را در بحور و اوزانی 
آکنده از آه و حسرت آنها متناسب باشد. در مواردي هم که اند که با عاطفۀ مطرح در شعر غمناك و سروده

اندوهیادها در اوزانی تند و شاد و ضربی سروده شده، سراینده کوشیده به یاري کلمات، ترکیبات، قافیه، بلند 
انگیز را سنگین و آوردن هجاي آغازین ابیات و کشیده کردن هجاي پایانی مصاریع و ابیات، وزن تند و طرب

ز کند، بطوري که تند و شاد بودن آهنگ آن احساس نشود. در برخی موارد نیز سراینده وزنی نامناسب انگیغم
به کار برده و هیچ تدبیري براي هماهنگ کردن وزن با سرودة خود نیندیشیده است؛ بیشتر این اشعار را 

د احساس و عاطفۀ کافی است تاریخ سروده شده، بنابراین فاقدهد که صرفاً به منظور مادهقطعاتی تشکیل می
شود.و کمتر صمیمیتی در بیان دیده می

شده تواند بیانگر عواطف مطرحبیت یا ابیات پایانی اندوهیادها که متضمن نام یا تخلّص سراینده است، می
در کلّ سروده باشد و از صمیمیت و صداقت در بیان احساسات حکایت کند. در مواردي نیز تخلّص 

صنّع و تکلّف شعر و بیانگر آن است که سراینده از سرِ عادت، تفنّن یا انجام وظیفه به این کار دهندة تنشان
تک ابیات آن از پرداخته است. در حالت سوم، برخی از اندوهیادها از اصالت عواطف برخوردار است و تک

ن که با ذکر نام یا کند، اما بیت پایانی آصمیمیت و صداقت سراینده در بیان احساسات خود حکایت می
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تاریخ همراه است، با دیگر ابیات از نظر عاطفی هماهنگی و تناسب ندارد و در اصالت تخلّص و احیاناً ماده
کند.شده در اندوهیاد به نوعی شبهه ایجاد میعواطف مطرح 

و انگیزة اصلی اي برخوردار بودهتاریخ براي سراینده از اهمیت ویژهدر برخی از این اشعار، ساختن ماده
گونه اشعار مطرح شده در ظاهر براي بیان و نشان دادن رو، آنچه در ایناوست براي پرداختن به آن؛ از این

ارادت سراینده نسبت به شاعر درگذشته یا بازماندگان اوست و در اصل، مجالی است براي هنرنمایی و نشان 
شدن آن دخالتی ندارد و از چاشنی ذوق و لطف در دادن قدرت شاعري، بنابراین احساس و عاطفه در سروده

شود. آن کم مایه گذاشته می
پردازي و تزاحم تصویر نیز اندوهیادها را از لحاظ زمینۀ عاطفی در سه حد استفاده از صنایع ادبی و خیال

دهد.ضعیف، متوسط و قوي قرار می
کتابنامه

هاالف: کتاب
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دار آواشناسی نوینسینا طالیهابن
1ناز میردهقاندکتر مهین

شناسی دانشگاه شهید بهشتیاستادیار زبان
رضوان صدیقی 

شناسی دانشگاه شهید بهشتیانکارشناس ارشد آزفا/ زب
چکیده 

گر ، مروري بر تحول آن نمایاندگردبه عنوان علمی غربی مطرح میاغلب، ،شناسیزبانگرچه امروزه 
باشد. از نقش ارزنده هندیان و مسلمانان نسبت به رومیان و یونانیان به ویژه در پیشبرد علم آواشناسی می

اند. از دار بودهرا در پیشبرد علم آواشناسی عهدهرانی و عرب نقشی عمدهشناسان ایقرون اولیۀ اسالمی زبان
سینا را نام برد. با توجه به جنی و ابناحمد فراهیدي، سیبویه، ابنتوان خلیل بنجمله پیشگامان آواشناسی می

هدف تحلیل و هـ. ق) در پیشبرد علم آواشناسی،مقاله حاضر با 414سینا (الحروف ابناهمیت رسالۀ مخارج
گانه بندي ششسینا در رساله خود با تقسیمبررسی این تأثیر بر آواشناسی نوین به انجام رسیده است. ابن

،چگونگی پدید آمدن اصوات گفتار و حروف را با تشریحی علمی از حنجره، زبان و دستگاه گفتار ارائه 
یعنی "صداهاي زبان به شکل امواج صوتیهاي صوتی در تولیدهاي اندامحرکت و فعالیت"نموده است. او 

نماید. همچنین با بیان تمایز میان صوت و چه امروزه در حوزه آواشناسی اکوسیتک مطرح است را ،ارائه میآن
هاي گفتار و نیز تمامی آواهاي زبان عربی بر مبناي جایگاه تولید، جزییاتی را در حرف، توصیف اندام

هاي انسدادي و سایشی و نیز دیگر انواع اید. ابن سیناهمچنین همخواننمآواشناسی تولیدي آشکار می
هاي تولید را بازشناخته است .عالوه بر آواهاي زبان عربی، آواهایی از زبان فارسی، خوارزمی و ترکی شیوه

اند. نتایج تحقیق حاضر، نشان دهندةهمپوشانی مفاهیم و (مانند چ، ژ، پ، گ) در این رساله توصیف شده
باشدونمایانگر آن است که با گذشت هزار سال از تألیف این رساله سینا با آواشناسی نوین میصطالحات  ابنا

بایست در هاي آواشناسی  از تأثیرگذاري باالیی بر آواشناسی غرب برخوردار بوده است و میپژوهش
مورد توجه بیشتر واقع گردد.هاي ملی ما نیزپژوهش

هاي صوتی، صوت، حرفالحروف، اندامسی اسالمی، مخارجشنازبانها:کلیدواژه
مقدمه -1

اي را براي ما به جا ابن سینا از دانشمندان بنام در زمینۀ علوم مختلف است که آثار بسیار مفید و ارزنده
گذاشته است او عالوه بر علوم مختلف در زمینۀ آواشناسی که از مسائل مهم زبانشناسی است، صاحب نظر 

اي به نام مخارح الحروف یا اسباب الحدوث را در این باره تألیف کرده است. ابوعبید جوزجانی و رسالهبوده 
هـ. ق) این رساله را دکتر 414شاگرد ابن سینا گفته که این رساله در اصفهان تألیف شده است (بعد از سال 

از مسائل بسیار مهم در زبانشناسی به خانلري از زبان عربی به فارسی ترجمه کرده است. امروزه آواشناسی که 
هاي آواشناسی اگر بخواهیم سیر این علم را آید بسیار مورد توجه قرار گرفته است . در بررسیشمار می

1 .M_Mirdehghan@sbu.ac.ir
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هایی در یونان، روم وهند را ببینیم .در جهان توانیم ریشهبررسی کنیم و نگاهی به گذشته داشته باشیم می
اي در این زمینه انجام گرفته است که از آن جمله رساله مخارج الحروف زندهاسالم و در ایران هم کارهاي ار

شیخ الرئیس بوعلی سینا است که با دقت و ظرافتی وصف ناشدنی مسائل آواشناسی را مورد بررسی قرار داده 
است .از این رهگذر ضرورت بررسی این اثر مورد توجه قرار گرفت. مبناي کار روش تحلیلی و توصیفی با

باشد. استفاده از کتابخانه و اینترنت می
مرور پیشینه -2

آواشناسی در زبانشناسی معادل مخارج الحروف در عربی، یا بهتر بگوییم در زبانشناسی اسالمی است. 
دهد بررسی آواها و مطالعات آوایی ریشه در یونان، هند و مسلمانان ایرانی و عرب دارد. مطالعات نشان می

تر نشان هاي دقیقاي براي یویانیان و رومیان در آواشناسی قائل هستند ،ولی بررسیم عمدهکه غریبان سه
اند .مطالعات آوایی مسلمانان اي انجام دادهدهد که هندیان و مسلمانان در زمینۀ آواشناسی کارهاي ارزندهمی

در زمینۀ آواشناسی رسیدند به منظور جلوگیري از تحریف قرآن انجام گرفت و در این راه به مسائل بسیاري
،یعنی از همان قرون اولیۀ اسالمی ،در حالی که غریبان از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مطالعۀ علمی 
آواهاي زبان را شروع کردند. زبانشناسان مسلمان ایرانی و عرب دستاوردهاي مهمی در آواشناسی از خودبه 

شاید اولین اثر مکتوب در این باره گفتار ابواالسود دوئلی در « گوید:) می1390:64اند. انصاري(جا گذاشته
هنگام اعراب گذاري قرآن کریم و تعیین مصوتهاي کوتاه آن باشد، که به منشی خود گفته بود، وقتی که در 

بینی دو لبم را باز کردم، یک نقطه باالي حرف بگذار و چنانچه دولبم را غنچه کردم، پس تو یکخواندن می
از جمله پیشگامان ». نقطه پیشاپیش حرف قرار بده و اگر لبم را شکستم، پس تو یک نقطه زیر حرف بگذار

ترین سندي است که به قدیمی» العین«هـ. ق) است ،کتاب او 175آواشناسی خلیل بن احمد فراهیدي (
لیل کرده و ترتیب آواشناسی عربی توجه کرده و به مخارج حروف پرداخته است. او آواهاي عربی را تح

آوایی حروف را براساس مخارج آنها و جایگاه تولیدشان در دستگاه تکلم مورد بررسی قرار داده است. 
سیبویه (قرن دوم هـ) بعد از مدتی کتابی در نحو عربی تألیف کرد و در پایان آن مبحثی را به تلفظ 

اصول و فروع تقسیم نمود. همچنین او حروف و آواهاي عربی اختصاص داد.سیبویه آواها را به دو بخش 
بندي او شبیه هاي آوایی یعنی نحوه و محل تولید آنها تقسیم کرد که تقسیمآواها را بر طبق مشخصه

واك ورخوه و شدیده رادر بندي آواشناسی غربی است یعنی مجهوره و مهموسه را در برابر واکدار و بیتقسیم
برابر انسدادي و سایشی قرار داد.

ن جنی (قرن چهارم هـ. ق) در کتاب معروف سر صناعۀ االعراب و خصائص ،آواهاي زبان عربی را اب
بررسی کرده است. او اولین کسی است که آواشناسی را به صورت مستقل بررسی کرد و اصطالح علم 

گفتار، توصیف االصوات را براي این علم به کار برد و بر ماهیت آوایی زبان تأکید کرد و به توصیف اندامهاي 
پرداخت.دقیق مخارج آواها، تعداد حروف هجا، آهنگهاي طبیعی آواها 
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را دربارة اصول زبان عربی نوشت که فصلی از این کتاب »المفصل«زمخشري (قرن پنجم هـ. ق) کتاب 
دربارة صوت شناسی است. 

ق، حنجره و ابن سینا نخستین کسی است که ،کیفیت حدوث حروف، حل:«گوید )می1333خانلري (
ها چگونگی ارتباط هر یک از اعضاي گفتار را به تفضیل بیان کرده و سپس به توصیف یک یک حرف
».پرداخته و در این توصیف پیوسته به کیفیت حدوث آواها نظر داشته است نه به ادراك سمعی حاصل از آنها

گفتار به جا مانده است رساله یکی از آثار بسیار مهم که در بررسی اصوات«گوید:) می36:1390سپنتا (
مخارج الحروف یا اسباب الحدوث تضیف شیخ الرئیس ابوعلی سینا است. گو اینکه شهرت ابن سینا بیشتر به 
مناسبت تألیفات او در رشتۀ طب و فلسفه است و رسالۀ مخارج الحروف ابن سینا در حکم یک گنجیۀ بسیار 

. »رودپرارزش علمی در زبانشناسی به شمار می
یکی از آثار سودمند و بسیار ارزشمند رسالۀ مخارج الحروف ابن سینا «گوید:)می2:1388چیت ساز(

باشد که حاوي مطالب علمی بسیار در زمینۀ آواشناسی است و مورد توجه دانشمندان زبانشناسی قرار می
ز مطالب کامالً با علم گرفته است و با توجه به زمان نوشتار این رساله یعنی حدود ده قرن پیش بسیاري ا

». نوین مطابقت دارد
بوعلی سینا که حکیم و فیلسوف بود در زمینۀ آواشناسی نیز مطالعاتی داشته و )«65:1390انصاري (

آثار خود مانند در برخی» آوا«هاي فیزیکی نظریاتی را از ارائه نموده است وي عالوه بر بحث پیرامون جنبه
». ت عنوان اسباب الحدوث به زبان عربی تاأیف کرده استاي را تحقانون و شفا، رساله

هاي علم زبانشناسی دستاوردهاي ادبی و زبانشناختی او در برخی از شاخه«گوید:) می2:1388آقاگلزاده (
همچون آواشناسی، واژگان و مباحث گفتمانی آن چنان عمیق و واقع بینانه توصیف و تبیین شده است که 

». باشندهاي او میبانشناسان معاصر اروپا تداعی کننده و مؤید یافتههاي زبرخی از یافته
رسالۀ مخارج الحروف ابن سینا در کل در زمینۀ آواشناسی است این رساله «گوید::می)16:1377(ساسانی

». شناسدکند و آواشناسی شنیداري را باز میبندي میآواها را از نظر آواشناسی فیزیکی و تولیدي طبقه
تحلیل محتوا -3

اي است که در آن به تحلیل و توصیف آواهاي رسالۀ مخارج الحروف یا اسباب الحدوث ابن سینا رساله
زبان عربی آن هم به طور علمی پرداخته است و همچنین تعداد حروفی که در فارسی وجود دارد ولی در 

خانلري این کتاب را براي اولین بار در عربی وجود ندارد. زبان این رساله هم عربی است که دکتر پرویز ناتل
ترجمه و چاپ کرد. 1333سال 

گوید آنچه را بعد از پژوهشهاي بسیار در به وجود آمدن حرفها به آن ابن سینا در ابتداي رسالۀ خود می
ام، مانند یوناینان که دربارة حروف، براساس کیفیت ام به سبب اختالف در شنوده شدن یافتهدست یافته

کردند( آواشناسی شنیداري) رسالۀ ابن سینا شش بخش است: تماع بحث میاس
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بخش اول: در سبب پدید آمدن آواز
بخش دوم: در سبب پدید آمدن حرفها 
بخش سوم: در تشریح حنجره و زبان 

بخش چهارم: در سببهاي جزئی یک یک حرفهاي تازي 
بخش پنجم: در حرفهائی که به این حرفها مانندست 

شود. ششم: در آنکه این حرف ها جز از حرکتهاي گفتاري نیز شنیده میبخش 
بخش اول: در سبب پدید آمدن آواز (صوت) -3-1

را » آوا«بخش اول رسالۀ مخارج الحروف علت به وجود آمدن صوت یا آوا است. یعنی جنبۀ فیزیولوژي 
موج دو علت دارد : کوب و کند و این مورد بررسی قرار داده است. او گفته علت قریب آواز، تموج است، ت

آید که هواي دور شونده شکل موجی را که حاصل شده است بپذیرد، اگر چه گسترش هر دو حال را الزم می
آید شدیدتر است از موجی که از کندن حادث شده ،کوب در نتیجه نزدیک شدن موجی که از کوفتن پدید می

دیگر است و این مسئله در آواشناسی آکوستیک هم به چشم دو جسم و کند نتیجۀ دور شدن دوجسم از یک
هاي صوتی براي تولید صداهاي زبان به شکل امواج صوتی متجلی هاي اندامخورد یعنی حرکت و فعالیتمی
هاي فیزیکی آنها و مهمتر از همه شیوه انتقال این امواج صوتی از شودو شیوة پیدایش این امواج، ویژگیمی

دارد موج حاصل از ه گوش شنونده ،از اهمیت خاصی برخوردار است و آنچه ابن سینا بیان میدستگاه گفتار ب
زمانی که یک آوا تولید می شود توسط موج گویند. هاي هواست که به آن موج صوتی میتغییر فشار ملکول

این الیه ،ه شود هاي هوا به دلیلی به جلو راندکه یک الیه از مولکولیهنگامورسدصوتی به گوش شونده می
شود که الیه دیگري از هوا نیز به جلو رانده شود و خود از آن جا که داراي خاصیت ارتجاعی است باعث می

این جا به ،ها به پایان برسد عمل بارها تکرار می گردد تا انرژي جنبش ملکولاینگردد و به حال اول باز می
ها به انرژي صوتی تبدیل شده و صدا انرژي جنبش ملکولمرتبه در ثانیه تکرار شود16جایی اگر بیش از 

سینا بننامیم. اهاي هوا را موج صوتی میگردد. در این صورت موج حاصل از تغییر فشار ملکولتولید می
لرزاند و پیی که در رسد و آن را میمیگوید آنگاه این موج به هوایی که در سوراخ گوش را کد استمی

،در اینجا ابن سینا در حقیقت به چگونگی پیدایش این موج.یابداست موج را در میسطح سوراخ گسترده
ویژگی هاي فیزیکی آن و شیوه انتقال این موج صوتی و در نهایت رسیدن آن به منبع گیرنده یعنی گوش 

کند.اشاره می
ها بخش دوم: در سبب پدید آمدن حرف-3-2

گوید، او تولید اصوات گفتار و همچنین زیر و بمی سخن میدر این بخش از علت پدید آمدن و شیوة 
ها و گوید موج بر اثر عبور از دستگاه گفتاري از محبسابن سینا می.داندعلت پدید آمدن حروف را تموج می

شاید منظوراو از « گوید:) می17:1377(ساسانیآورد. حرف را به وجود می،ها (یعنی جایگاه تولید) مخرج
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ن واج امروزي باشد چون براي اهل زبان ممیز و قابل تشخیص است بنابراین تشخیص پذیري و حرف هما
بینیم که او حرف را به جاي تواند دلیلی بر واج بودن حرف باشد اما از طرفی میبازشناسی شنیداري می

». بردهمخوان (صامت) و حرکت را به جاي وا که (مصوت) به کار می
این چنین قرنها پیش از این که زبانشناسان اروپایی ازواج و واجشناسی سخن « ید:گو) می8:1390انصاري

البته این جنی هم »بگویند بوعلی سینا واج را تشخیص داده و تمایز آن از صوت (آوا) را بیان داشته است 
میان صوت و حرف تمایز قائل شده است و حرف را در کنار صوت به کار برده است. 

کند و حروف مفرد را با نا در این بخش آواها را به دو بخش مفرد و مرکب تقسیم میهمچنین ابن سی
هاراشامل با، تاء، جیم، دال، ضاد، طاء، قاف، کاف، الم، شناسد که آنحبس تام و رها کردن ناگهانی هوا می

ساسانی شود. داند که از حبس غیرتام حاصل میداند وحرفهاي دیگر همه را مرکب میمیم و نون می
بندي ابن سینا از حبس تام و غیر تام را شبیه دو ویژگی پیوسته و سهیلی تقسیم«گوید: ) می18:1377(

هایی را که در آواشناسی امروز هم بحث انسدادي مطرح است و هم خوان». داندناپیوسته چامسکی وهله می
نامند زیرا در هنگام تولیدشان هوا ري) میگردند،انسدادي (انفجااز انسداد کامل هوا در هنگام تولیدایجاد می

ابن سینا علت اختالف شود. گردد و ناگهان به صورتی انفجار گونه آزاد میدر پشت بست تولیدي متراکم می
گوید اندامهاي گفتار در تولید صدا داند یعنی میهر یک از حرفها را حبس و رها کردن در اندامهاي گفتار می

تر استفاده تر و نمناكتر، خشکتر و سختلف داشته باشند او از اصطالحات نرمممکن است حالتهاي مخت
تر است و گاه گوید عضوهاي حبس کننده گاه بزرگتر است و گاه کوچکتر و مخرج گاه تنگکند و میمی

.گشادتر و فشار هوا پس از رها کردن گاهی به شتاب تراست و گاهی آرامتر

آواشناسی امروز هم این ،گفتار در هنگام تولید آوا توجه دقیقی داشته است ابن سینا به حالت اندامهاي
موردي که تحت عنوان خشکی و نمناکی از آن یاد شده .مسائل را به خوبی مورد بررسی قرار داده است 

امروزه در آواشناسی جدید اصالً مطرح هم نشده است.
خشکی و نمناکی مالك علمی نیست و در « گوید:) می84:1388در مورد خشکی و نمناکی  سمائی(

». آواشناسی جدیدجایی ندارد
بخش سوم: در تشریح حنجره و زبان -3-3

گوید حنجره از سه غضروف تشکیل شده کند و میبخش سوم را ابن سینا با توصیف حنجره شروع می
ص داده و مورد توصیف هاي گفتار را به خوبی تشخیاست ،از آنجا که ابن سینا پزشک هم بوده است اندام

قرار داده است. ابن سینا جایگاه این سه غضروف و نقش آنها در تولید اصوات گفتار را توضیح می دهد که 
با تشریحی که امروزه از آناتومی بدن انسان (مخصوصاً دستگاه گفتار) می کنند مطابقت دارد. آقا گلزاده 

اطالع است و تا آن زمان در دیگر کتابهاي اسالمی تی بیابن سینا از وجود تارهاي صو« گوید:) می5:1383(
». نیز ذکري از این تارها به میان نیامده است 



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7654

1گوید : غضروف دوم پشت آنست، رویۀ آن مقابل رویۀ درقیابن سینا در توصیف غضروف دوم می
خوانند. نام میرا بیاست و از چپ و راست با بندهائی به درقی پیوسته و از جهت باال از آن جداست و آن 

گیرد به یقین دریچۀ منظور ابو علی از غضروفی که روي مجرا قرار می« گوید:) می86:1388اما (سمایی(
همچنین ابن ».همان تار آواها هستند]غضروف بی نام[ناي و مرادش از غضروفی که نامی براي آن نیست 

دهد.در نام و درقی در حنجره نسبت میروف بیسینا آواهاي زیر و بمی را در نتیجه دوري و نزدیکی غض
گوید هشت عضله است که زبان را پردازد و میهاي زبان میادامه ابن سینا به بررسی ساختمان ماهیچه

دهد و جایگاه هر کدام از عضالت و نقشی که در حرکت زبان دارد را مورد بررسی قرار داده حرکت می
است. 

هاي اصلی، فصلی را به توصیف اندام بینیم که پیش از وارد شدن بحثامروزه در آواشناسی نوین می
ها پرداخته بینیم که ابن سینا با ریز بینی دقیق به توصیف این اندامگفتار اختصاص می دهند، در این رساله می

است. 
بخش چهارم: در سببهاي جزئی یک یک حرفهاي تازي -3-4

خش رساله است براساس آواشناسی تولیدي آواهاي زبان عربی را ترین بابن سینا در این بخش که مفصل
کند و حروف را براساس مخرج آنها یعنی جایگاه تولیدشان مورد بررسی قرار داده است، یعنی توصیف می

همزه، هـ، ع، ح، خ، غ، ق، ك، ج، «واجگاه هر حرفی را در نظر گرفته و ترتیب حروف را این گونه می داند 
»ز، ط، ت، د، ث، ذ، ظ، ل، ز، ف، ب، م، ن، و، يش، ض، س، ص، 

ء ، [ترین نقطه حلق با آواهاي به عبارت دیگر توصیف آواها را از درونی«گوید : ) می6: 1386آقاگلزاده(
ترین جایگاه تولید یعنی لبها که جایگاه دهد تا به برونیشروع کرده و به ترتیب جایگاههاي تولید ادامه می]هـ

». است برسد]ف، ب، م، پ، و[ایی مانند تولید آواه
توانیم ببینیم. ها را در کار خلیل ابن احمد و سیبویه نیز با اندك تغییري میبندياین گونه تقسیم

این ترتیب همان است که گویا نخستین بار خلیل بن «گوید : ) در مورد ترتیب آواها می1333خانلري(
ابن سینا بیست و هشت ». شاید اصل آن مأخوذ از هندوان باشداحمد در کتاب العین پیش گرفته بود و

2آید و طرجهالیکند و می گوید همزه با فشار هوایی که از عضلۀ سینه بیرون میصامت عربی را توصیف می
شود. در آواشناسی کند و سپس از جا کنده و با هوا پرتاب میاندك زمانی با رانده شدن هوا مقاومت می

گردند انسدادي می نامند یعنی هوا در نهایی که از انسداد کامل هوا در هنگام تولید ایجاد میامروز همخوا
شود. سیبویه نیز همزه را صدایی گردد و ناگهان به صورتی انفجار گونه آزاد میپشت بست تولیدي متراکم می

درقی: تیروئید -1
از غضروفهاي ناي گلو طرجهالی: غضروفی است-2
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خلیل معتقد است که شود و از لحاظ مخرج ابعد الحروف است وداند که در سینه با فشار خارج میمی
شود و او همزه را حرفی جوفی نامید. جریان هواي خارج شده از ششها باعث تولید صدا می

شود و هوا در بیرون آمدن هاي مخرج ساییده میداند که به کنارههاء را از راندن هوا بدون حبس تام می
مایل باشد. شود بی آنکه به سویی جز میان هاي مخرج ساییده میبه همۀ کناره

گوییم. می1کندشاید همان است که امروزه خط تقارن یا خط میانیمطرح می» میان«آنچه بوعلی به عنوان 
نام متوسط باشد و در حاء گوید مانند یکدیگرند در عین گشودگی غضروف بیدر توصیف عین و حاء می

تر است. نام تنگگشادگی غضروف بی
». واك استواکی است. ع واکدار و ح بیتفاوت ع و ح در واکداري و بی«گوید:) می87: 1388(سمایی 

) 88داند، ابن سینا خاء را مانند حاء می داند در صورتی که سمایی (همان، و خاء را مالزي و کامی می
معتقد است این صامت نه از نظر واجگاه به صامت خ شبیه است.،نه از لحاظ شیوة تولید، تنها شباهت این دو

داند یعنی مالز و کام ،اما همراه با آید میواك بودن آنهاست قاف را از همان جایی که خاء پدید میصامت بی
داند که داند.غین را حبس غیرتام میتر (حبس تام) ابن جنی نیز مخرج قاف را عقب زبان میفشار قوي

جایگاه تولید آن همان مالز و کام است.
اند ولی شیوة تولید غ به خالف ق با حبس تام نیست این دو صامت مالزيگوید ) می89سمائی (همان، 
غین سایشی است. 

آید که جایگاه کاف را هم همان مالز و کام می دارند و شبیه به گوید از حبس تام به وجود میکاف را می
سر زبان و روانه شدن دانیم. جیم را از حبس تام هوا با غین ،در آواشناسی امروز هم ما کاف را انسدادي می

آید اي پدید میداند که در آنها آواز زیرصفیري زنندههوا در گذرگاهی تنگ به سوي دندانهاي چهارگانه می
داند. .ابن جنی نیز مخرج جیم را از حد فاصل میان وسط زبان و وسط کام باال می

بلکه شود. ر آن هوا حبس کرده نمیآید یعنی دداند که از حبس غیرتام پدید میشین را هم مانند جیم می
بینیم که ابن سینا آواي می.رسد شود و سر زبان آزاد است و صفیري پس از جریان هوا به گوش میساییده می

انسداد بر سر خروج هوا کامل نیست و هوا ،شین را هم سایشی به حساب آورده یعنی در تولید این همخوان 
شود.پس از سایش با بست تولیدي خارج می

رسدو صاد از حبس غیرتام در ضاد هم از حبس تام در جایگاه لثوي و هوا به تنگناي الي دندان نمی
الم از گیرد. جایگاه لثوي ،جز آنکه گذرگاه هوا در اداي آن جزء بزرگتري از زبان را در طول و عرض فرا می

ن و سر زبان به همان جایگاه که الم به نه سر زبااست ، آید و تکیه بر جزء پسین زبان حبس غیرتام پدید می
شود.شنیده میواي ایجاد قسمت پیشین زبان لرزهدرشود و میرسد اما درست به آن ساییده نمیساید آن می

1.sagittal midline



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7656

در مورد فاء و با سین و صاد را از حبس غیرتام وزاء هم از حبس غیرتام ،جز این که سرزبان فروتر است.
لب است (همانگونه که در آواشناسی امروز این دو را جزء آواهاي لبی می ابن سینا می گوید مخرج هر دو

دانیم) اما تفاوت آنها در این است که باء از حبس تام پرفشاري که در نتیجه به هم رسیدن دو جرم نرم است 
لبها آید ولی در فا حبس تام نیست و در گذر هوا از س هوا به طور ناگهانی بیرون می،سپآیدبه وجود می

تا و دال آید و نسبت فاء به باء در لبها مانند نسبت هاء به همزه در حنجره است. صدایی مانند صفیربیرون می
از حبس تام و الم، راء، طاء وثاء و ظاء از حبس غیرتام ،میمم و نون را از حبس تام که مخرج آنها غنه و 

اما الف گوید که امر مصوتها بر من دشوار است یها ابن سینا مداند .در مورد واکههواي خیشوم است ، می
مزاحمت رها می شود (به لحاظ گوید هوا به روانی و بیشناسد و میباز میرا کبري و صغري (معادل ا و َ )

آید و نیز دانم که الف ممدود در زمانی یا بیشتر یا دو برابر زمان َ پدید میمیا گوید یقینًمی)، همچنینمخرج
نسبت واو مصوت به پیش و یا مصوت به زیر. ابن سینا در این فصل بسیاري از اصطالحاتی که چنین است

گیردرا صریحاً بیان داشته است مانند انسدادي، قرار مییامروزه در علم آواشناسی کاربرد دارد و مورد بررس
یشومی، صفیري.خسایشی، لرزشی، تکریري، 

: به نقل از ساسانی1جدول شماره 

بلندکبري/
صغري/ 

کوتاه
الف مصوت/ الف 

[a]ممدود 
]ąą[زبر 

[U]پیش[u]واو مصوت 

[I]زیر [i]یاي مصوت 

: به نقل از ساسانی2جدول شماره 
شیوه تولید

توضیحاتمخرج
حبس غیرتامحبس تام

همراه با فشار قوي عضو گشاینده (چاکناي)[h]ها ]؟[همزه 
ه با فشار قوي همراگلو، حلق]؟[عین 
ترهمراه با فشار قوي[h]حا 

[q]قاف 

[K]کاف 

[x]خا 

[q]غین 
پست و بلند مالز و کام

رطوبت ضا از جیم بیشتر است و هوا به پیش کام-کام[š]شین [dj]جیم 
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تر رسد صاد از سین سنگینتنگناي الي دندان نمی
تر و برخورد در سطح ها خشکاست و مخرج

زبان و در طول و عرض گودي آن بزرگتر 
[z]ضاء 

[t]طا 

[s]سین 

[s]صاد 
پیشتر از جایگاه جیم (لثوي)

زاي صفیرانگیز است و همراه است با اهتزار 
تر تر است و دال از تا سستهوا، تا سنگین

[t]تا 

[d]دال 
[z]زاي 

همان مخرج اما سر زبان 
فروتر

ل در ثاء صفیر کمتر از سین است و در ذا
اهتزاز مانند زاي است  و در خا ریشه زبان در 

معرض رطوبت است (حلقی شدگی) 
[s]ثاء 

ذال
ظاء

میان دو دندان
[z]
[z]

[l]الم 

[r]را 

حبس قوي نیست همراه با لرزش منظم و 
تکریر 

لبی[f]فا [b]با 

میم و نون 
[n] [m]

غنه، هواي خیشوم
رود. نون بخشی از هوا به سوراخ غنه می

تر و بانگ وزش غنه تر، حبس آن درونیمرطوب
بیشتر است 

بخش پنجم: در حرفهائی که به این حرفها مانند-3-5
کند که در زبان عربی وجود ندارد ولی در زبان فارسی، ترکی ابن سینا در این فصل حروفی را توصیف می

شود و شنیده می» چاه«ر ایرانیان چون بگویند وخوارزمی وجود دارد، حرفی که به جیم مانندست و در گفتا
تر است و در آواشناسی امروز (چ) یک انفجاري سایشی است که شود که قويگوید از حبسی حاصل میمی

محل تولید آن لثوي، کامی است .همچنین از کاف خفیف سخن گفته که منظور او همخوان گ است که ابن 
تر و این همخوان را در آوا شناسی تر و با حبسی ضعیفآید اما درونیگوید از جایگاه کاف پدید میسینا می

مانند، پیروزي، فاي مانند » پ«مانند کلمۀ ژرف و باي مشدد » ژ«ار می دانند. همچنین شین زایی امروز واکد
اوت تف«گوید:)می1383:7معمولی است. آقاگلزاده(» ب«و » ف«مانند کلمۀ فزونی که این آوا بین » ف«باي 

در آن است که ]ف معمولی[تام نیست و فرق آن با فاء ]ف[در این است که حبس ]ب[با ]ف[این نوع 
بیشتر است و فشار هوا نیز به لحاظ شیوة تولید شدیدتر، ]ف[تنگی جایگاه تولید آواز در لب براي این نوع 
]و[مورد توصیف ابن سینا همان ]ف[آید این نوع اي پدید میبه طوري که تقریباً در سطح درون لب، لرزه

». است
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پس گاهی به زاء همچنین سه حرف دیگر که به جیم مانند است و نه در عربی هست و نه در فارسی، 
دیگري شین صادي .شود و گاهی به سین و گاهی به صاد نزدیک می

کام درونی یا سر زبان و سین زائی که در زبان مردم خوارزم فراوان است و راي غینی مانندغرغره در پرده 
الم منطبق در زبان ترکان .

شود. بخش ششم: در آنکه این حرفها جز از حرکتها گفتاري نیز شنیده می-3-6
بخش ششم از رسالۀ ابن سینا دربارة صوتها و صداهایی است که شبیه به اصواب گفتار است و خارج از 

ح داده است که،چه چیزهاي دیگري ممکن است انسان به شود، در واقع توضیدستگاه گفتاري انسان تولید می
کند شبیه باشد. صورت ساختگی درست کند و به صدا و آوایی که انسان در دستگاه گفتار ایجاد می

فصل ششم مشتمل بر بحثی است که خاص این رساله است و من جاي « گوید:) می103: 1333خانلري(
مثالً ». تواند آنرا واك شناسی از جنبۀ عاطفی نامیدۀ هنري دارد و میام و بیشتر جنبندیدهدیگري چنین بحثی

ها خاصه که رطوبتی داشته باشد و طاء از زدن دستها به یکدیگر چنان که کف دستها قاف از شکافتن جسم
باء از اندکی گود باشد و هواي بانگ دار در آن میان بسته شود وفاء از آواز باد در درختان و آنچه بدان ماند و 

هاي سست به هم پیچیده از هم کنده شود.ابن سینا در این بخش سعی کرده است شباهت میان آنکه جسم
آنچه در دستگاه گفتار تولید می شود را با صداهایی که در خارج از اندامهاي گفتاربه وسیله انسان یا به طور 

به طور دقیق ،تنها میتواند در آزمایشگاه طبیعی ایجاد می شود مقایسه کند (امروزه بررسی آواهاي یک زبان 
زبان بررسی شود)ابن سینا با شیوه اي ابتکاري به توصیف آواها و بیان شباهت آن با آنچه می تواند شبیه 
آواهاي تولید شده باشد پرداخته است.این اقدام ابن سینا آن هم در زمانی که ابزار و وسایل الزم براي بررسی 

ت در خور توجه است اما امروزه نمی توان از آن به عنوان یک مالك علمی یاد کرد.آواها وجود نداشته اس
گیري نتیجه-4

شود اند که شامل آواشناسی تولیدي، آکوستیک و شنیداري میآواشناسی را مطالعۀ علمی آواهاي زبان گفته
شود و آواشناسی اکوستیک به پردازد که چگونه صداهاي گفتار تولید می.آواشناسی تولیدي به این مسئله می

پردازد و آواشناسی شنیداري به این مطالعۀ مشخصات و فعالیت اندامهاي صوتی براي تولید صداها می
شوند. ابن سینا رسالۀ مخارج الحروف رابعد از سال پردازد که چگونه صداهاي گفتار دریافت و درك میمی

بینیم که چطور مانند زبانشناسان اخیر در این رساله میهـ. ق نوشته است یعنی حدود هزار سال پیش و 414
به مطالعۀ علمی آواهاي زبان عربی پرداخته است (آن هم به صورت مستقل ).او به مسائلی توجه کرده است 
که پس از گذشتن قرنها مورد توجه دانشمندان اروپایی قرار گرفت و به این سبب بینش و دانش عمیق ابن 

بینیم که ابن سینا به آواشناسی تولیدي، توجه بیشتري توانیم دریابیم. در این رساله میرا میسینا در درك علوم 
داشته است در عین حال به آواشناسی فیزیکی به لحاظ تولید صوت هم توجه کرده است ،ابن سینا ابتدا 

سپس به طور خاص تواند براي زبانهاي دیگر هم در نظر گرفته شود و صداهاي زبان را توصیف کرد که می
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به بررسی آواهاي زبان عربی پرداخت. توجه و درك عمیق ابن سینا به مسائل آواشناسی در این رساله نسبت 
به گذشتگانش چشمگیرتر است .با گذشت هزار سال از تألیف این رساله عالوه بر مقام بلند و رفیعی که این 

هاي آواشناسی ابن سینا همچنان براي است پژوهشسینا در اکثر علوم زمان خود داشت و هنوز هم ارزشمند 
اي دارد. ما اهمیت ویژه

کتابنامه
هـ. ق) مخارج الحروف یا اسباب الحدوث ترجمه پرویز ناتل خانلري 414ابن سینا، حسین (-

،انتشارات دانشگاه تهران.)1333(
سی معاصر، مجموعه مقاالت هاي زبانشناختی ابن سینا و زبان شنا) یافته1383آقاگلزاده، فردوس(-

.المللی ابن سیناهمایش بین
.) آواشناسی زبان فارسی، مرکز نشر دانشگاهی1378ثمره، یداهللا، (-
چیت ساز، سپیده، یارمحمدي، لطف اهللا. یمینی مرتضی، پرهیزگار محمدرضا، مصباح -

.المللی ابن سینا)میراث صوت شناسی ابن سینا، مجموعه مقاالت همایش بین1388سیدفخرالدین(
واجشناسی ابن جنی، مجله زبان و ادبیات ) بررسی وتحلیل نگرشهاي آوایی و1388(حاجی زاده، مهین،-

.1عربی، شماره 
.)، تاریخ زبان شناسی، انتشارات سمت1388حق شناس، علی محمد (-
ی، مجالت فلسفه، )مترجم علی نقیان حسین ،خلیل طالیه دارآواشناسی عرب1381سلیمان حلی، حازم (-

.10، شماره 1381کالم و عرفان، حوزه اصفهان، تابستان 
.3نشریۀ زبان و ادب ،ها و نگرش هاي زبانی و زبانشناختی ابن سینا) پژوهش1377ساسانی، فرهاد(-
.17) ابن سینا و ابتکارات زبانشناسی نشریه نور، شماره 1389سینتا، ساسان (-
)بررسی دیدگاه هاي آوا شناسی ابن سینا،همایش بین المللی ابن سینا 1383ستوده  نیا، محمدرضا(-

دانشگاه همدان .
.المللی ابن سینامجموعه مقاالت همایش بین،)بوعلی سینا و آواشناسی 1390شکیب انصاري، محمود(-
)، بانک مقاالت عمومی و تخصصی 1390نگاهی اجمالی بر دو سنت زبانشناسی اسالمی و غرب (-
). googleی (سایت فارس
)، آواشناسی و سهم ایرانیان، نشر مرکز .1388سمایی، سیدمهدي (-

واژه نامه 
place of Articula tionتولیدمحلphonetics acousticآواشناسی آکوستیک

Soundصدا-صوتaffricateسایشی-يانسداد

larynxحنجرهfricativesسایشی

Pitchبمیوزیرnasalخیشومی

Pharycxحلقstopانسدادي

Uvulaمالزconsonantصامت-همخوان

alveolarلثويvoicedواکدار
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Sound wavesصوتیامواجvoicelessواكبی

Vibrantلرزشیvowelواکه

Assibilationصفیريarticulatory phoneticتولیديآواشناسی

TrillتکریريAnditory phoneticsشنیداريآواشناسی

position of articu lationمخرجspee ch organsگفتاراندامهاي

phonemeواجvocal cordsآواتار
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)ع(اکبریعلحضرتشهادتهیتعزیبررس
ییارسطويتراژددگاهیداساسبر

١زینب میرزایی

ی  فارساتیادبوزبانارشدکارشناس
ت آباديرویا دول

یفارساتیادبوزبانارشدکارشناس
هچکید

تراژدي و تعزیه هر دو، هنر کالسیک محسوب می شوند که به علت تجانس و وابستگی به مذهب، 
اسطوره و رفتارهاي آیینی، قابل بررسی تطبیقی می باشند. به عبارت دیگر این دو هنر نمایشی در ساختار و 

ترك بسیاري دارند و  از آنجا که هردو ـ تراژدي و تعزیه ـ هنر نمایشی برخی عناصر نمایشی نیز نقاط مش
محسوب می شوند، می توان شباهتهایی در آنها مشاهده کرد. ارسطو براي تراژدي اصولی مطرح کرده است 
که ما دراین جستار بر آنیم که تعزیه حضرت علی اکبر(ع) را بر اساس تراژدي ارسطویی بررسی و تبیین کنیم 

با نمایاندن اصول موجود در دو مورد تعزیه و تراژدي به یک توافق و توازن برسیم؛ اصولی چون هسته و و 
هدف داستان، شخصیت ، گفتار و مضامین موجود، صحنه نمایش، آوازکر و... 

علی اکبر(ع)،تعزیه ، ارسطو، تراژدي . ها:کلیدواژه
مقدمه

ص با سرنوشت ملت ها گره خورده است و همیشه در کنار نمایشنامه به طور کلی و تراژدي به طور اخ
یکدیگر مراحل رشد و شکوفایی و پیروزي و شکست را طی کرده اند. آن چه خصوصا نمایشگر این پیوند 
می باشد، پایگاه و نقطه تکوین هنر تراژدي و رابطه تنگاتنگ آن با مذهب می باشد. معنا و مفهوم تراژدي در 

و باز می گردد. در نگرش فلسفی ارسطو،اساس تراژدي بر مبناي حسن غرب به بوطیقاي ارسط
)استوار شده است که قهرمان تراژدي در بیننده القا می کند. محوراصلی داستان تراژیک catharsisتزکیه(

برمعضل درونی قهرمان می چرخد.
فرهنگ،سنتمذهب،باکیدراماتيهنرهاریساازشیبکههستندیشینماخاصنوعدوهیتعزويتراژد

یمکینزدگریکدیبهراهیتعزويتراژديگریدنکتههرازشیبنکتهنیهم. اندخوردهگرهیاجتماعيها
علتبههستند،امامتفاوتفرهنگدوبهمتعلقیشینماهنردونیانکهیارغمیعلگریدعبارتبه.سازد

.دارندياریبسكمشترنکاتینییآيرفتارهاوهاالگوبهیوابستگوتجانس
تراژدي

1.zeynabmirnoey@yahoo.com
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واقعدرشود،یمتمامیاصلقهرمانضرربهدرمجموعاست،کهيوجدمهميکارهاشینما:يتراژد
.شودیمفاجعهبهمنجریداستانهسته
میومستقیمنطقجهینتبلکهستینیاتفاقابداکهیمرگانجامدیمقهرمانمرگبهمعموالفاجعهنیا

.استداستانریوسحوادث
راخودکوشدیميتراژد«شودیماعمالهدفوموضوعکیقالبدرقهرمانانيواکنشهاوکنشها

)1329،ارسطو(.»شودخارجمحدودهآنازیاندکایکندمحدوددیخورشگردشکیدرحدالمقدور
هستهواقعدرشود،میتماماصلیقهرمانضرربهمجموعدرکهاست،وجديمهمکارهاينمایشتراژدي

بلکهنیستاتفاقیابداکهمرگی؛انجامدمیقهرمانمرگبهمعموالفاجعهاین.شودمیفاجعهمنجربهداستانی
اما این کشمکش در تعزیه برخالف تراژدي به نفع اشقیا .استداستانوسیرحوادثومستقیممنطقینتیجه

است؛ زیرا که برندة واقعی در این باور اولیا هستند.
تعزیه

در ایام )ع(ریشه در اجتماعات و مراسم یاد کرد شهادت امام حسین،از نمایشتعزیه به عنوان شکلی
محرم دارد و در طول تکامل خود بازنمایی محاصره و کشتار صحراي کربال محور اصلی آن بوده و هیچگاه 

دي و تعزیه بر یک . از آنجا که موضوع وسیر حوادث در هرتراژماهیت مذهبی اش را از دست نداده است
ساخت می باشد توجه به تعزیه از این دیدگاه قابل توجه است.

درخصوص تعزیه، تحقیقاتی به عمل آمده است. در این پژوهش ها، تعزیه و تراژدي با یکدیگر مقایسه 
شده و مبناي این بررسی ها نمایشنامه هاي یونانی بوده اما تا کنون محققی تعزیه شهادت حضرت علی اکبر

برخی از محققین نیز تعزیه را یک نمایش ساده و خالی از تراژدي ارسطویی تحلیل نکرده است.را بر اساس 
جذابیت مطرح کرده اند . 

دراین مقاله ابتدا اشاره کوتاهی به نقش مذهب به طور کلی در نمایش هاي آیینی خواهیم داشت. سپس به 
اکبر(ع) و اثبات استواري و منطقی بودن حوادث می بررسی شباهت هاي تراژدي ارسطویی و تعزیه علی 

پردازیم.
بخش به صورت تطبیقی مطرح شده است که هرکدام به صورت جداگانه تحلیل شده است. 6این مقاله در

يتراژدوشینماخاستگاه
درتوانیمراآنییابتداشکلبهشینمايردپانیاولم،ینظرکنصرفآنشرفتهیپشکلبهشینماازاگر

ایاحویقربان،شینمانیامضمون.گرددیمبرحیمسالدیمازشیپسالهزارسهایدوبهکهافتیمصر
راه،عتیطبباخودکردنهمسانباانسانگوران،وایهریتعببهبنا.استمصرریاساطانیخداازیکیکردن

مراسمشدرنیبنابرا. شودوجبمرايباروريخدابازگشتخواهدیمیقربانورقصومراسمودیتقل
در.دینمازندهدوبارهرايبارورتانمادبردیمنیباززمستاننماددستبهاستيبارورنمادکهراآنچه
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استمسلمآنچهاما).14گوران،.(استعتیطبرونديبازسازینوعزیرستاخومرگنینمادشینماواقع
.دیدتوانیمزینمذاهبریسامراسمدررامضموننیاهیشب

هیتعزخاستگاه
ش،ینماازیشکلعنوانبهیولاست؛تیتسلويسوگوار،يهمدرداظهاريمعنابهيلغونظرازهیتعز

خودتکاملطولدروداردمحرمامیادر) ع(نیحسامامشهادتکردادیمراسمواجتماعاتدرشهیر
ندادهدستازرااشیمذهبتیماهچگاهیهوبودهآنیاصلمحورکرباليصحراکشتارومحاصرهییبازنما
محرممراسمياجرادانستند،یمبخشییرهاومقدسیعملرا) ع(نیحسمرگ،انیعیشکهآنجااز.است

يهاشینمادرمشارکتکهپنداشتندزینبعدهاآوردند؛یمحساببهفالحونجاتيسوبهتالشینوعرا
خواهدمندبهرهامتیقروزدر)ع(نیحسشفاعتازراآنانتماشاگران،خواهگران،یبازفیرددرخواهه،یتعز

)9،یچلکوفسک( .ساخت
وجوه مشترك تعزیه  و تراژدي 

باکینزديوندیپک،یدراماتيهنرهاریساازشیبکههستندیشینماخاصنوعدوهیتعزويتراژد
همبهراهیتعزويتراژديگریدنکتههرازشیبنکتهنیهم.دارندیاجتماعيهاسنتفرهنگ،مذهب،

فرهنگکییمذهبمراسمازیمیمستقانعکاسکهرمانوشعربرخالفمی توان گفت .سازدیمکینزد
هنرنیاشیدایپ.زندیخیبرمیمذهبخاستگاهازاخصطوربههیتعزويتراژدویطورکلبهتئاترست،ین

.استانیخدادرگاهبهشیاینومذهببهبشرازینهمانکهداشتهیکسانیتصورهانیسرزمتمامدربایتقر
با توجه به مطالب ارائه شده، به نظر می رسد هر جا که تمدنی بوده و آداب و رسوم مذهبی یا مراسم 

مل آیینی و جود داشته، به طبع آن شکلی از نمایش نیز رشد نموده که بعدها تکامل یافته و به شکل نمایشی کا
درآمده است. بنابراین تعزیه و تراژدي از آن جهت که از خاستگاه مشترکی برخوردار هستند، داراي وجوه 

مشترکی می باشند.
ارسطودیدگاهازتراژدياصول

در این قسمت، تالش می شود تا ضمن ارائه ي اصول تراژدي از دیدگاه ارسطو، به تطبیق اصول ارسطو 
(ع) نیز پرداخته شود.با تعزیه ي حضرت علی اکبر 

مسیروشودمیریختهواحدقالبوروالیکدرقهرماناعمالوحوادثمنطقیترتیب:داستانيهسته
.شودنمیمنحرفموضوع

کهاستداستاناصلیهدفوهستهدیننجاتوطلبیشهادت)،عر(اکبعلیحضرتشهادتتراژديدر
.شودمیرعایتانتهاتاابتدااز
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ضدمقابلششخصیتوقهرمانعنوانبهاصلیشخصیتدومعموالتراژدي:قهرمانانوهاصیتشخ
شخصیت(ع)اکبرعلی. درتعزیه پستورذلقهرمانضدداردشریفیوواالشخصیتقهرمان.داردقهرمان
.داردرذلوپستشخصیتیشمرودارداحترامقابلوشریف

غالباوعموماکهنتایجی،زندمیموجتراژديسرتاسردرآناناعمالنتایجیاقهرمانانهاياندیشهوحرفها
.انجامدمیويمرگنهایتدروضررقهرمانبه

.استارسطوییتراژدياصیلویژگیازشعرونظم:موزونوسنگینوگفتاربیان

.شودمیاستفادهقويبیانوموزونوسنگیناشعارازتعزیهدر
صحنهکهباشدداشتهراقابلیتاینبایدتراژیکاثراستمعتقدارسطو:سرایانهمگروهحضوریاکرآواز

مشروحطوربهادامهدرکهشودمیرعایتاصلاین، تعزیهسراسردر. باشدکرگروهورودبامتناسبهایی
.آوریممی

.استتعزیهناپذیرجداییاصولازنیزاصلاین:نمایشيصحنه

اشعارازاستفادهبارا)ع(اکبرعلیحضرتشهادتوشویممیاصلیموضوعوارد،مقدماتاینبیانبا
.کنیممیتبیینوتوضیحارسطوییتراژديدیدگاهباداریماختیاردرکهخوانیتعزیه

) با عناصر داستان و نمایشع(اکبرعلیتعزیهتطبیق 
داستانيهسته-1

مهماین،تعزیهابتداياشعاردراست،کهشدهگذاريپایهدیننجاتوطلبیشهادتمحوربرنداستاهسته
میداستاناصلیقهرمانشهادتوفاجعهبهکهآیدمیپیشمعلولیوعلیوقایعسريیکوشودمیمطرح
جمعی از یاران داستان درصحنه ي کربال و در انبوهی ازحوادث فرعی پیش می رود. پس از شهادت.انجامد

امام حسین(ع)حضرت علی اکبر(ع) با اجازه خواستن از پدر وارد میدان می شود که با نگاه به نجواي علی 
اکبر (ع) می توان هدف او را به خوبی شناخت.

اینخاصیزیرکیباتعزیهکاراناندردستوگویدمیخودخلوتدرکه(ع) اکبرعلیسخنانزیراشعار
تماشاگرانرايبراحضرتآنشهادتوجنگاصلیهدفتاآورندمیمزبورتعزیهابتدايدررادرونیگفتار
.کنندبیان

کنیوفاعهدتبهکهاکبرااستوقت
کنیفدابابترهدرعزیزجان
کنقیاممیدانبهتواينشستهتاکی
کنیپابهقیامتشورکهدمیآمد
قبعايماندهبالوکربکارواناز

کنیمبتالبالبهتنکهبکنسعیی



7665 هامجموعه مقاله

اتجوانیازبپوشیچشمتیغببندبر
کنیخداراهبهخویشجانایثار

)423،تعزیهمجالس(
استخدراهواستعصرامامودینتمامنمادکهپدرراهدرشدنفداشهادتوجنگدلیل،اشعارایندر

میقدمقتلگاهبهخاطررضایتباواستآگاهخوردهرقمبرایشکهسرنوشتیوتقدیرازقهرمان،شودمیبیان
.نهد

سويبهخودپايبا) کهع(اکبرعلی،تاسقهرمانتوسطشومسرنوشتپذیرفتن،تراژدياصولازیکی
تاثیريعمهومادرخواهرگریهوآهواستپذیرفتهراسرنوشتاینگوییکند،نمیدفاعیرودمیسرنوشت

دیگرازکساناوکهستیزدمیشرایطیدراصلیشخصیتکهاستجریانیبسترتراژدي. «ندارداومیمتصدر
)92مختاري،(».گرددمیتنگتروتنگترپیوستهبندياوچونبرزندگیعرصهگردد،میجداودشمندوست

(تفاوت ها و شباهت ها)قهرمانانوشخصیت-2
و ویژگی هاي آنقهرمان

1329)ارسطو،(هستندبلندوآوازهمنزلتازبرخورداردمانیمرقهرمانان

درتعزیه، قهرمانان، خانواده ي اولیا هستند و به این لحاظ، مظهر پاکی و معصومیت محسوب می شوند. از 
این جهت قدرت معنوي اولیا با قهرمانان تراژدي قابل مقایسه است. درتحلیل ارسطو نیز قهرمانان تراژدي از 

ف باالیی برخوردارند و از نظر  اخالقی خصوصیات مافوق بشري دارد. بنابراین تصویر ایده عزت و شر
است.»معصوم«آلیستی در هر دو نوع تراژدي دیده می شود. اما تفاوت اصلی درتعبیر شیعه از

ته در مذهب شیعه انبیا و اولیاء خدا معصوم و عاري از گناه هستند. امامان شیعه همچون فرشتگان بالذا
قدرت گناه ندارند و از این جهت قدرتی مافوق بشري دارند. این عنصر فوق بشري آنان را الگوي سایر 
انسانها و تماشاگران قرار می دهد.اساسا معصومیت و  پاك نژادي اولیاء سوژه اصلی اشعار مناقب خوانان 

بر رادرقالب شعر حماسی نقل است. مناقب خوان، کسی است که در تعزیه کرامات و معجزه هاي خاندان پیام
می کند. در شروع تعزیه نیز رجز خوان اصل و نسب و افتخارات ائمه را برمی شمارد. اما در عین این که 
اولیاء معصومند و از فضائل اخالقی بهره مند هستند، انسانند و در اسارت زندگی دنیوي.این ویژگی،تم 

ایران افزایش می دهد. مظلومیت و مظلوم خواهی رادر نمایش هاي تراژیک
در تراژدي یونان قهرمانان اشتباه پذیرند، اما در تعزیه برعکس برمعصومیت و بی گناهی اولیاء تأکید می 
شود. به همین دلیل مظلوم خواهی که از ارکان نمایش تراژیک محسوب می شود در تعزیه عین معصومیت 

از این رو که برضعف او دلسوزي کرده باشد که بر است. تماشاگر تعزیه با قهرمان آن همدردي می کند نه
مظلومیت او اشک می ریزد؛ زیرا که او را سزاوار چنین سرنوشتی نمی داند. در نمایش هاي تراژیک پیش از 
اسالم نیز مظلومیت و پاك نژادي قهرمانان اصل اولیه اي است که آن ها را به اسطوره تبدیل می کند. در عین 
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تمام نمی شود. شهادت از ارزش و اهمیت خاصی در مذهب شیعه برخوردار است و حال تعزیه با غصه
مرگ اولیاء نگاه تماشاگر را تعالی می بخشد. 

ویژگی دیگري که ارسطو در تحلیل خود ارائه می دهد اینست که قهرمان می بایست نجیب و شریف 
بقه اجتماعی قهرمان است که معموال در باشد. این واژه در بوطیقا به دو مفهوم به کار رفته است: یکی ط

تراژدي هاي یونان باستان از طبقه حاکم جامعه انتخاب شده و به طور کلی همان طور که ارسطو بررسی می 
کند، تراژدي داستان زندگی شاهان و قهرمانان اسطوره است. 

ند. به عبارت دیگر در مفهوم دوم واژه، ارسطو می گوید که قهرمان باید شرافت خود را نیز ثابت ک
قهرمان، انسانی است برتر از تماشاگر تا بتواند او را الگوي خود قرار دهد. بر این اساس، یک شاه ظالم نمی 
تواند قهرمان تراژدي باشد. در این تعزیه نیز حضرت علی اکبر(ع) از یک نژاد پاك واز نجیب زادگان است و 

انند و از علی اکبر(ع) با عنوان شاهزاده نام برده می شود.به همین دلیل امام حسین را بالفظ شاه می خو
ام لیال

آي اي جگربندم شاهزاده فرزندم
زخم سرتو رابندم روبه سوي باباکن 

)423(مجالس تعزیه،
.استثباتوانسجامبودن،نیکشجاعت،:تراژديهايدیگرشخصیتهاییویژگی

ونیکینظرازتراژديشخصیتهاي،باشدداشتهتمطابقاياسطورهواقعیتبابایستمیهاشخصیت
نیکقهرماننابوديبهمنجرکهاتفاقی؛استنظرمداخالقینتایجواخالقیاتوتندسهسبرترشخصیالگوي
.استاخالقیهايآموزهازسراسرتعزیهتراژدي،باشدداشتهآموزشوعبرتکهاينتیجه.شودمیمنش

گفته شد که وي جوانی خوش چهره، زیبا، خوش زبان و دلیر بود و از )ع(بردرباره شخصیت علی اک
بود و شجاعت و )ص(جهت سیرت و خلق و خوي و صباحت رخسار، شبیه ترین مردم به پیامبر اکرم

.به ارث برده و جامع کماالت، محامد و محاسن بود)ع(رزمندگی را از جدش علی ابن ابی طالب 

اباعبداهللا الحسین :شیخ جعفر شوشتري در کتاب خصائص الحسینیه آمده استدر روایتی به نقل از 
یا قوم، هوالء قد برز علیهم غالم، :«هنگامی که علی اکبر را به میدان می فرستاد، به لشگر خطاب کرد و فرمود

ه میدان می فرستم، که اي قوم، شما شاهد باشید، پسري را ب».……اَشبه الناس خَلقاً و خُلقاً و منطقاً برسول اهللا
بدانید هر زمان ما دلمان براي رسول .است)ص(شبیه ترین مردم از نظر خلق و خوي و منطق به رسول اهللا 

.تنگ می شد نگاه به وجه این پسر می کردیم)ص(اهللا

در اشعار مربوط به سخنان امام حسین در.در تعزیه بارها و بارها به  این ویژگی ها  اشاره گشته است
:مورد فرزندش چنین می آید

مرا گر شبه پیغمبر بود صد چون علی اکبر 
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به راه دوست قربانی چو زکریاي یحیی را
421،تعزیهمجالس

خطاب شمر به علی اکبر:
همه گویند محمد سوي میدان آمد

بري وخورشیدجهان آرایی  شبه پیغم
431مجالس تعزیه،

:خطاب به علی اکبر می فرمایدامام در جاي دیگر 

...نخل شجاعتی منما پشت بر عدو 

قهرمانضد
ضد قهرمان در تعزیه ي حضرت علی اکبر(ع)

وکوفهسپاهرحمبیوجنایتکارفرماندهانازکالب،بنیطایفهازکالبی،ضیابیفرطابنشمراواصلینام
پیامبربیتاهلشهادتمسببانازوالسالمعلیهعلیبنحسینشیعیانسومامامقاتلتاریخ،قاتالنبزرگتریناز

کردامتناعشدنمسلمانازاسالمازآغدر"الجوشنذي"پدرش.استالسالمعلیهحسیناماماصحابواسالم
اسبیوآورداسالمشد،مشرکینبرمسلمانانپیروزيمتوجهکهوقتیتنها. وينکرداعتناییپیامبردعوتبهو

پستبههم"شمر"مادراز.نکردندقبولرااوهدیهایشان،ولیبردپیغمبرنزدهدیهبعنوانرا"عرجاء"بنام
از)الجوشنذيشمربن(فرزنداینلذابودشدهآلودهعفتیبیگناهبهدامنشاوچونوشدهیادپلیديوفطرتی

اکبرعلیحضرتقاتلروایاتاساسبرکهقهرمانضداینبنابر مطالب ارائه شده، .آمددنیابهنامشروعراه
.داردراارسطودیدگاهازتراژديقهرمانضدهايویژگیتماماست،

:استشدهآوردهچنینويخودزبانازشمربهبوطمرتعزیهدر

کالمبسراتو،اکبرشمرمنم
انتقامومحشرازترسمنمی

)431تعزیه،مجالس(
برايارسطوکهاينتیجهانجامد،میپایهبلندقهرمانشهادتبهنهایتدرشخصیتدواینتقابلنتیجه

.استشدهمتصورتراژديهرپایان

:هااندیشهواگفتاره-3

اصلیاساسوزندمیموجتعزیهسراسردراستداستاندرموجوداندیشهبیانآنموضوعکهگفتگوعنصر
نهایتدرداستانمثبتهايشخصیتبینحتیهاگفتگواینتمامدرواستاستوارنفرهدوگفتگويبرتعزیه

اینبهمربوطکهکنیممیاشارهتعزیهازاشعاريبهادامهدر،انجامدمیقهرمانشهادتورفتنبهرضایت
.باشدمیمسئله
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:اکبرعلیبهخطابلیالامسخنان 

سیمامهسرواياال
لیالگلدستهگل
آهستهآهستهبروامامروگویمنمی

جالس م(
)429تعزیه،
تالشیوپذیرندمیقهرمانخودهمچونراقهرمانشومسرنوشتهاشخصیتگفتگوهاایننهایتدر
.پذیردمیانجامشومسرنوشتاینمسیردرقهرمانوحرکاتاعمالونمیدهندانجامسیراینتوقفبراي

اندیشهاست؛اندیشهچندمحوردر،...وطلبیحریفزخوانی،رج،گیردمیانجاممیداندرکهگفتگوهایی
وطلبیدنیاقهرمانضدهاياندیشهودینبقايبرايدیندشمنانکردننابودوسربلندانهشهادتtقهرمان
:شودمیدادهنشانتماشاگرانبهوشودمیآوردهچنینتعزیهدرواستانتقامواعتقاديبیوقلبقساوت

:میداندراکبرعلیگفتار

حیدرمچشمنورمنظالمانگروهاي
حیدرمیادگارالمرسلینمخیرشبه

)431( مجالس تعزیه،
:کندمیاندیشهبیاندیگرجايودر

اتجوانیازبپوشیچشمتیغبندبر
کنیخداراهبهخویشجانایثار

)423،تعزیهمجالس( 

:جنگازخودهدفتبیندر-قهرمانضد-رشمگفتاراما

کالمکنبستو،اکبرشمرمنم
انتقامومحشرازترسمنمی

زیادعبیددادهوعدهمنبه
...بادبهراحسینتختوتاجدهم

)431ه،تعزیمجالس(
.گرددمیپیروزناحقشمشیربرخودخونباپاكقهرماننهایتدروانجامدمیجنگبهگفتگوهااین

گفتگوي علی اکبر(ع) در انتهاي تراژدي:
خنجرونیزهوتیرمادرامخوردهکهبس
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.کنباالتوراخیمهدیگرطاقتمنیست
)432،تعزیهمجالس(

تقدیر و جبر در تراژدي و تعزیه
ن بخش از تحلیل به مبحث تقدیر و جبر می رسیم که نقش مهمی را ایفا می کند. در تراژدي یونان در ای

تقدیر، پیش زمینه اصلی نمایش را تشکیل می دهد چرا که تعارض در اینجا میان انسان و خدایان است. اما 
دیگر مانند نقالی،شعر در تعزیه و حتی نمایش هاي تراژیک پیش از اسالم تقدیر همانند بسیاري از ارکان 

وموسیقی رنگ دیگري به خود می گیرد و بافت کامال فرهنگی دارد. در اینجا برخالف واژه خدا یاپروردگار 
به واژه هایی چون چرخ گردون،فلک،روزگار،سرنوشت و قضاوقدر برخورد می کنیم که البته حکایت از 

جبر اجتماعی را می رساند؟به عبارت دیگر آیا قهرمان تقدیر دارند. اما آیا این تقدیر متافیزیکی است یا نوعی
از ایزدان می نالد یا شکایت از جبر زمان دارد؟در نمایش هاي ایرانی نوعی بدبینی نسبت به افالك وجود دارد 

که برخاسته از بافت فلسفی و نگاه شرقی به زندگی است. 
ختی براي انسان چیزي ندارد.اما آنچه در تفکر شیعه، این جهان پست است و جز ظلم، ستم،رنج و بدب

مضمون این تعزیه را از تراژدي غرب جدا می کند نوع نگاه به تقدیر است. در این جهان هرچه رسد از 
سرنوشتنقشبهقهرماندثهحااینپایاناوست و حق است چرا که سرنوشت این جا رقم خورده است. در

.استتراژديدرناپذیرجداییومهماصلاینارسطواهدیدگوازتأکید می کنداوشهادتدرفلکو

لیالبیچارهبنالخداییتقدیرزمادرايتو
رمادآوارهبنالنماییمرگمدرصبربباید

)426( مجالس تعزیه،
ن نگیسگفتاروبیان-4
ـ لحن1

به.باشدمی»عروضی«يشدهپذیرفتهبحورازاستثنابالاوزان،تمامیکهاستشعرصورتبهتعزیهمتن
میاننظراینازونداردعامیانهشعربحريدستگاهباارتباطیوهیچاستادبیقالبدررتاگفنوايدیگرسخن
یاوکاستیوکملغزشی،گهگاه،اگرتعزیهاشعارنوزدروشودنمیدیدهتفاوتیرسمیشعروتعزیهشعر

.استدادهرخکتابتدرکهاستاشتباهاتیازناشیدیگرسويازواستنادرطرفیازشود،میدیدهانحرافی

میعراقوشورنوا،ماهور،گاه،پنجهايمایهدرراخوداشعارمتینوسنگینلحنبا)خوانانموافق(اولیا
.خوانند

140باهزجبحرکهوزن26زحافاتباوزن،9اصلیبحور، بیت330در اکبرعلیشهادتتعزیهدر
.استدادهاختصاصخودرابهوزنبیشتریندرصد42/42بیت

کرآواز-2
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تعزیهدرهمسرایانگروهنقشمیدهد،نشانراتراژديقهرمانانالیستیایدهتصویرکهدیگريينکته
تکاملوبازیگرورودازپسکنندمیبازگوراواقعهتمامنمایشگیريشکلابتدايردکههمسرایان.است

.یابندمیبازيدردیگرينقشنمایش

بیانآنویژگیواستیافتهواجی رموسیقونمایشدرامروزتایونانتئاترازهمسرایییاهمخوانیگروه
گروهباستان،یونانتئاتردر.استجمعیيارادهمعرفهمسراییگروه.استعامهاياندیشهواحساسات
وکندمیگوشزدراهایینکتهیاوتفسیرراصحنهوقایعکهاستنمایشدریونانشهرکالنحضورهمسرایان

همسرایان که در ابتداي شکل گیري نمایش تمام واقعه را بازگو می .استهمگانیوجداننمایانگرنحويبه
بازیگر و تکامل نمایش نقش دیگري در بازي می یابند. کردند پس از ورود

همسرایان در ابتداي هر پرده ظاهر می شوند تا با نظرات "سوفوکل"و"آخیلوس"در نمایشنامه هاي 
خود، اهمیت و تأکید خاصی به واقعه  در آن پرده دهند. در این سروده ها که معموال نویسنده تلویحا نظر 

یان می کند، ما شاهد ستایش بزرگی و همدردي بارنج قهرمان هستیم. همسرایان دائما خود را از طریق آنها ب
از حکمت و خرد خدایان حرف می زنند، به قدرت برتر آنان اشاره می کنند واز آن ها کمک می خواهند.

همسرایی در تعزیه
بازتابدیگر،سويازوشیعهامتمعرفسویکازدارد،عهدهرابرنقشیچنینهمسرایینیزتعزیهدر

،دباشهرچهکمیت.استآنیکدستیوهمگونیهمسرایان،گروههايویژگیازاوستهايواکنشواحساس
.کندمیبیانراخودیکپارچگیمشترك،آهنگوکالمطریقاز

پینقشپایانی،نیایشودعاصورتبهو( prologue )گفتارسرنقشپیشخوانی،صورتبهتعزیههمسرایی
سکوهمیشهآنآغازينقطهویابدمیظهورنمایشخاللدربیشترولیدارد،عهدهبررا( epilogue)گفتار
فضايتمامیتماشاگران،درسپسوخوانانمخالفشده،بهشروعخوانانموافقازسرایینوحهشکلبهواست

)46میقاتگه،درتشنه.(یابدمینمایشی،گسترش
میرااشعاريرنفیکابتدادر.کردمشاهدهرااشعاريچنینتوانمی(ع)اکبرعلیزیهتعدرنمونهبعنوان

:داردداستانکلازحکایتهخواندک

منمهربانمننوجوان
باالراوقدزینتايداده

می روي میدان اي گل خندان
می کنی مجنون ام لیال را

.کنندیمتکراررااشعاراینصدایکهانقشسایرجوابدرو

صحنه نمایش -5
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تعزیه روي سکویی که وسط تکیه ساخته شده و به عنوان صحنه نمایش بود بازي می شد. پرده و دکور 
در این صحنه وجود نداشت ، سبک نمایش به سبک سمبولیسم بود بدین معنی که به عنوان مثال رود فرات 

رخت که در گلدانی قرار داشت نمایانده به وسیله یک تشت پر از آب و نخلستان به واسطه یک شاخه و د
می شد و تماشاچیان به این سبک آشنایی داشتند و متعجب نمی شدند.

چگونگی پوشش و آرایش شبیه خوانها را عبداهللا مستوفی در کتاب (شرح زندگانی من ) چنین می نگارد 
یا سرخ بود، در موقع جنگ : لباس شبیه سیدالشهدا قباي راسته سفید و عمامه سبز، عباي شانه زري سبز 

چکمه و شمشیر دارند ، جنگجویان طرفین اعم از مخالف و موافق همگی با زره و کالهخود ابلق بودند.
نتیجه 

آنچه در بررسی تطبیقی تعزیه حضرت علی اکبر و تراژدي انجام گرفت بیانگر نقاط مشترك بین این دو 
تمدن هاي اولیه بشري بوده است.بود که علت این شباهت یکسان بودن ریشه هنر در 

در بررسی تعزیه حضرت علی اکبر مشاهده کردیم که مظلومیت با تم شهادت، هسته ي اصلی داستان 
است و هدف حفظ دین و آرمانهاست. قهرمان داستان نیز پاك و نژاده است که خود را قربانی حق میکند. 

شود که حاکی از آمادگی قهرمان براي قربانی شدن اندیشه ها و حرفهاي قهرمان در سرتاسر تعزیه دیده می
است.

آواز کر در تعزیه نیز همانند تراژدي در آغاز و میان داستان شرح دهنده ي حوادث و نتیجه ي ماجراست 
و صحنه ي نمایش که عرصه ي حوادث است با توجه آرایش می شود و در کل قهرمان با امید به اینکه بتواند 

سرنوشت و تقدیر را می پذیرد.شفیع امت خود شود 
با توجه به توضیحات و نیز شواهد ارائه شده می توان گفت تعزیه شهادت حضرت علی اکبر (ع) کامال 

با اصول و موازین تراژدي ارسطویی همسویی دارد که  می توان از آن به عنوان تراژدي مذهبی یاد کرد .
ه هاي اخالقی و عبرت آموزي به تماشاگران بیان می ارسطو، هدف از خلق و اجراي تراژدي را دادن آموز

کند ، در تعزیه نیز شاید ظاهر داستان براي گریاندن و نوحه سرایی است اما سرشار از آموزه هاي دینی و 
اخالقی چون شجاعت ،پایداري ،ایمان ، زیر بار ستم وظلم نرفتن و... است .

در نهایت :
طالح و صالح متاع خویش نمودند

ه قبول افتد چه در نظر آیدتا چ
(حافظ )
کتابنامه

.1329ارسطو، فن شعر،کنت مک لیش،اکبر معصومی ، -
-1337ارسطو، هنر شاعري بوطیقا، مجتبایی،فتح اهللا،اندیشه،تهران 
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-.1335بنگاه ترجمه و اندیشه،چاپ اول ارسطو،فن شعر،عبدالحسین زرین کوب،

-.1389متن و متن شناسی تعزیه(مجموعه لتین)معین ،اسماعیلی،حسین،تشنه در میقاتگه: 
.1384چلکووفسکی،پیتر،تعزیه : آیین ونمایش در ایران ،ترجمه داوود حاتمی،تهران ،سمت،-

شارات علمی ،پیتر،تعزیه ،هنر بومی پیشرو ایران ،ترجمه داوود حاتمی،شرکت انتچلکووفسکی -
1367وفرهنگی، تهران،

-لغت نامه ،(حروف ت).دهخدا، علی اکبر، 

.1357زرین کوب ،عبدالحسین ، فن شعروارسطو ،امیر کبیر،تهران   -
ی و مطالعات فضل اهللا ،رضا، مشتاقی و مهجوري(مقاالت فرهنگی وادبی )، پژوهشگاه علوم انسان-

1372فرهنگی،چاپ اول
-.1384، انتشارات هجرت ،قم 1قمی ، مرحوم حاج شیخ عباس، منتهی اآلمال ،ج 

،تهران.1377،تراژدي ،انتشارات صدا و سیما 3کتاب سروش ،مجموعه مقاالت -
گلی زواره قمشه اي ،غالمرضا، معرفی ،نقد و بررسی نسخه هاي تعزیه حضرت علی اکبر(ع)/کتاب ماه -

.55ش –1381دین ،اردیبهشت 
1360ان.تهران:انتشارات آگاه،گوران،هیوا،کوششهاي نافرجام:سیري در صد سال تیآتر ایران.ایر-

–. 1368مختاري ،محمد،حماسه در رمز و راز ملی ، نشر قطره ، چاپ اول ،
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مضمردرتشبیهسازسعديسبکشگردهاي
1میرزاییلیال

فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهنادبیاتوزباندکتريدانشجوي
الهیانلیال

یدانش آموختۀ زبان و ادبیات فارس
چکیده

درسعديراهگشاست،بسیارمخاطببهآنهاانتقالدرصراحتوعواطفشاعرانۀبیاندرتشبیهکهآنجااز
هدفبامضمرتشبیهتشبیه،انواعمیاناز.استجستهسودبسیارآنانواعوتشبیهازها،آرایهازمیانغزل

ایجادودرتشبیهشدهحذفبخشهايزسازيبادراواشتراكشاعروامکانعواطفدرخوانندهدادندخالت
نوعاینازاستفادهدرسعديآفرینسبکشگردهايکهاستآنپژوهشاینمسألۀده. شاستفادهبیشتر،لذت
انواعیازاستفادهجملهازاست،داشتهگوناگونیشگردهايتشبیهنوعاینساختنبرايوي. استکدامتشبیه

. اندآوردهحساببهمضمرتشبیهازمستقلانواعیراآنهابالغتکتابهايدروارندندتشبیهیساختارظاهراًکه
ومشبهمیانکهقرارگرفتنسازي،قرینهبه،برمشبهمشبهبرتريز:ااندعبارتمضمرتشبیهدراوشگردهاي

شباهت،انکار،شباهتدانستنمشروطالعارف،تجاهلمعادله،اسلوبعمودي،محوردرتشبیهآمدن،بهمشبه
نخستنوعسهازشدمشخصنتیجهدر. اندكبسیارکاربردبادیگرهايتشبیهوبهمشبهومشبهبینوآمدن

ت.اسباالتريبسامددارايوشدهاستفادهسازسبکايگونهبه
لغزسعدي،مضمر،تشبیهتشبیه،ها:کلیدواژه

مقدمه
ا در عین سادگی و صراحت، پیچیدگی هاي نامحسوسی سبک سعدي در غزل منحصر به فرد است؛ زیر

.دالیل اینامر، متعدد و در عین حال دشوار یاب ندرابر آن نهعکه عنوانسهل و ممتنشدهداردو همین باعث 
است. مقالۀ حاضر می کوشد تا دریابد آیا با تفحص در شیوه هاي بالغی وي می توان تا اندازه اي به 

تنها به یکی از نقشمندترین این ، در این مقاله؟اما به سبب گستردگی موضوعشگردهاي سبکی او نزدیک شد
یعنی تشبیه و از میان انواع تشبیه، به تشبیه مضمر  که در غزل سعدي داراي تنوع ساخت و بسامد صنایع 

است پرداخته شده است.
پیشینۀ تحقیق

بدیعی دیگر استفاده کرده و به همین دلیل  سعدي در غزلیات از تشبیه و انواع آن به وفور و بیش از صنایع 
ست که از آن عنوان چندین پایان نامه و رساله را به خود اختصاص داده ابررسی این صنعت در غزل هاي او

1 . lila.mirzaie@gmail.com
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)در پایان نامه اي با عنوان  بررسی انواع تشبیه در غزلیات سعدي به طور اخص 1383میان  دانیال دسترس( 
زل سعدي پرداخته، اما در زمینۀ تشبیه مضمر به تعاریف تکراري کتب بالغت به بررسی انواع تشبیه در غ

)بهبررسی ومقایسۀ انواع تشبیه 1388سنتی اکتفاشده و به تفکیک انواع آن پرداخته نشده است،  پریا عباسی( 
) به  نقد و بررسی تشبیهات و استعارات در 1371در غزل هاي حافظ و سعدیهمت گماشته  محمد عباسی( 

)پایان نامه اي با موضوي بررسی علم بیاندر غزلیات سعدي 1374غزلیات سعدیپرداخته و یحیی شیخی(
نوشته؛ اما هیچ کدام  تشبیه مضمر  را به طور ویژه و براي دستیابی به شگرد خاص او تحلیل و تقسیم بندي 

تب بالغی به این نوع تشبیه نکرده اند. دلیل این بی توجهی را می توان در تعاریف تکراري و نگاه گذراي ک
دانست؛ به طوري که حتا در برخی آنها از جمله ترجمان البالغه و معالم البالغه سخنی از این نوع تشبیه 
نیست؛  در حالی که پژوهش حاضر نشان می دهد تشبیه مضمر در غزل سعدي داراي انواع متنوعیاست و 

وي به این نوع از تشبیه توجه خاص داشته است.  
تشبیه ماننده کردن چیزي است به چیزي... در صورت گسترده و کامل خود جمله است و این جمله «

امر اول را مشبه و دوم را ).« 1379:67شمیسا، »(حداکثر چهار جزء دارد که به آنها ارکان تشبیه می گویند
ه داشته باشد، ادات تشبیه مشبه به و صفت مشترك مابین آنها را وجه شبه و کلمه اي را که داللت بر امر تشبی

). از میان ارکان یاد شده، وجهشبه و ادات تشبیه قابل حذف اند( تشبیه بلیغ)؛ 227: 1368همایی،»(می گویند
اما حضور مشبه و مشبه به ضروري است.

تشبیه داراي انواع گوناگونی است و بسامد استفاده از هر یک، در دیوان شعرا با توجه به قالب و مضمون 
با توجه به وت دارد. همین تفاوت ها یکی از زمینه هاي ساخت سبک هاي شخصی و دوره اي بوده است.تفا

یکی از زیباترین و شاعرانه ترین انواع تشبیه، تشبیه اضمار است؛ زیرا شاعر در آن کالم را طوري می «اینکه 
شتربه جستجو بپردازد و آورد که گویی خیال تشبیه ندارد و همین امر سبب می شود که ذهن مخاطب بی

)به تعاریف کتب بالغی از این 1390:111علوي مقدم، اشرف زاده،»(ارتباط ها را با دقت بیشتري دنبال کند
صنعت می پردازیم:

) و شمس الدین محمد فخري 42: 1383)، رضاقلی خان هدایت( 49رشید الدین وطواط( بی تا: 
ه اضمار  معتقدند که در این صنعت شاعر چیزي را به )در تعریف یکسانی از تشبی284: 1389اصفهانی( 

چیزي تشبیه می کند و به ظاهر چنان نشان می دهد که مقصود دیگري دارد؛ اما در ضمیر هدف تشبیه است. 
تشبیه « شمس المعالی گرکانی نیز در تظاهر شاعر به داشتن هدفی غیر از تشبیه با این گروه همداستان است: 

یاق کالم براي اداي مطلبی دیگر باشدو در ضمن معلوم شود که متکلم قصد تشبیه اضمار آن است که س
). اما عبدالقاهر 167: 1377نموده است و آن اگر به ذکر طرفین است تشبیه اضمار گویند     ( گرکانی، 

ک که در آن زمانی است که به یک ویژگی باری« جرجانی از این نوع با عنوان پنهان داشتن تشبیه یاد می کند:
مشبه به وجود دارد توجه شود آنگاه خاصیت و معنی به مشبه اثبات بشود و بدان وسیله این تصور و ابهام 
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بدان می پیوندد که تشبیه واقعی از بین رفته و از حیطۀ تصور دید ما ناپدید شده است و این کار چنان با 
در آن تشبیهی به کار بوده و نه مجازي وجود لطف و زیبایی انجام می گیرد که گویی دلیل اقامه شده که نه 

).195: 1374جرجانی، » ( داشته است 
رز نیز در تقسیم بندي دستوري استعاره( باید توجه داشت -افزون بر این تعاریف در بالغت سنتی، بروك

استعارةاسمی زیر مجموعۀ استعاره قرار می گیرد.)شیوة ایجادهاکه در بالغت اروپایی انواع بسیاري از تشبیه
پیوند -4فعل ربطی؛ -3فرمول اشارتی؛ -2حذف ساده؛ -1عبارت اند از: را به پنج دسته تقسیم می کند که

روش اشاره با برداشت ما از تشبیه ) که از این میان،103: 1390پیوند اضافی( هاوکس، -5زدن با گرداندن 
مشبهبه روشن نیست.وحوة ارتباط میان مشبه ن،موارد یکسان است؛ زیرا در این روشبیشترمضمر در 

اي ارتباطی تشبیه ها پوشیده تر و زیرکانه تر هاین شیوه از استعارة مصرحه روشن تر و از سایر شیوه 
.بروك رز این شیوه را به کندغیر مستقیم میان دو سوي تصویر ارتباط برقرار می به صورتی کامالًزیرااست؛ 

کند: چهار دسته طبقه بندي می
بیان نمایشگر( استفاده از حروف نمایشگر این و آن، استفاده از حروف ربطی که و زیرا که؛

تقارن یا توازي( اسلوب معادله)؛
عطف بیان، بدل؛

)45: 1390ارتباط ندایی یا آوایی( ماحوزي، 
روف نمایشگر  اما از شمارة نخست ح؛شمارة اول و دوم در غزلیات سعدي استفاده شده است،از این میان

حوزة استعاره قرار می دهیم.عالوه بر درو آنرا خارج از مبحث تشبیه می دانیم و به دلیل نبود مشبه، آن رانای
سعدي شناسایی شد و معلوم گردید سعدي هاياین انواع، انواع دیگري نیز در حوزة تشبیه مضمر در غزل
؛گاه به برخی از انواع  دیگر تشبیه نزدیک استتشبیه مضمر را با شگردهاي خاصی بیان نموده است که 

که -یا تشبیه دو چیز به یکدیگر به شرطی-که به تشبیه تفضیل شباهت دارد-مانند برتري مشبه بر مشبه به 
مطابق به طور کاملبه تشبیه مشروط نزدیک است؛ اما شکل هیچ یک، با تعاریف ذکر شده در کتب  بالغت 

، نخست مشبه به تشبیه تفضیل و مشروطدر ،تقلی به شمار می رود؛ توضیح آنکهنیست و براي خود نوع مس
اما در این دو نوع در غزل سعدي مرحلۀ اول تشبیه می آید؛مشبهبه تشبیه می شود و سپس تفضیل یا شرط 

ا تا کنون زیر عنوان خاصی از آنه،است که در عین مضمر بودنهاییبه چشم نمی خورد. دستۀ دیگر، تشبیه
محور عمودي،  انکارشباهت و... .مانند تشبیه در؛یاد نشده و شگرد آنها بررسی نگردیده است

در ادامه، پس از مقایسه اي کوتاه بین سه قلۀ غزل در ادبیات کالسیک، به دسته بندي و تحلیل شگردهاي 
سعدي در آوردن تشبیه مضمر می پردازیم:

انه، عارفانه و تلفیق، هر یک دیدگاه هاي بالغی خاص خود سعدي، موالنا و حافظ سه قطب غزل عاشق
را دارند؛ بدین معنی که براي القاي مضامین و ایجاد ارتباط با مخاطب در استفاده از آرایه هاي بیانی، بدیعی و 
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. در حوزة علم معانی هر سه شاعر از تشبیه و استعاره به وفور بهره دمعانی داراي تفاوت هایی سبک سازن
اند؛ اما بسامد استعاره در غزل حافظ باالتر است؛ زیرا حافظ به مخاطب خاص می اندیشیده است و برده

چندان ذهن خود را درگیر مخاطب عامی که ممکن است استعاره هاي او را درنیابد نکرده و حتی می توان 
ور پیچیدگی و سر درگم گفت که اصرار او در آوردن ایهام نشاندهندة آن است که او استعاره را نیز به منظ

توجهی که در دوران معاصر به « کردن مخاطب بیش از تشبیه آورده است. سیروس شمیسا معتقد است:
غزلیات موالنا  و حافظ شده است در سابق به این شدت نبوده است و سعدي فرمانرواي بی منازع غزل 

یل این قبول یا رد عام را در گذشته ). با اندك تأملی دل211-210: 1386شمیسا، » ( فارسی محسوب می شد
و حال می توان دریافت. غزل موالنا اوج غزل عرفانی است و از روزگار موالنا تا قرن ها مخاطبان شعر 
عرفانی، عرفا و صوفیان بوده اند و نه مردم عادي، بی سواد و کم سواد جامعه که از اصطالحات و رموز 

موالنا اغلب تازه و خاص خود او یعنی حاصل هايو تشبیهه هاتعارعرفان بی خبر بوده اند. در عین حال اس
شخصی اوست که گاهی شگفت آور و دریافت آنها نیازمند ذهنی ادب آموخته و زیرك است. ه هايتجرب
، خواجۀ شیراز استحافظ اگرچه مستعمل و پرکاربرد هايبه کار رفته در غزله هايو استعارها تشبیه

که بدون تأمل و تفکر نمی توان به آنها دست یافت و در بافت سرشار از هنایی زدایی کردچنان از آنها آش
شناخته می شوند.ایهام و صنایع دیگر به دشواري 

زبان سعدي ساده و روان و معیار کامل فصاحت و بالغت است. به لحاظ سبکی سعدي از آن شاعرانی «
نظر داشت... بیان و بدیع هم در سعدي بسیار هنري و است که به سادگی و روانی شاعران سبک خراسانی

پنهان است؛ یعنی ژرف ساخت شعر او هنري است اما ساده می نماید متعادل است و ثانیاًظریف است، اوالً
همان که قدما سهل ممتنع می گفتند و شعر فرخی سیستانی را مثال می زدند... در غزل حافظ روابط متعدد 

وجه را جلب می کند، در شعر سعدي بی پیرایگی و سادگی و حرکت طبیعی کلمات در بدیعی میان کلمات ت
). بنابراین سعدي براي آفرینش این سادگی به تشبیه 210-209همان، » ( پشت سرهم تشخص سبکی است

یش و استعاره هاي او بسیار مستعمل و پر کاربرد است. گرایه هابیش از استعاره توجه دارد. در عین حال تشب
به تشبیه بویژه تشبیه مضمر نشاندهدة آن است که وي قصد برقراي ارتباط با همان اقشار را دارد و تنها 
مخاطب خاص مد نظر او نیست. او از سویی می خواهد مخاطب را زیاد درگیر یافتن تصویر در تشبیه نکند؛ 

ی که  شاید اغلب آنها همان زیرا سخن او سخن عشق است و مخاطبان او عاشقان و شیفتگان و دلباختگان
،از سوي دیگر؛عوام باشند. به همین دلیل ناچار شده است در تشبیه مضمراز ترکیب هاي آشنا استفاده کند

که به دلیل حذف ادات و وجه شبه پنهان می-حسن این تصاویر آن است که مخاطب پس از کشف تشبیه
به لذت و هیجان می رسد.-نماید

تشبیه مضمرشگردهاي سعدي در 
مشبه، مشبه به را بی ارزش می کند-1
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شاید در وحلۀ نخست به نظر برسد این تشبیه همان تشبیه تفضیل است؛ بنابراین نخست تعریف تشبیه 
:شودز دیدگاه بالغت سنتی ذکر می التفضی

ضیل و تشبیه تفضیل آن است که نخست تشبیه کنند و سپس از فراغت از تشبیه، مشبه را بر مشبه به تف
ترجیح دهند، مانند:

یکی دختري داشت خاقان چو ماه                                              کجا ماه دارد دو زلف سیاه
)236: 1368(همایی، 

در غزل سعدي نیز از این گونه تشبیه به چشم می خورد؛ مانند:
تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو          

قیمت سرو بلند باال راببرد 
)413: 1376(کلیات، 

در بیت باال سعدي نخست معشوق را به درخت گل تشبیه کرده و سپس او را بر سرو رجحان بخشیده 
است. به هر صورت بحث دربلندي قامت است. اما در آنچه مورد نظر ماست، مرتبۀ اول تشبیه یعنی تشبیه 

زیر دیده می شود؛ از این جهت ما آن رابرمشبه بهبخش برتري مشبهمشبه، به مشبه به وجود ندارد و فقط 
براي مثال:؛تشبیه مضمر می دانیممجموعۀ
)414همان:پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را   (هر 

اطر بود آن زلف و بناگوش مرا  نگذرد یاد گل و سنبلم اندر خاطر                               گر به خ
)417(همان: 

دگر به سرو بلند اعتماد نیست                           از دوستی قامت با اعتدال دوستراما
)448( همان: 

آب هر طیب که در کلبۀ عطاري هستباد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد                 
)452( همان: 

بسیار بود سرو روان و گل خندان                          لیکن نه بدین صورت و باال که تو داري
)624ن: (هما

اینچنین رخ با پري باید نمود                                                 تا بیاموزد پري رخسارگی
)631همان: ( 

همان طور که مالحظه می شود، در هیچ یک از ابیات ذکر شده مرحلۀ نخست تشبیه به چشم نمی خورد 
. این نوع، نسبت به تشبیه تفضیل بسیار مطلوب تر است؛ کندذکر می فقط برتري  مشبه  بر مشبه بهراو شاعر

معشوق را به نخستت؟  پس اگر او مگر نه آنکه از دیدگاه سعدي هیچ چیز و هیچ کس از معشوق برتر نیس
نامچیزي تشبیه کند و سپس به این نتیجه برسد که نه چنین نیست و معشوق برتر است، دیگر نمی تواند
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بنابراین، همین مورد می تواند یکی از رموز دستیابی غزل را به خود اختصاص دهد؛فاتح قلۀ غزل عاشقانه
باشد.وي به این عنوان، یعنی اوج غزل عاشقانه

مانند تشبیه قد به سرو، چهره به ؛تصاویر بسیار ملموس و آشنا به چشم می خوردها،در اغلب این تشبیه
گل و الله، معشوق به شمع ، چراغ، خورشید و... که دریافت آنها به تأمل چندانی نیاز ندارد و به سرعت به 

23از بسامد باالیی برخوردار است و حدود مضمرهايذهن متبادر می شود. این نوع تشبیه در میان تشبیه
را در بر می گیرد. در اغلب موارد مشبه معشوق است و به نظر می رسد به همین دلیل این نوع آنهادرصد 

تشبیه داراي بسامد است؛ زیرا ذهن معشوق پرست سعدي هیچ چیز را برتر از معشوق نمی داند و نمی بیند؛ 
ممکن است از عاشق پاك گونهمشهورتر باشد، چوجه شبهت که مشبه به در هر چند در تشبیه اصل بر آن اس

باخته اي چون سعدي بتوان چنین چیزي را شنید و انتظار داشت؟! تا جایی که خفتن بر سر کوي معشوق 
براي او از باغ بهشت خوشتر می آید:

گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش          
ي خوشتر استما را مقام بر سر این کو

)437(همان: 
قرینه سازي-2

، شاعر به وسیلۀ قرینه سازي مخاطب را به سوي دریافت تشبیه هدایت می کند. هادر این دسته از تشبیه
به این صورت که دو سوي تشبیه به نوعی با هم قرینه اند؛ یعنی مشبه و مشبه به هر دو یا در حدود آغاز دو 

حدود آغاز مصرع اول و دومی در حدود پایان مصرع دوم، یا هر دو در حدود مصرع قرار دارند، یا یکی در
در محور عمودي نیز این شکل به چشم می خورد( که در جاي هامیانۀ مصرع ها جا دارند. گاهی در تشبیه

مضمر:هاي). اکنون مثال هایی از اشکال مختلف این دسته از تشبیهتوضیح داده می شودخود 
شبیه در آغاز و پایان بیت  طرفین ت-2-1

سعدي نگفتمت که مرو در کمند عشق      
تیر نظر بیفکند افراسیاب

)414( همان:
خدنگ غمزهاز هر سو نهان انداختن تا کی    

سپر انداخت عقل از دست ناوك هاي خونریزت
)425( همان: 

سعدي چراغ می نکند در شب فراق   
دیده باز کند جز بهروي دوستترسد که 

)450( همان: 
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گرت بدایع سعدي نباشد اندر بار   
به پیش اهل و قرابت چهارمغانآري

)623( همان:
هر کس که دعوي می کند کاو با تو انسی می کند      

در عهد موسی می کند آواز  گاو سامري
)613( همان: 

تشبیه هر دو در آغاز بیتارکان 2-2
صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوي دوست       بوستان در عنبر سارا گرفت از بوي دوست

)450(همان: 
این چه نظر بود که خونم بریخت                                     وین چه نمک بود که ریشم بخست

)425( همان: 
ومی                                              پروانه به خون بده که سلطانیبر دیدة من برو که مخد

)640:( همان
اي که دردل جاي داري بر سر چشمم نشین 

)591کاندر آن بیغوله ترسم تنگ باشد جاي تو (همان: 
ه نشنیدم که دمد بر گل سوريجز خطدالویزتو بر طرف بناگوش                               سبز

)625( همان: 
یارگرفته ام بسی چون تو ندیده ام کسی   
شمعچنین نیامده است از در هیچ مجلسی

)628( همان: 
هر دو سوي تشبیه در حدود وسط مصرع ها-2-3

دگر به روي کسم دیده بر نمی باشد  
خلیل من همه بت هاي آزري بشکست

)425ن: ( هما
ور به خلوت با دالرامت  میسر می شود   

در سرایت خود  گل  افشانست  سبزي  گو مروي
)647( همان: 

نه تو را از  من مسکین نه گل خندان را                             خبر از مشغلۀ  بلبل سودایی هست
)   452( همان: 
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یان مصرع نخست و دیگري در آغاز مصرع دوم دو سوي تشبیه یکی در پا- 4- 2
سعدیا چندانکه خواهی گفت وصف روي  یار   

حسن گل  بیش از قیاس بلبل بسیارگوست
)446(همان: 

خواهی چو روز روشن دانی تو حالمن    
از تیره شب بپرس که او نیز محرم است

)439( همان: 
د کاو با تو انسی می کند   هر کس که که دعوي می کن

در عهد موسی می کند آواز گاو سامري
)542( همان: 

قرینه سازي در محور عمودي-2-5
در این نوع قرینه سازي، جایگاه هر یک از دو سوي تشبیه در دو بیت متوالی مانند یکدیگر است؛ یعنی 

مثال: هر دو یا در آغاز یا پایان و یا در میان مصرع هاست؛ براي
بگذار مشک و بوي سر زلف او بیار           

یاد شکر مکن سخنی زان دهان بگوي
با بلبالن سوخته بال ضمیر من                                  پبغام آن دو طوطی شکرفشان  بگوي 

)648(همان: 
با گل از دست باغبان گفتنبلبالن  نیک زهره می دارند                            

من نمی یارم از جفاي رقیب                                                  درد با یار مهربان گفتن
)582( همان: 

من در این جاي همین صورت بی جانم و بس   
دلم آنجاست که آن  دلبر عیار  آنجاست

آنجاست مقیم               تنم اینجاست سقیم و دلم 
فلک اینجاست ولی  کوکب سیار  آنجاست

)429( همان: 
درصد آنان را 17قرینه سازي از نظر بسامد در ردیف دوم تشبیهات مضمر سعدي قرار می گیرد و حدود

مانند این نوع تشبیه به نوعی چشم نوازي هنري آمیخته است؛ زیرا قرینه سازي در هنرهاییتشکیل می دهد.
معماري و نقاشی جنبۀ چشم نوازي دارد. در ادبیات نیز به طور ناخودآگاه این حس به خواننده دست می 

دهد.
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آمدن مشبه به بعد از که-3
در این نوع تشبیه مضمر نیز  که می تواند نشانه و پیوندي باشد میان مشبه  و مشبه به و بدین گونه 

که  ،ل هاي ويزهدایت می کند. در میان مثال هاي یافت شده از غسعدي مخاطب را به سوي دریافت تشبیه 
به مفهوم موصول، تعلیل یا حسن تعلیل و  بلکه به کار رفته است.

آمدن که موصول پیش از مشبه به-3-1
دل دردمند ما را کهاسیر توست یارا                        به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی

)606( همان:
جان در ره او به عجز می گفت                                    کاي مالک عرصۀ کرامات

)421( همان: 
دگر از حربۀ خونخوار اجل نندیشم                         که نه از غمزة خونریز تو ناباکتر است

)437(همان: 
کس ندانم که صید تیر تو نیستدر همه شهر اي کمان ابرو                             

)457( همان: 
ور بانگ مؤذنی می آید                                                    گویم که دراي کاروان است

)441( همان: 
آمدن که به  معنی بلکه بین مشبه و مشبه به-3-2

نه در حناکه در خون قتیل است ( همان: سرانگشتان صاحبدل فریبش                        
439(

از روي شما صبر نه صبرست که زهرست      
)428( همان: ستوز دست شما زهر نه زهر است که حلوا
عارض نتوان گفت کهدور قمرست این    

)                 576باال نتوان خواند کهسرو چمن است آن ( همان: 
که تعلیلدر میان مشبه و مشبه بهآمدن -3-3

)419منه به جان تو بار فراق بر دل ریش           کهپشه اي نبرد بار آسیایی را       (همان: 
آوردنکه بین مشبه و مشبه به، براي بیان حسنتعلیل-3-4

)412برخی جانت شوم کهشمع افق را                    پیش بمیرد چراغدان ثریا ( همان: 
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سعدي را تشبیه با استفاده از انواع که تشکیل می دهد. هايمضمر غزلهايبیهشدرصد از ت13حدود 
زیرا با استفاده از بیان ؛که تعلیالز بسامد باالتري برخوردار است-که در اینجا نام برده شد-از بین انواع که 

راحت تر می پذیرد.شاعر قصد القا و اثبات مطلب را دارد و مخاطب نیز آن را ،علت
تجاهل العارف  -4
در اصطالح اهل بالغت، تجاهل العارف آن است که گویندة سخن با وجود اینکه چیزي را می داند، -1

تجاهل کند و خود را نادان وانمود نمایدکه اگر با لطایف ادبی همراه باشداز آرایش دهنده هاي کالم محسوب 
قویت و تأکید مقصود است.شفیعی کدکنی نخستین کسی است که آن می شود. هدف آن مبالغه در وصف و ت

را از قلمروي علم بدیع به سوي بیان می کشاند. در حقیقت آن جا که حرف پیوندي یا براي بیان شباهت 
شگفتی و اغراق استفاده می شود، این صنعت جزو شیوه هاي اشاره اي[ تشبیه مضمر] قرار می زارهمراه با اب

).53: 1390ي، گیرد( ماحوز
رادویانی نیز در تعریف تجاهل العارف با توجه به مثال هایی که ذکر کرده، تشبیه مضمر رادر نظر داشته 

و یکی از صناعت ها ناشناخته آوردن است. مثالش چنانکه رودکی گوید:« است: 
تنت یکی و جان یکی و چندین دانش

)1386(رادویانی، » دریاییاي عجبی مردمی تو یا 
که البته منظور ما نیز از ذکر تجاهل العارف در این مقاله فقط در مواردي است که تجاهل العارف با تشبیه 

همراه باشد؛ زیرا گاهی نیز تجاهل العارف فاقد تشبیه است اکنون مثال هایی از غزل سعدي:
کلیات، قطه اي از غالیه بر یاسمن است آن( خال است بر آن صفحۀ سیمین بناگوش               یا ن

1376 :576 (
)587به است آن یا زنخ یا سیب سیمین                      لبست آن یا شکر یا جان شیرین ( همان: 

)612تا نقش می بندد فلک کس را نبوده است این نمک      ماهی ندانم یا ملکفرزند آدم یا پري ( همان: 
)646است و تن سیم                        نمی دانم دلتسنگ است یا روي ( همان: لبت دانم که یاقوت

)430وان وسمه بر ابروان دلبند                           یا قوس قزح بر آفتاب است( همان: 
)435بوي بهشت می گذرد یا نسیم دوست              یا کاروان صبح که گیتی منور است  ( همان: 

مضمر به این نوع تشبیه اختصاص یافته است.هايدرصد از تشبیه7حدود
نوع دیگري نیز از تجاهل العارف در غزل سعدي به چشم می خورد که در آن از یا خبري نیست، -2

بلکه شاعر با استفاده از مگرخود را نسبت به درك رابطۀ میان مشبه و مشبه نادان نشان می دهد:
)423( همان: وجود من ز میان تو الغري آموخت؟ ی از دل من         [مگر] مگر دهان تو آموخت تنگ

)441:قاصد مگر آهوي ختن بود                کش نافۀ مشک در میان است  ( همان
)441چه رویست آن که پیش کاروان است                مگر شمعی به دست ساروان است؟( همان: 
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)442است                که راحت دل رنجور بیقرار من است؟ ( همان: مگر نسیم سحر بوي زلف یار من
سعدي را تشکیل می دهد که با شمارة نخست هايمضمر غزلهايدرصد تشبیه5این دسته نیز حدود 

درصدي است12هم داراي بسامد بر روي 
ان دو چیز را داشته در نگاه نخست به نظر نمی رسد که شاعر قصد بیان شباهت می،درتجاهل العارف

باشد؛ اما درست هنگامی که مخاطب قصد همدردي با شاعر را می یابد و در صدد یافتن پاسخی براي پرسش 
بر می آید و با تمام شدن بیت، مقصود پنهان شاعر آشکار می شود و مخاطب به لذت کشف شباهت میان او

اترین انواع تشبیه مضمر، تجاهل العارف است.دو چیز دست می یابد؛ بنابراین  می توان گفت، یکی از زیب
اسلوب معادله-5

درشاعروداردوجود-مصراعدو–معادله اي است که به لحاظ نوعی شباهت میان دو سوي بیت 
این معادله، از رهگذر شباهت قابل سويدوامادیگر،چیزيدوممصراعدروگویدمیچیزياولمصراع

عنی هر دو مصراع دو سوي یک معادله اند و به جاي هر کدام از آنها می توان دیگري تبدیل به یکدیگرند... ی
).85-84را قرار داد و یک معنی را دریافت( شفیعی کدکنی:

مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس            
)414ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را( همان: 

)415( همان: یدن چاره نیست               بر زمستان صبر باید طالب نوروز راکامجویان را ز ناکامی چش
سعدي از سرزنش خلق نترسد هیهات                    غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را   ( همان: 

417(
)422( همان: هر که عاشق نبود مرد نشد                                  نقره فایق نگشت تا نگداخت 

دست سعدي به جفا نگسلد از دامن دوست            ترك لؤلؤ نتوان گفت که دریا خطر است( همان: 
436(

)440( همان:ین استقلب رقیق چند بپوشد حدیث عشق                 هرچ آن به آبگینه بپوشی مب
گاهی نیز معادله بین دو بیت ایجاد می شود:

اویی                  تا الف زنی و قرب جوییسعدي تو نه مرد وصل
)431کاین ره که تو می روي سراب است( همان: خیره چند پویی                اي تشنه به

مضمر سعدي را تشکیل می دهد. دلیل ما براي جاي هايدرصد از تشبیه11روش اسلوب معادله حدود 
شاعر بیان شباهت بین دو قصد آن بوده است که به ظاهر مضمرهايدادن این نوع تشبیه در ردیف تشبیه

چیز نیست و گویی سر آن دارد که استداللی بیاورد براي اثبات گفتۀ خود. نکتۀ قابل توجه آنکه دراین نوع 
تشبیه مضمر که ادعاي همسانی بین مشبه و مشبه به، به چشم می خورد، مشبه اغلب عاشق است به عکس 

مشبه بر مشبه به، به چشم  می خورد و اغلب مشبه معشوق بود. نکتۀ دیگر آنکه مورد نخست که برتري 
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مقایسه بین  بسامد مورد نخست نشان می دهد سعدي از معشوق بسیار بیستر از عاشق( خود) سخن گفته 
ن کنندة ذهن معشوق پرست اوست.ااست و این امرنیز بی

تشبیه در محور عمودي-6
- ش از این و پس از این ذکر کردیم و از آنها یاد خواهیم کرد در محور افقیمضمري که تا پیهايتشبیه

جاي داشتند. اما تشبیه دیگري در غزل سعدي دیده می شود که برقرار کنندة پیوند میان -یعنی در یک بیت
تشبیه که پیش از این در تعریف-ابیات است؛اما به دلیل دوري ارکان از یکدیگر، افزون بر ویژگی هاي دیگر

بدین صورت که یک طرف تشبیه در یک بیت شود؛یکی از انواع تشبیه مضمر محسوب می -مضمر ذکر شد
شاعر به نوعی -که اغلب متوالی اند-و طرف دیگر آن در بیت دیگر دیده می شود. در برخی از این ابیات

که در -ه را یکسان انتخاب می کندراهنمایی می کند؛ یعنی جایگاه ارکان تشبیرا براي دریافت تشبیهخواننده 
همین مقاله ذکر شد. اینک مثال هایی از تشبیه در محور عمودي:5-2شمارة 

صبر از تو کسی نیاورد تاب                              چشمم ز غمت نمی برد خواب
)430شک نیست که بر ممرسیالب چندانکه بنا کنی خراب است ( همان: 

در بندت اي آرام جانآنچه بر من می رود
با کسی گویم که در بندي گرفتار آمده ست

نی که می نالد همی در مجلس آزادگان   
)433نالد که بر وي زخم بسیار آمده ست( همان: زان همی 

سعدي چو امید وصل باقی است                                   اندیشۀ جان و بیم سر نیست
)454اکنون که بسوختش خطر نیست ( همان: پروانهز عشق برخطر بود 

سعدي ز فراق تو نه آن رنج کشیده است                   کز شادي وصلتو فرامش کند آن را
) 418ور نیز  جراحت  به دوا باز هم آید                         از جاي جراحت نتوان برد نشان را  ( همان:

دسته تشکیل می دهد. دلیل کمتر بودن این نسعدي را ایهايمضمر غزله هايدرصد از تشبی10حدود 
نوع تشبیه نسبت به انواع پیشین شاید آن باشد که در نظر نخست به استعاره شبیه است و ذهن دیرتر آن را 

یکی از دالیل این .رفین تشبیه نکنددرمی یابد؛ اما سعی سعدي بر آن است که مخاطب را زیاد درگیر یافتن ط
مشاهده می شود: مدعا آوردن مشبه به هاي ملموس و مستعمل است که در مثال هاي باال

؛ این استغم مانند سیالب است. عاشق مانند نی و پروانه است. فراق جراحت و وصل دواي آن جراحت
به سرعت حدس ر یک بیت به چشم نخوردبا کمترین تأمل دریافت می شود حتی اگر طرفین آن دهاتشبیه

زده می شود.
مشروط دانستن شباهت-7
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تأمل نشان می دهد که ی؛ اما اندککنداین نوع تشبیه شاید در وحلۀ نخست ذهن را متوجه تشبیه مشروط 
یک تفاوت اساسی میان این دو وجود دارد و آن اینکه در تشبیه مشروط نخست مشبه، به مشبه به تشبیه می 

قرار نمی مضمر ه هايبه همین دلیل جزء تشبی،د، سپس همان تشبیه به صورت مشروط نیز ذکر می گرددشو
، فقط مرحلۀ دوم دیده می شود، به همین مناسبت آن را تشبیه مضمر می در مشروط دانستن شباهت؛ اما گیرد

دانیم. 
ا دگر بار آمده است ( همان: با دنیوه که گر من باز بینم روي یار خویش را           مرده اي بینی که 

433(
اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی                          گمان برند که پیراهنت گل آگند است  ( همان: 

434(
)447میل ندارم به باغ انس نگیرم به سرو                سروي اگر الیق است قد خرامان اوست ( همان: 

)646گر رنگ توان برد به آب از رخ هندوي    ( همان: مت بتوان برد       سعدي به مالعشق از دل
بر هم نزند دست خزان بزم ریاحین                        گر باد به بستان برد از زلف تو بویی ( همان: 

513(
آن و شاید دلیل درصد است6سعدي هايمضمر غزله هايآمار استفاده از این تشبیه در میان تشبی

روحیۀ امیدوار او باشد که حتا چندانکه می بیند جفا امیدمی دارد وفا؛  بنابراین اما و اگر چندانی در کار و بار 
عاشقی او نیست. 

انکار شباهت-8
مضمر، در همان حال که شباهت میان مشبه و مشبه به را انکار می کند، هايشاعر در این دسته از تشبیه

نیز بیان رجحان هاشباهت ممکن میان آن دو میکشاند.  هدف این دسته از تشبیهذهن خواننده را به سوي 
مشبه به بر مشبه است از طریق انکار شباهت؛ همچنین به نظر می رسد شاعر به مقاصد مختلف از جمله 

این نوع تشبیه را به کار می برد:معشوقتعریض و تشویق
)446( همان: د مرا اي حکیم صبر نه درمان اوستردی خبرانم به صبر           بدچند نصیحت کنن

هرچند که شاعر مدعی است درمان درد او صبر نیست اما در برابر معشوق جفاکار سعدي که ما می 
شناسیم صبر مانند درمان است زیرا حتی سخن از وصل در میان نیست چه رسد به آنکه وصل درمان آن 

صبر و شکیبایی تشویق و تحریض می کند.زخم ها باشد! و شاعر خود را به 
)451نه بازاري است کانجا قدر جان هست( همان: ي وصل جانان                  برو سعدي که کو

بلکه بازاري است ؛نیست،قدر و قیمتی قائل باشندعاشقکوي وصل جانان بازاري که در آن براي جان
و در بازار غیر خرید و فروش چه ل نیستند؛ اما به هر حال بازار استکه در آن براي جان عاشقان قیمتی قائ
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حتا دشنامی که از دیدگاه سعدي نشانۀ -می توان کرد؟ پس اي کاش معشوق در این بازار به بهایی اندك
جان عاشقان را می خرید( می گرفت).-توجه است

فت که طوطی به شکر خایی هست( همان: اي که مانند تو بلبل به سخندانی نیست               نتوان گ
452(

( همان: ت بر من ببخشاید که آخر سنگ نیستخود دلسنگ از صحبت خویشم برانی عاقبت ور به
455(

زیرا معشوقی که به سنگ عاشق را از نزدیک شدن به خود ؛دلت سنگ نیست به تعریض گفته شده است
گذشته از تعریض که به امید آگاه کردن معشوق به قمی راند حتما دلسنگ است! و در عین حال عاش

، با گفتن اینکه دلت سنگ نیست قصد تشویق او به دل رحمی را نیز دارد.آن را بیان می کنداشتباهش 
)457دل نمانده است که گوي سر چوگان تو نیست    خصم را پاي گریز از سر میدان تو نیست  ( همان: 

( همان: نیست               چو زلف پر شکنش حلقۀ فرنگی نیستچو ترك دلبر من شاهدي به شنگی 
458(

)458دهانش ار چه نبینی مگر به وقت سخن              چو درنگري چون دلم به تنگی نیست( همان: 
زیرا او معشوق را همان سعدي را انکار شباهت تشکیل می دهدهايمضمر غزلهايدرصد از تشبیه5

دارد و کمتر به فکر ایجاد تغییر در او از راه تشویق و یا تعریض است. بویژه تعریض گونه که هست دوست 
به معشوق در مکتب عشق او چندان پسندیده نیست.

بهآمدن  و بین مشبه و مشبه -9
بررسی نمونه هاي این نوع تشبیه مضمر نشان می دهد که شاعر در این جا نه قصد دارد مشبه را بر مشبه 

ه به را بر مشبه برتري بخشد؛ بلکه مقصود بیان یکسانی میان آن دو است:به و نه مشب
)416گبرو ترسا و مسلمان هر یکی در دین خویش      قبله اي دارند و ما زیبا نگار خویش را  ( همان: 

)421و او نمک می ریزد و مردم کباب( همان: گوید و دل می برد             او سخن می 
)426ان و بزرگان نصیحتم مکنید         که اختیار من از دست رفت و تیر از شست  ( همان: برادر

)441شبها من و شمع می گدازیم                                   این است که سوز من نهان است  ( همان: 
ن است  ( همان: نچه در خواب نشد چشم من و پرویآهمه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت        و

444(

)451( همان: اه نو بینند و ما ابروي دوستروزه داران ما عید فرداست و ما را این دم استدیگران ر
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و در همین تعداد اندك نیز درصد است3استفاده از این نوع تشبیه مضمر بسیار اندك یعنی حدود بسامد
دلیل آن چه چیز می تواند باشد جز روحیۀ معشوق پرست معشوق و متعلقات او کمتر  مشبه  قرار گرفته اند.

سعدي که هیچ چیز و هیچ کس راهمسان و هم اندازة معشوق نمی داندو نمی بیند. 
گفته شد، سعدي از برخی الگوهاي دیگر براي بیان تشبیه مضمر به شکلی کنونافزون بر آنچه تا -10

براي اثبات شباهت صدور حکمده کرده است؛ یکی از آنها منحصر به فرد و با شاهد مثال هاي اندك استفا
است: 

)414عشق آدمیت است  گر این ذوق درتو نیست           همشرکتی به خوردن و خفتن دواب را( همان: 
او نخست حکمی صادر می کند مبنی بر آنکه تنها از راه عاشقی است که می توان آدم بود؛ سپس نتیجه 

شق نیست دواب است و تشبیه را از راه صدور حکم اثبات می کند.می گیرد که هر که عا
یا آمدن مشبه به بعد از  تا:-

)421تا بگیرد جامه ات بوي گال( همان: خوي به دامان از بناگوشش بگیر                       
)444( همان: خالیق همه گویند که حورالعین استچمن امروز بهشت است و تو در می بایی      تا 

گیرينتیجه
میانازوداردگرایشاستعارهازبیشتشبیهبهاوکهدادنشانسعديغزلهايسومیکرويبربررسی

ایندرراخیالپرندةبنابراینمیداند؛سازگارترخودطبعوغزلهامضمونبارامضمرتشبیهتشبیه،انواع
تشبیهکهمیشدتصورتاکنونچهآنخالفبرکهطوريکند؛یمهانماییهنرووامیداردپروازبهآسمان
واندیشهبهتوجهباکهباشدداشتهمختلفیانواعمیتوانداست،مهمچنداننهتشبیهنوعیکمضمر

.استمتغیرهریکبسامدشاعراحساسات

بیشترینمضمرتشبیهساختدرسعديمتعددشگردهايمیانازمیدهدنشانمقالهاینازحاصلنتایج
ازويومیشودبهمشبهشدنارزشبیباعث)معشوقاغلب(مشبهوجودکهاستداردستهآنرابسامد
قلهبالمنازعفاتحاوتوصیفباخودومیرسانددلبرينیافتنیدستهايقلهاوجبهرامعشوقطریقهمین
.میماندباقیممتنعاوسبک؛ بنابراین میشودعاشقانهغزلهاي

ايشیوهبامضمر،تشبیهخاصهايزیباییبرافزونکهاستکردهکسبسازيقرینهرادوممرتبۀ
بسامدداراينیزالعارفتجاهلوکهنشانۀحرفازاستفاده. میرساندنیزچشمیحظبهراخوانندههنري

اوشخصیسبکساختدریکدیگردستبهدستومیگیردقراربعديمراتبدردیگرشگردهاي.تاس
.داردبسزاییتأثیرممتنعسهلیعنی

کمکشاعرانوسبکتفکرنوعبهدستیابیبرايتشبیهنوعاینبررسیمیدهدنشاندستاوردهمین
.یافتدستبتواننیزآنازدیگريانواعبهدیگرانآثاردربساچهوبودخواهدشایانی

کتابنامه
1363لبالغه) در فن معانی، فرهنگسراي اصفهان، تقوي، نصراهللا، هنجارگفتار( علم ا-
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1386رادویانی، محمدبن عمر، ترجمان البالغه، به اهتمام محمد جواد شریعت، دژنپشت، -
1391شفیعی کدکنی، محمدرضا، صور خیال در شعر فارسی، تهران، آگاه، -
1379شمیسا، سیروس، بیان، تهران، فردوس، -
1386تهران، میترا، سبک شناسی شعر، ------------
1390علوي مقدم، محمد؛ رضااشرف زاده، تهران، سمت، -
فخري اصفهانی، شمس الدین محمد، معیارجمالی و مفتاح ابواسحاقی، تحقیق و تصحیح یحیی کاردگر، -

1389تهران، کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی، 
1377حسین جعفري، مقدمۀ جلیل تجلیل، احرار تبریز، گرکانی، محمدحسین، ابدع البدایع، به اهتمام-
1390ماحوزي، امیر حسین، بررسی تشبیه در غزلیات شمس تبریزي، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، -
وطواط، رشیدالدین، حدائق السحر فی دقایق الشعر، تصحیح و اهتمام عباس اقبال، تهران، مجلس، بی تا-
1390ۀ فرزانه طاهري،تهران، مرکز، هاوکس، ترنس، استعاره، ترجم-
هدایت، رضا قلی خان، مدارج البالغه در علم بیان، تصحیح حمید حسنی، تهران، فرهنگستان زبان و -

1383ادب فارسی، 
1368همایی، جالل الدین، فنون بالغت و صناعات ادبی، تهران، هما، -
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هاي خیال عرفان کلیم کاشانیخوشه
1فروغ میرزایی

فارسیادبیاتواس ارشد زبانکارشن
چکیده

کلیم همدانی شاعر پرآوازة سبک اصفهانی، در سدة یازدهم هجري در عهد صفوي، به سبب سرایش 
هایی استوار شهرتی شایان یافته است. شیوة خاص او در غزل سرایی، مضمون بندي است و نیروي غزل

ون خویش در قالب موتیف، تصویري ناب آفریده است. هاي پیرامتخیل وي در اوج است. کلیم از تمام پدیده
انجامد از هایی نغز میها و ترکیب استادانۀ تصویرها که به آفرینش مضمونگزینش ماهرانۀ موتیف

هاي شعري کلیم بوده که سبب ماندگاري شعر او گشته است. اشعار وي دربردارندة مضامین و شاخصه
هاي عرفانی در این عصر زندگی دوباره بخشیده ها، به مضموناز موتیفمفاهیم عرفانی است. کلیم با استفاده

ها و کشف اي است تا آدمی را به درنگ  در این مضمونهاي عرفانی او، دریچهو تأمل در نازك اندیشی
ب قلمرو عرفان وادارد. در دیوان او اصطالحات عرفانی چون استغنا، تجرد، تجرید، فقر، می، همت و... در قال

موتیف ارائه شده است.
سبک اصفهانی، عرفان، موتیف، معنی آفرینی.ها:کلیدواژه

مقدمه:
اند،خوانده»ثانیالمعانیخالق«رااوکه»کلیمطالباي«بهمشهورهمدانیکلیمابوطالبمیرزاالشّعراملک

شاعرانترینرآونامزیسته و ازدر عصر صفوي میکهاستهجريیازدهمسدةمعروفشاعراناز
.استنامبردار) اصفهانی(هنديبهپارسیادبدرکهاستسبکیآفرینمضمون

آزماییطبعشعرانواعهمۀدرهایی مدید در کاشان به کاشانی معروف شد. ويکلیم به دلیل اقامت سال
وزهتاهايمضمونباکهاستتراش و دلنشینخوشهاییغزلسرودنسبببهويشهرتاماکرده
.استآمیختهدربکرهايمعنی

نیرويسبببههنديسبکمشتركهايویژگیکناردرويهايغزلکهاستپردازسخنشاعريکلیم
فکريوادبیزبانی،مختصاتازغناییوحکمیهايگرایشومعناییونوآیینترکیباتشعري،آفرینندگی
.استبرخوردار

جهتاصالح،وبازنگرينوعیبهناخودآگاهکهاستشاعريولیناهندي،سبکشاعرانمیاندراو«
)187:1384آالشتی،پورحسن(».زندمیدستشعردرانتزاعوافراطرفع

1.fmirzaei7@gmail.com
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گزینشدرآنازگذشتهوبودصائبپیشرونغزگوییدرکلیم،ابوطالبشاهجهان،الشعرايملک
قالبدرمینیاتوريداستاناستادانازراکلیمبرتلس. ددانشانخودازبسیاراصالتونوآوريهامایهدرون
)539:1382ریپکا،. (خواندمیشعر
بیشتروهنديسبکشعرهايتابردمیعراقیسبکهايغزلبهبیشترواستمعتدلکامالًاوشعرهاي«
)293-294:1382شمیسا،(» .استنومضمونوخیاللطافتوباریکیواغراقبراوتکیۀ

سادهومعتدلشیوةبهصورخیالتمامازواستپردازيمضمونوخیالینازكآفرینی،تصویردرکلیمرهن
است دوربهپیچیدگیوابهامازفشردگیوجودباويشاعرانۀهايتصویرپردازيوجویدمیبهرهشفافو

نسبتبرقراريبرايواذهنیکوششوانسانوطبیعتمفهومدرشاعرذهنیتصرف«و منظور از تصویر 
هازبانهمۀدرشعرمعنويعنصرونامیممی»تصویر«یا»خیال«راآنکهاستچیزيطبیعت،وانسانمیان

».استمعنويوماديواقعیاتدادننشاندرشاعرذهنتصرفشیوةوخیالهمینادوار،همۀدرو
وسیلۀبهاستمتغیردنیايدوازچیزدودنزحلقهتصویر«و به تعبیري دیگر )2:1372کدکنی،شفیعی(

: 1ج،1380براهنی،(».استتخیلقدرتقسمتمهمترینتصویرسازيقدرت. معیننقطۀیکدرکلمات
113(
خیالیاست؛خیالسرشار) اصفهانی(هنديسبکاشعاروکالم،نهدهدمیتشکیلخیالراشعرجوهر«
کهملموسوتجسمیخیالیمشهودات،ومحسوساتبرمبتنیعموماًوپیچیده،وعمیقباریک،دقیق،

شمس(».شودمیباعثراعظیمیحیرتوشورهمآنکشفودارد،ترجمهبراينیزفراوانیظرفیت
تمامی این موارد در دیوان شاعر شیرین سخن همدانی نمودار است. و) 84:1367لنگرودي،
سازيمضمونعرصۀآوراننامازوي. استنازکدلورگرنگاقریحه،خوشآفرین،مضمونشاعرکلیم

تصاویروبیانظرافتومعتدلخیالینازكباهرگاهکهاستزایندهوپویاايقریحهنتیجۀویژگیاین. است
ورابطهکشفیاوایجاد«سازيو مراد از مضمون.دهدمیمینیاتوريايجلوهاوشعربهشود،همراهرنگین
آنهامیانپیونديهیچظاهردرکهدانستدیگرعینییاذهنیعناصرباعینیگاه-ذهنیامريمیانهتازپیوند

عینیبرداشتازذهنیانعکاسپردازيمضمون«دیگرعبارتیبهو) 165:1384آالشتی،پورحسن.» (نیست
)129:1376،نظريسید.» (شودمیپرداختهوساختهآرمانیمفاهیمخارجیمحسوساتازکهاست

گرایی وي: کلیم و موتیفعرفان
عالوهودرنوردیدرااسالمیبالدسایروایرانفرهنگیجغرافیايغربتاشرقازمغولسهمگینتوفان«

صفویهدولتبرآمدنکهايگونهبهشد؛فرهنگعرصۀدردیرپاتحوالتیموجدها،ویرانیگذاشتنجابهبر
ظهوروبروزامکانخالفت،نظامغیابدرکهبودآندرازمدتنتایجازییکشیعی،دینیشعارهايبا

)31:1380کدکنی،شفیعی(».یافتمی



7691 هامجموعه مقاله

معنویاتازبسیاريامراینوبودمذهبیخاصسیاستباکشوريادوارش،کلیۀدرصفوي،عهدایران«
هايپایهکهخواستندمیراشعريصفویه) «75:1369میراحمدي،.» (دادقرارخودالشّعاعتحتراکماالتو

دشتی،.» (دینیشعرجزنبودچیزيهمآنوکندتحکیمراشانتأسیستازهحکومتایدئولوژیک
هاي پیشرفت عرفان، فلسفه و حکمت دانست. ترین دوراندورة صفوي را باید از درخشان) 106:1379-105

که به وحدت و استحکام سیاسی ایران و انقالبی عرفان و تصوف فرصتی براي دخالت در اوضاع ایران یافت
نهایتدرومذهبیموضوعاتوبنابراین اخالق) و13: 1385پور، فرهنگی و معنوي انجامید. (افراسیاب

است.نمایانخوبیبهکلیمشعردرورودمیشماربهدورهاینمهمهايشاخهازعرفانبهگرایش
نند سنایی، عطار، موالنا و حافظ به عرفان و مفاهیم عرفانی توجه داشته و کلیم همچون شاعران نامداري ما

باشد، در دیوان پردازي که از اختصاصات شعري وي میبیشتر این مفاهیم در قالب موتیف و به شیوة مضمون
وي پدیدار است. هنر شاعري وي در خلق تصویرهاي دلکش از جمله مفاهیم عرفانی بر پایۀ امکان تصویري

هاست.  و تداعی موتیف
خیال،تصاویرعبارات،وکلماتقالبدرکهايدرونمایهیاموضوعفکر،یکازاستعبارتموتیف«

تأثیرمعینالگويیاعنصراینتکرار. کندمیپیدانمودهنرياثریکدروندر... ومکانهااعمال،اشخاص،
یاموضوعیکبهنسبتهنرمندحساسیتوذهنیتبیانگرباًغالموتیف. آوردمیوجودبهراهنرياثرمسلط
هنريخالقیتجریاندرپیوستهودرآمدهاوذهنیملکۀصورتبهذهنیتاینکهايگونهبهاست،پدیده

)85:1384پورآالشتی،حسن(».کندمیخودنمایی
که در قالب موتیف در دیوان در این مقاله کوشش شده است تنها به برخی از مفاهیم عرفانی پرداخته شود

هاي عرفانی حافظ و دیگر شاعران اشارت شده است. این اند و گاه به برخی از معنی آفرینیکلیم به کار رفته
هاي ها و تصویرپردازيآفرینیاصطالح عرفانی است و نگارنده کوشیده است مضمون22پژوهش شامل 

انی عبارتند از:هاي عرفیفعرفانی کلیم شرح داده شود. این موت
استغنا:

یکی از هفت وادي عرفان و در حقیقت صفت مطلوبی است که همه نیازمند اویند، لیک او غنی بالذّات 
رسد. گیرد، او هم به استغنا میشود و تمام وجود را خدا  فرامیاست و از باب این که سالک از خود فانی می

)114: 1374(بیات، 
شود:اي بدان گشاده میکشد که هر در بستهدي به تصویر میسان کلیکلیم استغنا را به

همچنانش واگذاري گر تو، واخواهد شدناي دارد ز استغنا کلیدهر در نگشوده
)522: 1369(کلیم، 

با دیدة استغنا نگریستن به پیرامون خویش سببی براي زیر پا نهادن آز است و از این رو هر آنچه در 
گردد:اعتبار میاطراف آدمی است بی
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خوشه و خرمن به پیش چشم استغنا یکی استحرص گر دهقان نباشد، کشت راشبنم بس است
)278(همان: 

توان جهان را به فرمان خویش درآورد:کردار تیغی است که با آن میاستغنا به
شیگلستان سر بسر از توست گر بی آشیان باتوان تسخیر کرد از تیغ استغناجهان را می

)552(همان: 
ها یکسان هستند:حافظ بر این باور است که در بارگاه استغنا تمامی انسان

چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مستبـیــار بــاده کـه در بـارگــاه اسـتـغـنــا
)18: 1370(حافظ، 

پیر مغان:
)217: 1383سجادي،.» (استروحانیکاملپیر مغان رهبر«

اي را بگشاید:تواند در برابر جبر آسمان بایستد و هر در ناگشودهمغان میپیر
پیر مغان گشاید، هر در که آسمان بستاش کلید استهر بستگی که باشد، موج می

)258: 1369(کلیم، 
پیر مغان جزا دهنده است:

ام، به خمارم عذاب کردتا توبه کردهدهدپیر مغان جزاي عمل زود می
)383مان: (ه

داند:حافظ جایگاه دولت و گشایش را در بارگاه پیر مغان می
دولت در آن سرا و گشایش در آن در استاز آسـتـان پـیـر مـغـان سـر چـرا کـشـیـم

)27: 1370(حافظ، 
پیر مغان توانایی حل هر معمایی را دارد:

ا میکردکو به تأیید نظر حل معممشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
)94(همان: 

بیند:ها را میاي است که تنها زیباییپیر مغان بخشنده
هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بودنیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان

)135(همان: 
سان پناه آدمی در برابر اندوه و ناراحتی است:پیر مغان به

پیر مغان پناهت بسحریم درگه و گر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل
)180(همان: 
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تجرّد:
(سجادي، » خود را از عالیق دنیوي مبرا کردن است تا براي شهود حقایق آماده شود.«تجرّد عبارت از: 

1383 :220(
نیازي وي از هر کفشی است:گام در راه تجرّد نهادن سالک سبب بی

یی کردبایدش جداز کفش آبله میقدم به راه تجرّد چو آشنا گردد
)330: 1369(کلیم، 

تجرّد بی برگ است و این بی برگی سبب حقارت نیست:
ما دانه را پناهیم، هر چند برگ کاهیمبی برگی تجرّد کس را سبک نسازد

)511(همان: 
شود:اي از اهل تجرّد قسمت او نمیکند که هیچ بهرهشاعر شیطان را همانند رهزنی ترسیم می

رهزن چه درین بادیه از ریگ روان یافت؟برد از اهل تجرّد؟شیطان چه تمتّع 
)304(همان: 

در آیین و کیش تجرّد پیشگان نماز در مکانی که به زیور آراسته شده است، پذیرفته نیست:
به مسجدي که سرانجام بوریا داردبه کیش اهل تجرّد نماز نیست درست

)433(همان: 
دارد:ت که سالک را در سفر پیش روي خویش از هر رهزنی در امان میکاالي تجرّد تنها کاالیی اس

به هر سفر که روي شرمسار رهزن باشبجز متاع تجرّد به بار خویش مبند
)461(همان: 

سراید:و در آفرینش تصویري دیگر می
اب باشخانه چون خالی بود، گو پاسبان در خویـابـد تـجـرّد پیــشـه رابـخـت بـیـداري نمـی

)462(همان: 
تجرید:

آنست که ظاهر او برهنه باشد از اغراض دنیوي و چیزي در ملک وي نباشد؛ و باطن او برهنه باشد از «
اعواض. یعنی بر ترك دنیا از خداوند چیزي طلب نکند و از عرض دنیا چیزي نگیرد و بر ترك آنهم عوض 

را از آن جهت کند که دنیا را چیزي نداند و خود را مشغول به نخواهد، نه در دنیا نه در عقبی. بلکه ترك دنیا 
) 221-220: 1383(سجادي، » امري نکند که عبادت حق را فوت کند.

شمرد:کلیم تجرید را بهترین معجزه براي عیسی برمی
نباشد هیچ معجز بهتر از تجرید عیسی راگذشتن از جهان ناید ز پاي همت هر کس

)217: 1369(کلیم، 
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سراید:داند و میشاعر ضمن تلمیحی زیبا به عروج حضرت عیسی، سوزن را مانعی براي تجرید می
از خار تازه، خار کهن را ز پا کشدسوزن درین ره آفت تجرید سالک است

)417(همان: 
کس را توان کند که هیچدر بیتی دیگر شاعر ضمن تشبیهی دلنشین، تجرید را همچون کالهی رسم می

ك آن نیست:تر
بتخانۀ تعلّق، یک بت شکن نداردترك کاله تجرید، بر هیچ سر نچسبد

)424(همان: 
نیاز است:اي بیمندي از تجرید از هر جامهسالک همچون سوزنی است که به سبب بهره
صد رهش گر جامه پوشانی، دگر عریان شودايهر که چون سوزن ز تجریدش بود سر رشته

)365(همان: 
راه تجرید شرط رسیدن سالکان به سر منزل حق و حقیقت است:

در راه عشق، رهزن من رهبر من استرسدسالک به مقصد از راه تجرید می
)294(همان: 

کند و آن را فصل شکوفایی ارواح در آفرینش مضمونی نغز، کلیم تجرید را همچو فصل خزان ترسیم می
نامد:می

اي کاو برگ کفن نداردخوش وقت مردههار ارواحدر برگ ریز تجرید، باشد ب
)424(همان: 

هاي شاعر است:بی ارجی تجرید از دیگر خیال پردازي
کـنیمچـون ز ننـگ اهـل دنیـا، تـرك دنیـا میترك و تجریدي که ما داریم، بی ارج است حیف

)498(همان: 
جام:

) و در بینش 280: 1383(سجادي، » معرفت است.در اصطالح، دل عارف سالک است که ماالمال از «
کند:سان آیینه است و به روشنگري آن اشارت میعرفانی کلیم، جام می به

ساغر ازان ز کف ننهی، می گسار مناي است جام و تو حیران خویشتنآیینه
)518: 1369کلیم،(

استروشنگرهمینه،آیهمکهمیجامهمچوشودمیمنوردلهاازوافتاد،صافکهدل
)30: همان(

شود،میلبریز از عشق محبوب ازلیولبالبهرگاه جام (دل عارف)کلیم،تصویرهايتداعیشبکۀدر
:نداردصداییواستخاموش
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زنممیکمترشکوهحرفدرد،دل پرباصداداردنمیچندانشد،لبریزچونجام
)490: همان(

نماندصدااوبالبریز،گشتکهجامیپردلبایوستهپخاموش،کلیمباشد
)407: همان(

حیرت:
یعنی سرگردانی و در اصطالح اهل اللّه امریست وارد بر قلوب «وادي ششم سیر و سلوك است و حیرت 

)332: 1382(عطار، » عارفین در موقع تأمل و حضور و تفکر آنها که آنها را از تأمل و تفکر حاجب گردد.
گونه می سراید:خ عطّار در این باره اینشی

کـار دایـم درد و حسـرت آیدتبعد از این وادي حیرت آیدت
هر دمـی اینجـا دریغـی بـاشـدتهر نفس اینجا چو تیغی باشدت
روز و شب باشد، نه شب نه روز همآه بـاشد، درد بـاشد، سـوز هم

)212(همان: 
بب رسیدن عاشقان به مقصد حقیقی است:در شبکۀ تصویرگري کلیم، حیرت س

رسد؟تا نگردد راه گم، کی رهنمایی میرسدعاشق از حیرت درین وادي به جایی می
)378: 1369(کلیم، 

نامد:و در تعبیري دیگر، حیرت را غبار چشم خویش می
بینـمهـاي نهـانـی چهـا نمیز عشـوهاگر چه پردة حیرت غبار چشم من است 

)504: (همان
خلوت:

) و ازین رو 259: 1383(سجادي، » اي است از چند گونه مخالفت با نفس و تحمل ریاضت.مجموعه«
پسندد:شاعر در گوشۀ خلوت خویش هیچگونه آراستگی را نمی

خواهمبه کنج خلوت غم بوریا نمیشکستگان را، پامال ساختن کفر است
)466: 1369(کلیم، 

داند:آنچه غیر معبود اوست را سبب تیرگی خلوت دل میشاعر چشم دوختن به هر
گرچه دایم خانه از روزن پذیرد روشنیخلوت دل بی صفا و تیره شد از راه چشم

)561(همان: 
شمرد که گام نهادن در گلزار را نیز در تعبیري دیگر، شاعر آنچنان خویشتن را وابستۀ کنج خلوت برمی

داند:میهمچون به پاي چوبۀ دار رفتن
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رفتمبه گلزارم کسی بردي، به پاي دار میبه عزلت عادتی دارم که اگر از گوشۀ خلوت
)502(همان: 

خموشی:
هاي اسالمی، سکوت را فوائد و مثوبت بسیار است. یکی از آداب سلوك است. در آداب و سنّت

)338: 1383(سجادي، 
دارد زیرا هرآنچه از آفت به دل سالک در امان میدر باور کلیم، برگزیدن خاموشی، سالک را از آسیب

رسد از سخن گویی است: می
جرس دایـم زبان بـا رهزنـان کـاروان داردخموشی پیشه کن کز نطق آفتهاست سالک را

)344: 1369(کلیم، 
خاموشی و سکوت موجبی براي دستیابی به گوهر مقصود است:

هیچ غواصی نکرد آن کس که پاس دم نداشتچنگآیـد بهاز خمـوشی گـوهـر مقصـود می
)279(همان: 

زاهد:
هاقانوناینازخوداماکردندصادرهامیکدهدربستنوگساريبادهتركدرهاییفرمانصفويپادشاهان

يریاکارفرهنگاشاعۀسببآنانکرداردراختالفوجود. دادندادامهخویشنوشیبادهبهونکردندپیروي
.دادندقرارسرزنشموردراآنانشعر،تازیانۀوسخنخامۀبهاندیشهوخردصاحبانوگردیدجامعهدر

جاهبهنسبتکهاستکسیاصطالح،درواستاعراضوشدنرغبتبیمعنايبه"زهد"ریشۀاززاهد
)79: 1388نیا،صدري. (کندمیتركراآنوتابدبرمیرويدنیاازندارد؛رغبتیدنیامالو

درزاهد. استترشرووعبوسومغرورومتفرعنبین،عیبوگیرخردهفرديمردم،باارتباطدرزاهد
کارانگناهازوداندمیمردمازترمنزّهراخودواستسختگیرومتعصبنظر،تنگمذهبی،واعتقاديمسائل

)84-86: همان. (گیردمیکنارهبدنامانو
ریاکاريکهاستشاعرانیجملهازوي. استآنانریاکاريکلیم،شعردرزاهدانویژگینبارزتری

جماعتاینازتمسخربهگاهوگذاشتهنقدبهراآنانرفتارواعمالوننمودهخوشایندمذاقشدرزاهدان
.کندمییاد

وکردهنکوهشنوشند،میهبادنهاندروورزندمیزهدظاهردروآشکاراکهراریاییزاهدانکلیم
:سرایدمی

شودخونجويکهترسمزاهدانشیرجويآمیختنـدآشکـارزهـدبـهپنهـانبـادة
)395: 1369کلیم،(
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داردشرابداغحسرت،زدلبهزاهدنشـانیاگـرمـیازدامـن،بـهبـودرامـا
)447: همان(

زیباترینبهوبودهخوددیاردرریاکاريرواجوهامیکدهدرشدنبستهشاهدروزگاريحافظ،
وپرداختهدارد،تفاوتخلوتوآشکاردرکارهایشانکهریاکاريزاهداننکوهشبهطنزقالبدروشکل

:فرمایدمی
کنندمیدیگرکارآنروندمیخلوتبهچونکنندمیمنبرومحرابدرجلوهکاینواعظان

)132: 1370حافظ،(
ساختنباده،ازراشهرزاهدانوشیخاستفادةدلیلطنز،چاشنیباورندانهبیتیدرحافظسانبهنیزکلیم

وهستنددینمشکالتدرمانفکربههاآنزیراکند،میبیانتسبیحخاكومیآمیختنازحاصلگلی
:یندنماترمیمرادیندرشدهایجادفراوانهايرخنهگل،اینباخواهندمی

کندمیدینرخنۀعالجبادا،فرصتشساختهگلراسبحهخاكبادهازشهرشیخ
)341: 1369کلیم،(

"تر"آنچنانرازاهداندامن،"تر"واژةباشاعرانهبازيباوریشخندمفهومبردارندةدربیتیدرشاعر

سبزهآتشمیانازدود،جايبهاهآندامنرطوبتوترياثردرکند،برخورداخگربااگرکهداندمی
:رویدمی

سرزنددمهمانآتشازدودجايسبزهزنداخگربرچودامنتردامنیاززاهد
)362: همان(

خرجوبفروشندراهایشانکتاباگرحتّیوبرندنمیايبهرهدرسمجلسازنادانشاگرداناینگاهو
:استشایستهونداردایراديکنندباده

خریدهبادهوشهرشیخاگردادهکتاببودبجانیافت،کیفیتیچوبحثودرسز
)544: همان(

:اندبهرهبینیزدانشازبلکهعمل،ازتنهانهکههستندکودنیشاگردانآموختن،مکتبدرریاکار،زاهدان
کندهواکسبهمهارخواهد،استاداستکودنتعلیممکتببهبسززاهد

)438: مانه(
تمام،تزویرباوزدهراتقوامسندبرزدنتکیهقیدریاکارشیخامااستبندگیوعبادتشبآدینه،شب

:جویدمیرامیخانهراه
آیدبازاررهازورودپنهانشیخشهرمیخانۀدریوزةبهآدینهشب

)366: همان(
:کندمیخلقشاعرانهتصویرهايگونهبدینوکردهمتّصفریاکاريصفتبهرازاهدانشاعر
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استنکردهدنیابهتکیهکهگمانداردشیدعصايازدستبرنداشتهکهزاهد
)307: همان(

زنممیساغرکهبدنامممیخانهدرینمنزندمیرهحرمدرزاهدشید،لباسدر
)490: همان(

:خیزدبرمیخودنماییبهکهاستايریا پیشهزاهد
خودنمایی؟امیدبهکوران،شهربهرويچهزاهدمکوشریابهعامه،قبولپیز

)547: همان(
ریاییرويآینه پاك،ظاهرزونمـاییصبحشبتیرهبودکهزاهد

دعاییبهرازدامنشهمهگیرندگلترشدامانزگردشودکهآنبا
جاییبهراههمهجادبردکهمشکلاوستراهنمـااگـرزهـدبـادیۀدر

)95: همان(
دیگرانازوداندمیدیگرانازترپاكوبرترراخودويحال،اینباواستزاهدپرهیزنتیجۀآلودگی

:کندمیبدگویی
رابرچیدهدامنتعلّقپر خارکردهآلودگیجزنیستزاهدپرهیزحاصل

)325: همان(
کرددامنترمنعیبکهخشکهدزاندیدخوابمرادامانپاکیاشدیده

)410: همان(
:کنندمیخویشاهدافآویزدستنیزراسبحهدارندکهحرصیوآزسبببهریا پیشهزاهدان

کردآویزدستشید،بهرتخمهمراسبحهکردتیزراطمعدندانمسواك،ازشیخ
)356: همان(

زلف/ طرّه:
امکانی از کلیات و جزویات و معقوالت و محسوسات و ارواح و در اصطالح صوفیه کنایه از مرتبۀ «

(سجادي، » اجسام و جواهر و اعراض است. در اصطالحات صوفیه آمده که زلف کنایه از ظلمت کفر است.
1383 :443(

باید از مالزمات معشوق مجازي دانست و یا از مالزمات معشوق حقیقی. اما «زلف را در معناي مجازي 
وجود و جوهر یک نوع عشق بیشتر وجود ندارد و آن عشق حقیقی است و عشق مجازي نیز از چون از نظر 

توان تمامی ویژگیها و صفات عشق مجازي را در عشق حقیقی نیز سنخ عشق حقیقی است؛ به همین دلیل می
)154: 1383(قلیزاده، » یافت.
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کند که زنجیر و سلسله را تداعی میبلندي، پیچ وتاب و درهم ریختگی تارهاي مو در خیال شاعر دام و«
) و از رهگذر این تداعی، زنجیر زلف، عاقالن را 568: 1372(متحدین، » آید.هاي عشّاق بدان گرفتار میجان

آموزد:گرفتار خویش کرده و به آنها آداب می
هـا آداب راگـیـرنـد از دیـوانـهیـاد مـیعاقالن را با خم زنجیر زلفت هم سري است

)240: 1369(کلیم، 
سیاهی زلف گاه به مانند کافرستان است:

چو روشنایی ایمان به کافرستان استهاي زلف سیاهفروغ عارضت از حلقه
)286(همان: 

برد:زلف، دین آدمی را به یغما می
گیردزین میان، عاشق دلخسته که را میطرّه در غارت دین و مژه در دزدي دل

)361(همان: 
هاي تفرقه و پریشانی اراده شده است:بینش عرفانی حافظ از زلف، مرتبهدر

مگو که خاطر عشاق گو پریشان باششکنج زلف پریشان به دست باد مده
)182: 1370(حافظ، 

شوند:نامد که بسیاري گرفتار آن میالغیب زلف را دام بال میلسان
کیست که دامی ز بال نیستدر رهگذرکس نیست که افتادة آن زلف دوتا نیست

)46(همان: 
گذارد:اي براي انسان باقی نمیزلف آدمی را اسیر خویش کرده و هیچگونه راه چاره

گر از چارسو ببستراه هزار چارهزلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
)21(همان: 

و در تعبیري دیگر:
در حلقۀ جیم افتادستنقطۀ دوده کهدر خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست

)25(همان: 
ساقی:

در ادبیات عرفانی بر معانی متعدد اطالق شده است: گاه کنایه از فیاض مطلق است و گاه بر ساقی کوثر «
)452: 1383(سجادي، » اند.اطالق شده؛ و به استعاره از آن مرشد کامل نیز اراده کرده

یندة هر کاري است و فریادرس سالکان راه حق است و در شبکۀ خیال آفرینی عرفانی کلیم، ساقی گشا
شود:کند، چنانچه در تعبیرهاي زیر دیده میاي حال آدمی را خوب میوي به جرعه

به یک ناخن، گره نتوان ز کار عیش واکردنز ماه عید بی ابروي ساقی کار نگشاید
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)524: 1369(کلیم، 
گیرد!رعشه کسی دست ما نمیکه غیر درین خمار به فریاد ما رس اي ساقی

)435(همان: 
ساقی از یک جرعه ما را رنگ بر سیما ببندپردرنگ ما چون مرغ وحشی زود از رو می

)326(همان: 
شاهد:

گویند. گاه مراد از شاهد، معشوق است؛ "شاهد"حاضر، گواه، مشاهده کننده. نیز حق را به اعتبار ظهور، «
)496: 1383(سجادي، » در دل انسان حاضر است و آدمی همواره به یاد اوست.و گاه چیزي را گویند که
توان شاهد مقصود را در بر کشید که ذهن آدمی از هرچه غیر اوست تهی باشد:در باور کلیم آنگاه می

چـون توانـم شـاهد مقصـود را در بـر کشیـد؟من که یک دستم به جیب و دست دیگر بر سر است
)359: 1369(کلیم، 

داند:وي طلبیدن شاهد مقصود را شرط می
هر قدم در ره او رو به قفا باید کردطلب شاهد مقصود ز هر سو شرط است

)398(همان: 
کلیم در پی دستیابی به شاهد معنی، خویش را همچون دوات دانسته که چشم حیرت او هماره رو به عالم 

علّیین است:
به راه عالم باالست چشم حیرت منو دواتز شوق شاهد معنی، همیشه همچ

)528(همان: 
شوق:

مراد از شوق همان داعیۀ لقاي محبوب است «در نزد عارفان، میل مفرط را گویند. عزّالدین کاشی گوید: 
)512: 1383(سجادي، » در باطن محب، و وجود آن الزم صدق محبت است.
دهد:رهبري است که رهرو راه حق را به جلو سوق میدر شبکۀ تداعی تصویرهاي کلیم، شوق راهنما و

رودهر که سیالبش برد، بیخود به منزل میخواهم کلیمبرد، رهبر نمیجذب شوقم می
)329: 1369(کلیم، 

دهدکس سیل را سراغ بیابان نمیبا رهنما چه کار، اگر شوق کامل است
)385(همان: 

صبا:
» ق روحانیت آید. نیز آنچه را که باعث بر خیر باشد، صبا گویند.نفحات رحمانی که از جهت مشر«

: استرسانیتحفهوبريپیغامرمزکلیمشعر) و در520: 1383(سجادي، 



7701 هامجموعه مقاله

برپریشانزلفآنبه،پیغامماستاینصبااحوالمآشفتهوخاطرو پریشانروزسیه
)452: 1369کلیم،(

: و
برسانپریشانزلفآنبهتحفهايشانهبرسانانجانبهچاكصددلاینصبااي

)521: همان(
بهايتحفهگاهوبردمیمعشوقبهعاشقازپیغامیگاهکهکشدمیتصویربهپیکیسانبهراصباشاعر

.سپاردمیجانانشبهراعاشقچاكچاكدلگاهورساندمییاريدست
سان کلیم بوده است:هاي وي بهزاویۀ دید حافظ به موتیف صبا و تصویرگري

اي از گیسوي معنبر دوستبیار نفخهصبا اگر گذري افتدت به کشور دوست
)41: 1370(حافظ، 

بوسه زن بر خاك آن وادي و مشکین کن نفساي صبا گر بگذري بر ساحل رود ارس
)178(همان: 

صبر:
ترك شکایت از سختی بال نزد غیر خدا در اصطالح،«در لغت به معناي شکیبایی و بردباري است و 

)521: 1383(سجادي، » است.
سراید:شاعر شکیبایی در کارها را نادرست برشمرده و می

به من که دشمن غالب شد، از تحمل شدغلط بود که کند صبر، کارها به مراد
)397: 1369(کلیم، 

کشد:یسان عمر از دست رفته، نایافته به تصویر مکلیم صبر را به
باید دگر پیدا شودچون ز کس گم شد، نمیصبر را خاصیت عمرست گویی، کاین متاع

)373(همان: 
وفایی بیش نیست:صبر در راه رسیدن به خوف و رجا، بی

وفا را دیده استشوق پا برجا و صبر بیدل رفیقان ره خوف و رجا را دیده است
)246(همان: 

عشق:
شوق مفرط و میل شدید به چیزي. عشق آتشی است که در قلب واقع «است. عشق وادي دوم سلوك 

شود و محبوب را بسوزد. عشق دریاي بال  و جنون الهی و قیام قلب است با معشوق بالواسطه. عشق 
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مهمترین رکن طریقت است و این مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترقی و تکامل راپیموده است درك 
)580: 1383ي، (سجاد» کند.می

فرماید:مولوي  دربارة عشق می
عشق ساید کوه را مانند ریگعشق جوشد بحر را مانند دیگ

عشق لرزاند زمین را از گزافعشق بشکافد فلک را صد شکاف
کی وجودي دادمی افالك راگـر نبودي بحـر عشـق  پـاك را

)824: 1372(مولوي، 
عاشق است و آتش عشق موجب فروغ دل عاشق:در باور کلیم، نور عشق سبب تجلّی
شودبی آفتاب، ذره هویدا نمیعاشق به نور عشق کند جلوة ظهور

)450: 1369(کلیم، 
دهدشیشه را گر آبرویی هست، صهبا میدل اگر دارد فروغی، ز آتش عشق است و بس

)349(همان: 
ت بسیار است:راه عشق، راهی پر فراز و نشیب است که آکنده از خطرا

یک سرابم پیش ره نامد که طوفانی نداشتبارد بال در راه عشقاز در و دیوار می
)290(همان: 

بلعد:و گاه راه پر خطر عشق همچون ماري است که کاروان رهروان راه حق را می
که جاده مار شود، راه کاروان ندهدز راه پر خطر عشق هیچ نیست عجب

)376(همان: 
ران تکّه شدن دل، آغاز داستان عشق است:هزا

این خود ز قصۀ عشق، آغاز داستان استدل شد هزار پاره، ناله هزار دستان
)257(همان: 

دارد:و در تعبیري دیگر، با سر به پیش رفتن در راه  پر خطر عشق، رهرو را از آسیب در امان می
خطر استچون سرت پاي شود، بیبیم سر باشد اگر در ره عشق

)255(همان: 
عشق دارالشّفا و سبک روح است:

آن شفایابد که کار درد از دارو گرفتخسته بسیار است در دارالشّفاي عشق، لیک
)304(همان: 

آشناي آتش او، پنبۀ منصور بودآید، سبکروح است عشقبا گرانان در نمی
)375(همان: 
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ست:عشق در عین خاکساري، بسیار خونریز ا
یک حقیقت بین که گاهی گرد و گاهی لشکر با وجود خاکسـاري سخت خـونریز است عشق

است
)73(همان: 

برد:خواند که نغمۀ وي راهی به جایی میخواجه حافظ شیرازي عشق را مطربی می
نقش هر نغمه که زد راه بجائی داردمطرب عشق عجب ساز و نوائی دارد

)82: 1370(حافظ، 
جوید که از جان خویش ور حافظ آستان عشق بسیار باالتر از عقل است و تنها کسی بدان راه میدر با

بگذرد:
کسی آن آستان بوسد که جان در آستین داردحریم عشق را درگه بسی باالتر از عقل است

)80(همان: 
عقل:
) و در دیوان 585: 1383ي، (سجاد» به نزد عارفان چیزي است که بدان وسیله خدا را عبادت کنند.«عقل 

کلیم، عقل در برابر عشق ایستاده و عصاي عقل در راه عشق همچون پاي چوبین است که ره به جایی 
برد:نمی

کندطی دشت آتشین با پاي چوبین میرود در راه عشقبا عصاي عقل، هر کس می
)341: 1369(کلیم، 

گیرد:اي نمییجهعقل پند گویی است که در اصالح نفس دیوانه، نت
آیدکه پند گوي با دیوانه بر نمیهمیشه عقل در اصالح نفس عاجز بود

)433(همان: 
سان راهزنی است که دیوانگی بر او برتري دارد:عقل به

گم شدن بهتر از آن ره که در آن راهزن استکنداز جنونم به سوي عقل داللت می
)319(همان: 

گر شده و به گفتۀ او جنگ و جدال میان آن دو که همچون در شعر کلیم جلوهتقابل میان عقل و عشق 
جنگ میان همسران است، هیچگاه پایان یافتنی نیست:

بی میانجی چون جدال و جنگ زن با شوهر استهیچ کوتاهی ندارد این نزاع نفس و عقل
)78(همان: 

عنقا:
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پرهاییبادرازگردنبودهمرغیعنقااندبودهدمعتقکهسبببدانگویند؛عنقاعربیدرراسیمرغ
)505: 1352ثروتیان،. (استداشتهمسکنبلندبسیارکوهیقلۀبررساصحابسرزمیندرکهرنگارنگ

موجودونامعلومحقیقتنشانۀهااسطورهدر. نیستمیاندراوازنامیجزکهاستايپرندهنامعنقا«
مثلعنقابهراآنکنندپیدادستناممکنوناشدنیآرزويبهبخواهندهرگاهواستالهویهمجهولوناپیدا

)157: 1369دهباشی،.» (زنندمی
در«و) 216: 1385نیري،.» (استزردشتیمنابعاند،دادهگزارشسیمرغازکهموجودمنابعترینکهن«
نیروياو،عظمتوقدرتازوشودمیبردهنامباشکوهطرزيبهايافسانهمرغایناززردشتپاكکیش
ادبیاتدر«؛)156: 1345نوزاد،.» (گیردمیقرارستایشمورداستهمتابیآفرینندةکهیزدانیالعادهفوق

ده.» (استداشتهانسانیايجثّهگویاکهبالفراخواندامدرشتنیرومند،استايپرندهسیمرغمزدیسنا،
)98: 1380بزرگی،

آثارواوستادرآنچهاز. رسدمیاسالمازپیشبهایرانیفرهنگدراساطیريمرغاینحضورسابقۀ«
بالفراخاستمرغیمرغ،اینکهدریافتتوانمیآید،برمیاسالمازپیشفرهنگازکلیطوربهیاپهلوي

کهاستشدهاشارهوستاادر. داردآشیاناستبخشدرمانوگیاهانهمۀتخمۀدربردارندةکهدرختیبرکه
)463: 1369پورنامداریان،.» (داردقرارفراخکرتدریايیا"وئورکش"دریايدردرختاین

عنقا در ادب عرفانی بسیار به کار رفته است. انسان کامل را عنقا گویند که یافت ناشدنی است. اشاره به «
)600: 1383(سجادي، » بی نشانی صرف نیز هست.

راباریتعالیذاتسیمرغازالطیر،منطقدرنیشابوريعطار«کهاستآنآیدبرمیعرفانیمتونازآنچه
نشانراوحدتدرکثرتوکثرت،دروحدترسند،می"سیمرغ"به"مرغسی"سرانجاماینکهوکردهاراده
وپربیبپردوجنبشبیکندپرواز"کهداده،دستبهاوازسهرورديالدینشهابکهتصویري. استداده

"....فارغهمهازاوومشغولندبدوهمه. بیرنگخوداوواوستازهانقشهمۀواماکنقطعبیشودنزدیک

و"باالعالم"نمایندةرااونیزموالنا. استدانسته"حقجلوة"حددرچیزيراسیمرغکهاستاینمبین
مثالآنبودنناپیدادلیلبهکهاست،شناخته"کاملنانسا"وروحپروازهايترینعالیمظهرو"خدامرغ"
کهاستیافتهکمالینقطۀرااوتبریزي،شمسمولوي،مرشدباالخره. بودتواندنیز"کمالآیینۀ"و"تجرّد"

)24: 1382فربود،.» (شوندمیخرسند"قاف"دیداربهوروندمیاوسويبهمرغاندیگر
شدهتفویضمقربفرشتگانازجبرئیلبهاسالمیفرهنگدرسیمرغ،لیتهايقابوصفتهاتمامتقریباً«
بهجبرئیلوسیمرغماديتجسمیاظاهريصورت. استجمعجبرئیلوجوددرگفتتوانمییااست

)468-469: 1369پورنامداریان،.» (داردشباهتیکدیگر
شه نشینان را از قاف تا قاف (عالمگیر) کند و شهرت گوالغیب به انزواي عنقا اشارت میخواجه لسان

داند:می
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ببـر ز خلـق و چـو عنقـا قیـاس کـار 
بگیـر

1370که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قافست(حافظ، 
:30(

حافظ بر این باور است که عنقا شکار شدنی نیست و دام نهادن براي شکار او بیهوده است:
)5(همان: همیشه باد بدست است دام راکان جا عنقا شکار کس نشود دام باز چین

نامد که ذات او ناپیداست:اي نامبردار میموالنا عنقا را پرنده
: 1372همچو عنقا نام فاش و ذات نی(مولوي، غیر تشویش و غم و طامات نی

974(
:هاي عرفانی کلیم استیافتن عنقا از مضمون آفرینیجهانکارازآگاهیوبودندنیاتارك

: 1369کلیم، (یافتجهانکارازخبرحقیقتبهعنقااستجهانشناساينهدنیاتاركهر
305(

در شبکۀ تصویرگري کلیم، عنقا کسی است که پناه وي از آدمیان پیرامونش است:
)241کزو نشان طلبم آشیان عنقا را(همان: دلم گرفت ازین خلق، خضر راهی کو؟

غیرت:
مشارکت است با غیر و چون ]کراهیت[غیرت «ست. (معین: ذیل غیرت) و در لغت به معنی رشک بردن ا

خداي را، عزّ و عال، به غیرتی، وصف کنی معنی آن بود که مشارکت غیر با او رضا ندهد در آنچه حقّ اوست 
)459: 1388(قشیري، » از اطاعت بنده.

بوب، یا نسبت مشارکتش با او، یا غیرت ، حمیت است بر قطع تعلّق محبوب از غیر؛ یا تعلّق غیر از مح
)165: 1309سبب اطّالعش بر او. (آملی، 

در باور عرفانی کلیم، غیرت از بین برندة بی نوایی سالک راه حق است:
: 1369غیرت چو کامل افتد، کس بی نوا نماند(کلیم، اکسیر سیر چشمی، خاك سیه کند زر

406(
دهد:خویش به جلو سوق میغیرت به مانند راهبري، آدمی را بیخود از 

خوش آن غیرت که بی خود جانب دلدار 
رفتممی

رفتم(همان: رفتم، به کوي یار میدمی کز خویش می
502(

فقر:
مقام فقر عبارت است از عدم تملک اسباب «فقر در لغت به معناي نداري است و از مقامات عارفان. 

)623: 1383(سجادي، » نرسد، اال بعد از عبور بر مقام زهد.
مر فقر را مرتبتی و درجتی بزرگ داده است و فقر را بدان مخصوص گردانیده تا به -تعالی-خداوند «

)30: 1389(هجویري، » اند و بکلّیت به مسبب رجوع کرده.ترك اسباب ظاهري و باطنی گفته
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داند:کلیم، فقر را وارستگی از هر نیکویی و پلیدي می
: 1369نه که سر بار شود فکر کاله نمدي(کلیم، به هر نیک و بديفقر، وارستگی است از غم

547(
توان روي جان دید:فقر از بین برندة غبار است و به وسیلۀ آن می

)532توان در آینۀ جسم، روي جان دیدن(همان: غبار جامه گر از تن رود به صیقل فقر
سراید:داند و میمتین میالدر مضمون آفرینی نغز و بکر، کلیم، فقر را رشتۀ حبل

)226المتین را(همان: مالئک رشتۀ حبلز موي پوست  تخت فقر تابند
داند:شاعر، فقر را الزمۀ کاشانۀ روشندالن می

)404هیچ ویرانه ندیدیم که پر نور نبود(همان: فقر و روشندلی آیینۀ رخسار همند
ند:گرداخواهد، نصیب او میفقر هر آنچه را که آدمی می

که ز یک در دهدت آنچه ز صد در ندهند(همان: حاجت از فقر طلب، روي طلب گر داري
345(

فقر موجبی براي خوشدلی در عین تهیدستی است:
خواهم(همان: که پیر گشتم و در کف عصا نمیچنان ز دست تهی خوشدلم به همت فقر

466(
دارد و آن را سببی براي بلندمرتبگی ی ارزانی میشمرد که بزرگواري را به آدمحافظ، فقر را دولتی برمی

نامد:می
کاین کرامت سبب حشمت و تمکین منست(حافظ، دولت فقر خدایا به من ارزانی دار

1370 :36(
داند:الغیب غبار فقر را به از پیشۀ کیمیاگري میلسان

)301کاین خاك بهتر از عمل کیمیاگري(همان:حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوي
می/ شراب/ باده:

(سجادي، » غلبۀ عشق را گویند. و نیز به معنی ذوقی بود که از دل سالک برآید و او را خوشوقت گرداند.«
1383 :751(

فروغ و روشنایی چشم به سبب پرتو می است:
که چون حباب قدح، روشن از شراب شود(کلیم، ام، مرا چشمی استفروغ دیده ز می جسته

1369 :391(
آورد:بادة عشق آدمی را از خود بی خود کرده و او را به رقص در می

چـون حبـاب از فرق دستـار تعیـّن واکـنم(همان: سان رقص از همه اعضا کنمباده کو، تا موج
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506(
داند:شاعر باده را موجبی براي صاف شدن آینۀ طبع می

)403نگ نگیرد(همان: بگذار که زاهد می گلراز باده کلیم آینۀ طبع شود صاف
سان کلید، گشایندة هر بستگی است:موج می به

پیر مغان گشاید، هر در که آسمان بست(همان: اش کلید استهر بستگی که باشد، موج می
258(

آورد:اي شراب، سالک از جهان گسسته را به صید طبع در میدر مضمون عرفانی دلکش، قطره
)225آرد به دام طبع ز عالم رمیده را(همان: ابجایی که کار دانه کند قطرة شر

بادة عشق از بین برندة غم است:
بـادة تـنـدي که بـگـدازد غـم بـالـیـده را(همان: کاهد مرا، ساقی بدهکوه محنت سخت می

235(
همت:

بجمیع ارادة قوي، کمال مطلوب و توجه قلب و قصد اوست«همت در لغت معانی متفاوتی دارد از جمله: 
(معین: ذیل همت) و گویند همت » قواي روحانیه بجانب حق براي حصول کمال خود یا براي دیگري.

)800: 1383(سجادي، » خالیق همه باید به سوي خدا باشد.
شود تا جهان فرودین و نه فلک به چشم شاعر و رهروان حقیقی راه اي اندك از همت سبب میبهره

حقیقت نیاید:
در نیاید هیچ گه دنیا به چشم تنگ منايفطرتی دارم ز همت گوشهبا همه کم 

)516: 1369(کلیم، 
هر که کام از آسمان جوید، گداي خرمن استنه فلک در پیش چشم اهل همت خرمنی است

)264(همان: 
شود:کشد که باعث قطع پیوند از دو جهان میسان تیغی دو دم به تصویر میکلیم همت را به

که تیغ همت مردان این میدان دو دم داردز دنیا چون بریدي، قطع کن پیوند عقبی هم
)387(همان: 

توان با بهره بردن از همت بدست آورد:اي را میدر شبکۀ تصویرگري عرفانی کلیم، هر گونه خواسته
نیستدست کوته سهل باشد، همت ار کوتاه توان تسخیر کردهر مرادي را به همت می

)272(همان: 
نتیجه
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بینی،باریکوکردهپافشاريسخنشیواییوایجازبرکهاستصفويعصرنامیشاعرکلیم
باوي. استگنجاندهخویششعردرهاموتیفگرفتنخدمتبهبانیزراآفرینیمضمونوتصویرپردازي

صائبمعجزنگار،شاعرحریمبهرااوهککردهترسیمراتصویرهاییخویش،اطرافهايپدیدهبهنونگرشی
.استساختهنزدیکتبریزي،

آشکارا دیدهآدمیهايرگدرخونسانبهرسد،میتبلوربهاوخیالنیرويباکهکلیماشعاردرمضمون
وهامضموناینوانجامدمیبدیلبیونابهاییمضمونخلقبهويتصویرگريوتخیلو نیرويشودمی

.سازندمیاستواررااوادبیزندگیجاودانگیهانديبخیال
باوساختهبعديچندشاعريويازکهشاعرانههايپردازيمضمونودورنگردیديافقباکلیم

همبهرااشعارشپود بسیاري ازوتاربوده،ويبینش عرفانیبیانگرکهعرفانیهايموتیفازگیريبهره
پیرامونتداعیوتصویرگسترشبههاآنرهگذرازکهاندکلیمشعرهايلیسوگهاموتیف. استتنیده
.پردازدمی... هاي عرفانی همچون استغنا، تجرید، زلف، عشق، جام، زاهد، غیرت، فقر، می، همت ومایهدرون

مفاهیم عرفانی کلیم در تمام دیوان وي مشهود است. او بیشتر مضامین عرفانی را در اشعار خویش
ها به دست هاي عرفانی وي اندك بوده و مضامینی چون برآورده شدن خواستهگنجانده است اما موتیف

هاي بکر وي است. همت، پندگویی عقل، وارستگی به سبب فقر، بهار ارواح بودن تجرید و ... از خیال آفرینی
برابريحافظومولوير،عطاچونواالمقامیسرایانسخنشعربااوهايپردازيمضمونازبسیاري

تري در آید، گاه اشعار حافظ دربردارندة مفهوم و مضمون عرفانی ژرفآنچنان که از این پژوهش برمی.کندمی
هاي عرفانی کلیم در توان بدین نتیجه رسید که تصویرگريتر میبرابر اشعار کلیم است اما با نگاهی عمیق
چون حافظ ساخته است.قالب موتیف وي را سرآمد شاعران بزرگی 
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اي در زبان فارسی بررسی آکوستیکی فرایند واجی هماهنگی واکه
1سادات میرسعیديدکتر عاطفه

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خوراسگان (اصفهان)
چکیده 

مورد تجزیه 3نظر آکوستیکیزبانان از نقطهدر گفتار فارسی2ايواکهدر مقالۀ حاضر فرایند واجی هماهنگی
، سازة 5صوت، دیرش4قرار گرفته است. براین مبنا، تحلیل اکوستیکی دررابطه با متغیرهاي شدتو تحلیل

آواهاي همجواري صورت گرفت که در آنها فرایند هماهنگی (F3)8، و سازة سوم(F2)7، سازة دوم(F1)6اول
گفتۀ ضبط شده تجزیه و تحلیل آکوستیکی شد. این بررسی در 5گردد. بدین منظور، تعداد اي اعمال میهواک

شناختی هر یک از آواهاي مورد نظر در بافت غیرهمگون در مواضع هاي صوتابتدا شامل تحلیل ویژگی
هاي د نظر با ویژگیآمده آواهاي موردستهاي بهاست و سپس ویژگی11و پایانی10، میان دو واکه9آغازین
ها در این مقاله نشان شناختی همان آواها در بافت همگونی مقایسه شده است. نتایج تجزیه و تحلیلصوت

اي در فارسی محاوره نوعی همگونی آکوستیکی یا دهد که در زیربناي فرایند واجی هماهنگی واکهمی
، و سوم وجود دارد. شناختی در متغیرهاي فیزیکی شدت، دیرش، سازة اول، دومصوت

12نگاشت صوتیاي، شدت صوت، دیرش، سازة اول، سازة دوم، سازة سوم، طیفهماهنگی واکهها:کلیدواژه

مقدمه -1
ترین فرایند واجی در زبان یعنی فرایند اي یا همگونی واکه با واکه یکی از انواع رایجهماهنگی واکه

شوند ( جاور تا حدي به هم شبیه یا یکسان میهمگونی است که در نتیجۀ عملکرد آن آواهاي م
- 17،138:1983راچ-16،207:1981الینز-15،113:2000لدفوگد-14،81:2002گاسمن-13،228:2005اُدن

، یک 1دلیل شرایط آوایی). به بیانی دیگر، هنگام اعمال این فرایند واجی، به19،140:2005و میدمنت18اشبی
شود. اي دیگر تبدیل مییی به واکهواکه تحت تاثیر واکۀ دیگر در محیط آوا

1 . atefemirsaeedi@gmail.com
2. vowel harmony
3 . acoustic
4. intensity
5. duration
6. first formant
7. second formant
8. third formant
9. initial position
10. intervocalic
11. final position
12. spectrogram
13- Odden
14- Gussman
15- Ladefoged
16- Lyons
17- Roach
18- Ashby
1- Maidment
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شود؛ این فرایند همچنین از تقسیم می3و پسرو2فرایند همگونی ازنظر جهت به دو نوع همگونی پیشرو
باشد و بر مبناي فاصله به دو نوع همگونی می5و ناقص4منظر درجۀ شباهت شامل دو نوع همگونی کامل

باشد.  اي از نوع پسرو، کامل و بافاصله میمقاله هماهنگی واکهگردد. در اینتقسیم می7و نزدیک6بافاصله
هاي مختلف زبانشناسانی که به بررسی آکوستیکی انواع مختلف فرایند واجی همگونی در زبان

اند؛ به عنوان اند، مبناي آکوستیکی فرایندهاي مذکور را متغیرهاي آکوستیکی کمابیش متفاوت دانستهپرداخته
» هابررسی آکوستیکی تداخل حرکتی اندام تولید در توالی همخوان«) در مقالۀ خود با عنوان 1994ا (مثال، زیگ

اي با همخوان لبی را بررسی کرده به این نتیجه رسیده هاي آکوستیکی همگونی همخوان انسدادي تیغهویژگی
ییرات به صورت یک پیوستار و گردد و این تغمیFΔاست که اعمال فرایند همگونی باعث ایجاد تغییراتی در 

اي با همخوان ) در رابطه با همگونی همخوان تیغه1995(8متفاوت از هم هستند. همچنین مانوئل و استیونس
کنند. سازة دوم را به مثابه مبناي آکوستیکی در زیربناي این فرایند همگونی معرفی می9لبی، عامل گذر

باشد، عوامل فیزیکی موثر در فرایند همگونی از چه نوعی میبنابراین شاید بتوان گفت بر این اساس که
که فرایند واجی همگونی ازمنظر خصوصیات تواند متفاوت باشد. از آنجاییتوجیه آکوستیکی آن می

هاي مربوط ها و مقالههاي اساسی و عمدة بسیاري را در کتابشناختی، مطالعات و بررسیاکوستیکی یا صوت
)، 1992)، استیونس و همکاران (1984(10شناسی به خود اختصاص داده است (لسبه آواشناسی و واج

)، 1994(16)، هاردکسل1999(15)، تانلی1986(14و لوکال13)، کلی2007و 2002(12)، یانسن2002(11مایرس
) )، مطالعۀ این فرایند در زبان 1995واستیونس (19)، و مانوئل1992(18)، زیگا2005)، هان (2007(17شاستد

نظر آکوستیکی حائز اهمیت است.ارسی از نقطهف
پیشینه و تاریخچۀ موضوع تحقیق-2

2- phonetic conditioning
3- progressive
4- regressive
5- total
6- partial
25- distant
26- contiguous
27- Stevens
28- transition
29- Lass
30- Myers
31- Jansen
32- Kelly
33- Local
34- Tunley
35- Hardcastle
36- Shosted
37- Zsiga
38- Manuel
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اي در زبان هاي آکوستیکی هماهنگی واکهجنبه«) در مقالۀ خود تحت عنوان 2008(2و فگیال1نگوین
اي از نوع همگونی پسرو در دو گویشهاي آکوستیکی فرایند واجی هماهنگی واکهبه بررسی ویژگی» فرانسه

زبانمند بیان 6واژة دوهجایی است که توسط 107اند. تحقیق آنها شامل تجزیه و تحلیل زبان فرانسه پرداخته
اي در زبان فرانسه تفاوت در ارتفاع دهد که هماهنگی واکهشده است. نتایج بررسی آنها این امر را نشان می

شود.و پسین موجب میزبان و به دنبال آن جابجایی جایگاه زبان را در مواضع پیشین 
اي در زبان فارسی بررسی کاهش واکه«اي با عنوان ) در مقاله1389خان (جنتجن و بیسنگشیخ
) بررسی 2005(4) و هریس2000(3اي آوایی را با توجه به نظریات کراسوایتکاهش واکه» ايمحاوره

براي 5ول، دوم، سوم و مرکز ثقل طیفیهاي ااند. بدان صورت که میانگین بسامدهاي سازهآزمایشگاهی کرده
را که از دادگان مکالمۀ » جهان«و » اصفهان«، »چهار«، »لحاظ«هاي یافته در دادهکاهش/a/هجاهاي داراي واکۀ 

، lɑگفتار اظهاري هجاهاي (CVاند با میانگین همین پارامترها در هجاهاي تلفنی فارسی بزرگ انتخاب شده
ʧɑ ،fɑ،dƷɑاند. آنها براین اساس، فاصلۀ اقلیدسی دست آمده، مقایسه کردهتلفنی فارسی دات به) که از دادگان

ها در ها در هجاهاي گفتار اظهاري و فاصلۀ اقلیدسی سازههاي مذکور از سازهها در واکۀ آغازین واژهسازه
اند که در زبان جه رسیدهرا محاسبه کرده به این نتی/ə/هاي واکۀ مرکزي هاي مذکور از سازهواکۀ آغازین واژه

ویژه هاي ناپایدار بهکه واکهیابند، درحالیهاي پایدار در هجاي بدون تکیه تغییر چندانی نمیفارسی واکه
یابند؛ هاي پایدار گرایش میدر چنین هجاهایی به نسبت بسیار زیادي به یکدیگر و به واکه/a/و /e/هاي واکه
کند. این مقاله با نظرافکندن به تحقیقات تبعیت می6از یک رویکرد تلفیقیاي در فارسیرو کاهش واکهازاین

اي مورد بررسی و ها را از حیث هماهنگی واکهتحقیقات و مطالعات در دسترس که از منظر آکوستیکی زبان
اند، به تحلیل آکوستیکی این فرایند واجی در زبان فارسی پرداخته است.تجزیه و تحلیل قرار داده

ا   هفرضیه-3
پردازد:این مقاله به بررسی سه فرضیۀ زیر می

اي در فارسی محاوره نوعی همگونی آکوستیکی وجود دارد.) در زیربناي فرایند واجی هماهنگی واکه1
هاي مختلف متفاوت اي در افراد و واژه) متغیرهاي آکوستیکی همگون شده در فرایند هماهنگی واکه2
است.
اي در فارسی و متغیرهاي سن و جنسیت ارتباط تیکی فرایند هماهنگی واکههاي آکوس) میان همبسته3

معناداري وجود دارد.

1 - N.Nguyen
2 - Z.Fagyal
3 - C. Crosswhite
4 - J. Harris
5 - center of gravity
6 - hybrid
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روش تحقیق-4
پردازد یک پژوهش اي میپژوهش حاضر از این جهت که به توصیف آکوستیکی فرایند هماهنگی واکه

هاي شود چرا که دادهمیرود؛ همچنین این مقاله نوعی مطالعۀ میدانی محسوبتبیینی به شمار می-توصیفی
زبانان در مقاطع سنی متفاوت و در دو جنس زن و مرد گردآوري تحقیق را ازطریق ضبط صداي فارسی

هاي آزمایشگاه آواشناسی ها از تجهیزات و دستگاهکه براي تجزیه و تحلیل دادهکند و به عالوه ازآنجاییمی
باشد.استفاده شده است، روش تحقیق حاضر آزمایشگاهی می

کنندگانشرکت-4-1
گویشور مونث است که همگی متولد تهران بوده و 5گویشور مذکر و5کنندگان در آزمون شامل شرکت

55تا 42سال و 30تا 15گویند و در دو گروه سنی تنها به زبان فارسی معیار به عنوان زبان اول سخن می
زیه و تحلیل آکوستیکی این تحقیق مورد توجه نبوده است، در تج» سواد«سال قرار دارند. از آنجایی که متغیر 

کنندگان در آزمون از نظر تحصیالت در سطوح مختلفی قرار دارند. الزم به ذکر است که هیچ یک لذا شرکت
کنندگان در اند. به عالوه، شرکتهاي حنجره و یا اختالالت گفتاري نبودهکنندگان مبتال به بیمارياز شرکت

اند. ع و هدف آزمون قرار نداشتهجریان موضو
هاها و شیوة گردآوري آننوع داده-4-2

اي است، که گردآوري واژه فارسی در رابطه با فرایند هماهنگی واکه5هاي این تحقیق شامل تعداد داده
جمله بیان ها را در کنندگان در آزمون، این دادهزبانان انجام شده است. شرکتآنها از طریق ضبط گفتار فارسی

اي را در بافت هایی است که آواهاي دخیل در فرایند هماهنگی واکهکردند. این جمالت دربردارندة واژه
کنندگان در آزمون واژة مدنظر را ناآگاهانه و شود، این امر بدان دلیل است که شرکتهمگون نیز شامل میغیر

اي آکوستیکی آواهاي دخیل در فرایند هماهنگی هدرنتیجه طبیعی بیان کنند، همچنین امکان مقایسۀ ویژگی
هاي آکوستیکی همان آواها در بافت غیرهمگون و در مواضع مختلف میسر گردد. جزییات اي با ویژگیواکه
گردد.مالحظه می1ها در جدول داده

ايهاي مربوط به هماهنگی واکه: داده1جدول 
واجگونۀ تولید شدهعامل همگونیگون شدهواج همنوع همگونیصورت آواییصورت واجیواژه

]e//o/]o/پسرو/ کامل/ بافاصلهbero /[boro]/.برو1

a//ɑ/[ɑ]/پسرو/ کامل/ بافاصلهʧahɑr/[ʧɑhɑr]/.چهارم2

e//i/[i]/پسرو/ کامل/ بافاصلهbelit/[bilit]/.بلیط3

o//u/[u]/پسرو/ کامل/ بافاصلهʔotu/[ʔutu]/.اتو4

e//ɑ/[ɑ]/پسرو/ کامل/ بافاصلهreʔɑjat/[rɑʔɑjat]/.رعایت5
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اي به شده آوایی است که تحت تاثیر آواي مجاور و اعمال فرایند هماهنگی واکهمنظور از واج همگون
گذارد و واجگونۀ شده تاثیر میشود، عامل همگونی همان آوایی است که بر واج همگوندیگر تبدیل میآواي 

باشد.اي میتولیدشده آوایی است که حاصل اعمال فرایند هماهنگی واکه
کنندگان بیان شد؛ در اینجا واژة شامل اي توسط شرکتجمالت زیر دررابطه با فرایند هماهنگی واکه

صورت برجسته نشان داده شده است:فرایند به 
) برو به هدي بِگو نره ... شو داریم. 1

[boro be hodɑ begu nare … ʃo dɑrim]
) قسمت چهارم سریال شبها رو دیدي محبوب؟ یا هفتمش؟16

[Gesmate ʧɑ:ʔɑrome serijɑle ʃabhɑ ro didi mahbub jɑ haftomeʃ]
به سعیده؟) پریچهر سومین بلیط سینما رو دادي 17

[pariʧehr sevvomin bilite sinamɑ ro dɑdi be saʔide]

) اتو رو بذار رو میز اتاق جلویی.18
[ʔutu ro bezɑr ru mize ʔotɑG dƷeloʔi]

کنم حشمت.) دارم به رعایت کردن بعضی چیزا اشاره می19
[dɑram be rɑʔɑjat cardane ba:zi ʧizɑ ʔeʃɑre mikonam heʃmat]

تحلیل در 100کننده) و ارائۀ شرکت10جمله توسط 5بار ضبط 2تحلیل است (100ق شامل این تحقی
ها ارائه خواهد شد.ها به عنوان نمونه و نتایج کلی تحلیلاین مقاله امکانپذیر نیست، لذا فقط یکی از تحلیل

هاشیوة ضبط داده-4-3
5125ویرایش 1با استفاده از نرم افزار پرتشناسی دانشگاه اصفهان ها در آزمایشگاه زبانضبط داده

سانتی متر 10استفاده شد که در فاصلۀ 2دار زولتریکسصورت گرفت. به منظور ضبط از میکروفون مدل پایه
کنندگان به صورت مورب قرار گرفت و از آنها درخواست شد که جمالت آزمون را یکی پس از دهان شرکت

بدونهاگفتهازیکآهنگ نشاندار و با مکث بین هر گفته بیان کنند. هراز دیگري و به طور طبیعی، بدون
.بیان شدکنندهشرکتتوسط هرباردر یک جلسه دوبافتیگونههیچ

هاابزار و شیوة تجزیه و تحلیل داده-4-4
هاي این پژوهش در چارچوب اصول و قواعد آواشناسی اکوستیکی در تجزیه و تحلیل آکوستیکی داده

5125ها و با استفاده از نرم افزار پرت ویرایش ها و واکهابطه با تشخیص ویژگیهاي آکوستیکی همخوانر
انجام شده است؛ علت استفاده از این نرم افزار دقت زمانی باال و امکان ارائه و تحلیل همزمان موج صوتی و 

ها با بررسی موج گیريیۀ اندازهنگاشت و همچنین سادگی عملکرد و در دسترس بودن آن بوده است. کلطیف
گیري متغیرهاي ها شامل اندازهنگاشت صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل آکوستیکی دادهصوتی و طیف

45- Praat
46- Zoltrix
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ها در شرایط زیر مورد تجزیه و فیزیکی شدت صوت، دیرش، سازة اول، سازة دوم و سازة سوم است. داده
تحلیل قرار گرفت:

نگاشت با نوار عریض و پنجرة همینگ انتخاب شدند.نوع نمایش طیف بسامدي طیف-
هرتز درنظرگرفته شد.5000ها از صفر تا نگاشتپهناي نوار بسامدي طیف-
هرتز ضبط شدند.22025برداري ها به صورت مونو با نرخ نمونهپرونده-
هاي این تحقیق ضیهاي، و بررسی فرمنظور تجزیه و تحلیل آکوستیکی فرایند هماهنگی واکهعالوه، بهبه

گیري شد. فاصلۀ فاصلۀ اقلیدسی سازة اول، سازة دوم و سازة سوم آواهاي دخیل در فرایند مذکور اندازه
گیري نمود. فرمول آن عبارت توان فاصلۀ دو متغیر را اندازهفرمولی است که ازطریق آن می(D)اقلیدسی 
است از:

دهندة عامل همگونی نشانyده و واجگونۀ تولیدشده، وشدهندة  واج همگوننشانxدر این تحقیق 
اي هستند. براین هاي بسامدي آواهاي دخیل در فرایند هماهنگی واکهنیز میانگین سازهF3، وF1 ،F2است. 

رود فاصلۀ اقلیدسی عامل همگونی و واجگونۀ تولیدشده کمتر از فاصلۀ مبنا  پس از اعمال فرایند انتظار می
شده باشد.همگونی و واج همگوناقلیدسی عامل

بحث و بررسی -5
هاي آکوستیکی شدت صوت، دیرش، سازة اول، سازة دوم و سازة سوم آواهاي در این تحقیق ویژگی

هاي به دست آمده آواهاي مورد گیري و ویژگیاي در بافت غیرهمگون اندازهدخیل در فرایند هماهنگی وکه
آواها در بافت همگونی مقایسه شد.هاي آکوستیکی همان نظر با ویژگی

اي کامل و پسرو در گفتار عادي که در اثر اعمال فرایند هماهنگی واکه/bero/» برو«عنوان نمونه در واژة به
هاي آکوستیکی گیري ویژگیشود، تحلیل آکوستیکی شامل اندازهتلفظ می[boro]صورت زبانان بهفارسی

هاي آکوستیکی واج است؛ ویژگی]o[همگون و همچنین واجگونۀ و غیردر بافت همگون /o/و/e/آواهاي 
/e/ در موضع قلۀ هجاي اول، در موضع میانی، در موضع پایانی و سپس خصوصیات آکوستیکی مدنظر براي

گیري شد.ر مواضع مذکور اندازهد/o/واج 
که توسط یکی از » برو«نگاشت بخشی از جملۀ مربوط به واژة موج صوتی و طیف1در شکل 

ها بیان شده آمده است:کنندهشرکت
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شده توسط محمدرضابیان» برو به هدي بگو نره ... شو داریم.«نگاشت جملۀ : موج صوتی و طیف1شکل
هاي  آکوستیکی واجگونۀ به همراه ویژگی/o/و /e/هاي هاي آکوستیکی واجیژگیدر جدول زیر میانگین و

]o[شود:مشاهده می
(محمدرضا)]o[جگونۀ در مقایسه با وا/o/و /e/هاي هاي آکوستیکی واج: میانگین ویژگی2جدول 

]o[واجگونۀ ها در گفته/o/میانگین ها در گفته/e/میانگین 

6/599/6265بل)صوت (دسیشدت
07/010/004/0دیرش (ثانیه)

4606/398438سازة اول (هرتز)
6/12786/10931025سازة دوم (هرتز)
6/19073/20682033سازة سوم (هرتز)

نزدیک شده /e/به سازة دوم و سوم واج ]o[دهد که سازة دوم و سوم واجگونۀ ها نشان میگیرياندازه
سازة دوم و هايشده در گفتار مورد بررسی ویژگیتوان گفت از میان متغیرهاي بررسیترتیب میاست بدین

.دهندسازة سوم نوعی همگونی آکوستیکی را نشان می
ها میزان تاثیر هریک از متغیرهاي دیرش، شدت، سازة اول، سازة دوم و سازة سوم بر بررسی آماري داده

دهد:صورت زیر نشان میاي را بهاعمال فرایند هماهنگی واکه
: سطح معناداري تاثیر متغیرهاي دیرش، شدت، سازة اول، سازة دوم و سازة سوم بر اعمال فرایند 3جدول 

اي ههماهنگی واک
سطح معناداريانحراف استانداردمتغیرکلمه

010954/0988/0دیرش
75922/1005/0شدت
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9123/29000/0سازة اولبرو
885/113000/0سازة دوم
5438/141011/0سازة سوم

چهارم

009515/0000/0دیرش
526356/1007/0شدت

1526/86000/0سازة اول
572/66000/0سازة دوم
682/204000/0سازة سوم

بلیط

018946/0000/0دیرش
78605/1000/0شدت

1603/57000/0سازة اول
637/90000/0سازة دوم
3922/142013/0سازة سوم

اتو

012927/0199/0دیرش
51866/2028/0شدت

6533/50000/0سازة اول
3536/56000/0سازة دوم
133/118000/0سازة سوم

رعایت

009234/0081/0دیرش
78631/2000/0شدت

7723/54000/0سازة اول
473/71000/0سازة دوم
909/187002/0سازة سوم

دراین تحقیق، فرض صفر ناهمگونی در نظر گرفته شده است. در صورت کمتر بودن مقدار سطح 
شود و این به معناي وجود همگونی است درحالی که اگر مقدار  آن از رد میفرض صفر 05/0معناداري از 

شود. مواردي که عدم همگونی را نشان بیشتر شود فرض صفر رد نشده، عدم همگونی نتیجه گرفته می05/0
دهد در همۀ موارد، ها نشان میطور که نتایج بررسیدهد به صورت برجسته مشخص شده است. همانمی

شده هاي آکوستیکی آواي همگوناي، برخی از ویژگییان واژة موردنظر و اعمال فرایند هماهنگی واکههنگام ب
به دلیل اعمال این فرایند واجی تحت تاثیر آواي تاثیرگذار قرار گرفته است. حاصل این تاثیرپذیري تغییر 

هاي ها به ارزش ویژگیژگیشده و نزدیک شدن ارزش این ویهاي آکوستیکی آواي همگوناي از مشخصهپاره
شامل » رعایت«و » اتو«، »برو«آواي تاثیرگذار است. برمبناي محاسبات آماري فقط متغیر دیرش در واژههاي 

اند. براین مبنا، از میان اند و در سایر موارد متغیرهاي آکوستیکی مورد بررسی همگون شدههمگونی نشده
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ازة اول، سازة دوم و سازة سوم در همۀ موارد همگون شدهصوت، سمتغیرهاي آکوستیکی بررسی شده، شدت
هاي آکوستیکی، متغیر دیرش در اولویت آخر قرار است، برمبناي این یافته شاید بتوان گفت که میان ویژگی

صوت، سازة اول، سازة دوم و سازة سوم را به عنوان گیرد و شاید بتوان متغیرهاي آکوستیکی شدتمی
اي در فارسی محاوره درنظر گرفت.   یکی در زیربناي فرایند واجی هماهنگی واکهمهمترین عوامل فیز

در تکرارهاي » برو«عنوان نمونه نمودار مقادیر متغیرهاي سازة اول، سازة دوم و سازة سوم براي واژة به
مختلف نشان داده شده است:

فدر تکرارهاي مختل» برو«: مقادیر متغیر سازة اول براي واژة 2شکل



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7720

در این نمودار، به غیراز نفر اول، تکرار اول نفر سوم، تکرار دوم نفر ششم، تکرار دوم نفر هفتم، تکرار 
شده به عامل همگونی در رابطه با متغیر سازة اول اول نفر هشتم و تکرار دوم نفر نهم، نزدیکی واج همگون

دوم، تکرار اول نفر چهارم، تکرار اول نفر شود در نفر طور که مشاهده میمشهود است. به عنوان مثال همان
شده کامالً به هفتم، تکرار دوم نفر هشتم و تکرار دوم نفر نهم ویژگی آکوستیکی سازة اول واج همگون

ویژگی آکوستیکی سازة اول عامل همگونی نزدیک شده است. موارد دیگر نیز بیانگر نزدیکی واج همگون 
ها همگونی در ویژگی آکوستیکی سازة اول % از کل داده35دیگر، در شده به عامل همگونی است. به عبارت 

شود:در شکل زیر مشاهده می» برو«شود. نمودار مقادیر متغیر سازة دوم براي واژة مشاهده نمی

در تکرارهاي مختلف» برو«: مقادیر متغیر سازة دوم براي واژة 3شکل 
م، هشتم، تکرار اول نفر اول، تکرار اول نفر دوم و تکرار در نمودار فوق، در نفرات سوم، پنجم، ششم، هفت

شده به عامل همگونی نزدیک نشده است. سایر موارد نشانگر نزدیکی واج همگون دوم نفر دهم واج همگون
شده به عامل همگونی است. به عنوان نمونه در نفر چهارم، نفر نهم، تکرار دوم نفر اول و تکرار دوم نفر دوم 
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شده به ویژگی آکوستیکی سازة دوم عامل همگونی کامالً نزدیک تیکی سازة دوم واج همگونویژگی آکوس
ها شامل همگونی نشده است. % از کل داده65شده است. بنابراین، ویژگی آکوستیکی سازة دوم در 

ه در تکرارهاي مختلف در شکل زیر نشان داده شد» برو«نمودار مقادیر متغیر سازة سوم براي واژة 
است:

در تکرارهاي مختلف» برو«: مقادیر متغیر سازة سوم براي واژة 4شکل 
در این نمودار، به غیراز نفر ششم، نفر هشنم، تکرار اول نفر اول، تکرار دوم نفر چهارم، تکرار اول نفر 

ه است. نهم و تکرار اول نفر دهم واج همگون شده دررابطه با متغیر سازة سوم به عامل همگونی نزدیک شد
عنوان مثال، در تکرار اول نفر سوم، تکرار اول نفر چهارم و تکرار دوم نفر پنجم ویژگی آکوستیکی سازة به

شده کامالً به ویژگی آکوستیکی سازة سوم عامل همگونی نزدیک شده است. موارد دیگر سوم واج همگون
ها همگونی در % از کل داده40یگر، در شده به عامل همگونی است. به بیانی دهم بیانگر نزدیکی واج همگون

شود.ویژگی آکوستیکی سازة سوم مشاهده نمی
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ویژگی آکوستیکی سازة اول بیشترین میزان همگونی را نسبت به متغیرهاي » برو«رو، دررابطه با واژة ازاین
دیگر دارد.

مورد 20مورد از 16در محاسبه و مشخص شد که» برو«هاي مربوط به واژة عالوه، فاصلۀ اقلیدسی دادهبه
) کمتر از فاصلۀ اقلیدسی عامل ]o[) و واجگونۀ تولیدشده (/o/ها، فاصلۀ اقلیدسی عامل همگونی (کل داده

ه سخنی دیگر، پس از اعمال فرایند همگونی پارامترهاي ) است؛ ب/e/شده () و واج همگون/o/همگونی (
دهند.ها همگونی را نشان می% از کل داده80آکوستیکی سازة اول، سازة دوم و سازة سوم در 

دهد: شکل زیر این میزان فاصلۀ اقلیدسی را به درصد نشان می

»برو«) در واژة /e/و /o/) و (]o[و /o/فاصلۀ اقلیدسی(: میزان5شکل 
% از کل 80در » برو«بنابراین برمبناي محاسبۀ فاصلۀ اقلیدسی، پس از اعمال فرایند همگونی در واژة 

اند.دهها متغیرهاي آکوستیکی سازة اول، سازة دوم و سازة سوم همگون شداده
، »چهارم«، »برو«هاي هاي اول، دوم و سوم را در واژهمیزان همگونی متغیرهاي آکوستیکی سازه6شکل 

دهد. چنانچه مشخص است متغیرهاي آکوستیکی که بیشترین سهم نشان می» رعایت«و » اتو«، »بلیط«
اند در هر واژه متفاوت است.همگونی را به خود اختصاص داده
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، »چهارم«، »برو«هاي هاي اول، دوم و سوم در واژهشناختی سازه: میزان همگونی متغیرهاي صوت6شکل 
»رعایت«و » اتو«، »بلیط«

شده در فرایند هماهنگی دست آمده بیانگر آن است که متغیرهاي آکوستیکی همگونمشاهدة نتایج به
کند؛ اما این اوت است که این امر فرض دوم این مقاله را تایید میهاي مختلف متفاي در افراد و واژهواکه

بر اینکه کدام متغیر معناداريتاثیرکلدرتفاوت معنادار نیست بدان صورت که متغیرهاي سن و جنسیت
اند. از این رو میان مبناي آکوستیکی فرایند هماهنگی گیرد نداشتهآکوستیکی درمعرض همگونی قرار می

در زبان فارسی و متغیرهاي سن و جنس ارتباط معناداري وجود ندارد، براین مبنا فرض سوم این اي واکه
شود. دراین رابطه به منظور مقایسۀ دو جنس زن و مرد از یک طرف و مقایسۀ دو گروه سنی تحقیق تایید نمی

و سازة سوم واج سال از طرف دیگر میزان تغییر متغیرهاي سازة اول، سازة دوم55تا 42و 30تا 15
7شده تحت تاثیر عامل همگونی در زنان و مردان و در دو گروه سنی به لحاظ آماري در شکل همگون

شود.داده مینشان
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: میزان تغییر متغیرهاي سازة اول، سازة دوم و سازة سوم در زنان و مردان و در دو گروه سنی در 7شکل
کهفرایند همگونی همخوان با وا

میزان تغییر در زنان بیشتر » رعایت«و » چهارم«هاي شود، دررابطه با سازة اول در واژهچنانچه مشاهده می
میزان » برو«باشد؛ در واژة میزان تغییر در مردان کمی بیشتر از زنان می» بلیط«و » اتو«هاي از مردان و در واژه
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هاي ندارد. همچنین، میزان تغییر متغیر سازة اول در واژهتغییر متغیر سازة اول در زنان و مردان تفاوت چندانی
تفاوت چندانی ندارد. » برو«سال بیشتر و در واژة 30تا 15در گروه سنی » چهارم«و » رعایت«، »اتو«، »بلیط«

یزان م» بلیط«میزان تغییر در زنان بیشتر از مردان و در واژة » چهارم«و » برو«هاي دررابطه با سازة دوم در واژه
میزان تغییر » بلیط«باشد. در واژة بدون تغییر می» رعایت«و » اتو«هاي تغییر در مردان بیشتر از زنان و در واژه

هاي سال است و در واژه30تا 15سال کمی بیشتر از گروه سنی 55تا 42متغیر سازة دوم در گروه سنی 
سال بیشتر از گروه سنی 30تا 15زة دوم در گروه سنی میزان تغییر متغیر سا» رعایت«و » اتو«، »چهارم«، »برو«

میزان تغییر در زنان بیشتر از » رعایت«و » چهارم«هاي سال است. دررابطه با سازة سوم در واژه55تا 42
باشد؛ به عالوه، در دو گروه میزان تغییر در مردان بیشتر از زنان می» اتو«و » بلیط«، »برو«هاي مردان و در واژه

42میزان تغییر متغیر سازة سوم در گروه سنی » رعایت«و » برو«هاي سال در واژه55تا 42و 30تا 15ی سن
سال بیشتر است 30تا 15میزان تغییر متغیر سازة سوم در گروه سنی » چهارم«سال بیشتر است؛ در واژة 55تا 

تغییر چندانی وجود ندارد.» اتو«و » بلیط«هاي و در واژه
اي جدول زیر سطح ه با تاثیر یا عدم تاثیر عوامل سن و جنس بر اعمال فرایند هماهنگی واکهدر رابط

معناداري اثرات عوامل سن و جنس بر میزان تغییر متغیرهاي دیرش، شدت، سازة اول، سازة دوم و سازة سوم 
دهد:شده را نشان میدر واجگونۀ تولید شده نسبت به واج همگون

ري اثرات عوامل سن و جنس بر میزان تغییر متغیرها در واجگونۀ تولید شده نسبت : سطح معنادا4جدول 
شده به واج همگون

سطح معناداريانحراف استانداردمتغیرعاملکلمه

برو

سن

000/0342/0دیرش
029/0852/0شدت

503/0077/0سازة اول
315/3562/0سازة دوم
372/4361/0سازة سوم

جنس

002/0086/0دیرش
800/0113/0شدت

289/13023/0سازة اول
010/42069/0سازة دوم
832/132878/0سازة سوم

سن

000/0987/0دیرش
038/0738/0شدت

709/1102/0سازة اول
057/1002/0سازة دوم
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656/1531/0سازة سومچهارم

سجن

006/0766/0دیرش
124/1476/0شدت

744/53023/0سازة اول
078/42351/0سازة دوم
247/68854/0سازة سوم

بلیط

سن

000/0789/0دیرش
055/0285/0شدت

828/0053/0سازة اول
418/1518/0سازة دوم
873/1027/0سازة سوم

جنس

004/0422/0دیرش
209/1317/0شدت

086/27133/0سازة اول
976/45363/0سازة دوم
908/65746/0سازة سوم

اتو

سن

000/0395/0دیرش
051/0132/0شدت

657/0971/0سازة اول
896/0977/0سازة دوم
325/2432/0سازة سوم

جنس

009/0564/0دیرش
472/1116/0شدت

367/18173/0سازة اول
406/34362/0سازة دوم
361/83094/0سازة سوم

رعایت

سن

000/0736/0دیرش
035/0337/0شدت

914/0083/0سازة اول
401/1198/0سازة دوم
220/2705/0سازة سوم

007/0707/0دیرش
116/1006/0شدت
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742/33361/0سازة اولجنس
248/34150/0سازة دوم
406/89359/0سازة سوم

مورد 50مورد از 5دهد که  فقط در آمده حاصل از بررسی آماري در جدول نشان میدستمقادیر به
سن و ها عوامل درصد از کل داده10کمتر است، به عبارت دیگر، تنها در 05/0مقدار سطح معناداري از 

هاي اي تاثیر داشته است. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از بررسیجنس بر اعمال فرایند هماهنگی واکه
اي تاثیر مستقیم رسد که متغیرهاي سن و جنسیت بر نحوة اعمال فرایند هماهنگی واکهآماري به نظر می

ندارند.
گیرينتیجه-7

اي در چارچوب مفاهیم علم آکوستیک تبیین گردید و مشخص هدر این مقاله فرایند تولیدي هماهنگی واک
شد که در زیربناي این فرایند واجی در زبان فارسی نوعی همگونی آکوستیکی در متغیرهاي فیزیکی شدت، 

هاي دیرش، سازة اول، سازة دوم، و سازة سوم وجود دارد که حاکی از وجود تفاوت معنادار میان ویژگی
ا در بافت همگون و غیرهمگون است چرا که در همۀ موارد این همگونی آکوستیکی آکوستیکی این متغیره

شده در فرایند شود. همچنین، متغیرهاي آکوستیکی همگونمشاهده شد. بنابراین فرض اول این مقاله تایید می
، میان شود. به عالوههاي مختلف متفاوت است، پس فرض دوم تایید میاي در افراد و واژههماهنگی واکه

مبناي آکوستیکی فرایند مذکور در زبان فارسی و متغیرهاي سن و جنس ارتباط معناداري وجود ندارد و این 
امر به معناي عدم تایید فرض سوم تحقیق حاضر است. به طور کلی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

اي در زبان فارسی عالوه گی واکهدهد که اعمال فرایند هماهنها ما را به این یافته سوق میآکوستیکی داده
دهد.    برآنکه بیانگر همگونی در سطح تولید است، نوعی همگونی آکوستیکی را نیز نشان می
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جلوه بیداري معنوي در شخصیت موالنا جالل الدین بلخی
١مسلم میرشکاري

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
٢دکتر محمد امیر مشهدي

ن و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشیارگروه زبا
چکیده

یقظه و بیداري از جمله مفاهیم خاص دینی و عرفانی است که در مقابل آن غفلت و نا آگاهی قرار دارد و 
الزمۀ رسیدن به مقام توبه و گام نهادن در وادي سلوك است . یقظه حالی است که با جذبه  و  عنایت الهی 

قالبی درون ، انسان به پا می کند که سبب می شود سالک به نوعی بیداري معنوي  برسد و آغاز  می شود و ان
او را به سر منزل سلوك می رساند. و به دیدار حق نایل  می گرداند تا جایی که سالک  کوس انا الحق می 

دست یافته اند . نوشتار زند ،  که از  این قبیل عرفا و  شعرا  کم   نداریم، که به این بیداري معنوي (یقظه ) 
حاضر بر آن است تا با تأکید بر اهمیت یقظه و توبه در مراتب سیر وسلوك، شخصیت مولوي را با هدف 
شناخت دقیق یقظه  بررسی کند . و تاثیري که سنایی و عطار در این بیداري بر شخصیت او گذاشته اند  را به 

سی شخصیت و شعرموالنا متوجه بیداري و همچنین تعمق بپردازد ؛ زیرا مخاطبان شعر موالنا با برر
تاثیرگذاري سنایی و عطار در شکل گیري این یقظه در وجود موالنا می شوند .

عرفان، یقظه، مولوي، جذبه، سلوك.ها:کلیدواژه
مقدمه :

یقظه و بیداري در مقابل غفلت و بی توجهی قرار دارد و از جمله مفاهیم خاص دینی و عرفانی است که
در مراتب و مقامات سلوك از آن یاد می شود ، یقظه از جذبه هاي حضرت حق است که بر بندگان بر 
گزیدهخویش می فرستد که سبب دگرگونی حاالت بنده می شود  ،  بنده اي که غرق گناه و بی توجهی 

زگشت به حضرت نسبت  به حق بوده به ناگاه با جذبه اي از جانب خداوند متنبه می شود و مسیر توبه و با
باریتعالی را طی می کند و مقرب درگاه حق می شود . این توبه داراي مراتب ،  اقسام ، شروط و نتایجی 
است  فردي که به بیداري معنوي رسیده باید این مراتب و شرایط را پشت سر بگذارد تا مورد رحمت 

ت جهانی پیدا کرده و از آن جهت که خدایتعالی  قرار گیرد.مولوي سرشناس ترین عارف ایرانی است که شهر
درد او درد همه ي   انسان هاست متعلق به تمامی انسان هاست ، مولوي از جمله کسانی است که به بیداري 
معنوي دست یافته  و این بیداري در سراسر آثاري که از او برجاي مانده مشهود است ، مولوي معتقد است 

رحمت خداوند شامل حال سالک شود و جذبه ي بر دل او بتاباند تا که یقظه اکتسابی     نیست بلکه باید

1. Emaeil : moslem68hamoon@yahoo.com
2. Emaeil : mohammadamirmashhadi@yahoo.com
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متنبه شود و مسیرتوبه را طی نماید . این پژوهش بر آن  است که  شخصیت مولوي را از منظر بیداري معنوي 
بررسی کند ؛ با تعمق در زندگی و   سرگذشت مولوي می توان  متوجه یک سلسله ارتباط میان سنایی ، عطار 

ولوي از جهت بیداري معنوي شد که به نظر می رسد نمی تواند اتفاقی باشد از آنجایی که مولوي خود ، و م
را پیرو سنایی و عطار می داند  ؛ نمی توان این بیداري را اتفاقی دانست ، و می توان یک ارتباطی میان این 

دو  شاعر بزرگ که مولوي کار آنها را به اوج رسانده پیدا کرد . 
یقظه چیست ؟معناي

دهخدا در شرح معناي لغوي یقظه می گوید : یقظه (حامص ماخوذ از تازي ) به معنی بیداري و هوشیاري 
)  1352:216که معموال به سکون قاف خوانند و نیز به فتح قاف .( دهخدا ، 

سر زیر خواب در یقظه بر آر(موالنا خویش را در خواب کن زین ا فتکار
)948: 6،1387،ج

زانکه نسبت کو به یقظه نوم رانام کاالنعام کرد آن قوم را

انعکاس حس خود را روح خواندیقظه آمد نوم حیوانی نماند

چون شد او بیدار عکس او نمودهمچو حس آنکه خواب او ربود

6ترك او کن ال احب ا ال فلین  (همان ، جالجرم اسفل بود از سافلین
:528(

با نور یقظه و »  فاستصبحوا بنور یقظه فی االبصارو االسماع واال فئده «  لی (ع) می فرماید :حضرت ع
)    323:1385بیداري چشمها ، گوشها ، و قلبها را روشن ساختند ( نهج البالغه ،

یقظه نوعی بیداري و توجه  است که از جانب حق تعالی  بر قلب سالک فرود می آید و او را آگاه می 
د ؛    مسیري که تا کنون طی کرده اشتباه بوده ، در واقع این آگاهی هست که سبب بیداري می شود ، و کن

مادامی که این آگاهی به وجود نیاید سالک در غفلت و نا آگاهی باقی خواهد ماند  و این آگاهی همان یقظه 
است .  

:یقظه در نزد عارفان 
بیداري  ، جذب و کششی « جذبه و عنایت الهی  رخ می دهد یقظه نقطه شروع تربیت معنوي است که با

) بیداري است از خواب غفلت و موجب آن واعظ اهللا و 53: 1388(شجاعی ، » از سوي حق تعالی است 
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معرفت وتجلی انوار الهی است در قلوب که به واسطه اجابت دعوت هادیان الی طریق الحق و خدمت اولیا 
)429: 1339، اهللا حاصل می شود (سجادي 

جذبه ي آسمانی تاریکی ها را به روشنایی و کدورت ها را به صفا بدل می کند ،روح را آرامش می « 
: 1376(همایی ،» بخشد  ، و حتی به جایی می رسد که خوف و اندیشه مرگ و شهادت را از بین می برد 

635 (
ه پیداست که یقظه سبب نوعی ایمان در قلب با توجه به تعبیر استاد  همایی از این بیداري روحانی  ناگفت

سالک می شود ، ایمانی که سالک دیگر سر از پا نمی شناسد و ترس در وجود او معناي خودش را از دست 
می دهد و سالک براي جلب نظر حق تعالی از جان خویش مایه می گذارد ، و به همین خاطر است که 

دهد ه را با نهایت شوق انجام می مراحل سخت توب
خداوند تعلق نفس یعنی روح را بر سه قسم قرار داده ؛ یکی آنکه پرتو آن بر جمیع اجزاء بدن « یقظه : 

اعم از ظاهر وباطن لمعان کند و آن را یقظه می نامند ، دیگر آنکه پرتو آن به کلیه منقطع شود که آن را موت 
)  413: 1331(عبدالنبی ، »وم گویندمنقطع شود که آن را نگویند   و سوم آنکه پرتو از ظاهر بدن

محبت و عشق کمند جاذبه اي است که مشیت حق سالک را  بدان وسیله در طلب می آورد ، عاشق را «
ی جذبه معشوق به عشق و طلب می کشاند و تا این جذبه در کار نباشد محبت در قلب سالک راه پیدا نم

) 280: 1384(زرین کوب، الف » کند
اعث می شود که بنده اي غرق گناه با جذبه اي به معرفت الهی دست پیدا کند و خود را لطف خداوند ب

که غرق در نا آگاهی بوده به باالترین درجه از معرفت خداوند برساند چنانک نجم الدین رازي می گوید : 
) 311: 1387سالک صادق را از اسفل سافلین به اعلی علیین می رساند ( رازي ، 

هرچه من یافته ام جمله از آن یافته ام (همان : روزي به من سوخته دلنظري کرد 
127(

و معرفت و تجلی انوار الهی در » واعظ اهللا «: بیداري از خواب غفلت و موجب آن یقظه عبارت است از
قلوب است که به واسطه ي اجابت دعوت هادیان الی طریق الحق و خدمت اولیا حاصل می شود(کاشانی، 

)تعریفی که عبدالرزاق کاشانی از یقظه می کند برخالف سایر تعاریف نقل شده می باشد او معتقد 1315:17
است که تجلی انوار الهی (یقظه ) زمانی رخ می دهد که دعوت سالک توسط هادیان حق پذیرفته شود 

آن دست پیدا کند و وخدمت اولیا اهللا نیز کرده باشد پس اکتسابی است و سالک می تواند با تالش فراوان به
این برخالف سایر تعاریف عرفاست. 

تقدم توبه یا یقظه ؟ 
در بحث تقدم توبه یا یقظه  ، بیشتر علما یقظه را آغازین مرحله سلوك می دانند و از آن به عنوان 

ضرورتی پیش از توبه و مقدمه بازگشت از گناه یاد می کنندپیش از توبه و مقدم بر آن .
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ه به معنی بیدار شدن و به خود آمدن و متنبه گشتن ،اولین قدم و یا اولین مساله در سلوك الی یقظه و انتبا«
). در شرح منازل  23: 1388اهللا وبه طور دقیق یقظه و انتباه در سفر الی الحق اساس امر است (شجاعی ،

اب اول یقظه یعنی بیداري   توبه باب دوم از قسم اول یعنی بدایات است و بالسائرین خواجه عبداهللا انصاري،
1387) هجویري معتقد است اول مقام سالکان طریق حق توبه است (هجویري ،1315:21است (کاشانی ،

و توبه اول منزلی است از منزل هاي این راه و «) قشیري نیز در تقدم توبه با هجویري هم عقیده است 429:
) 136: 1385،(قشیري» اول مقامی است از مقام هاي جویندگان 

از سایرتعاریف عرفان چنین دریافت می شودکه  یقظه عنایت الهی است و در واقع تا زمانی که خداوند 
بنده را مورد عنایت خود قرار ندهد و جذبه ي بر دل او نتاباند بنده همچنان در خواب غفلت باقی خواهد 

گفت که  این بیداري معنوي اکتسابی نیست که ماند و به این بیداري معنوي نخواهد رسید ، در واقع می توان
سالک  با تالش فراوان و تزکیه نفس به آن برسد بلکه باید ابتدا خداوند با چشم رحمت به او بنگرد و جذبه 
از جانب خویش بر قلب کدر سالک بتاباند آنگاه است که سالک متنبه می شود و می تواند مسیر دشوار سیر 

اي توبه را پشت سر بگذارد .و سلوك طی کند و سختی ه
همانطوري که مشخص است بیداري معنوي یکی از مراحل سیر وسلوك است اما سایر منازل سلوك را 

آیت اهللا مظاهري این طور بیان می کند  
:منازل هفتگانه سلوك عبارتند از

د ، اگر انسان این حرکت از یقظه که همان توجه و تفکر است شروع می شو؛منزل اول: یقظه (بیداري )
خواب باشد مثل کرم ابریشم دور خودش در این دنیا می تند و ارتباطش با دیگران قطع می شود پس منزل 

اول بیداري استو این همان توجه است .
در منزل دوم یک حالت پشیمانی در مقابل خداوند براي سالک پیدا می شود که بفهمد : توبه ؛ منزل دوم

دارد .نیاز به شست شوي باطنی 
بعد از انجام توبه وپاك شدن سالک از گناه در منزل سوم روح خشیت ازخداوند در :تقوي ؛منزل سوم

عمق وجود اوبه حکومت خواهد رسید .
تخلییه یعنی کندن و ریشه کن کردن درخت رذالت از دل است               منزل چهارم :تخلیه ؛ 
یلت ها مملکت دل سالکبه زیور شجره طیبه فضایل اخالقی پس از ریشه کن کردن رذمنزل پنجم ؛تحلیه ؛ 

آراسته می شود و به مرور زمان درخت فضایل رادر وجود خویش بارور می کند                         
در منزل ششم نور خدا در وجود انسان جلوه گر می شود و. .منزل ششم : تجلیه ؛

ی اهللا می شود و به لقاي پرودگار نایل می شود(با در منزل هفتم سالک فانی فمنزل هفتم : لقا؛
)21-1388:22تلخیص،مظاهري ،
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اما آنچه که پس از یقظه بیشترین سهم را در پیمودن راه سیر و سلوك دارد توبه است ،در واقع می توان 
ی بر گفت که یکی از برکات یقظه توبه و جبران خسارت است ؛ خسارتی که سالک در نتیجه غفلت و نا آگاه

روح ،جسم ، و اجتماع خویش وارد کرده  این توبه است که باعث می شود قلب سالک جال پیدا کند و 
اعتقاد او نسبت به خداوند بیشتر شود ؛ انسان زمانی توبه می کند که ابتدا یقظه جان او را بیدار کرده باشداما 

حضرت حق جزء جدایی ناپذیر بیداري مادامی که  به این بیداري معنوي نرسد نمی تواند توبه کند توجه
معنوي است ؛ اگر در مساله یقظه حرفی از توبه به میان می آید به همین دلیل است ؛ از طرفی همانطور که 
گفته شد برخی از عرفا معتقدند که تقدم در مسیر سیرو سلوك   با توبه است پس الزم و ضروري است که 

ان شود . در مورد توبه و نتایج آن توضیحاتی بی
توبه

توبه در لغت به معنی پشیمانی و بازگشت از نافرمانی و بازآمدن به راه راست است و در اصطالح صوفیان 
بیداري روح است از بی خبري و غفلت که مبدا تحول و سر منشا تغییر راه زندگانی طالب است ؛ بنابراین 

قه به تدارك و جبران در آینده قدم اول در پاك توبه به معنی توجه به خطاي گذشته و بازگشت از آن با عال
)سید جعفر سجادي 25: 1368گردانیدن دل و روح از آالیشهاست تا مستعد قبول فیض حق گردد (گوهرین ،

اساس جمله مقامات ومفتاح جمیع خیرات و اصل همه ي منازالت ومعا مالت قلبی « چنین نقل می کند که 
ا جز ذنوب مطهر او پاك نگردانید ؛ و منضمان بحر معاصی جز سفینه ء او توبه است ، آلودگان الواث ذنوب ر

را به ساحل نجات نرساند ؛ حضرت امیر (ع) گفته است : العجب ممن یقنظ ومعه النجاه پرسیدند که : ما 
النجاه گفت : التوبه واال ستغفار . چون سبب خالصی نفس از مهالک توبتست ،تقصیر و تسویف در آن ظلم 

)   1339:264بر نفس خود ( سجادي ،بوده
مولوي در ستایش توبه چنین می سراید :  

، 1توبه کردم اعتراض  انداختم   (مولوي ، جچون ز عفو تو چراغی ساختم
1387 :92(

)166: 2توبه کردم نو مسلمان می شوم (همان ،جباز گفت اي شه پشیمان می شوم
: 5مرگ حاضر غایب از حق بودن است(همان ، جعمر بی توبه همان جان کندن است

648(
توبه مطیع توبه عامی و توبه عارف ، توبه مطیع از بسیاري دیدن و توبه عامی از اندك دیدن :اقسام توبه

)235: 1368معصیت ،توبه عارف از نسیان است ( گوهرین ،
به تن باز ایستادن از گناه اصل توبه شروط توبه سه چیز است پشیمانی به دل ، عذر فرمان ، و:شروط توبه

)235در حقیقت این سه چیز است ( همان : 
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هرکه او توبه کند و آنچه شروط توبه بود بجاي آرد بر هر زمینی که بگذرد بر زمین هاي دیگر :نتیجه توبه
ر دل خلق فخر کند و آفتاب و ماه ستارگان که بر وي می تابند او را آمرزش خواهند و حق تعالی او را  د

شیرین گرداند  و فرشتگان آسمان وي را آمرزش خواهند و به دل خاصان دوست گرداند اگر دست فرا خاك 
)   249کند زر شود و بر صراط جوازش دهند و با وي حساب به لطف کنند ودربهشت درجه اعلی یابد(همان :

به حسنات و اختصاص به دعوت : محبت الهی و تمحیص ذنوب و تبدیل سئیآت نتایج توبه چهار چیز اند
)  اما آنچه تحقیق بر مبناي آن شکل گرفته بررسی شخصیت موالنا از جنبه 243محله عرش   ( همان : 

بیداري معنوي است ، بیداري  که حاالت  موالنا را دگرگون می سازد و اورا سر مست دیدار حق می گرداند 
دد. سرزمین ایران از دیرباز ، مهد تفکرات عرفانی و که این  شوریده عاشق ، مشتاق معشوق  ازلی می گر

تامالت اشراقی بوده است از این رو طی قرون و عصار ، نام آورانی بیشمار در عرصه عرفان و تصوف در 
دامن خود پرورش داده است. یکی از این بزرگان نام آور حضرت موالنا جالل الدین محمد بلخی است که به 

آوازه یافته است .با تعمق در آثار و شخصیت موالنا جالل الدین  انسان ناخودآگاه مالي روم و مولوي رومی
متوجه یک حلقه ارتباط فکریو  معنوي میان او با سنایی و عطار می شود ، به گونه اي که حتی خود مولوي 

خود را پیرو سنایی و عطار معرفی  می کند.                     
یمولوي و سنای

ه . ق ) عالقه بسیار دارد و او را فخر 549ه ابوالمجد ، مجدودین آدم سنایی غزنوي (وفات،مولوي ب«
العارفین می خواند و می گوید :  

از حکیم غزنوي بشنو تمامترك جوشی کرده ام من نیم خام
: 1387، 3(مولوي  ،ج» آن حکیم غیب و فخر العارفین در الهی نامه گوید شرح این

427(
ی از جمله شاعرانی است که که تاثیر فراوان بر فکر و زبان مولوي گذاشته است ؛  دکتر شفیعی سنای

) سنایی مداح و هجا گوي 1کدکنی در کتاب تازیانه هاي سلوك براي سنایی سه دوره فکري ذکر کرده است 
یی قلندر و عاشق ) سنا3) سنایی واعظ و ناقد اجتماعی (مدار خاکستري وجود او ) 2(قطب تاریک وجود او 

)     25: 1392(قطب روشن وجود او) ( کدکنی 
با تعمق در آثار مولوي می توان به نقش سنایی در اندیشه مولوي پی برد ، همان طور که در ابیات باال 
مشخص است مولوي ، سنایی را مایه ي فخر عارفان می داند ؛ و از آنجا که خود اوج تفکر عرفانی است به 

یی معترف است .استادي سنا
مولوي و عطار :

یا در سنایی رو کند یا بو دهد عطار را(مولوي ، جانی که رو این سو کند با بایزید او خو کند
1367 :24(
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مولوي به عطار عشق می ورزد و بارها در مثنوي و دیوان کبیر از او تقدیر کرده است.
)335( همان : یافت فردیت ز عطار فریدآن سناجو کش سنایی شرح کرد

پژوهشگران آثار مولوي عقیده دارند که اشعار عطار در منطق الطیر محرك مولوي در سرودن بشنو از نی 
شده است .     

براي نمونه اشعاري را که عطار در منطق الطیر خودش آورده این گفته را تایید می کند :
ن استزیر چنگ از ناله زار مزاري اندر نی ز گفتار من  است

در دل عشاق جوش از من بودگلستانها پر خروش از من بود
: 1382(عطار،» در دهم هر ساعت آوازي دگر باز گویم هر زبان رازي دگر

42(
نگرش مولوي به بیداري  سنایی و عطار:

رها و بارها با ورق زدن آثار مالي روم به سهولت می توان به تاثیر پذیري او از سنایی و عطار پی برد او با
خود را مقلد سنایی و عطار معرفی می کند و حتی برخی از داستانهاي مثنوي بر گرفته از داستانهایی است که 
سنایی در آثار خود به بکار برده است ؛ از نمونه آن می توان به داستان اختالف کردن در چگونگی و شکل 

و با اندك تغییراتی در مثنوي معنوي بکار برده است . پیل ، که مولوي این داستان را از حدیقه سنایی برگرفته
عرضه را آورده بودندش هنودپیل اندر خانه تاریک بود

اندر آن ظلمت همی شد هر کسیاز براي دیدنش مردم بسی
، 3اندر آن تاریکیش کف می بسود( مولوي ، جدیدنش با چشم چون ممکن نبود

1387 :335(
ین نیست که موالنا به لحاظ فکري و عرفانی پیرو سنایی و عطار است اما مطلب و هیچ گونه شکی در ا

دیگري که ذهن محقق  را به خود مشغول می دارد این است که سنایی و عطار که موالنا کار آنها را به اوج 
دو است نیز رسانده دوچار یقظه شده اند و دوره اي از بیدار معنوي را تجربه کرده اند و موالنا که مقلد این

به این بیداري معنوي دست یافته است و مساله نمی تواند اتفاقی  باشد .                                            
چنان که خود موالنا می گوید : 

ما از پی سنایی و عطار می رویم (صفا عطار روح بود و سنایی دو چشم او
،1387 :498(

جه شده  سنایی و عطار به بیداري معنوي دست یافته اند ، او نیز مشتاق بوده  که موالنا از آنجا که متو
به این بیداري دست یابد اما از آنجا که بیداري معنوي اکتسابی نیست و باید لطف خدا شامل حال سالک 

معنوي نرسیده شود تا به این بیداري معنوي برسد او با آنکه مراحل تزکیه نفس را طی کرده اما به این بیداري 
؛ یقظه در وجود  مولوي زمانی اتفاق می افتد که مولوي و شمس تبریزي با هم دیدار می کنند و این باعث 
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نوعی یقظه  و بیداري معنوي در شخصیت موالنا می شود و او هم همانند اساتید خود دوره اي از (یقظه )را 
تجربه کند .       

نی مولوي این است که بارقه ي توفیق و پرتو عنایات الهی بس باالتر یکی از پایه هاي اساسی عقاید عرفا«
و واالتر از کوشش و جهد و ریاضت خود سالکان طریق است ؛ و هرچند اجتهاد در اطاعت و عبادت و جهد 
و کوشش خود سالک نیز الزم است اما دست آخر باید جذبه و عنایت الهی او را یاري و رهنمونی کند و به 

مقصودش برساند .سر منزل 
از هزاران کوشش طاعت پرستذره اي سایه عنایت بهتر است

اصل خود جذبه است و لیک اي 
خواجه تاش

کار کن موقوف آن جذبه مباش

6چون بدیدي صبح ، آنکه شمع کش ( مولوي، جمرغ جذبه ناگهان پرد ز عش
،1387 :841(
نا همداستانست که می گوید : اتفاقا حافظ شیرازي نیز در این عقیده با موال

قرآن ز بر بخوانی در چهارده روایتعشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ
)323-324: 1(باتلخیص همایی ، ج

استاد همایی معتقد است که منظور حافظ اینست که هر چند عبادت کنی و قرآن حکیم را چنان بیاموزي 
ین اعمال عبادي و زهد و تقوي تو رابه سر منزل مراد نمی رساند ، بلکه که با چهارده روایتشاز بر بخوانی ا

باید عشق و جذبه الهی به فریاد تو رسد و تورا به کمال مطلوب برساند . اما این یقظه در موالنا با یقظه در 
عطار و سنایی تفاوت ها  و شباهت هایی دارد که به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد . 

مولوي از جمله عارفانی است که به بیداري معنوي یا همان یقظه رسیده است و این :موالنامنقلب شدن
بیداري در سراسر مثنوي و غزلیات شمس نمود پیدا کرده است ؛ هر انسانی روشن بین و باریک اندیش که 

صیت و زندگانی این دو اثر را مورد تعمق قرار دهد متوجه نوعی بیداري خواهد شد و ابتدا یقظه را در شخ
خواهد یافت و سپس نمود آن در آثار مولوي نمایان می شود ، نا گفته پیداست که شخصیت و افکار هر 
انسانی در زندگی و سخنان او نمایان است  و مولوي از این قاعده مستسنی نیست . رگه هاي این بیداري در 

حکایت خود را  به زبان شعر می گوید در همان آغاز نی نامه  مثنوي مشخص است نی نامه که موالنا درآن
واقع روحی است که از تاریکی هاي جسمانی و حیوانی می نالد و با این بیداري درپی رسیدن به علم 

نی نامه داستان عشق ها و هوس هاي جسمانی نیست ، سرگذشت سیر و سفر روح است به عوالم « معناست 
) 1384:226زرین کوب ، »(است و آفاقی که او را از اصل خویش بدور فکنده 
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سوالی که با خواندن نی نامه در ذهن ها مطرح می شود این است که آیا امکان دارد فردي که به بیداري 
روحانی نرسیده این گونه براي دیدار خداوند و رفتن به عالم معنا بی قراري کند ؟ محال است که این اتفاق 

بیافتد. 
دست داد که موجب تحول عظیم در روح مولوي گردید و بکلی او را مالقات وي با شمس تبریزي « 

منقلب ساخت .
هم ز فر شمس باشد این سببباز گرد شمس می گردم عجب
از که ، از شمس، این شما باور کنید ؟شمس باشد بر سبب ها مطلع

صبر دارم من و یا ماهی ز آبصد  هزاران بار ببریدم امید
: 2،1387ورنه ما این کور را بینا کنیم(مولوي ،جبی ناخنیمما ز عشق شمس دین

3-192(
سال ریاضت و رنج 14اینجاست که مقامات کرامات و تصرف در نفوس و اشراف بر ضمایر را که در اثر 

)  306: 1،1369و کوشش  تحصیل کرده بود یکجا به پاي عشق شمس می ریزد . (همایی، ج
2باز گشتش روز استفتاح بود (مولوي جمثنوي که صیقل ارواح بود

،155:1387(
چنانکه خود مولوي می گوید مثنوي نتیجه ي پاکی روح و روان اوست ، روح و روانی که جز با بیداري 
روحانی در پی صیقل خویش نیست ؛ روحی که می نالد و زمین تحمل وجودش را ندارد ، روحی که جسم 

روح را جسمی که روح در آن نمی گنجد . جالل الدین همایی براي را به دنبال خود می کشد نه جسم ،
موالنا سه شخصیت قائل شده است ؛ که دوره سوم شخصیت او دوره تغییر و تحول روحی موالنا است که به 

دوره سوم زندگانی مولوي که شخصیت « نوعی بیداري معنوي را درك می کند و شوریده و عاشق می شود  
سالگی وي 38حانی ، به قول خودش مرحله سوختگی بعد از خامی و پختگی اوست ؛ از و فعلیت نهایی رو

ه . ق آغاز می شود که تا پایان حیاتش مدت سی سال همچنان پیوسته با کمال گرمی و 642مقارن سال 
وي عشق و عالقه ، دوام و استمرار داشت و آنچه از آثار برجسته و شاهکار هاي جاویدان از منظومات مول

شامل مثنوي و دیوان کبیر غزلیات و رباعیات باقی مانده همه یادگار همین سی سال مرحله سوم زندگی 
اوست.

سر آغاز این فصل از حیات روحانی و عرفانی مولوي مالقات و دیدار و صحبت اوست با آفتاب روان 
درونی و بیرونی مولوي تاب جذبه و عرفان شمس الدین تبریزي که منشا انقالب و دگرگونی کلی احوال 

گردید و دم گرم و جذبه آتشناك او آتش در خرمن هستی و اندوخته هاي علمی و عرفانی وي زد چندانکه 
در مثل می توان گفت نفخ صوري بود که رستاخیز روحانی در مولوي به وجود آورد . و باز در تشبیه و 

روحانی همچون دو قوه مثبت و منفی بود تمثیل می توان گفت که تالقی و مصاحبت آن دو موجود عجیب 
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که در اثر برخورد آنها به یکدیگر حرارت و نوري به وجود آورد که جهان بشریت را گرمی و روشنایی می 
بخشید ؛ و از پرتو همان نور بود که مولوي در معراج توحید و یکتاپرستی بدان پایه رسید که سراسر عالم 

مه را بت می دید.هستی غیر از وجود واحد حق شانه ه
: 6غیر واحد هرچه بینی آن بت است( مولوي ،جمثنوي ما دکان وحدت است

842(
مولوي در عشق الهی و خلسه ربوبی و استغراق جذبه فنا فی اهللا به مرتبتی از قهر و لطف و کفر و دین و 

او لب لباب و اصل گشت و به تخت گاهی از سلطنت روحانی نشست که کفر و ایمان دربان او بودند 
حقیقت و مغز و دین و معرفت شده بود چندان که کفر و دین دو پوست او شمرده می شدند.

زآنکه او مغز است و این دو رنگ و پوستکفر و ایمان نیست آنجایی که اوست
پیش بی حد هرچه هر چه محدود است 

الست
کل شی غیر وجه اهللا فناست

زانکه دو مغز است و این دو رنگ و پوستتکفر و ایمان نیست آنجایی که اوس
)2،269:1387(مولوي ،ج

آري از تصادف و برخورد دو قوه مغناطیسی مولوي با شمس برقی حیرت انگیز جست که فضاي بی 
)     330-331:  1،1369همایی ، ج » ( انتهاي بشریت و عرفان شرق را تا قیامت روشن و نورانی نگاه می دارد 

شباهت هاي بیداري مولوي با سنایی و عطار :تفاوت و
در مورد بیداري معنوي (یقظه ) مولوي به تفصیل سخن گفته شد  این که مولوي چگونه  به بیداري دست 
می یابد و با  دیدن شمس تبریزي  منقلب می شود ، بررسی تفاوت ها و شباهت هاي بیداري موالنا با سنایی 

و عطار ضروري می نماید .
: اري معنوي سنایی بید

در مورد تغییر و تحولروحی سنایی داستان ها و افسانه هایی ساخته شده است که از حیطه بحث خارج 
اما آنچه در افسانه ها راجع به این انقالب درونی شگرف و ناگهانی او نقل کرده اند در واقع غیر از « است . 

یر از او براي بسیاري از عارفان بزرگ دیگر نیز چون خوابی شگفت به نظر نمی آید این انقالب درونی که غ
غزالی ، عطار ، و مولوي دست داده است بی شک گذشته از یک اندیشه دراز ، حادثه ناگهانی که نیز در جان 
و دل تاثیري قوي دارد در آن موثر بوده است در هر حال در سبب توبه بسیاري از مشایخ داستانها نقل شده 

ا از رنگ افسانه خالی نمانده از این رو اگر در بیان سبب توبه و تحول سنایی نیز از این است که غالب آنه
)161: 1384گونه افسانه ها نقل کنند جاي عجب نیست . (زرین کوب ،ب 

می گویند که مثل بسیاري از گویند گان آن « در مورد تغییر و تحول روحی سنایی این گونه نقل کرده اند 
گرو عشق زیبا پسران داشت ، عاشق قصاب پسري شد و آن پسر از عاشق بینوا پانصد روزگاران دل در 

گوسفند سر سیاه و دنبه سفید خواست که او را به طلب این آرزوي خویش به خوارزم فرستاد کهنه کفش 
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پاره پینه دوخته پنج منی عاشق را که چون می خواست بی منت پاي افزار تا خوارزم برود نزد معشوق 
شته بود که معشوق نگهداري نکرد چندي بعد چون شاعر عاشق پیشه با گوسفندان معشوق از خوارزم باز گذا

آمد کفش خود را نزد وي نیافت و گفت کسی که یک کفش نا چیز را نگه نتواند داشت دل را که عرش اعظم 
زرین کوب »(است چگونه تواند داشت از آن پس ترك کفش گفت هم معشوق و روي به جهان درون آورد

)   162: 1384،ب 
این که این قصه راست باشد یا افسانه فرقی نمی کند این مهم است که شاعر به تحول معنوي رسیده 

است جذبه حق که به شکل هاي متفاوتی رخ می دهد او را از این تاریکی درون خارج کرده است .
این عطار پیش از آن که ترك مال و هستی «در مورد عطار نیز چنین می گویند: بیداري معنوي عطار :

گوید و قدم در وادي سلوك نهد در دکان خویش نشسته بود ، گدایی ژنده  پوش بر وي گذر کرد و چیزي 
خواست و عطار چیزي نداد و گدا پرسید خواجه چگونه جان به عزرائیل خواهد داد ؟ عطار پرسید تو جان 

دست داشت آن را زیر سر نهاد پاهایش به سوي قبله دراز کرد خویش چگونه خواهی داد ؟ مرد کاسه اي در
چشم بر هم نهاد و گفت این طور و در دم جان بداد این واقعه بود که عطار شادیاخ را به خود آورد که هر 

(زرین کوب، » برود و گوشه ي گزید -خانقاه رکن الدین اکاف_چه داشت به فقیران دهد و به یک خانقاه 
)206: 1384ب

با توجه به داستانهایی که در مورد سنایی و عطار گفته شده آنچه مشخص است این است که این بیداري 
در هر حال رخ داده است و این بیداري  بزرگترین شباهت و حلقه ارتباط بین مولوي با سنایی و عطار است 

ت.استاد زرین کوب داستان ، که نمی توان به سادگی  از آن چشم پوشی کرد و این موضوع را نادیده گرف
هایی که در مورد یقظه و بیداري معنوي سنایی و عطار نقل کرده اند را نزدیک به خرافه و افسانه می داند ؛ و 
اگر ما خرافه بودن آنها را بپذیریم یکی از تفاوت هاي بیداري مولوي با سنایی و عطار نمایان می شود و آن 

داده عین واقعیت است زیرا تمامی کتب تاریخ و تذکره در مورد واقعی این است که بیداري که در مولوي رخ
بودن دیدار مولوي با شمس سخن گفته اند و در آن هیچ شکی نیست که این دیدار اتفاق افتاده ، در صورتی 
که در مورد حقیقی بودن بیداري معنوي عطار و سنایی تردید وجود دارد . اگر ما داستانهایی که در مورد 

ایی و عطار گفته اند را با ثبت خرافات و افسانه بودن آن بپذیریم ، داستان منقلب شدن عطار نزدیکتر است سن
به سرنوشت مولوي و تحول روحی او  زیرا که تغییر روحی عطار همانند سنایی زمینی نیست و بوي 

ینی است و شکست روحانیت و معنویت همچون موالنا می دهد.در صورتی که سنایی گرفتار عشق پست زم
در این عشق سبب تغییر او می شود.  

:نتیجه گیري
یقظه یکی از اصلی ترین مراحل سیر و سلوك است به طوري که می توان گفت تا زمانی که بیداري 
معنوي آن هم از جانب خداوند و نه اکتسابی در انسان رخ ندهد سالک نمی تواند مراحل سیر وسلوك را طی 

جرقه اي است که سالک را به سوي خداوند می کشاند و چشم هاي دل او را  روشن می کند در واقع یقظه
کند به طوري که نا خود آگاه به سمت توبه کشیده می شود و بنا به ظرفیت خود به درك حق نایل می گردد 

ر به گونه اي دیگر مجبور می شود کوس اناالحق بزند ، آنقدر در طی سلوك پاك و خالص می شود که د
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لباس خود چیزي جز خدا نمی بیند و این در نتیجه یقظه است ؛ یقظه اي که انتهایش خود شناسی است  و 
هر خود شناسی در واقع همان خدا شناسی است .

با وجود آن که مولوي قبل از دیدار با شمس در نزد اساتید بزرگی به ریاضت می پرداخت اما به بیداري 
شمس دیدار کرد و از این جا بود که شخصیت مولوي دگرگون شد و می توان معنوي نایل نشد تا اینکه با 

نتیجه گرفت که یقظه لطفی از جانب خداست که شامل حال سالک می شود و انسان هر چند که مراحل 
ریاضت را طی کند تا لطف حق نباشد ره به جایی نبرد .

خود یعنی سنایی و عطار تاثیر پذیرفته است مساله دیگر این است که مولوي به نوعی از بیداري پیشینیان 
و در پی آن بود که به بیداري معنوي دست یابد اما این به صورت اکتسابی امکان پذیر نبوده تا این که با 

شمس دیدار می کند و همانند پیشینیان خود سنایی و عطار به بیداري می رسد . 
کتابنامه
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) ، رساله قشریه ، ترجمه ابوعلی حسن عثمانی ، تصحیح ، بدیع 1385.  قشیري ، عبدالکریم بن هوازن (11
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ایرین ، چاپ قدیم تهران               ) ، شرح منازل الس1315. کاشانی ، عبدالرزاق (12
) ، تازیانه هاي سلوك ، چاپ چهاردهم ، تهران ، آگه 1391. کدکنی محمد رضا (13
)، شرح اصطالحات تصوف ، چاپ اول ، زوار           1368. گوهرین ، سید صادق (14
) ، سیر و سلوك ، چاپ اول ، الزهرا         1388. مظاهري ، حسین (15
) ، مثنوي معنوي ، تصحیح رینولد نیکلسون ، چاپ چهارم ،  مقدمه 1387. مولوي ،جالل الدین (16

عبدالحسین زرین کوب ، مجید 
) ،غزلیات شمس ،بقلم بدیع الزمان فروزانفر ،چاپ دوازدهم ، انتشارات امیر کبیر 1367(__________. 17
کشف المحجوب ، شرح محمود عابدي ، چاپ چهارم ، سروش   ) ، 1387. هجویري ، ابو الحسن (18
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ی تطبیقی اسفندیار و خضري جاودانگی:  بررسرویکردي به اسطوره
1دکتر سید مجتبی میرمیران

شناسیاستادیار گروه ایران
مژگان مسعودي

شناسیدانشجوي کارشناسی ارشد ایران
چکیده

ي مرگ بوده است. از اش تاکنون مسألهخصوص فلسفی انسان از آغاز هستیبزرگترین دغدغه و اندوه به
تانی از زمان عادي، مادي، سپنجی و ناسوتی که فرتوت و پیرش ویژه اساطیري و باساین روي، انسان به

کشاندش، گریزان است؛ و تالش او این بوده تا خود را به مرزهاي حیات سوي مرگ و نیستی میکند و بهمی
سپنجی، زمانی چون دهر پارمنیدي داشته باشد و از این طریق اي که در جهانگونهجاویدان نزدیک گرداند، به

با زمان ابدي پیوند زند. در حقیقت، رویارویی با زمان، سرنوشت گریزناپذیر آدمی است؛ و همواره خود را
هاي بسیاري را درگیر خود صورت یک مشکل فلسفی بلکه چونان واقعیتی بدیهی ذهنتنها بهاین مسئله نه

در قالب تمثیل، استعاره شناختی است که ترین معنایش نوعی هستیکرده است. از آنجاکه اسطوره در گسترده
توان انتظار داشت که در روایات اساطیري پاسخی به این معضل فکري داده شده گردد، میو روایت بیان می

باشد. در اساطیر ملل، جاودانگی به اشکال مختلف نمود پیدا کرده است. اغلب قهرمانان اساطیري در عمل یا 
هاي مادي و معنوي آنهاست. ایزدان و راز قدرت و توانمنديشان مرگند و جاودانگیدر معنا جاودان و بی
کنند و حتی قهرمانان و پهلوانان عمرهاي بسیار طوالنی دارند. نه شمار عبور میهاي بیدیوان، هردو، از هزاره

پذیر است. یکی تنها جاودانگی نمودهاي متفاوتی دارد، بلکه رسیدن به جاودانگی نیز از طرق مختلفی امکان
ي اسفندیار او با شستشو در آب مقدس طرق رسیدن به جاودانگی، شستشو با آب مقدس است. در اسطورهاز

تحلیلی -رسد. ما در این پژوهش به روش توصیفیگردد و به همین طریق خضر به نامیرایی میتن میروئین
سفندیار و خضر در اي و فرهنگی ایرانی و سامی( عربی)، یعنی ابه بررسی و تطبیق دو شخصیت اسطوره

هاي اصلی آن دو را در مایهپردازیم و معیارهاي مشترك و بنادبیات فارسی از حیث جاودانگی و نامیرایی می
گیریم.مجالی اندك پی می

جاودانگی، اسطوره، ادبیات تطبیقی، خضر، اسفندیارها:کلیدواژه
مقدمه-1

صورت یک تنها بهدیرباز تاکنون این مسئله نهرویارویی با زمان، سرنوشت گریزناپذیر آدمی است؛ از
هاي بسیاري را درگیر خود کرده است. در مواجهه با زمان مشکل فلسفی بلکه چونان واقعیتی بدیهی ذهن

ترین معنایش نوعی گردد. از آنجا که اسطوره در گستردهآدمی همواره دچار اضطراب، تشویش و هراس می

1 . mirmiran@guilan.ac.ir
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توان انتظار داشت که در روایات اساطیري گردد، میمثیل و  روایت بیان میشناختی است که در قالب تهستی
ي زمان را به دو دسته تقسیم پاسخی به این معضل فکري داده شده باشد. شاید بتوان پاسخ اساطیر به پدیده

سیدن به توان در این دسته جاي داد و دوم ري معاد را نیز میکرد: یکی زمان ازلی یا زمان مقدس که مقوله
هایش و تکرار ها و آیینرسد انسان در دوران باستان با توسل به اسطورهنظر میبهجاودانگی با تن خویشتن. 

نوعی به مقابله با زمان تاریخی دست یازیده و  با قرار دادن خویش در زمان مقدس که زمانی است آنها به
یستد. از طرف دیگر بشر فانی همواره در صدد یافتن اناپذیر در برابر زمان تاریخی میدوري، پایا و کاستی

ناپذیر مرگ دست به گریبان است، اي براي بقاي تن خویش است. او که با واقعیت تلخ و اجتنابچاره
صور مرگی و جاودانگی دارد. رسیدن به جاودانگی از طریق بقاي تن در روایات اساطیري بهآرزوي بزرگ بی
گردد، سپس وهش حاضر، ابتدا طرق رسیدن به این نوع جاودانگی توصیف میشود. در پژمختلف دیده می

شوند، به تن و دیگري جاودانه میوشو در آب مقدس یکی روئینهاي اسفندیار و خضر که با شستاسطوره
تحلیلی تطبیق داده خواهند شد.-روش توصیفی

چهارچوب نظري-2
آید. بدیهی است که ادبیات شمار میدر نقد ادبی بههاي فرایند تحلیل و ارزیابیروش تطبیقی از روش

نظران هرگاه یک اثر ادبی با یک شخصیت داستانی نظر برخی صاحبتطبیقی با نقد ادبی خویشاوندي دارد. به
اي ها در مقام شیوهاي در کنار آثار داستانی و پرسوناژهاي اساطیري دیگر قرار گیرد و هریک از آنو اسطوره

گذارند. این تفکر البته با نقد نمایش میتري را بهي دیگري عمل کنند، معناي ژرففتن در بارهبراي سخن گ
تري دارد تا با تطبیق ، پیوند بیش"تطبیق و تحلیل، ابزارهاي اصلی ناقد هستند"ي الیوت که نو و با این گفته

رساند.یی یاري میهاگیري چنین مقایسهادبی سنتی؛ زیرا با معیارهاي ذاتی ارزش به شکل
هاي یک اثر را با قرار دهد و آگاهی از کیفیتمند بسط میشکلی نظامادبیات تطبیقی این نوع گرایش را به

ي چگونگی تحقق یا انتقال دادن آن در بافت روشنگر محصوالت یک یا چند فرهنگ زبانی دیگر، یا با مطالعه
). رنه 21-20: 1385بخشد(نک. مکاریک، ها غنا میر زباني فراگیر در ادبیات سایمایهیک موضوع یا درون

هاي پاشیدگی اروپاي پس از جنگهماز به"بحران ادبیات تطبیقی"ي معروف خود با عنوان ولک در مقاله
در آشفتگی و 1914هاي گوید. او بر این باور است که جهان غرب پس از سالجهانی اول و دوم سخن می

)؛ یعنی در 92: 1389و ادبیات تطبیقی در این برهه نقشی دارد که باید بازي کند( ولک، زیسته استبحران می
"هاي ادبیات ملی بایستد. وي معتقد است که نقش ادبیات تطبیقی بیش از برابر جدایی و انزواي کاذب تاریخ

یا به سبب شود،نمایی فرهنگ مبدأ ختم میاست، روشی که اغلب به بزرگ"داري فرهنگینظام حساب
هاي تأثیري که بر دیگر آثار ادبی در خارج از مرزهاي خود گذاشته است یا به سبب پذیرش بهترین اندیشه

).93خارجی( همان، 
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نامد که می"سیاست زورآزمایی فرهنگی"کند و آن را ولک این نوع ادبیات تطبیقی را محکوم می
ي ولک پژوهش ). به عقیده92( همان، "خواهدهرکس همه چیز را فقط در خدمت قدرت ملت خویش می"

هاي برداري از شبکههاي ملی یا حتی نقشهها و بستانکاريپژوهانه یا حساب بدهکاريادبی سرگرمی کهن
ي واالترین روابط نخواهد بود. پژوهش ادبی، مانند خود هنر، حاصل تخیل و سرانجام، حافظ و آفریننده

اي جهانی و حاصل تخیل بشر و ). بدین سان، ولک ادبیات را پدیده98(همان،"هاي بشر خواهد شدارزش
شود. در ادبیات تطبیقی صدا میي ادبیات جهان همداند و با اندیشههاي واالي بشري میحاصل ارزش

شود؛ و این بدین معناست: نفی هرگونه خود را در مرکز دیدن و مرزهاي نژادي و تک فرهنگی شکسته می
هاي جهانی ماندگار و استوار.هستی قرار گرفتن و رسیدن  به جهان معنوي و ارزشطرد در ناف 

طرق رسیدن به جاودانگی-3
ترین دغدغه و اندوه اش تاکنون، همواره، دغدغه و اندوه زیادي داشته است. اما بزرگانسان از آغاز هستی

یافتن به هستی سرمدي و ي دستاش، مسألۀ مرگ بوده است. اشتغال دائم ذهن انسان برابویژه فلسفی
روي او بوده است. از ترین چالش زندگی پیشترین و بدیهیبرانداختن و به تعلیق درآوردن زمان مادي، مهم

کوشید خود را جاودانه سازد. این جاودانگی براي آن انسان جز این روي، انسان بویژه اساطیري و باستانی می
نمود. او بر این باور بود که با تقلید و تکرار ناپذیر میاعمال آیینی امکاناز مسیر آیینی و انجام رفتارها و 

دهد و خویشتن را افعال خدایان، نیروهاي قدسی و قهرمانان پیشین، از زمان موقت دنیوي خود را رهایی می
است. تالش او مند پذیر مادي تاریختر از زمان مرگافکند که ملکوتی است و آن زمان واقعیبه زمانی فرا می

سپنجی، زمانی چون دهر اي که در جهانگونهاین بوده تا خود را به مرزهاي حیات جاویدان نزدیک گرداند؛ به
طور که پیش از این ذکر شد پارمنیدي داشته باشد و از این طریق خود را با زمان ابدي پیوند زند. همان

بسیاري از  اساطیر ملل، اغلب قهرمانان اساطیري در نامیرایی تن یکی از طرق رسیدن به جاودانگی است. در 
هاي مادي و معنوي آنهاست. مرگند و جاودانگی آنها راز قدرت و توانمنديعمل یا در معنا جاودان و بی
کنند و حتی قهرمانان و پهلوانان عمرهاي بسیار طوالنی شمار عبور میهاي بیایزدان و دیوان، هردو، از هزاره

گیرد؛ مثال نوشیدن آب صور مختلف صورت میایات اساطیري رسیدن به تنی نامیرا و جاودانه بهدارند. در رو
دست آوردن اي بهشتی، بارش باران مقدس بر تن مورد نظر، شستشو با آب مقدس، بهحیات یا خوردن مائده

ی دوباره یافتن و آورد، پرواز به آسمان و آسمانی شدن، جوانگیاه یا شیئ مقدس که داشتنش جاودانگی می
فرزند آوري و غیره.

مرگی با آببی-1-3
نوشیدن آب-1-1-3

آید که هر کس از آن بخورد یا احیاناً در دست می، اصطالحاً آب حیات، بهي آبوسیلهمرگی گاهی بهبی
ي تجدید شباب است و مورث عمر جاوید. آب حیات ماند. آب حیات مایهآن غوطه زند، جاویدان می
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تواند ي جادویی و خاصیت درمانی دارد. شایان ذکر است که آب حیات خاص انسان نیست، بلکه میجوهر
دهد تا آن را اي را به آشپز خود میدر روایات آمده که اسکندر ماهی مرده"موجودات دیگري را نیز زنده کند:

کند و ماهیان همیشه زنده یشود و شنا مکند، اما ماهی در آب زنده میگزار چنین میدر آب بشوید و خدمت
). در آثار صوفیان، آب حیات به صورت آب زندگی و 231-232: 1350(ماسه، "آیندوجود میجا بهاز این

آب حیوان و آب خضر آمده است، و آن آبی است که در باور قدما در انتهاي عالم مسکون جاي دارد و 
خواهد یافت. گاهی در اصطالح صوفیان آب کنایه جاري است. هر کس از آن چشمه بنوشد، عمري جاودانی 

ي عشق و محبت که هر که از آن بچشد، هرگز معدوم نگردد و فانی نشود(نک. شده است از سرچشمه
در اساطیر ودایی آمده است که خدایان در آغاز ابدي نبودند، آگنی با نوشاندن "). 4: 1388گوهرین: ج اول ، 

). در اساطیر یونان زئوس در پیکر آدمیان 461: 1362( بهار، "را ابدي ساختمرگی) ایشان ي بیسومه(نوشابه
اي از آب حیات که مختص جاودانان است و عمر و ها رفت و  به آنها که دوست داشت کوزهبه نزد انسان

بخشد، هدیه داد. آدمیان آن را بر پشت االغی نهادند تا به محل امنی ببرند، در راه بهجوانی جاوید می
جوشید، بعد از نوشیدن آب دورتر نشستند هاي آن میاي رسیدند که آب زالل و گوارایی از میان سنگچشمه

گر که از تا غذا بخورند و االغ را رها کردند تا بچرد؛ االغ تشنه شد و بر سر چشمه آمد. مار بدجنس حیله
مه را داد که کوزه را به وي بدهد؛ االغ ي آب خوردن از چشي االغ آگاه بود به این شرط به او اجازهمحموله
ي معمولی آب نوشید و به همین دلیل مار عمر طوالنی و ي آب حیات را به مار داد و خود از چشمهنیز کوزه

گیرد و همیشه براق و سرحال است(نک. هزار ساله یافت و هر سال نیز با پوست افکندن جوانی را از سر می
مرگ و جاودانه نوشد و بیپشوتن پسر گشتاسب شیر می"گوید:ی). آموزگار م52: 1366گرین، 

).82: 1389(آموزگار، "شودمی
ور شدن در آب یا شستشو با آنبارش باران، غوطه-2-1-3

اي به دیار مردگان ها و اساطیر بابلی از بارش آب حیات سخن رفته است که ائا فرستادهدر حماسه
ي ایشتر آب حیات فرو بارد و بدین ترتیب آن خداي ند که بر تن مردهکفرستد و به وزیر خود امر میمی

کند(نک. گیرد و از عالم سفلی به جهان علوي پرواز مییابد و جوانی و خرمی را از سر میمادینه شفا می
هاي ). داستان اسکندر و آب حیات نیز یکی از ماندگارترین اسطوره79: 1382؛ ژیران، 735: 1370ناس، 

ي آب حیات برآمد و با ده هزار بارگی به گی است. اسکندر رو به سفر نهاد و در جستجوي چشمهمربی
سوي سرزمین تاریکی رفت و خضر راهنماي او گشت، اسکندر در راه خضر را گم کرد و آب حیات نایافته 

و همان دم گوشت"به روشنی بازآمد، ولی خضر به آب حیات رسید. خضر چون به آب حیات تن شست،
). در 128: 1374(ابن بلخی، "هایی که بر تن داشت سبز گشت...ي جامهپوست و اندامش سبزگون شد و همه

ي اسفندیار نیز روایت شده که بنا به سنت مزدیسنا، زرتشت اسفندیار را در آبی مقدس شست و او اسطوره
تجدید حیات و زایشی نو پذیري وحالت پیش از شکلزدن در آب، رمز رجعت بهتن گشت. غوطه روئین
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وري برابر با انحالل و اضمحالل صورت و استقرار مجدد حالت نامتعین مقدم بر وجود است زیرا هر غوطه
است و خروج از آب، تکرار عمل تجلی صورت در آفرینش کیهان. پیوند با آب، همواره متضمن تجدید

خوردن، امکانات هست و از سوي دیگر غوطهحیات است. زیرا، از سویی در پی هر انحاللی، والدتی نو 
ي دهد. در آیین کاتولیک نیز غسل تعمید وسیلهکند و افزایش میور میي زندگی و آفرینش را مایهبالقوه

).189-209: 1376تطهیر و تجدیدحیات دانسته شده است(نک. الیاده، 
مرگی با گیاهبی-2-3
خوردن گیاه-1-2-3

ي گیاهی، انسان در پی جاودانگی بوده است. درخت و نوشیدن شیره و عصارهگاهی با خوردن گیاهی یا
خواسته است به جاودانگی طریق نیز انسان میتري پیدا کرده است و از ایني آن مفهوم استعاريخوردن میوه
دست یابد. 

گفت دانایی به رمز  اي  دوستان          که درختی هست در هندوستان
- 2/888/3641(مثنوي، شود پیر و نی  هرگز   بمرد نیي او خورد و برد        کز میوههرکسی

3642(
ي بهشتی را که نه بار گردند. خدایان المپی این مائدهمرگی میهاي بهشتی هم سبب بیافزون بر این، مائده

ر اساطیر ایرانی براي رسیدن به د").26: 1370مرگ شدند(نک. باستید، تر از انگبین بود، چشیدند و بیشیرین
(بهار، "آوردساختند که جاودانگی میي گاو هدیوش خوراکی به نام آنوش میجاودانگی از هوم سپید و پیه

1362 :116 .(
دست آوردن گیاهبه-2-2-3

رسد و به یاري جد اعالي گذرد و به سرزمین مردگان میي گیلگمش، وي از بر و بحر میدر اسطوره
مرگ دزدد و با دست یافتن به آن  بیآورد؛ اما مار آن را میاه زندگی جاوید را به دست میخود گی

گردد دست آوردن فقط منحصر به گیاه نمی). باید خاطر نشان کرد که به109-110: 1382شود(نک. ژیران، می
اي به او یچ درنده و گزندهشود و هدر تائوئیسم آمده که هر که به کنه تائو واصل شود به حیات ابدي نائل می

دست رو راز بقا و سر عمر جاوید را بهکه فوشی(شاه چین)  به تائو واصل شد و از اینرساند. چنانزیان نمی
).359: 1370آورد(نک. ناس، 

جوانی دوباره یافتن-3-3
وي منعکس هاي ایران و جهان آرزوي جوان ماندن انسان و یا دوباره جوان شدن در بسیاري از اسطوره

گوید: شما بر فراز شده است. در اساطیر یونان آمده که زئوس به کسانی که بر فراز کوه قرار گرفته بودند، می
). مشابه همین روایت را در ایران داریم؛ 59: 1366کنم(نک. گرین، این کوه در امانید و من دوباره جوانتان می

ه بود که هر کس از ضعف پیري در عذاب بود و مرگ را که کاووس بر فراز کوه البرز هفت کاخ ساختجایی
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گشت. در داستان یوسف و زلیخا نیز صورت پسري پانزده ساله باز میرفت بهدید چون به آنجا مینزدیک می
آمده که زلیخا از یوسف خواست که از خدا بخواهد او را به جوانی بازگرداند تا با او ازدواج کند و یوسف با 

- 472: 2، ج 1342سازد(نک.عبدالعلی بن جمعه، ویش بر سر زلیخا وي را جوان میکشیدن عباي خ
دارد که با درست در شاهنامه در داستان اسکندر و کید آمده که کید طبیبی را نزد اسکندر گسیل می").471

). 88: 1379(رستگار فسایی، "کردن داروهایی اسکندر را نیرومند و جوان نگه دارد
و به آسمان رفتنآسمانی شدن-4-3

گیري قدرت معنوي و هاي پرواز معموال با اوجطور کلی اسطورهگریز از زمین و پرواز به آسمان و به
نظر ي کاووس بهگیري جوانی و گریز از مرگ و جاودانگی در هم آمیخته است. در اسطورهمادي، باز پس

تبع آن جاودانگی را داشته که ها و بهسمانرسد که کاووس قصد دست یافتن به قلمرو خدایان بر فراز آمی
گردد. در اساطیر یونان نیز ددال، صنعتگر و هنرمند نوعی مانع وي میاورمزد با گرفتن فر کیانی از او به

ي موم به خود وصل کرد و وسیلهیونانی، چون به زندان افتاد براي خود و پسرش پاهایی ساخت و آنها را به
میرد، بدن چنین در روایات آمده که حضرت عیسی می). هم241: 1، ج 1356گریخت(نک. گریمال، 

گردد.رود و سپس او دوباره زنده به زمین باز میجانش به آسمان میبی
فرزندآوري-5-3

مرگند؛ پیش از این گفتیم که دربسیاري از  اساطیر ملل، برخی از  قهرمانان اساطیري در معنا جاودان و بی
خوبی ي سیاوش این معنا بهسازند. در اسطورهوري و تداوم نسل خود را جاودانه مییعنی با فرزندآ

ترین روایت شاهنامه است، سیاوش در پیکاري خسرو که مفصلهویداست. در داستان سیاوش و کی
ند خسرو، فرزروید. کیمیرد؛ و در باور ایرانیان  از خون او گیاهی به نام پرسیاووشان میناجوانمردانه می

نشیند،  همان گیاه بالنده از خون سیاوش است. هاي بسیار بر تخت میسیاوش که پس از فراز و نشیب
طور تمثیلی با به تخت نشستن بالد تا راه نیمه تمام را به انجام برساند که بهخسرو میسیاوش در کالبد کی

ي هبوط آدم نیز دیده در اسطورهمایه ). این بن82-110: 1386خسرو بیان شده است(نک. دبیرسیاقی، کی
ها را زند اما در عین حال نسل انسانشود. گرچه آدم با فرودش به زمین در حقیقت مرگ خود را رقم میمی

ي خویشتن را دارد: ي امکانات بالقوهعبارتی، نسل نوین یا فرزند نماد خود است و همهپراکند. بهبر زمین می
فرزند عنصر جوانی و بزرگی بالقوه وجود دارد چیزي که هنوز سرشار است خویشتنی تازه و زندگی نو. در 

با همه امکانات غنی و بی پایانش. مرگ پدران و تداوم پسران یعنی مرگ روح  و تداوم آن اما در مسیري 
ي جدیدي از فراختر. فرزند یعنی حیات مجدد، تداوم زندگی و به سخنی دیگر جاودانگی، یعنی یافتن شیوه

اي میان پدري با ي اول یک پسر یعنی رابطهدر وهله"نویسد:ي حیات. آل احمد میهی، معرفت و فلسفهآگا
(آل احمد، "ي فرهنگ و آداب، یعنی دوام خلقت، یعنی دوام خودکنندهي خون و نسل، نقلاي، رابطهنوه

1342 :80-77.(
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عمر طوالنی داشتن-6-3
کرانگی دارد. در یادآور شدیم، زمان معناي ازلی، نامحدود و بیطور که قبالًهاي اساطیري هماندر نظام

اي ي مهم زمان اسطورهدیگر متمایز نیستند. شاخصهاي گذشته، حال و آینده از یکي اسطورهاندیشه
کند. اما هر چه از جهان اساطیر ي تعقلی بدان استناد میگونه که ذهن و شیوهتکرارناپذیري آن است، بدان

هاي زیاد میان این رغم مشترکات و هماننديرسد علینظر میرسیم،  بهگیریم، به جهان حماسی میه میفاصل
هاي زمان، مکان، پرسوناژها ویژه در مؤلفهگیري میانشان وجود دارد؛ بههاي چشمدو جهان، افتراق و اختالف

و مادي و تاریخی است و نه زمان و کارکردهایشان. در این مرحله از زیست ذهنی انسان، زمان نه عادي 
ناپذیر؛ به عبارت دیگر، گاهشماري انسان حماسی نه کامالً کیفی و جوهري است نه کمی ازلی، پایا و کاستی

و محسوس؛ یعنی زمان حماسی نه کامالً ویژگی زمان قدسی اساطیري را از دست داده است نه بعد کامالً 
ها را ها و فناناپذیري آنمرگی شخصیتروایات اساطیري بیتاریخی را داراست. در -محسوس زمان مادي

یابیم و جاودانگی آغاز نیست، از ابدیت نیز نشانی نمیبینیم؛ اما در حماسه همچنان که زمانی، بیآشکارا می
شود؛ گرچه دو استثنا (دو شخصیت) در متون حماسی اساطیري به داشتن عمرهاي طوالنی تبدیل می

که عمر طوالنی خسرو و زال. در این میان آنمرگ ماندند؛ یعنی کیهنامه) وجود دارد که بیویژه شاایران(به
ي کیانی و عصر پهلوانی حیات و حضوري پررنگ داشت ي دورهداشته  و روزگاري دراز به نحوي که همه

ته که او را از تن نبوده اما لباس و پوششی داشرستم بود. در متن شاهنامه آمده است که رستم گرچه رویین
داشته است و آن ببر بیان بوده است.هاي روزگار و تقدیر مصون نگه میها و شداید و رنجپذیري زخمآسیب

همراه داشت و تنی و عمر طوالنی براي قهرمان بهدر برخی اساطیر پوشیدن لباس خاص،  نوعی رویین
ي معناي ببر توان در بارهه حداقل دو نظر میبراي رستم ببر بیان. براي ایضاح مطلب الزم است گفته شود ک

فارسی میانه و bayرا به معناي خدا از ریشه"بیان"، پوست ببر باشد و  "ببر"بیان ارائه داد: اگر مقصود از 
bag شود: پوستی ي نسبت درنظر بگیریم، نتیجه این میرا نشانه"ان"ایرانی باستان (به معناي خدا) بدانیم و

اي نباشد. گرچه از رسد تحلیل خیلی عامیانهي خدا یا خدایان تقدیس شده است که به نظر میسیلهکه به و
به معناي خیمه، چادر، پوشش vidānaي ایرانی باستاندر این سیاق، از واژه"بیان"شناسی تاریخی نظر زبان

شویم؛ اما اساساً نباید تر میاست، بدیهی است با درنظر گرفتن معناي اخیر به حقیقت منطوقی آن نزدیک
برد. زئوس وقتی به دنیا آمد اي معناي اول را نادیده انگاشت؛ زیرا بهتر راه به مقصود ما میکارکرد اسطوره

داد، زئوس از پوست حیوان مذکور براي خود زرهی سخت ساخت( ي او با بزي او را شیر میالهه یا دایه
).326-325: 1366گرین،

بند، تاج، انگشتري، تواند نقش خود را بازي کند.کمربند، حلقه، گردنل و نوعی میپوشش در هر شک
دارد. در فرهنگ ها در امان نگه میي حوادث و آسیبنمادهاي پوششی جادویی هستند که فرد را از همه

(ص) ها آمده است که مادر حضرت رسولملل، استفاده از این ابزارها بسیار رایج بوده است. در روایت
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بست تا او را از خطرها ایمن نگه دارد. در اسالم آلود در دوران کودکی برگردن او میبندي طلسمگردن
بخشی و هاي قدرتاي یافته است. ابزاري است با خاصیت جادویی و ویژگیانگشتري جایگاه ویژه

رد: یاقوت با ککنندگی. در روایتی آمده است که حضرت علی (ع) چهار انگشتري در دست میحمایت
اي با خاصیت نصرت و یاري و چینی با خاصیت قوي و نیرومند، فیروزهخاصیت شرافت و زیبابی، آهن

). در تفاسیر و روایات اسالمی انگشتري 15: 1372عقیق با خاصیت حرز و دفع دشمنان و بالها ( مجلسی، 
تري بر پریان و دیوان و شیاطین اي آشکار دارد. حضرت سلیمان با این انگشسلیمان از این جهت جلوه

که زیبایی را نمود ). بستن این نوع ابزار به انگشت و گردن و بازو، قبل از آن19کرد (همان: فرمایی میحکم
ي روي بوده است. برپایهدهد، نماد کارکرد مهم دیگري بوده است و آن صیانت فرد از خطرات احتمالی پیش

دست آورد. و در سته با ایجاد و حفظ رابطه با آن ذخایر و انرژي عظیمی را بهتواناي، فرد میباورهاي اسطوره
ي وجودي فرد ایجاد پارچگی در دایرهچنان تمامیت و یکواقع این ابزار نماد وحدت روح هستند و آن

پذیر ي وجود (مانداال) امکانکرده که امکان رسوخ و نفوذ هر گونه شر و بال و آسیب به داخل این دایرهمی
شناسانه دانست که اي و روانهاي اسطورهتوان استعارهنبوده است. بدیهی است مواردي از این دست را می

تعبیري باید این نوع ابزارها را  به قول هاي درونی یا بیرونی غلبه کرد. بهيتوان بر دشوارها، نمیبدون آن
ي تمام حیات و زندگی آدمی است. و برگیرندهمادر نیز دانست که درالگوي گوستاو یونگ یادآور کهن

گیرد.عبارتی معرف فضاي روحی است که شخص در آن مأوا میبه
جاودانگی از طریق فره-7-3

شود که اهورامزدا به )، در فرهنگ ایران باستان به موهبت ایزدي گفته میxwarrahفره در اوستا خوره (
هاي جاودانگی تابش فره ایزدي بر کسانی اطیر ایرانی یکی از راهکند. در اسپادشاهان و پارسایان اعطا می

است که پیرو اشه، نظم و پویاي راستی هستند. و این جاودانگی و فره به دانایان و حکیمان پوریوتکیش و کم 
پادشاهان پیشدادي و کیانی تعلق گرفت. در این میان جمشید از پادشاهان پیشدادي است کهيو بیش به همه

در روزگار او نه مرگ بود و نه پیري، نه سرما و نه گرما، نه بیماري و نه رشک دیوداده، پدر و "بنا بر اوستا 
). در اوستا آمده است، یمه با به دست 89: 1364( نک. راشد محصل، "رفتندپسر هر یک پانزده ساله فراز می

). 289: 1383سن، ردد( کریستنگآوردن نیروي سرشت ایندره که همان جوهر یمه است نامیرا می
) باشد، یعنی فر محض باشد، پوسیدگی، مرگ، pour xwarrahدر مینوي خرد آمده است کسی که پر فره (

چه پیداست که اورمزد، جمشید و فریدون و کاووس را "انحراف، و استیالي شر بر وي غیر ممکن است. 
). اما جمشید 23: 1364ه معروف است( تفضلی، مرگ آفرید و اهریمن چنان[آنان را] تغییر داد کبی
: 2، ج1381ي عدول از راه اهورامزدا و ترویج دروغ و... ، فره از وي بگسست و میرا شد( رضی، واسطهبه

882.(
پیر-8-3
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شود در ادبیات عرفانی ما پیر غالباً جاودانه است و به معناي نوعی از جاودانگی در قالب پیر نمود داده می
رفته که با ظهور در دل سالک او را با اسرار طریقت و خلقت آشنا کار میاي باطنی یا شخصی نورانی بهراهنم

ي عقل فعال است. در مثنوي سیرالعباد و کرده است. در ادبیات فلسفی این شخص نورانی نمایندهمی
يشود این پیر در بارهو میکند که سالک در سفر روحانی خود با او روبرالمعاد از پیري نورانی یاد میالی

گوید که از عالم جسمانی و مکان برتر است و پدرش عقل اول یا عقل کل است؛ یعنی نخستین خود می
اسالمی سرشار از توصیف وضعیت -). در متون عرفانی ایرانی150: 2، ج1386ي خداست(سعادت، آفریده

گذارد و به بارگاه دل هان خاکی  را پشت سر میکه، چون سالک در سیر باطنی خود جپیر است. از جمله این
ي اوست / سقف مرفوع المعمور آشیانهبیت"بیند که: رسد با چشم جان، پیري نورانی و آسمانی میمی

ي اوست( همان). در متون اساطیري ایران مشخصاً زال است که عمر جاوید دارد. زال از حیث آستانه
و بلند شدن lبه rایرانی باستان به معناي پیر است، که با ابدال واج zarي ي واژهیافتهشناسی تحولزبان

(زال) بدل یافته است. امروزه مرض زالی در علم پزشکی به معناي zālبه rپیش از واج āبه aمصوت 
ي اساطیري ایران، یعنی شاهنامه، تجلی شکل دیگري از زروان، مرض پیري، شناخته است. زال در اندیشه

مرگی است. زال پیري است که در شاهنامه سخن از مرگ او نیست. ناگفته پیداست که جزء خداي زمان و بی
اشتقاق است. ي زروان با زال هماول واژه

تصویري از عمر بلند، تجارب بسیار و تفکر طوالنی که این همه تصویري ناکامل از جاودانگی پیري پیش
دنیا آمد و نام او که به معناي صورت پیرمردي بهبا گیسوان سفید بهگوید، الئودسو است. سنت چینی می
الئو -جا نشأت گرفته است. آیین دائو در زمان هان به خدایی متعال موسوم به هوانگپیرمرد است، از همین

جیون، یعنی پیرخداي زرد قایل بود: بیانی کامالً نمادین، که م. ماسپرو، آن را شبیه روزهاي قدیم در 
اهللا با موي سفید توان پیر کوهستان دروزیه را به آن اضافه کرد. در مکاشفات، کلمهداند و میاشفات میمک

).271-270: 2، ج1388ي ابدیت است( نک. شوالیه؛ گربران، ظاهر شد که آن هم نشانه
هاي اسفندیار و خضرروایت اسطوره-4
ي اسفندیاراسطوره-1-4

هاي دینی اسفندیار حامی آیین زرتشتی هم در شاهنامه آمده است. در متننام اسفندیار هم در اوستا و 
تن گشت، اما اسفندیار بنا بر است. بنا به سنت مزدیسنا، زرتشت اسفندیار را در آبی مقدس شست و او روئین

طور هایش نرسید، در نتیجه بههایش را بست و آب به چشمترسی غریزي در هنگام فرو رفتن در آب چشم
پذیر باقی ماند. آموزگار معتقد است که در هیچ متنی سخن از چگونگی چنان زخمتن نشد و همامل روئینک

دلیل برد، بهتن شدن اسفندیار نرفته است و  او هنگام گذشتن از خان سوم که در آن اژدها را از بین میروئین
هوشی گردد و چون هنگام بیتن میئینشود و بدینسان روهوش میدود برآمده از زهر اژدهاي کشته شده بی

چنان نقطه ضعفی در بدن وي وجود دارد؛ اما در جاي دیگر آورده که پس از ایمان اند، همهایش بستهچشم



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7750

گسترد و در ي خود را بداند و زرتشت خوانی میآوردن گشتاسب به زرتشت، گشتاسب مایل است که آینده
شود و اسفندیار مرگ و جاودانه مینوشد و بین پسر گشتاسب شیر مینهد. پشوتآن می، بوي، شیر و انار می

). در روایات اسالمی ایران آمده 82و 75: 1389گردد( نک. آموزگار،تن میهاي انار روئینپسر دیگر با دانه
دعا ها کردند، پس سلیمانالقطر و از آن تماثیلاي روي روان گشت سلیمان را، یعنی عیناست: گویند، چشمه

کرد و خداي تعالی جان به تن اندر کرد و اسفندیار از ایشان بود که چون گشتاسب را فرزندي نبود اسفندیار 
). اساساً 38: 1318التواریخ والقصص، تن خواندند(نک. مجملرا به پسري بداشت و اسفندیار را از آن روئین

مرگ و... مرتبط است. در برخی اساطیر، پوشیدن ،ها، بیماريتنی با جاودانگی و مصون ماندن از آسیبروئین
طور کلی، پهلوانان به"تنی و عمر طوالنی براي قهرمان به همراه داشته است.لباس خاص، نوعی روئین

نام ایندره هستند که انعکاس اساطیري ایران چون اسفندیار ملهم از الگوي کهن خداي پهلوانی هندوایرانی به
وجود آمد که بنا بر آن اي بهاست، اما بعد از پدید آمدن آیین مهري الگوي تازهشکارچی-اي دامدارجامعه

ي این باشد که سختی در هم آمیخته بود. شاید سرنوشت شوم اسفندیار نتیجهپهلوانی را با اخالق و عرفان به
ري محکوم به زوال این پهلوان برابر و همساز با الگوي مهري نبود و به علت بی بهرگی از عرفان و اخالق مه

).39-38: 1377(بهار، "بود
ي خضرهاسطور-2-4

اش ذوالقرنین است. نامش بلیا بن ملکا و کنیهي هحضرت خضر از فرزندان سام بن نوح و پسر خال
اند و از همین جا این تصور پیدا شده . بعضى نام او را یسع و برخى الیاس گفتهاستابوالعباس و لقبش خضر 

الیاس و خضر نام یک نفر باشد، ولى مشهور و معروف میان مفسران و راویان حدیث همان که ممکن است
ي لقب خضر این است وجه تسمیه.)303و 286: 13(عالمه مجلسی، ج نام اول (بلیا یا ملکان) است

ناگاه گویند که بر پوستینی سپید نشست واش در زیبایی و درخشندگی شبیه به سبزه است؛ و نیز میچهره"که
). خضر یکی از 44: 1388(سعادت، "پوستین سبز شد و چون نماز کردي پیرامون او به گیاه سبز شدي

پیامبران یا اولیاءاهللا است که با نوشیدن آب حیات در ظلمات، عمر جاودان یافت. در برخی تفاسیر او را نه 
تا 60يهکهف از آیي هرآن کریم در سورقاند. شمار آوردهپیامبر بلکه یکی از بندگان نیکوکار پروردگار به

کند که در آن نامى از ، داستانى از حضرت موسى(علیه السالم) و همراه (دوست یا استاد) وى نقل مى82
اى از بندگان ما که مشمول رحمت الهى بنده«سفر موسى(علیه السالم) به نیامده است، بلکه از هم» خضر«

» خضر«یاد مى کند. در روایات متعددى این دانشمند الهى به نام » ه استگشته و از علمى لدنى برخودار شد
کهف، او به باطن و نظام تکوینى جهان مأمور و از ي هبر اساس آیات سور). 45: 2(قمی، ج معرفى شده است

اى از اسرار آگاه بود و سمت استادى حضرت موسى بن عمران را داشت،، هر چند حضرت موسى(علیه پاره
در روایات اسالمی خضر را مظهر حکمت و دانایی "د. از این رو،ها بر او مقدم بوم) در برخى از جهتالسال

رود، ها، هنگامی که اسکندر به جستجوي آب حیات می). در اسکندرنامه44: 1388(سعادت، "اندخوانده
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رومی، عربی، خضر پیشرو سپاه، همراه و مشاور اوست. در تمامی روایات مربوط به خضر و اسکندر(
). در 44-45زرتشتی) خضر توانسته از آب حیات بنوشد؛ اما اسکندر به آن دست نیافته است(نک. همان: 

شعر پارسی نیز به داستان خضر و آب حیات اشارات زیادي شده است، از جمله سنایی غزنوي، خاقانی 
شروانی و نظامی گنجوي.

بررسی تطبیقی اسفندیار و خضر-5
کنیم، چرا که معموالً ي مشترك اسفندیار و خضر است. در این باره از نامشان آغاز میایهمجاودانگی بن

خوانی دارد. خضر که  به معناي سبز و سبزینگی است یادآور گیاه و آب و شان هماسم گذشتگان با مسماي
نوشیده است. ي حیاتشود. به یاد داشته باشیم که خضر مایهي حیات است، تلقی میچه که مایههر آن

ي مقدس است و مقدس از جاودانگی گرفته شده است که به معناي داده یا آفریدهspanta dātaاسفندیار از 
) spantaبه معناي آفرینش است که هم مقدس است و هم از مقدس دیگر(dātaگیرد، کلمۀ سرچشمه می

رسد خورد و به جاودانگی میا میترین عنصر مشترك این دو آب است. که یکی آب رگرفته شده است. مهم
یابد که با جاودانگی ارتباط نزدیک دارد. زیرا هدف تنی دست میخورد و به روئینو دیگري در آب غوطه می

هاي روزگار در امان باشد. اما آبی که از بیرون به تن ها و آسیبتنی نامیرا بودن است که از تیغاز روئین
سازد، برخالف خضر که  آن را نوشیده و از درون به پذیر نمینارا آسیبخورد به تمامی اواسفندیار می

اي مانند خضر و درخت گونهبود او نیز بهپذیري در اسفندیار نمیجاودانگی رسیده است. اگر این آسیب
ی از جاودانه بود( درخت در اساطیر از جاودانان است؛ زیرا او مانند خضر و اسفندیار ریشه در آب دارد). یک

شمار هاي جاودانگی منجی بودن است. خضر همواره در اساطیر سامی و فرهنگ اسالمی از منجیان بهویژگی
نخستین بار براي نجات آمد و به آسمان پیوست تا دوباره براي نجات مردم باز رود، مانند مسیح که هممی

ي بارها براي نجات ایران و خانوادهخیزد. اسفندیار نیز گردد. خضر هم در دریا به نجات گمشدگان برمی
شود تا جاودانگی را براي دین به ارمغان آورد؛ گرچه تن میخود و نیز استقرار و گسترش دین بهی روئین

وجوي آب حیات بود اما جاودانه نماند. از رسد. او مانند ذوالقرنینی است که در جستخود به جاودانگی نمی
اند. تنی رسیدهکه هر دو در ظلمات و تاریکی به جاودانگی و روئینهاي مشترك این دو آن استویژگی

جویند و اسفندیار با چشمان بسته و شاید اگر خضر در تاریکی که معموالً آب حیات را در تاریکی می
پیوست.بود، به جاودانان میهمچنان در مواقعی خطیر چشمانش بسته می

نتیجه گیري-6
خورد، گرچه گاهی، برخی از عناصر و چشم مییر مفهوم جاودانگی بهها و اساطي فرهنگدر همه

توان آثار جاودانگی را پیدا هاي آن میها مستقیماً یادآور این جاودانگی نیست، اما با شناخت نشانهشخصیت
ت ساخشود؛ اما در ژرفتنی ارتباطی دیده نمیکه در گام نخست میان جاودانگی و روئیناینکرد. از جمله
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پوشند، توان مشاهده نمود. حتی کسانی چون رستم که ببر بیان میاین دو شخصیت جاودانگی را می
اي نامیرایی و جاودانگی را یادآور گونهخواهند از آسیب مرگ در امان باشند که این خود بهاي میگونهبه

دهد. تر نشان میي خود را بیشپذیرتر باشند، سرانجام میرایی و مرگها ظاهريشود. اما هر چه نشانهمی
پذیر بود. چشمان اسفندیار نیز در برابر تیر گز سیمرغ چنان که ببر بیان در برابر تیرهاي اسفندیار آسیبهم

تر تر است. هر کدام که از دیگري ضعیفتر و جاودانهجا باید دید که کدام موجود جادویینابینا شد. در این
تر از تر و ضعیفتر از تن روئین اسفندیار است و تن اسفندیار ناتوانن ضعیفشود. ببر بیاباشد نابود می

تر از خضرند؛ از این روي جاودانگی ها ناتواني اینهاي ماوراءالطبیعی دارد. همهمرغ است که نشانهسی
خضر همواره جاودانه است.
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تبین ابعاد دینداري در واژگان کشف المحجوب هجویري
1احمدرضا میري

نجف آباددانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد 
دکتر حمیدرضا قانونی
استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده
هدف اصلی ازتحقیق حاضر، بررسی  مولفه هاي دینداري و تبین عناصر اصلی دینداري در کشف 

تحلیلی است و ضمن مطالعه و دسته بندي ابعاد اصلی –المحجوب هجویري است. روش پژوهش توصیفی 
طفی و انگیزشی، و بعد عملکردي(عملی) ، مفاهیم این ابعاد در واژگان ومتن دین  به شناختی و اعتقادي، عا

کشف المحجوب هجویري مورد مطابقت قرار می گیرد. 
محورهاي زیردر خصوص واژگان و لغات در متن کشف المحجوب هجویري، مورد مطابقت و بررسی 

قرار گرفته است:
سول(ص)،آخرت، قرآن کتاب آسمانی، به دنبال علم بعد شناختی و اعتقادي: شناخت و باور به خدا و ر

بودن.
بعد عاطفی و انگیزشی: محبت خدا، رسول (ص) و اهل بیت ، توکل و اعتماد به خدا، گشاده رویی و 

اخالق نیکو.
بعد عملکردي(عملی): نماز و محافظت بر آن، پرداخت زکات، پرهیز از گناه، امانت داري، انفاق کردن و 

رعایت تقوا.
این مقاله می کوشیم به ابعاد دین داري هجویري، در کشف المحجوب اشاره کنیم. در این خصوص در

جدول ها و مباحث اساسی مطرح می شود و سپس نتیجه نهایی ذکر می گردد. در این زمینه تاکنون هیچ 
تحقیق و پژوهشی هماهنگ با ابعاد دینداري صورت نگرفته است.

المحجوب هجویري، توحید، نماز.دینداري، کشف ها:کلیدواژه
مقدمه : 
انسانی بزرگوار است وي در زمینه به کار بردن شرعیات و مباحث دینی وسواس خاصی داشته هجویري

و تالش داشته است در کنار صوفیه و عرفان به دین و دینداري بپردازد. براي دست یافتن به اندیشه هجویري 
می پردازیم. دینداري تفکري است که مبتنی بر یک مذهب باشد. فرد در ابتدا به  تعریف دین و دین داري 

مذهبی می بایست  مطابق دستورات پیامبران وشرایع مذهبی به واجبات دینی عمل نموده و از محرمات آن 
پرهیز کندو در  بعد تعاملی فرد مذهبی با خدایش وي را پناه خود دانسته وبا او انسبگیرد و شادي هایش را 

1 . A_R.miri@yahoo.com
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او دانسته ودرمشکالت و نقصی ها از او مدد جوید وهمچنین اورا محرم اسرار دانسته ودرخلوت با موهبت 
)4: 1378او هم سخن می شود .(آرین، 

دربررسی دینداري عرفا آن جلوه اي از دین را که براي عوام ومتناسب با مقام کثرت هستی می باشد، 
ی دین در نظر می گیرند که این  خاص الخواص را شریعت و جلوه اي که براي خواص بوده، طریقت وتجل

در مکتب جامعه شناسی ،کوزر،)45: 1362که سازگاربا مقام وحدت هستی است ،حقیقت می نامند.(آملی، 
زمینه اي عمومی فراهم می نمایدکه بدون وجود آن معتقد است که مذهب ومی داند ا یگانه ساز رمذهب 

انسان را در پیروزي بر هواهاي نفسانی کمک د ورا متالشی خواهد کراختالفهاي فردي در نهایت جامعه 
دیویس نیز معتقد است، دین عامل )103: 1372تنهایی،(نموده و او را تا مرز عشق به همنوع باال می برد.

انسجام بخش و تقویت همکاري اعضا محسوب می شود و اداي دین را هنجار بخش و نظم آفرین می داند. 
) این امر در کتابهاي صوفیه بویژه کشف المحجوب هجویري قابل بررسی است.توجه به 81: 1386(پناهی، 

خلوص نیت و اعتقاد به خداوند براي رسیدن به معبود و داشتن صدق پاك جزء ویژگی هاي صوفی 
غزالی پس از معرفت نفس ،خدا ،دنیا، آخرت ،ارکان مسلمانی را عبادات محسوب می شود .بطوریکه 

)استاد شهید مطهري تعالیم 17ق:1398( غزالی، الت ،پرهیز از مهلکات و هم چنین منجیات دانسته است.،معام
) بنابراین، دین ازویژگی هاي 38اسالم را عبارت می داند از اصول عقاید، اخالقیات و احکام.( مطهري،بی تا:

، با دیگر جان داران برشمرده خاص انسان ها است و آن را یکی از عوامل مهم ، در تفاوت زندگی انسانها
اند. هیوم در این زمینه می نویسد: دین وجه اصلی امتیاز بشر است ، تاکنون هیچ حیوانی نشانه هاي از وجود 
حیات دینی بروز نداده است و یا هیچ کاري نکرده است که بتوان آن را به عنوان تمهیدي براي زندگی پس از 

اریخ بشر هیچ قبیله اي را نمی توان یافت که به گونه اي دین نداشته مرگ او به حساب آورد. برعکس در ت
)153: 1379باشد.(فوکویاما، 

بنابر اهمیت دین و دین داري ضرورت بررسی این مقاله، بررسی این امر است که در کشف المحجوب 
ه شده است و توجه  هجویري چه عناصر و مولفه هایی از دینداري ، با توجه به ابعاد ذکر شده، در نظر گرفت

و تاکید هجویري به دینداري  و استفاده از ابعاد آن در واژگان و لغات  کشف المحجوب با توجه به اهمیت 
صوفیه در این کتاب و تطابق این واژگان در ابعاد مختلف دینداري به چه میزان است.

الف:دین و ابعاد دینداري
یه پردازان و حوزه هاي روان شناسی و جامعه شناسی قابل در تبین مفاهیم و ابعاد دینداري دیدگاه نظر

:قرار می گیردمحور هاي اساسی دینداري در سه محور زیر مورد تاکیدبررسی است که 
. عبادت 3رسول (ص)و اهل بیت (ع) ، .حب خدا2.علم و معرفت یقینی و باور قلبی به متعلقات ایمان 1

معنوي.که در سه بعد : شناخت ها ،باورها، عواطف و عملکرد ها و پرهیز از کناه و آلودگی هاي اخالقی و 
طبقه بندي میشوند.
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انات دین از نظر روان شناسی پیچیده و شامل مجموعه اي از مقوله هاي روان شناختی از جمله هیج
) 6: 1378(آرین، رفتارها و محیط اجتماعی است .،،باورها،ارزش ها

از اعتقادات ،احساسات و اعمال فردي یا اي کلی ،دین مجموعه از دید پیترستون و همکاران به طور
ایی را می توان بر غایی یا امر مقدس سامان یافته است.این حقیقت غجمعی است که حول مفهوم حقیقت 

،مشخص یا نا مشخص،الوهی یا غیرالوهی و نظیر آن تلقی ادیان با یکدیگر،واحد یا متکثرحسب تفاوت
)     1377:3اران،کرد.(پیترستون و همک
شش بعد ذکر نموده  و معتقد است که این ابعاد در تمام ادیان واقعی نیز در اسمارت همین مفهوم را 

عبارتند از: شعائر،اسطوره شناسی ، تعالیم ،اخالق ،بعد اجتماعی و وي شش گانه ابعاد وجود دارند.وجود
بعد تجربی.
مشخصات اساسی و اختصاصی دین را ه دینی  می باشد، که یکی از نظریه پردازان در حوزالستون

.ب)تفکیک میان اشیاي مقدس و غیر مقدس.عبارت می داند از:الف)اعتقاد به موجودات فوق طبیعی(خدایان)
ج) اعمال و مناسکی که بر امور مقدس تکیه دارد. د)قانون اخالقی که اعتقاد به مصوب بودن آن از ناحیه 

دینی دارند.(نظیر خشیت احساس راز و رمز،احساس گناه ياحساساتی که مشخصهخدایان وجود داشت.ه)
اسم خاص سر در میآورند).ضمنمرکه در محضر امور مقدس و در وپرستش 

در مورد چگونگی حیات فرد که بر کم وبیش کامل نظامی کهز)و)دعا ودیگر صور ارتباط با خدایان.
)  1376:169( الستون، که امور فوق آنها را به هم پیوسته است.ماعیتجهان بینی مبتنی است.ح)یک گروه اج

مد نظر قرار گرفته است، زیرا آنهااستارك و کالكهمچنین براي دسته بندي بعد هاي عملی دین دیدگاه 
ند.این ه ابعد  مطرح کرده اند و مفهوم عملیاتی مجزایی از دین ساخترا در پنج مطالعات تجربی مربوط به دین

ماهیت متعهدات مذهبی ،به عنوان اد پنج گانه ،طبق نوشته این دو محقق در کتاب پارسایی امریکایی ابع
تدوین شده است:

.بعد اعتقادي یا باور هاي دینی: نوعی ادراك فردي برخاسته از معرفت دینی که به فرد بینش خاصی 1
ن ارتند از :باورهایی که انتظار میرود ،پیرونسبت به حقانیت اصول دینی ارائه میدهد .در واقع بعد اعتقادي عبا

آن دین به آن اعتقاد داشته باشند.
دسته تقسیم می شوند:الف) شعائر یا مناسک: آداب و رسوم تدوین شده در 2.اعمال دینی :که خود به 2

که هر رفتارهاي نمونه اي به حساب می آیند. مناسک به طور کامل ،مراسمی هستندکه میان معتقدان به دین،
دین از پیروان خود انتظار دارد آنها را به جا آورند.

ب)پرستش و دعا : اعمال فردي و خصوصی که فرد آنها را تنها با رضایت خاطر خود بدون اجبار انجام 
می دهد زیرا این اعمال غیر رسمی هستند.
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ویاروي و مواجه با یک .بعد تجربی دینی :موقعیت هاي برتر ایجاد شده اي که فرد در آنها خود را ر3
شعور برتر احساس می کند.

ست.زیرا شناخت از اصول و و.دانش دینی : شامل حداقل آگاهی فرد مومن از دین مورد قبول خود ا4
فروع دین و سنتها،تاریخ و سایر امور دینی در حداقلی از سطح ممکن الزم  است تا فرد را به عمل دینی 

بکشاند.
ظر بر رفتار روزمره و غیر دینی افراد است .حضور و وجود اندیشه وحشی .پیامدها: این بعد ،نا5

خداگرایانه در متن زندگی که در رفتار غیر دینی فرد استحکام می یابد و به زندگی او رنگ و بوي دینی می 
از نتایج و پیامدهاي دینداري است.که این امر دهد ،

اعتقاد به موجود مقدس محور مقاله ي حاضر، داريتبین دیانت و مشخصات دینبطورکلی در دسته بندیو
الك گفرد دیندار ،استارت و ي مشخصهتأکید بر تعریف از دین ،الستون بدنبالهمه نظریه ها است.پیترستون 

آنان احساسات و عواطف ه يهم. به عبارتی، یک بعد از دین ،اعتقادات را مدنظر قرار میدهنددر توجه به 
قرار داده اند.دینی را مورد توجه

ب:کشف المحجوب:
کشف المحجوب هجویري ، درقرن پنجم نخستین کتابی است که درتصوف به زبان فارسی نوشته شده 
است، که از آن با عنوان کشف المحجوب الرباب  القلوب وکشف الحجب المحجوب الرباب القلوب  نیز یاد 

هل التصوف کال بادي، ظاهراً کهن ترین کتاب شده است، پس از شرح  مستملی بخاري برالتعرف المذهب ا
فارسی شناخته شده است درباره تصوف این کتاب هم به لحاظ احتواي براطالعات مهم اجتماعی وتاریخی 
وجغرافیایی از عصر مولف ودرج اطالعات بکر وبدون واسطه درباره مکتب تصوف وپیروان آن وهم به لحاظ 

ازمتون بنیادي نثر ویژه دستوري، و واژه هاي اصیل وکهن فارسی حفظ اسلوب کهن ترکیب ها وبافت هاي 
می آید.فارسی به شمار

ج: مولفه هاي دینداري در کشف المحجوب
کشف المحجوب جزءآثار تعلیمی صوفیه به شمارمی رود ودر آن از موضوع هاي مختلفی مانند اثبات 

ن کتاب درباب هاي مختلف به توحید، حب علم ،فقر،تصوف ،فرق صوفیه و.....سخن می رود. هجویري درای
خدا، و... پرداخته و یا در باب (کشف الحجاب الخامس فی الصلوه) فرضیه نماز یا همان بعد عملکردي 
دینداري  را   مورد مداقه قرار داده است ودید گاه خود وبرخی از نظرها ي رایج صوفیه رادرآن بیان کرده 

است .
مورد بررسی در کشف المحجوب هجویري به شرح ذیل می باشد:)ابعاد دینداري1جدول(

بعد عملکرديبعد عاطفی ، انگیزشی و اخالقیبعد شناختی و اعتقادي

شناخت و باور به ظهور 
رسول (ص)و آخرت، مالئکه، 
کتاب آسمانی،  افزایش باور به 

هنگام تالوت قرآن.
شناخت دوستان خدا.
شناخت دشمنان خدا.

به دنبال علم بودن.

انجام عبادت و نماز و 
محافظت بر آن.

پرداخت زکات ، انفاق 
رعایت پرهیز از گناه. کردن. 

تقواو هماهنگی دل و گفتار و 
امانت داري.کردار.

محبت خدا، رسول 
(ص) و اهل بیت، صله ي خدا

م امر خدا بودن.رحم، تسلی
خشوع  . توکل و اعتماد بر خدا 

در عبادت ، اخالص، دوستی و 
مهرورزي.

.گشاده رویی و اخالق نیکو
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)1385:51منبع:(فقیهی،
ابعاد فوق با واژگان و لغات بیان شده در کشف المحجوب هجویري تطبیق داده شده  و به صورت بعد 

بندي بیان شده است.
د:بعد شناختی در بیان هجویري

یکتا پرستی توجه کرده است که دردینداري دربعد شناختی درمقاله اول هجویري در  باب توحید، به
واعتقادي قرار می گیرد.هجویري درتوصیف توحیدسه مورد راذکر می کند: 

هجویري اینگونه بیان می داردکه: خدا المکان است ومحتاج جوهري نیست وروح نیست وحاجتمندبه 
ز سوره اخالص این امر را تأئیدوبرآن تاکید می کند. بعد شناختی نیستی نیست وفرزند ندارد وبا ذکر آیه اي  ا

درکتاب هجویري به خصوص دربخش توحید به خوبی نمایان است وي درمقالت ششم درخلق خامس  
بخش دیگر از بعد شناختی راکه همان اعتقاد به پیامبراست، با عنوان مصلحت آفریدگار به بندگان خویش ، 

نامیده است واظهار می دارد که یکی "مغزسخنان")وآن را270: 1327ست.(سجستانی، مورد توجه قرار داده ا
از منفعتها ي آفرینش این است که سخن آفریدگار از زبان وسخن پیغمبري به دل قومی می نشیند.

درجستار پنجم بروجود پیغمبران ازسوي خداوند این گونه می گوید که( ایزد تعالی جهت فرستادن 
وبدانک یک پیغمبرراخاصه نکرد، تغییر زمان وتغییر دیدگاه را می داندو آن را نوعی سیاست می پیغمبران را

)78داند که همه سیاست هایک تن کند).(همان :
درهمان جستار براهمیت قرآن وکتاب  آسمانی اشاره کرده است وبیان می دارد که (اگر ایزد پیغمبرآن را 

ت کی خاتم پیغمبران پذید آمدي کی کرامت کردي اورا به قرآن مبین پذیذنکردي وتاخیر کردي تا بدان وق
)79وشریعت حنیفی). ( همان :

هجویري معتقد است که وجود پیامبران پیشین واطالعات وعدم فرمانبرداري مردم  از آنهاموجب شده 
ابل بررسی است که خداوند حجت خویش را با بندگان تمام کند. درکتاب هجویري بعد شناختی به خوبی ق

است .شاخص هایی چون اعتقاد به خدادرباب (توحید) ،اعتقاد به رسول خدا درجهت ایزد ، اعتقاد به کتاب 
آسمانی درقرآن مبین وشریعت حنیفی قابل دسته بندي است.

عاطفی  در بیان هجویريذ:بعد

علم به وحدانیت خداي عزوجل سوم آفرینش توحید اندر 
دل

خداي عزوجلبه معناي توحید بنده به دوم توحید حق مر خلق را
به معناي یگانگی خداوندیکی توحید حق مر حق را
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براي ریاضت هجویري درجستار چهارم از برانگیختن ریاضت نفس سخن می گوید وي  علم را عاملی
–می داند دراین جستار  بعد شناختی واعتقادي به دنبال علم بودن وبعد عاطفی وانگیزش خشوع درعبادت 

اعتقاد به خدا) قابل بررسی است وي بیان  می کندکه (وعلم درنفس برانگیخته است از آموختن کی همی 
)89آموزد متعلم از معلم، تا قوي شود نفس).(همان:

راي یاد گیري علم را نه تنها عامل ریاضت بلکه عاملی جهت بزرگواري صفا ولطافت هجویري تال ش ب
فرد می داند چندان که از اندازه نیز می گذرد.

درجستار هفتم  یکی از شاخص هاي بعد عاطفی وانگیزشی،اخالص، دوستی واخالق نیکواست . قالب  
)93منفعت است برانگیختن را). (همان: آنکه کارها آورده شده است وبیان می دارد که( نیک بزرگتر

در تفسیر این جمله ، هجویري براي کار نیک کردن  دو بعد درنظر می گیرد: یکی عقلی و دیگري شرعی.  
چه دربعد عقلی شرایط و شاخص هایی را بر می شمرد: اول، نیکی برمردمان امري واجب است. دوم، آن

مت ها کردن.که تائید بیانش  درکشف المحجوب آورده .سوم ،شکر نعصالح توست صالح مردم نیز بدان
است که (کردار عقلی کی بدان صالح این جهان است وقوام اوو قوام آن شخصها کی دراین عام اند).(همان: 

94(
هجویري، شاخص کار نیکوکردن دربعد شرعی را انجام واجبات ،آنچنان که دین خداواجب کرده است، 

ی برتن او واجب کرد وبرخواسته او معاملت کندبا مردمان بدانچه دین خدا ذکر می کند.چنانچه آمده( ک
)بنابراین، هجویري اطاعت از خداوند و توجه به بندگانش را در 94واجب کند ازقبل خداوندان دور). (همان: 

دیدگاهش مورد توجه قرار داده است.
در بیان هجویريعملکردي ر:بعد 

مطرح کرده است .(نماز به معنی ذکر "ذکر وانقیاد"نماز را به معنیدربعد عملکردي دینداري، هجویري 
وانقیاد باشد از دوري نعت اندرجریان عبادت، فقها را عبادت مخصوص است براین احکام که معتاداست وآن 

)وي، دربررسی 1327:439فرمان است که پنج نماز اندر پنج وقت بگذارید).(سجستانی، -تعالی-از حق
شرط برمی شمرد:7دي دینداري براي نماز بعد عملکر

شرط اول طهارت است ، طهارت ظاهر از نجسات وطهارت باطن که ازشهوات است.
شرط دوم :طهارت جامه از لحاظ ظاهر وباطن است، طهارت ظاهر لباس آن است که از نجاسات پاك 

باشد واز وجه حالل تهیه شدن لباس را طهارت باطل آن می داند .
م :جاي نماز گزار باید از آفت ظاهر ونیز ازفساد ومعصیت مطهر وپاك باشد .شرط سو

چهارمین شرط:ورود به نماز روي به  قبله کردن است. قبله ي ظاهرکه همان کعبه وقبله ي باطن،عرش 
خداوند قبله ي سر مشاهده است .
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اندر روضه قربت به شرط  قیام شرط پنجم است، چنانکه آمده (قیام ظاهر اندر حال قدرت وقیام باطن 
) خلوص نیت شرط ششم 439دخول وقت آن به ظاهر شریعت  ودوام  وقت اندر درجه حقیقت). (همان :

وتکبیر شرط هفتم است که باید در مقام هیبت خوانده شود .
از دید هجویري نماز عبادتی است که مریدان وسالکان از طریق آن راه حق را می یابندو مقامات آنها به 
وسیله نماز بر آنها مشکوف می شود.او برخی از مراحل وشرایط سیر سلوك به سوي حق را با ارکان نماز 

)31: 1389تطبیق می دهد .(رئیسی،
(توبه مریدان را به جاي طهارت بود ،تعلق به پیري به جاي اصابت قبله وقیام به مجاهدت نفس به جاي 

ي رکوع ومعرفت النفس به جاي سجود ومقام انس به جاي قیام وذکر دوام به جاي قرائت، وتواضع به جا
)440تشهد وتفرید از دنیا و برون آمدن از بند مقامات به جاي سالم ).(همان :

الجود و "بخشش که جزء شاخص هاي بعد عملکردي دینداري است از دید هجویري در باب 
ه چون پسر حاتم به نزدیک پیغمبر (ص ) آمده است. وي با اشاره به حدیثی اینگونه بیان می کند ک"السخاوة

)409)(همان: "آمد پیغمبر رداء خود را برگرفت واندر زیر وي بگسترانید وگفت (إذا اتاکم کریم 
ند واگراین هجویري در کتاب کشف المحجوب نیکو ترین مذهب را در ارجحیت دادن به سخاوت  می دا

بخل است. بطوریکه آورده (اگر خاطر ثانی مراول  را غلبه ) بر فرد غلبه نکند نشانه امر (یعنی سخاوت وجود
)409(همان:  کند عالمت بخل باشد)

اقیمو الصلوة "هجویري در تأکید بر  زکات، که جزء دیگري از بعد  عملکردي دینداري است، با ذکر آیه 
ا واجب می داند. وي حتی آن را  از نشانه هاي ایمان می داند و توجه به آن را  بر تمام نعمت ه"واتو الزکوة

زکات جسم وتندرستی را عبادت می داند، و می گوید(هر عضوي را زکوتیست وآن آنست که کل اعضاءخود 
را مستغرق خدمت ومشغول عبادت دارد وبهیچ لهو ولعب نگراید تا حق زکوة نعمت گزارده باشد )(همان: 

کند که( فما وجبت علی زکوه مال/ وهل یجب ) بطوریکه وي براي تأکید از امیر المؤمنین روایت می 405
الزکوه علی جواد)

ز:نتیجه گیري
در این مقاله دینداري از ابعاد مختلف و نظرات اندیشمندان دینی مورد بررسی قرار گرفته  که هریک 

از دیدگاه پیترستون ،وربیت و اسمارت ،دینبطوریکه،را براي دینداري مطرح کرده اند.ویژگی هاي متفاوتی
عالوه بر صورت فردي ،صورت جمعی نیز دارد و در واقع دین را هم داراي بعد فردي و هم اجتماعی دانسته 

ي دینداري را دارا می هااند. الستون نیز معتقد است که یک گروه اجتماعی دیندار از کسانی که شاخصه
بعد اجتماعی آن نیز ارزش قائل وي دین را فقط فردي نمی داند بلکه براي،بنابراین.ل می شودیباشند تشک

شده است . اسمارت همانند استارك و کالك ،بعد تجربی دین را مد نظر قرار داده است .آنان معتقد ند که 
فرد در رویارویی و مواجه با یک شعور و احساس برتر که در موقعیت هاي خاص ایجاد شده خود را به خدا 



7761 هامجموعه مقاله

ي براساس دسته بندي ابعاد دینداري و نظرات  اندیشمندان در کشف المحجوب هجویرنزدیک تر می بیند.
و واژگان و لغات خاصی به کار برده شده. هجویري در بیان عقاید خود بیشتر بر توحید و وجود خداي یکتا

بخشش و ... تاکید داشته است. در مجموع تطابق ابعاد دینداري با واژگان بعد عملکردي چون نماز، زکات،
)،آمده است :2جویري در جدول ذیل،(کشف المحجوب ه

)واژگان کلیدي ،ابعاد پنداري ومعانی آن ها درمتن  کشف  المحجوب2جدول(

ابعاد پنداريمعانیلغات و واژگان کلیديردیف

شناختی واعتقاديریشه اصلی پنداري توحید (علم الیقین ،عین الیقین ،حق الیقین )1

شناختی واعتقاديه اصلی پنداري ریشوقت عزیز (آیات قرآن کریم)2
شناختی واعتقاديریشه اصلی پنداري نعمت آفرینش، مغز سخنان(وجودپیغمبران)3

عاطفی ،انگیزش واخالقیپایه هاي پنداري ریاضت نفس (خشوع درعبادت ودنبال علم بودن)4

عملکرديرکن وستون پنداريذکر و انقیاد(نماز)5
عملکرديرکن وستون پنداريوصدقه)الجود وسخاوة (زکات6

خود بر تمام باب ها است و در بیان عقایددر کشف المحجوب هجویري ، اعتقاد به وجود خدا محور 
ماز را مورد احساسات و عواطف دینی نیز توجه کرده است ، همچنین وجود شعائر و مناسک از جمله ن

جاهده، اهل استقامت و ارباب احوال در نظر گرفته و براي آن گروههایی چون اهل ماهمیت قرا داده است 
است. وي اخالقیات در در ابعاد عملی و شرعی بیان کرده است . هجویري براي تفهیم و تاکید به ابعاد 

) 2تی که در جدول (احادیث تکیه کرده است و با بیان اصطالحاورد نظر در این مقاله به  قرآن ودینداري م
در کشف المحجوب ارائه کرده است.   یکسانی راآمده محتواي 

:کتابنامه
،پایان نامه دکتري روان "دینداري و روان درستی ایرانیان مقیم کاناداابطه بررسی ر"،1378آرین،خدیجه،-1

.طباطباییه شناسی عمومی ،تهران،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالم
تصحیح محمد خواجوي ،تهران "واطوار وانوارالحقیقهاسرار الشریعه"، 1362آملی ،سید حیدر ،-2

،وزارت فرهنگ وآموزش عالی
،ترجمه غالمحسین توکلی ،قم،دفتر تبلیغات اسالمی."دین و چشم انداز هاي نو"،1376،الستون-3
، اثر میزان دینداري بر اعتماد سیاسی، فصلنامه علوم 1386پناهی، محمد حسین، فریبا، شایگان، -4

دانشگاه عالمه طباطبایی) تهران،اجتماعی(
،ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی ،تهران،طرح "عقل و اعتقاد دینی"، 1377پیترسون و همکاران،-5

نو.
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) نظریه هاي جامعه شناسی ، نشر خردمند1372تنهایی ، حسین ابوالحسن ، (-6
المحجوب ، مرصاد العباد و ،بررسی جلوه هاي نماز در کشف 1389رئیسی،حجت ا..، و همکاران،-7

مصباح الهدایه،نامه پارسی،سال پانزدهم،شماره چهارم.تهران.
،به کوشش عبدالرحیم خدیوجم،تهران،انتشارات علمی 3،ج"کیمیاي سعادت"ق،1398غزالی ،ابوحامد،-8

.و فرهنگی
وسلی، غالم، ، پایان نظم، بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن ، ترجمه، ت1379فوکویاما، فرانسیس، -9

.تهران، نشر جامعه ایران
، برسی الگوي دینداري از منظر قرآن و سنت ، فصلنامه اندیشه 1385فقیهی، علی نقی و همکاران، -10

. شیراز.  19دینی دانشگاه شیراز،پیاپی 
،تالیف "کشف المحجوب رساله درآئین اسماعیلی از قرن چهارم هجري"، 1327کربن، هنري،-11

ستانی به قلم تهران  .ابویعقوب سج
جلد) صدرا، قم.15مطهري ، مرتضی، ( بی تا) مجموعه آثار ، ( -12
تهران."کشف المحجوب "هجویري ،ابوالحسن علی بن عثمان ،-13
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شعر بومی مردم سیستان
1مستالبنین میشام

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 
2بهروز رومیانی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 
چکیده

نهها به این تراست. ده ابا بشر بواره یخ همورتال طودر ست که اشفاهی ت بیااز ادها بخشی ودبومیسر
ختن به داد. بیشک پرهستندم عقاید مرو ها هعقد، ها، دردطفاعوت، حساساابیانگر ه، ندو زگویا ه اي شیو

اي پیدن و پنهاي یاد و زوابعازه اي از ایچۀ تا، درنهااز آعلمی هر یک ي طبقه بندو گونه شناسی و نهها این ترا
مردم سیستان داراي قریحه و استعداد شعري فراوان هستند. در این مقاله .گشایدما میروي نهها به این ترا

تان رابررسی کنیم.سعی دارم ویژگی هاي شعر بومی مردم سیس
شناسی، ترانه. ها، گونهسرودهشعر بومی، سیستان، بومیها:کلیدواژه

مقدمه:
اینگستردهوطوردقیقبهتامیدهدمابهراامکاناینایران،مختلفمناطقسرودهايبومیشناسیگونه

خصلتهستند،ل پرورخیاورایهپیساده،بیسرودهابومی.کنیمبررسیومطالعهراخودپربارادبیاتازبخش
ونامشخصسرایندگاناست،بشريممکنغیروآرزوهاي ممکنواحساساتوعواطفبیانگردارند،جمعی
.دارندهمبهزیاديوشباهتکوتاهعمر.استجوابوسؤالشکلبهازاین اشعاربرخیمحتواي.دارندگمنام

فارسی موجود است ترانه هاي عامیانه است این که سرگذشت قدیمی ترین نمونه کالم موزون که به زبان 
پهلومانان و نام آوران نزد عامه مردم رنگ قهرمانی بیشتري می گرفته است و موضوع چکامه ها و سرودهاي 
عامیانه می شده است .نکته اي است که از قراین موجود بر می آید و نمونه آن در ادوار ساسانیان ترانه ها و 

راجع به بهرام گور بوده است ترانه اي عامیانه مردم سیستان بخش یا از گنجینه فرهنگی را شامل داستانهاي
می شود و در جامعه روستایی و شهري سیستان رایج است و آیینه یی پاك و شفاف و نمایانگر زندگی مادي 

ست که نمی توان زمان و معنوي مردم این سرزمین است بی گمان سابقه ترانه اي عامیانه مبهم و طوالنی ا
)1383آفرینش آنها را معین کرد .(آقایی،

دوبیتی هاي فهلوي همین –کاملترین صورت موجود این اشعار عامیانه هم عبارت است از شکل فهلویات 
فهلویات است که از قدیم در زبان خنیاگران محلی آفریینده شور و هیجان و رقص و طرب بوده است این 

ز جهت وزن روي هم رفته نشان دهنده سنتهاي قدیمی است. سنت ترانه هاي پهلوي می تصنیفهاي عامیانه ا

1 . OMOMISHMAST2014@GMAIL.COM
2 . BROMIANI@YAHOO.COM
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بایست ظاهرا هجایی باشد تعدادي از آنها به لهجه هاي محلی نقل شده است و برخی فهلویات سروده اند 
یشتر ترانه هم از فهلویات عامیانه بوجود آمد و بعدها در دست کسانی چون عنصري و خیام قالب رباعی راب

مناسب خویش یافت ودر مجالس طرب مایه شورانگیزي باشد عنوان دوبیت و دوبیتی از زبان عربی راه یافت 
در اول اطالق بر هر دونوع ترانه می شد .هم رباعی که وزنش همان وزن معروف خیام است و هم دوبیتی  

عار و این نوع ادب بستگی تمام به هاي خاص که عبارتند از وزن اشعار بابا طاهر البته قدرت و حیات این اش
از). بعضی1388:9یک خاصیت یعنی شفاهی بودن دارد.که از گذشته هاي دور نقل شده است (نیکوکار ،

معینیتاریخچۀدوبیتیهاها،ها،چیستانمثلاستممکن.دارندبقیهبهنسبتکمتريقدمتعامهشعرانواع
رفتهکاربهالفاظوواژگانازبسیاريزیرانیست؛سرودهامشخّصومیبپیدایشدقیقتاریخچۀاماباشند؛داشته

محقّقانازبسیاري.داردراآنماقبلحتییاواوستاییوباستانایرانیدرزبانریشهمحلّیترانه هايدر
قبلتااستبدیهیزنندومیتخمینمسیحمیالدازقبلسال3000تا4000حدود راکتابتوخطتاریخپیدایش

شفاهیادبیاتدورانرادورانآنادبیاتتوانمیلذااست،شفاهی نبودهصورتبهجزماادبیاتتاریخایناز
وخلّاقذهنزادةمحلّیترانه هاي.استبودهدورانآنادبیاتازبخشیسرودهابومیتردیدوبیکردمحسوب

میپیوندهمبهراناآشناهايقلبوشودمیکینهوخصومتمانعاست؛رنجهاي یکدیگروآالمدهندةتسکین
ومشهورآثارازبسیاريالهاممنبعکهاستحديبهتاترانه هااینارزش.)1379:33زند(همایونی ،
نقاشان،ازآنان بسیاريهنريآثاردرهنرمندانوموسیقیدانانبرايالگوییوتاریخطولدرپرآوازةجهانیان

گیراستوپرسوزشعريگرفته  اند.قراراینهامستقیمتأثیرتحتفالسفهبیشترحتیودگاننویسنهنرمندان،
باشدآمیختههمدرترانه هااینروحباکهاستل انگیزدداستانیوباشدتوانایی یافتهونیروهاترانهاینازکه
مایهخمیره،اینازکهیابدمیگسترشملتیکافرادمیاندرومملکتیکدرمذاهبیوفلسفه هاچه بساو

با اشعار عامیانه که شاعران محلی سیستان در طول تاریخ سروده اند  در جامع روستایی و شهري گرفتهبیشتر
شاعران پارسی 1347رواج دارد که برخی با ساز محلی همراه میشوند. دوتن شعر بی دروغ شعر بی نقاب 

بت شده است که از بزرگترین شاعران زبان دري و از روستاییان سیستان بوده گوي که بعد از اسالم نام آنها ث
) هنوز در سیستان مردم باقریحه هستند که در شهر و ده اندوه و شادي و نغمه هاي 1347است (زرین کوب،

.)1388:9عاشقانه خود را در قالب دو  بیتی و رباعی  می ریزند و بر این گنجینه می افزایند (نیکوکار ،
ـ وزن و قافیه در ترانه هاي سیستان :1

واصوات؛دراستوزن تناسبی.آنهاستوزنمحلیترانه هايدربارةدشوار،وپیچیدهمباحثازیکینظم
نشانۀزباناهلمیانمواضعهبهکهاستملفوظچندصورتشاملکلمهواستکلماتاصواتجايبهشعردر

). 1354:93باشد (خانلري،خاصیمعنی
ترانههاياسالمپیش ازدوراندرواستنداشتهوجودعروضاسالمازپیشایراندراستمسلمآنچه

طرفیازاست،بودهمجزّامنثورازآثارخودخاصریتموآهنگباوبودهموزونکهاستداشتهوجودمحلی
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بهاشدنبالهایران،کنونیشعروضوعمهموظاهرشکلازهمپیشهجاییشعربقایايازمحلیترانه هايدیگر
کهبودنامبهمخصوصیوزنوآهنگشعر،مختلفاقسامازیکیمعلوم،قرارازوکشیدهاز اسالمپیشقرون

.)1383:24است (پناهی سمنانی،سادههايموضوعازعبارتومعمولایرانروستاهايدراکنونهم
قاعدةازترانه هاازاینفراوانیهاينمونهاماکنند؛میپیرويروضیعوزنازمحلّیترانه هاازبرخیگرچه

ولحنباوموزوناغلبترانه هااین.جاي دارندگروهایندربیرجنديدوبیتی هاي.کنندنمیتبعیتخاصی
). 1359(میهن دوست،استمستعملرایجبحرهمانعروضیاست از لحاظهمراهصوت
بودههجاییمحلی،اشعارعامیانه ووزنایران،محلیلهجه هايوپهلوياوستایی،زباندرکهگونههماناما
وعروضیغیرراترانه هااینشمیسادارند چنانکهنظراتفاقترانه هااینبودنهجاییبرمحقّقاناغلباست،
.)1363:271هجایی دارد (شمیسا،شعرهايزنجیر ه هايگمشدةحلقۀ

لحاظبهفارسی،). شعر1381:9است (کبیري،اسالمازپیشهجاییشعرادامۀطبريرشعکهگفتکبیري
یااستهجاییمحلیترانه هايوزنکهمسألهاین.استهجایییاعدديوکیفیضربی،کمی،وزنشاملوزن

دستهودنبوهجاییبهبرخیوبودنعروضیبهمحققانازعده اي.اختالف استمحلّمحققّانمیانعروضی،
میلراینچنین وزنتاکنونزیراباشد؛درستنمیتواندسومنظریۀالبتهکهکرده انداشارهدوازاینتلفیقیبهاي
تردیدآنمحضبودنهجاییموردخارجی درمحققانمیاناز.استنداشتهوجودوزنیبنونیستپرفسورو

عروض عربازرامأخوذاشعاراینوزنواستافقموبنونیستنظربانیزطوسیپرفسور ادیبودارد
بهخودمسیردراشعاراینکهاستباوراینبرحالعیندرولییداند؛هجاییرااشعاراینوزنبهار.نمیداند
).1351:41شدهاند.(بهار،نزدیکعربعروض

تکیه وجاهاهکمیتاصلدوبربلکهعروضی،نهوهجایینهراترانه هااینوزنخانلري
شعروزندرتکیهکندثابتعامیانهشعروزنبررسیکتابدرکامیار). وحیدیان1354:69میداند.(خانلري،

برخورداربیشتريشاعرياختیاراتازکهعروضی میداندرامحلیترانه هايوزنوي.نداردنقشیفارسی
وزنکهرامحقّقانینظرفارسیعامیانۀشعروزن تحلیلکتابدرزاده). طبیب1382(وحیدیان کامیار،است
عروضیوزناستمعتقدوکندمیردیدانند،ماستوارهاکمیت مصوتمبنايبروعروضیراعامیانهاشعار

1382زاده،میگیرند (طبیبفرامحیطازراشعررسمیآموزشبدونعوامطبقۀکهدرحالیداردآموزشبهنیاز
:45(.

یستانی همان بحر معروف هزج است که شمس قیس رازي در کتاب المعجم آن را بسیار وزن ترانه هاي س
). ترانه ها یا دو بیتی هاي سیستانی را سیتک می نامند که اغلب براي هر 1373:85سرود (قیس رازي، 

مصراع غالبا هموزن ساخته شده است و بحر هزج مسدس دارد.4فارسی زبان مفهوم آشنایی است. سیتک از 
ترانه هاي  سیستانی پر از تشبیه و تمثیل و تکرار است .چنان که معشوقه به خرمن گل و ماه و چشمانش به 
ستاره و گیسوانش به طناب ابریشم تشبیه شده است و اضافه استعاري از قبیل: نخل امید ، پرده دل درخت 
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1363عی روزانه دارد (افشار ،غم ، تیر فلک است و تمثیل از این قاعده مستثنی نیست و رنگ زندگی واق
:14(.

کنی یارسرت نازم که سرسر ، می
کنی یارمثال بره فریاد می

مثال بره ها تازه سال
دمادم یاد مادر می کنی یار

بیتی:ـ تک
که بصداردوجودتک بیتینوعیبشاگردمنطقۀدر.استکرديترانه هايرایجقالبهايازیکی
). 1373:23(مکري،تسایهنیشتهکیکیشامجورتخومتدایهلهحقمبسینتخدا

ـ دوبیتی:
دوبیتیشکلبهایرانهاي محلیلهجهاشعارنخستینکههمانگونهاست،دوبیتیسرودها،بومیرایجقالب

:می شدنامیدهفهلویاتوبوده
جوونیدلدارنهدارمدلنهوپیرشدم

عاشقاومدبازاربهگلبراي
خارچمندرگلشدورفت

بازارمیلندارمتهی دستم
)1371،148(ناصح ،

ـ رباعی: 
یاخیامرباعیاتایرانجنوبدر.ت اندمتفاوهمباوزننظرازتنهااست،دوبیتیهمانندآنترکیبوساختار

خوانی می گویند.خیامکاراینبهگویندوشادباشی میوجشنمراسمدررافولکلوریکرباعیات
استحنابندانشبشبیچهامشب

زدهسایهسرمبرترنجونارنج
استسرگردانتوکوچههمیشه،عاشق
زدههمسایهدخترسربهعشقم

)1386،29(باباچاهی،
هجران اما مضمون رباعیات سیستان حکایت از بی وفایی و مذمت دنیا و گفتگو با عزیز و بیان شکایت از

و دوري از او می باشد این رباعیات رابا آهنگی حزن انگیز سیستانی بهنگام مرگ عزیزان  و وابستگان خود 
.در مجالس سوگواري می خوانند که به آن ارده خوانی یا رباعی خوانی می گویند

زلفاي تو را باد پریشان کرده
در دل خود را به کوهها گویم

کردهسوز تو مرا بی سر و سامان 
شاید که تو را چرخ پشیمان کرده

نوعی خاص رباعی در سیستان و جود دارد که آیکه می خوانند  که مادر براي خواباندن طفل شیرخوار 
بکار میبرد این رباعیها طوري انتخاب میشود که مناسبت و یا اشاره اي به رابطه ي عاطفی مادر و کودك 

رکوفتهاي ظریف خود را از این طریق یه گوش کسی می رسانند که داشته باشد. گاهی نیز زنان دشنامها و س
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ازو دل برداشته اند  از آنجا که خواندن ایکه در کیفیت صدا محدودیتی ایجاد نمی کند ان را باصدابی بلند نیز 
میشود خواند براسا س روایات و حکایات  موجود در گذشته پیامهاي عشقی و هشدار هاي خبري را از این 

بیان می کردند پس مفهومش برتر از الالیی ساده است. طریق 
او یار منه که میروه سر به بالین
مخمل بگیرم و سایه کنم صحرا را

دستمال بدست و می زنه گرما را
آفتاب نخوره صورت رعنا را

:ـ قصیده

:شیرازي استهايانهتراززیرقصیدة.میشوددیدهکمترترانه هامیاندرقالباین

حیدرومحمودواحمدبرقسم
کردگفتگوهیتومرغازدلم

مشکیدستمالاونبهنازمسرت
دلبرگیسوهايوصفگویمچه

اکبروچونبیخالقبرقسم
دلبرپايسر تابخوانم بیت

ترسنبلسرزدهباالاوناز
برمیدهدنوازکهماندمهبه

)1383:97(پناهی سمنانی،
سرودها به ترتیب زیر است.بومیدرردیفوقافیههايویژگیازقافیه و ردیف برخی

:میشودرعایتآنمتداولوعروضیمعنايبهقافیهگاه

تسایهنیشستهکیکیشامجورتخومدایتلهحقمبسینتخدا
)1373،23(مکري،

نمیشود: رعایتقافیهگاه
نییمانجگشتازانُن،تشومننییگوونواجهِشنَن،گبارامیش

)1377:116(مومنی،
:استمتغیرابیاتدرقافیه

صحرابهمريمکنی،چادرکهتو
باريمیبارونشی،میابريکهتو

بارممیبارونشم،میابريمنم
یارممیعلفشم،میکرتکمنم

)1383:181(پناهی سمنانی،
:نیستمقفّیمصراعچهارواستمتفاوتابیاتقافیۀدوبیتیدرگاه

ورچِشمۀشونیدر
سرتهومکناتوري

همراهتهبارفقونته
)1383:497جا        (پناهی سمنانی ،مهنیرهترهخدا
:استبیتکلمۀاولینقافیه
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یارومنمیشهکهروزیارومنمیشهکهشب
)1383:487(پناهی سمنانی،

:میشودذکرآنمصطلحمعنايبهردیف

آمدهسلطاننوروزآمدهبهارانباد
)1383:487(پناهی سمنانی،

است: متغیرردیف
گلیرگلیر، یازنوروز
گلیر،سازگلیرنغمه

اولسونباغچاالرداگل
)1383:296اولسون             (پناهی سمنانی،لاولسون،بلبگل

:میکندپرراقافیهخالیجايردیف

اومدیمعروسخونۀازاومدیمبازاومدیماومدیمدومادخونۀازاومدیمبازاومدیم
)1383:495(پناهی سمنانی،

قاقیه رعایت نمیشود .بعضی وقتها اساس قافیه را هموزنی دو کلمه تشکیل می دهد و حروف
سرتپه بود و رشته چغل که
ازو روزه که دل میل کول که

دل نتروك مه میل کول که
پنر سرخک مرا در بغل که

)12: 1388(نکویی،
مفهوم آن بدین صورت است:روي تپه ایستاده بودم که دسته گاو خرمن کوب دور زد و از من آرزوي 

.وزي که دل آرزوي هندوانه کرد پیراهن سفید مرا در بغل گرفتهندوانه کرد از آن ر
ـ موضوع ترانه هاي سیستان: 2

جمله،ازهاي اقتصاديفعالیتدرعشایروروستاییانکههستندعامیترانه هايکار،ترانه هايازمراد
معیشتباترانه هااین.ندخوانمی...وزنیبافی،مشکقالچارپاداري،ساربانی،دامداري،چوپانی،کشاورزي،
آمیخته است.ترانه ها و دوبیتی هاي سیستانی را به دو ودسته تقسیم میشوند دسته اول به درروستاییان

شهادت لفظ و معنی بسیار کهن هستند و دسته دیگر بسیار متاخر و گاهی همزمان ما میبا و اصطالحات 
کاررفته است دوبیتی هاي سیستانی جنبه هاي گوناگون امروزي از قبیل دوچرخه و ماشین شوفر و در انها ب

زندگی مردم را نشان می  دهد . جنبه هایی چون عشق و دلباختگی و زیبایی  آدمیان و طبیعت  جور وظلم 
ستمگران و باورها و سنتها و گاه نفرین است. مضمون کلی دوبیتی  ها عاشقانه است نوع عشق دوبیتی ها 

.یعی استبسیار ساده و  پاك و طب
ــ کشاورزي:2ـ 1
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یاشوندمیخواندهجمعیدستهواغلباستمزارعدرکشاورزانجمعیکارمنعسکس کنندةها،ترانهاین
صدايترانه ها،اینکالمموسیقی.می کنندهمراهیرااوودیگرانخواندمیآوازباراهايانهترافرادازیکی
مازندرانترانۀدرجملهاز؛استکشاورزانبدنیحرکاتتوام باوزيکشاورکودکانابزاريوتیشهوداس
خوانند.(عمادي میمزارعازبراي مراقبتکهگیالندرشوپهکاريبرنجترانۀومزارعازمحافظتبراي

،1383،192(
مردم ـ منابع طبیعی: رودها بلندیها و شهر ها و روستاها که  در سیستان یادر همسایگی آن واقعند و 

سیستان با آنها رابطه دارند در ترانه هاي سیستانی جایی براي خود یافته است و رودخانه معروف هیرمند 
چون نیل مایه حیات است و میعادگاه عاشق و معشوق می شود 

رسیدم بر سررود ادیمی
بگفتم دخترك بوسه اي به من ده

سالم علیکم اي یار قدیمی
یديمگر کوري که بابایم (را) ند

گرماي شدید تابستان آزادهنده است که سیستانی گرمازده لذت و خستگی باد را در گرماي سوزنده و بی 
ترحم سیستان همسنگ با درست در گردن معشوق می داند 

هوا گرم است (وزش باد) خوبست
دودست بر گردن نامزد شیرین

دست در گردن نامزد،خوبست
چو جوهر برروي فلز پوالد خوبست

ـ فعالیتهاي تولیدي مردم: فعالیتهاي تولید مردم سیستان در ترانه ها آمده است دل برداشتن از زمینی که 
شوره اي در برابر زحمات و تالشهاي روستایی بی تفاوت مانده و منشا برکتی نیست تجربه تلخی است که 

در ترانه بازگوي می شود.
زمین شوره زار را آب مده(مکن) اي یار

شاهرگ تو خسته نمی شودسر و 
سر و شاهرگ خود را خسته مکن اي یار
زن بیوه عروسی نو نمیشود

ـ دامداري: دامداري از دیگر فعالیتهاي مردم این ناحیه است که در ترانه ها آمده است بهنگام وصال  از 
تشویش گرگ و گله فارغ نیست . 

رمه را برگردان که من پاي چنار هستم
هد گرگ و شغال راخدا انصاف بد

رمه را برگردان که من در پیش یار هستم
که یک یک میبرد مال حالل را

رسم بر این است که دامداران شترهاي خور درا یکسال به ساربان می دهند ارتباط شتردار و شتربان چنین 
است: 
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اال دختر که ساربان توهستم
که نوروز آمده سال من تمام شده است

جانان تو هستماسیر چشم 
بده پنج بوس که میهمان تو هستم

ـ خوراك و پوشاك:
خوراك و پوشاك مردم نیز در ترانه آمده است انواع نان رادر ترانه ها داریم. 

دو تا چلبک(نوعی نان ) فرستاده دلبر من
محبت کرده و زحمت کشیده

براي صبر و آرام دل من
همان باال بلند عاقل من

نیز مناسب طبیعت است: پوشاك مرم 
عرقچین برسرت گیوه به پایت
به مشهد می روي زودي بیایی

به مشهد میروي جانم فدایت
امیرالمومنین پشت و پناهت

ـ کوچ:
کوچ در ترانه ها آمده که سخن از عشق اشاره به بار کردن و زندگی کوچندگی رفتن او است: 

به باال میروم که جان بگیرم
خسرو بار کردهاگر دانم که

احوال از دختر خسرو بگیرم
گل سرخ و سفید از نو بگیرم

ـ فقر مردم:
سرزمین سیستان مورد  مورد هجوم مغول و تیمور است که در حمله تیمور هیرمند ویران شد و فقر مردم 

رادر بر گرفت و قبایل مهاجم زنان و دختران سیستانی را به اسارت می بردند .
ار نوبر منبیا جانا ان

برو در قافله که دزد میایه
مرو در قافله بنشین بر من
ترا ازبک برد خاك بر سر من

در ترانه دیگر زندگی عملی و عاطفی با هم در می آمیزد و شکوه از معشوق و نفرین یار ستمگر به عنوان 
ابزار کشنده همراه میشود .

اگر آهی کشم زمین مزرعه بسوزد
دل کشم منآگر آهی دیگر از

سرچوب گاوآهن و ته چوب بسوزد
خود دلبر به جاي من بسوزد

)1388(نیکوکار،
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ـ عشق در ترانه هاي سیستانی :2ـ 2
معشوق سیستانی زمینی است و عاشق و معشوق درگیر مسایل اجتماعی و در بند سنتهاي قومی و قبیله 

ار از هم جدایی ناپذیر است.اي اند و عشق و ک
سیاه چشمی که گندم پاك می کرد
مرا میدید و اشکش ژاله ژاله

مرا می دید و پیراهن چاك می کرد
به دستمال کتانش پاك می کرد

هدف عشق سیستانی ازدواج است. این عشق با مشکالتی  چون فقر و اجحاف و اختالف طبقاتی و 
فریاد  می دهد. در این ترانه ها از جدایی و وصال از وحدت عاشق و صبوري و شکیبایی جاي خود را به

معشوق فداکاري و انتقام و غرور در عشق می رود.
به قربان دو چشمان خمارت
اگر کشته شود عاشق ز عشقت

اگر کشته شوم خونم حاللت
فداي سینه پرخط و خالت

:ها موج می زندپیوند خانوادگی و عالقه به اعضاي خانواده  در ترانه
پدر خوبه که مادر نازنین است
تمام کوه را گشتم سراسر

برادر میوه روي زمین است
ندیده ام میوه اي مثل برادر

ـ اعتقادات مذهبی :2ـ 3
ترانه هاي سیستانی به بزرگانی چون حضرت علی امام رضا و حضرت محمد (ص) متوسل و به شوق 

پا می کند: زیارت امام رضا زندگیش رادیر 
سرکوه بلند فریاد کردم
عجب بوي خوشی می دهد زیارت

امیرالمومنین رایاد کردم
امیرالمومنین شاه والیت

)                  1388(نکویی،
ـ انواع بومی سروده ها 3
سرور:ـ بومی سرودهاي3ـ1

و ترانه هايختنه سوران،تولدبندان،حناعروسی،خصوصی،هايجشن،ترانۀبخشدوشاملترانه هااین
وشادترانه هااینیلداست. هدفو شبدربهسیزدهسوري،چهارشنبهتیرگان،نوروز،مثلملیهايجشن

شیراز: ، در»یزله سبالوم خوانیخیایاشکی«بوشهر، نهایی درجشناست. ترانه هايشنوندگانکردنسرگرم
بویراحمد وکهگیلویه، در»مالريآیدتوي» «آللشدیرمه«ترکمن، ، در»بستشاملوواسونک خصوصی«
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، در»ساز«دزفول بوشهري]، در[چویی»آلوکه«سیستان: ، در»نازنیک الرو هالو«بلوچستان،منطقۀ، در»سورو«
». بیارمسیت«لرستان ، در»ترینگه«ساوه ، در»دیلوك«کردستان 

:آنازنمونه هاي

مالدخترتوومن
بندازینباالماجايا

بکنُکمراشیربها
مالمادرتادوماا

بیندازباالماجاي

طالتُنگتوومن
شماپیشمیاتشاه
خدبهرکدخدااي
طالتنگتادوما

شماازبیشماشأن
)1379،104(همایونی ،

سرگرم کننده:ـ بومی سرودهاي3ـ 2
هايمهارتاستفاده ازوحافظهتقویتوهوشکارگیريبهرگرمی،سجنبۀبرعالوهها،ترانهاینهدف

ومعنیبیومهمل» چاچا«هاي گفتهترانهبرشمردنی،ترانه هايمعما،وچیستانبازي،هايترانهاستذهنی
یراست (مطبیعیپدیده هايواشیانامبیشترنام دارد کههاچیستانبهبلوچستاندر.دارندجايبخشایندر

). 1383:15بلوچزایی،
زنان:ـ بومی سرودهاي3ـ 3

ترانه اینتولیدزنان درکهاهمیتیبهبنابلکهنیست،کودکانیامردانترانه هايباتقابلدرزنانترانه هاي
انتخاب.استازدواجمی شودآن پرداختهبهترانه هادرکهزنانعمدةمسائلاز.مییابدموضوعیتدارند،ها

مراسمبرپاییجهیزیه،تهیۀهمسر،سوادوشغلبهباشد،توجهغنیکههمسريترجیحاًومناسبهمسري
مرد،رفتنسفربهمرد،اززنتوقّعاتخواستگاري،مراسمداماد،وسن عروساختالفعروسی،مختلف

ترانه ایندربیوه شدنازگار،ناسهمسرنشدن،داربچهدیگر،زنیبهمردبستندلآوردن،هوواو،انتظاربرگشتن
درايمیکند،گستردهروشنرااشآیندهشغل همسردربارةروستاییدخترمعیارهايزیرترانۀ.استملموسها

.استداشتهترانه ها

مشکمآيومشکمآي
مشکولهمشکمننه

کشکمهموروغنهم
کشکولهتويروغنش

)1388:39(شاه حسینی ،
بهمربوطهايدرترانهشدهدیدهاغلبویافتهانعکاسترانه هادرهموارهجامعهدرموفقزناننقش
وخواهرانیامادرانزبانازترانه هااینویااستشدهبردهنامیآنانسلحشوروغیورزنانازملّی،قهرمانان
سلطانرشیدخانبرادرشسوگدرراآنگلوي کهاستسوادکوهآن درنمونۀ.استشدهسرودهآنانهمسران

است. ترانۀ سروده«بمیرهگلون
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زن سیستانی در ترانه ها در مقام معشوق ستوده می شود و پوشاکش طوري است که زلف ها و دستها را 
تا مچ باز نگه می دارد و برجستگی سینه ها و بلندي قامت او مشخص میشود .

در صف چشمان سیاه یار:
مان سیاهتسیاه چشم من به چش

به آن بوسه که دادي یادگاري
به مژگان بلند سایه دارت
فراموشم نگشته یادگارت

دربسیاري از ترانه ها زن مورد تحقیر و بی وفایی متهم شده است. 
بزن دایره که دایره بی حیاست
به قول زن و مرو اي مرد عاقل

به قول زن مرو زن بیوفاست
که لعنت برزن و برروز آخر

گیرينتیجه
قدیمی ترین نمونه کالم موزون که به زبان فارسی موجود است ترانه هاي عامیانه است این که سرگذشت 
پهلومانان و نام آوران نزد عامه مردم رنگ قهرمانی بیشتري می گرفته است و موضوع چکامه ها و سرودهاي 

کشاورزي،کاربومی سرودهايلشاممحتواومضمونلحاظبهعامیانه می شده است .بومی سرودها
زنان..بومیسرودهايشتربانی،صیادي،،چایکاريبافی،قالیچوپانی،چارپاداري،

سیستان از لحاظ قدمت تمدن و آثار باستانی و گذشته هاي تاریخی مقامی ارجمند دارد و از حیث غناي 
ترانه هاي عامیانه مردم سیستان معلوم فرهنگی عامه و شعر ادب نیز باارزش ودر خور تحقیق است.با توجه به 

میشود که مردم سیستان داراي رایحه و استعداد شاعري فراوانند و این چنین سرزمینی با همچنین مردمی می 
تواند صاحب دلنشین ترین ترانه ها و حزن انگیزترین رباعیها باشد.ترانه هاي سیستانی با آهنگ هاي محلی 

رانه هادر انواع مجالس سود میبرند و کشاورزان و زنان و دختران و چوپانان همراه است سیستانیان از این ت
آنها را حفظ و می سرایند جوانان نیز براي محبت معشوق آنهار ا به قلم در می آورند. پس ترانه سیستانی 

بیانگر زندگی مادي و معنوي سیستانیان است
کتابنامه

شر: امین حقه ایی. .سیستان و بلوچستان .نا1363ـ افشار، ایرج. 
چاپ اول.:آشنا.. نغمه هاي روستایی ایران1363ـ آقایی ،ماهرخ. 

اقبال. :تهرانایران.جنوبدرشروهسرایی.1366.علیـ باباچاهی،
.جیبیکتابهايسهامیشرکتتهران:فارسی.ادبوبهار1351.محمدتقیـ بهار،

ایران. تهران: سروش. دررانه سراییتوترانه.1383احمد. ،محمدسمنانیـ پناهی
انتشارت دانشگاه تهران.:. وزن شعر فارسی. تهران1354ـ خانلري، پرویز. 

دانشگاهادبیاتپایان نامه کارشناسی دانشکدة.لکعامه. فرهنگ1372،علی عباس.نورآباديـ رضایی
.طباطباییعالمه

سیستان . مشهد: سعید.کندو فرهنگ مردم1370ـ رئیس الذاکرین، غالمعلی 
ي سیستان .چاپ سوم. . کورنامه1364ـ رئیس الذاکرین ،غالمعلی .
چاپ اول. .. شعر بیدروغ شعر بی نقاب . انتشارات جاویدان 1347ـ زرین کوب ،عبدالحسین . 
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. سیري در شعر فارسی.تهران .علمی . چاپ سوم. 1371ـ زرین کوب،عبدالحسین . 
. فصلنامه عشایر ذخایرگرمسارالیکاییعشایردرکارترانه هايو.ابزار1378. علیرضاحسینی،ـ شاه
. 147ص،21شانقالب،

.عروض و قافیه . مشهد: سعید. چاپ ششم. 1372.ـ شمسا ،سیروس 
آشتیانی.فارسی.تهران:شعردررباعیسیر.1363سیروس. ـ شمیسا،
نیلوفر.تهران:فارسی.انۀعامیشعروزنتحلیل.1372.امیدزاده،ـ طبیب

شلفین. ساري.بارانی.نغمه هاي سرزمین.1385عالمی. ابراهیممحمدوـ عمادي ،اسداهللا
پیوند. تهران:ایران.الالییهايازبرداشتی.1371سیدابراهیم.ـ عمرانی،

.. تهران: 1373ـ قیس رازي ،شمس الدین محمد.المعجم فی معایر اشعار المعجم .به کوشش دکتر شمیسا .
فردوس. 

. 159ص،43ش.اباختر-بی خزاندیار.زمزمه هاي1381. غالمرضاـ کبیري،
چاپ اول. ... ماتیکان سیستان 1378ـ محمدي خمک ،جواد . 

عامه، پاریس.فرهنگدرویژگیهاي عروضیهجایی،شعرطبقه بنديوتنظیم.1373محمد.ـ مکري،
زیگفرید. 

. 103:110.استجاريبلوچقوممیاندرکهنامکتوبشعري.لیکو؛1377.منصورـ مؤمنی،
ایران. شناسیمردممرکزتهران.خراسان.ازترانه هاییفریاد،کله.1355محسن.دوست،ـ میهن

و بلوچستان.دانشگاهسراوانمردمعامۀفرهنگارشدنامۀ کارشناسی. پایان1382اسحق.بلوچزایی،میرـ
ایی. طباطبعالمه

محقق.بیرجندي.تهران.عامیانۀهايدوبیتیدلبر،.شعر1373محمدمهدي.ـ ناصح،
. ترانه هاي نیمروز .انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.1388ـ نیکوکار ،عیسی.

شناس.فارسشیراز.بنیادفارس.محلّی.ترانه هاي1372صادق.ـ همایونی،
ات ادبی .چاپ هفتم.. فنون بالغت و صناع1370ـ همایی ،جالل الدین. 

تهران.نیلوفرزفارسی.عامیانۀشعروزنبررسی.1382تقی.کامیار،ـ وحیدیان
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تأثیر پیشرفت علوم بر ساختارهاي زبانی
دکتر وصال میمندي
استادیار  گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد
1سکینه حجازي

دانش آموخته رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد
ده چکی

روند رو به رشد علوم و فنون در جوامع بشري، تأثیر چشمگیر و غیرقابل انکاري بر فرهنگ و تمدن به 
شکل عام و زبان به شکل خاص دارد که غفلت از این پدیده منجر به عواقب جبران ناپذیري مانند فراموشی 

جا که گردد؛ بویژه آناي جدید میهزبان و ادبیات گذشته و عدم آگاهی اهل یک زبان از معنا و مفهوم ورودي
ها باشد. همزمان با حضور علوم جدید و محصوالت آن در ها و سایر زبانها از دیگر فرهنگاین ورودي

گذارد و ي زبان مردم میها با همان وضع و ساختار نخستین پا به عرصهها و اصطالحات آنزندگی بشر، واژه
سازد.ارج میگاهی موارد سابق را از صفحه گفتار خ

این جستار سعی کرده تا پس از نگاهی گذرا بر موضوعاتی مثل: مردم شناسی، فرهنگ و زبان، واژگان و 
ي مردم را چنین در بین تودهاصطالحات پرکاربرد در بین اهل هر یک از علوم، بویژه علوم جدید و هم

ارسی زبانان، مخصوصاً در قالب مثَل و کنایه ها را که در بین فجداگانه بیاورد و در حد امکان معادل قبلی آن
رایج و شایع بوده، ذکر نماید.

ادبیات عامیانه، پیشرفت علوم، اصطالحات علمیها:کلیدواژه
مقدمه
مقتضیات زمان و نظیر هم در پیدایش و وجود و هم در بقا و دوام تابع عواملیجوامع بشريهاي پدیده

هستند و دیگر امور مرتبط با زندگی انسانها و، تجربههاماندگیها و عقبپیشرفتمکان و مطابق با نیازها، 
کنند و حتی سرعت را با تأثیرپذیري از این مؤثرات طی میسیر تکامل و صعود یا مسیر انحطاط و سقوط

-زمینهبرخی تغییر و تحول در ها نیز تحت تأثیر سرعت و شتاب چنین عواملی است؛ گرچه تحول این پدیده

خود یي زمانی کوتاهدر برههشاید شود که آنقدر به نرمی و آرامی انجام میی،فرهنگامور ها مانندها و جنبه
گردد.ا گذر زمان آشکار و هویدا میو بدهدرا نشان نمی

تغییر و تحول در زبان به عنوان موجودي زنده و همزاد با انسان، یکی از این مقوالت فرهنگی است که 
همان عوامل تأثیرگذار بر گذر زمان تحت تأثیر  هاي بیانی آن درو اشکال و گونهاصطالحاتگان و واژ

است و همراه با پیدایش و رشد و تخصصی گرفتهپیشرفت علم، صنعت و فناوري قرار زندگی بشر، از جمله: 

S_hejazi_68@yahoo.com.نویسنده مسئول 1
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این رهگذر دارد و از شدن علوم و صنایع گوناگون، زبان و ادبیات هم به سمت تخصصی شدن گام برمی
شده و بسیاري از آنها، کم ي  هر دانش و صنعت است، خلق و آفریدهاي که الزمههاي ویژهمفردات و ترکیب

. شودهاي مرتبط با آن میکم وارد زبان و ادبیات مکتوب و شفاهی صاحبان  زبان مربوط و دیگر زبان
که پیدا کردهدبیات خاص خود را در جامعه امروزي هر شاخه از علم و هر شغل و حرفه و تخصص، ا

؛ هر چند که بخشی از آن وارد عرصه زبان عامه این نوع ادبیات با ادبیات به شکل عام تفاوت اساسی دارد
هاي مختلف به مجموعه اصطالحات، تکیه ادبیات علوم و حرفهاست.شده و در دسترس همگان قرار گرفته

، ابزار و وسایل مادي و شود که بیانگر نوع حرفهاطالق میها و واژگان خاص هر علم و شغل و حرفهکالم
ن به آن حرفه یا شغل شاغالعالمان بدان علم و یا معانی و مفاهیم پیدا و پنهانو منتقل کننده غیر مادي آن

و قسمی از چنین ادبیاتی هم لباس مثَل یا کنایه بر تن نمودهو ....کامپیوترمثل ادبیات پزشکی، ادبیات ،است
شود. هایی پرکاربرد روانه ادبیات عمومی اعم از مکتوب و شفاهی میدر قالب کالم و ترکیب

ها، المثلضربپرکاربرد، نظیر از ساختارهاي زبانی خود هاي روزمره در گفتگوهر جامعه که معموالًافراد 
پیشرفت علم و یا ، زاییدهیکه چنین اصطالحاتکنند، بدون توجه به ایناستفاده مییاتاصطالحات و کنا

راه یافته است آنانو به زبان روزمره نهادهآن علم و صنف فراتر محدوده از پا سپس بوده و اي خاص حرفه
است . جاي خود را در کنار موارد مشابه پیشین باز کرده و در مواردي جانشین ترکیب مشابه پیشین گردیدهو 

هاي زبانی و بدون توجه به این تحوالت و چنین واژگان و ترکیباطّالع از منشأ یمردم بیشتر اوقات ب
برند.به کار میها را براي بیان مقاصد خویش آن» درون گروهی«و » هاي میان فرديارتباط«در ها،جابجایی

این امر پژوهندگان عرصه زبانشناسی را بر آن داشته تا در جست و جوي مظهر و سرچشمه واژگان و 
ي در پهن دشت جامعه برآیند و خود را به مورد هر مثَل برسانند و لوازم هر کنایه را بیابند. اصطالحات جار

هاي مختلف زبانی هاي لغت و آثار متعددي است که در زمینهها، کتابنامهثمره و نتیجه تالش آنان فرهنگ
جا که زبان پا به پاي بشر حرکت ناند؛ اما از آاند و مسیر این راه را براي آیندگان نشان دادهبرجاي گذاشته

دارد، در هر زمانی و حتی روزانه، نیاز به پژوهش در محصوالت نوین کند و با هر حرکت بشر، گام برمیمی
هاي مختلف زندگی ها و جنبهخورد. امري که تحقیق کامل در آن بدون ورود به همه زمینهزبانی به چشم می

رسد. ناممکن به نظر میاجتماعی متکلمان به هر زبان امري 
سؤاالت پژوهش

ها در جوامع مختلف، قطعاً با تولیدات ها و تخصصی شدن آنجا که از یک سوي پیشرفت دانشاز آن
ها در زبانی، یعنی واژگان، اصطالحات و کنایات خاص و ویژه همراه است و از دیگر سوي این آفرینش

ي و همگام با ورود تولیدات علمی و صنعتی به جامعهماند ي یک دانش و یک جامعه باقی نمیمحدوده
آیند؛ این پژوهش در پی ها درمیشوند و در زمره زبان و حتّی ادبیات آنمادري خود و دیگر جوامع وارد می

آن است تا پاسخگوي این پرسش باشد که علوم و فنون جدیدي از قبیل کامپیوتر، مخابرات، پزشکی، هنر 
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یک از اصطالحات ي فارسی چه تأثیراتی داشته و دارد؟ و کداما و ... بر زبان روزمرهاعم از عکاسی و سینم
-کم جانشین موارد پیشین گردیدهخاص هر یک از این علوم، در بین مردم به شکل مثَل و کنایه درآمده و کم

است؟
موضوعاتی چون: مردم تر، ناگزیر باید در آغاز نگاهی هرچند گذرا بهبراي دستیابی به پاسخی هرچه کامل

شناسی، زبان و ادبیات عامیانه (فولکلور) و فرهنگ داشته باشیم و سپس اصطالحات رایج هر علم جدید، 
جداگانه آورده شده و مورد بررسی قرار گیرد.  

انسان به عنوان موجود اجتماعی براي برآورده کردن نیازهاي خود، ناگزیر به برقراري ارتباط با دیگران 
یا گفتاري ها با یکدیگر، ارتباط کالمیترین نوع ارتباط انسانت. شاید بتوان ادعا کرد که نخستین و سادهاس

و 1»چارلز براون«کنند؛ ي بشریت یاد میبه عنوان معجزه» گفتار«است. برخی اندیشمندان علوم ارتباطات از 
ترین عملکرد نظیرترین و متداولگفتار، کم«گویند:چنین می» ي گفتارمعجزه«ي درباره2»چارلزون رایپر«

جا که به کارگیري آن، بسیار معمولی، طبیعی و آسان است، تنها تعداد بسیار انسانی است. با این وجود، از آن
). 18-17ش، صص1384اکرامی، » ( کنیمي آن را درك میمحدودي از ما قدرت و توان خارق العاده

بان عامه یا ادبیات شفاهی هر ملتی به مراتب بیش از فرهنگ و ادب در اهمیت زبان، همین بس که ز
ها است، که سندي از خصوصیات اخالقی، روحی، اجتماعی و سیاسی ساکنان هر مرز و بوم مکتوب آن
-جا که این جستار درصدد بررسی تأثیر پیشرفت علوم مختلف بر تغییر و تحول اصطالحات، مثلاست. از آن

تر شدن آن، ول در ادبیات شفاهی یا زبان عامیانه است، براي ورود به بحث اصلی و روشنها و کنایات متدا
شناسی و . . . معرفی و شناسانده شود.، زبان، مردماي از اصطالحات مربوط از جمله فرهنگباید پاره

فرهنگ
) اوستایی به Than» (ثنگ«از ریشه » هنگ«که پیشوند است و » فر«اي فارسی و مرکب از فرهنگ واژه

که به معناي تعلیم و تربیت، Edure, Educa, Educationمعنی کشیدن و فرهختن، و در التین، مطابق است با 
هاي لغت فارسی علم، دانش،  ادب، حرفه، آموزش و پرورش، عقل و خرد، امور مربوط به مدارس و کتاب

ن است کرد که فردوسی در اشعار خود، ). الزم به بیا228-227، صص37ش، ج1339باشد (دهخدا، نیز می
داند:می» هنر«و » دانش«را مترادف » فرهنگ«

ر گهرــگ بهتر بود گــــــکه فرهند پس دادگر                ــــــرسیـــــا بپـز دان
گ باشد زگوهر فزونــــــکه فرهندو رهنمون               ــــــــچنین داد پاسخ ب

م، شیمیدان انگلیسی و برنده جایزه نوبل شیمی 2004دسامبر 19م، درگذشت 1912مه 22)، زاده Herbert Charles brownهربرت چارلز براون(-1
)ek.irib.ir/http://uzbم است.(1979در سال 

پردازان در مورد لکنت زبان است. (مقاله ناروایی گفتار و زبان در افراد دو زبانه، نویسنده: شناسان و نظریه)، از آسیبVanrariperچالزون رایپر(-2
).61-52، صص94و93، شماره 1388پرویز اخگرپور، نشریه: روانشناسی و علوم تربیتی، شهریور و مهر
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تـگ باشد روان تندرســــــبفرهنخوارست و سست     گهر بی هنر زار و
.)1104ش، ص1386(فردوسی، 
آمده است: [ . . . اردشیر همانگونه کرد » ورزش«و » فنون«به معناي » فرهنگ«ي اردشیر بابکان در کارنامه

و دیگر فرهنگ از ایشان » دنر«و نو اردشیر » شطرنج«و چترنگ » سواري«به یاري یزدان به چوگان و اسوباري 
).173ش، ص 1342بود] (هدایت، » کارآزموده«همگی چیر ورد 

و » آموختن«و به معناي » هنر«مترادف » فرهنگ«ي نامه واژهدر ادبیات قرن پنجم هجري، در کتاب قابوس
ندانی کار بستن به کار رفته است: [. . . تن خویش را بعث کن به فرهنگ و هنر آموختن، چیزي کهبه

بیاموزي و این تو را به دو چیز حاصل شود: یا بکار بستن آن چیز که دانی یا به آموختن آن چیز که ندانی] 
).38ش، ص1368(عنصرالمعالی، 

ي از نظر ریشه» کولتور«است. » Cultura«فرانسوي » کولتور«یا » Cultura«انگلیسی » کالچر«فرهنگ معادل 
و در نهایت، به » پرورش حیوانات«به » پرورش گیاهان«در ادبیات فرانسه از و » کشت و زرع«لغوي به معناي 

). 15ش، ص1372تعمیم یافته است. (روح األمینی، » پرورش انسان«
شناس عرب، عقیده دارد که اصطالح فرهنگ هنوز در ادبیات اجتماعی عرب ، جامعه1»مالک بن نبی«

بینیم هاي ابن خلدون این اصطالح را نمییخی از جمله در نوشتهزبانان جاي خود را باز نکرده و در اسناد تار
- بندهند. (مالکقرار می» کولتور«را در کنار کلمه » الثقافۀ«هاي اجتماعی جدید، نویسندگان کلمه و در کتاب

است که این لغت در زبان عربی ریشه » فرهنگ«معادل » الثقافۀ«) پس در زبان عربی کلمه 20م، ص2000نبی، 
)، 91و نساء، 191(بقره، » ثَقفتُم«هن دارد و کلماتی از این ریشه در قرآن به کار رفته است؛ افعالی مانند: ک
) که در اغلب این آیات  61و أحزاب، 112عمران، (آل» ثُقفُوا«) و 2(ممتحنۀ، » یثقَفُوا«)، 57(أنفال،» تَثْقفَنَّ«

شود. یاز آن برداشت م» یافتن یا یافته شدن«معناي 
از نظر تنوع تعریف و گستردگی معنا و چگونگی حرکت و سیر تاریخی خود و » فرهنگ«اصطالح 

هاي مختلف تاریخ از آن شده، داراي ابعاد وسیع و گسترده است. با توجه به قلمرو هایی که در برههبرداشت
هاي علوم رهنگ در پژوهشهاي متعدد فرهنگ، امروزه ضرورت پیدا کرده که فگسترده تعریف و اثرگذاري

شود، مورد توجه خاص قرار گیرد.مرتبط می-فرهنگ نمادین-هایی که به زبانانسانی، بویژه بخش
م در کتاب 1871در سال2»تایلور«شناسان، تعریفی که از نظر برخی اندیشمندان علوم اجتماعی بویژه مردم

فرهنگ یا «گوید: می» تایلور«است. » فرهنگ«تعریف ترین ترین و مانعإرائه کرده، جامع» فرهنگ ابتدایی«

خلدون به حساب در الجزایر بوده است و او را امتداد راه ابن20م)، از اعالم و مفکرین نهضۀ فکري اسالمی در قرن 1973- 1905نبی(بنمالک-1
).1359: جواد صالحی،دفتر نشر فرهنگ اسالمی، مرداد ماه ي روابط اجتماعی، ترجمهنبی، شبکهبناند.( مالکآورده

شناس انگلیسی و متخصص در تاریخ و فرهنگ اقوام ابتدایی.(کوزر، لیوئیس، زندگی و اندیشه م) انسان1917-1832،(Edward tylor)تایلور(- 2
)163ش، ص1383شناسی، ترجمه:محسن ثالثی، چاپ یازدهم، چاپ مهارت، انتشارات علمی، بزرگان جامعه



7779 هامجموعه مقاله

ها، باورها، هنر، اخالق، اي است که شناختشناختی خود، آن کل پیچیدهترین معناي مردمتمدن در گسترده
ها یا عاداتی را که به وسیله انسان به عنوان یکی از اعضاي جامعه به حقوق، آداب و رسوم و دیگر توانایی

چون زبان، همچنین فرهنگ شامل تمام دستاوردهاي یک جامعه یا گروه، هم». شودل میآید، شامدست می
ش، 1387و وحیدا،154م، صTylor ،1920شود. (ها و حتی ابزار مادي میهنر، صنعت، حقوق، علوم و دانش

).79-78صص
- بنديین تقسیمتریابد که یکی از رایجهاي گوناگونی میبنديفرهنگ براساس معیارهاي متفاوت تقسیم

هاي آن، تقسیم به دو بخش مادي و غیر مادي است:
شود که محسوس، ملموس و قابل هایی اطالق می): این قسم بر پدیدهMaterial cultureفرهنگ مادي(-

گیري با موازین کمی و علمی باشد. مانند ابزارهاي کاربردي و تولیدي، داروهاي شیمیایی، فنون پزشکی اندازه
)24ش، ص1372یل موتوري و ابداعات برقی.(روح األمینی،، وسا
گیري ): این شاخه از فرهنگ که به آسانی قابل اندازهNon-material cultureفرهنگ غیر مادي و معنوي(-

شود. مانند: توان آن را مقایسه و ارزیابی نمود، فرهنگ معنوي نامیده میبا معیارهاي کمی نیست و نمی
- خویشاوندي، زبان، هنر، ادبیات و. . . که در واقع هویت فرهنگی یک جامعه را تشکیل میاعتقادات، ضوابط 

دهند.(همان)
گیرد، شناسی قرار میجا که هر دو قسم فرهنگ اعم از  مادي و معنوي و عناصر آن در حیطه مردماز آن

عی و انسانی به معرفی و هاي اجتماي ورود این ترکیب به پژوهشجا ضمن نگاهی گذرا به تاریخچهدر این
پردازیم. گران در مورد آن میهاي پژوهشبیان دیدگاه

شناسی مردم
شناسی نهاد و در آغاز، نوعی تاریخ در اوایل قرن نوزدهم پا به عرصه مطالعات انسان» شناسیمردم«ي واژه

)26ش، ص1384آمد. ( اکرامی، به حساب می
م به شناخت فرهنگ جوامع انسانی است و نیز علمی است که انسان را عل» شناسیمردم«اند: همچنین گفته

دهد و از نژادهاي گوناگون انسان، طرز زندگی و آداب و رسوم و در سلسله موجودات، مورد مطالعه قرار می
) 256ش، ص1370کند.(طبیبی، ها بحث میوضع اجتماعی مردم کشورها و قاره

هاي فرهنگی یک سرزمین که مورد بررسی و اي منظم از پدیدهشناسی، مجموعهبراساس تعریف مردم
است و از » دانش توده یا فرهنگ و دانش عوام یا فولکلور«شود، همان اصطالح شناسانه واقع میشناخت مردم

).5ش، ص1353گیرد.(خلیقی، شناسی قرار میدر حیطه موضوعات مردم» فولکلور«این رو 
)Folkloreفولکلور(عامیانه،ادبیات

به معناي دانش و » Lore«ي به معناي مردم، خلق، توده و نیز واژه» Folk«ي این واژه مرکب از دو کلمه
)6ش، ص1346توان به فرهنگ و دانش عوام ترجمه کرد.(شکورزاده، معرفت است. بنابراین این کلمه را می
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د که (ادبیات رسمی) مخلوق ذهن مردم در مقابل ادبیات رسمی قرار دار» Folk literature«ادبیات عامیانه 
ها، سحر و المثلها، ضربهاي عامیانه، نمایشنامهها، قصهاي از ترانهکرده است و مجموعهباسواد و تحصیل

هاي شفاهی تعلق سواد و ابتدایی رواج دارد؛ بنابراین بیشتر به روایتجادو و طب عامیانه که در میان مردم بی
توان به شود. این نوع ادبیات تنها زمانی میور شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل میدارد و در جوامع به ط

).13ش، ص1377طور دقیق بررسی کرد که گردآوري شده باشند و به صورت مکتوب درآیند.(میرصادقی، 
قبل از همان ادبیات شفاهی، ادبیات نانوشته، فرهنگ » فرهنگ عامه«یا » فولکلور«تعریف علوم اجتماعی از 

شود، فرهنگی که سند معتبري درباره مولف یا هایی از یک فرهنگ که به شکل شفاهی منتقل میکتابت، جنبه
).49ش، ص1384خالق آن وجود ندارد، است.(میمندي، 

» ادبیات شفاهی«گونه که از قبل نیز به آن اشاره شد هاي فرهنگ عامه همانیکی از عناصر و شاخص
»literatureOral «هاي تمثیلی، حکایات اخالقی، اسطوره و هاي عامیانه مثل افسانهست که همه انواع قصها

هایی که در فرهنگ مردم پیش از اختراع حروف الفبا وجود داشته و از مثل و همچنین بعضی از ضرب المثل
- به ما رسیده میترین آثاري که از طریق ادبیات شفاهی شود. از قدیمینسلی به نسل دیگر رسیده را شامل می

را نام برد. حماسه عامیانه » ایلیاد و اودیسه هومر«و » حماسه آسوي گیلگمش«، »هزار و یک شب«توان 
و... نیز جز آثاري است که از طریق ادبیات شفاهی به ما » اسکندرنامه«، »داراب نامه«، »سمک عیار«فارسی 

)12ش، ص1377رسیده است.(میرصادقی،
زبان 

شود ر جزء گوشتی واقع در دهان انسان و بیشتر حیوانات که توان حرکت دارند اطالق میاز نظر لغوي، ب
).124، ص28ش، ج1339رود. (دهخدا، و در فرو بردن غذا و چشیدن و تکلم به کار می

هاي فرهنگی است که انسان به کمک آن با سایر افراد جامعه یکی از ابزار و تکنیک» زبان«شناسی، در مردم
هاي فرهنگی بنابر مقتضیات و نیاز جامعه به کند، این وسیله و ابزار فرهنگی مانند سایر جنبهط برقرار میارتبا

ش، 1383کند. (روح األمینی،کند و همراه با تغییرات دیگر تغییر پیدا میآید، با شرایط انطباق پیدا میوجود می
)178ص

مله زبان بر هم تأثیر متقابل دارند و تأثیر و تأثر بین نکته قابل توجه این است که فرهنگ و عناصر آن از ج
ها دشوار است. اي غیر قابل انکار و پیدا کردن رابطه علت و معلولی بین آنفرهنگ مادي و معنوي مسأله

پذیر نیست؛ زیرا  زبان دهد که مطالعه زبان و تحوالت آن به تنهایی امکانشناسی نیز نشان میمطالعات انسان
از عوامل بسیاري از جمله فرهنگ ، سیاست و محیط اجتماعی و اقتضائات آن است؛ به این معنا که متأثّر

کند، پس در زبان عامیانه هم ي خود را در زبان خویش منعکس میي اندیشه و فرهنگ جامعهانسان عصاره
مشاهده کرد.توان هاي فکري و اجتماعی را میپاي مسائل و رخدادهاي اجتماعی و هم جوهره نگرش
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-ها و... دستهاي اجتماعی بنابر مقتضیات زمان و مکان و مطابق با نیازها، اختراعات، تجربهتمام پدیده
شود که این شوند ولی این تغییر و تحول در زمینه فرهنگی آنقدر به نرمی و آرامی انجام میخوش تغییر می

دهد، مانند تغییر و به مرور زمان خود را نشان میي زمانی کوتاه به خوبی مشهود نبوده وتحوالت  در برهه
گیرد. هاي زبانی که با گذر زمان تحت تأثیر  پیشرفت علم، صنعت و فناوري قرار میتحول در واژه

در جامعه امروزي هر شاخه از علم و هر شغل و حرفه و تخصص، ادبیات خاص خود را دارد که این 
هاي مختلف به مجموعه تفاوت اساسی دارد. ادبیات علوم و حرفهنوع ادبیات با ادبیات به شکل عام 

شود که بیانگر نوع حرفه و ها و واژگان خاص هر علم و شغل و حرفه اطالق میاصطالحات، تکیه کالم
منتقل کننده معناهاي مهم، پنهان و عادي شاغلین به آن حرفه یا شغل است مثال: ادبیات پزشکی، ادبیات 

-کند؛ مثالً در شغلها در بین شاغلین به آن حرفه، به راحتی معناها را منتقل میین مجموعه واژهفلسفه و ... . ا
شود فالنی فاز و نولش قاطی شده، منظور همان خنگ و گیج شدن است.هاي فنّی وقتی گفته می
-حات و کنایهها، اصطالالمثلهاي روزمره از بسیاري از ساختارهاي زبانی یعنی ضربافراد بشر در گفتگو

اي خاص وارد ادبیات که چنین اصطالحاتی با پیشرفت علم و یا حرفهکنند، بدون توجه به اینها  استفاده می
آن علم و حرفه شده سپس از آن علم و صنف فراتر رفته و به زبان روزمره مردم راه یافته است و مردم بیشتر 

ها را براي بیان مقاصد خویش آن» درون گروهی«و » ان فرديهاي میارتباط«اوقات بدون اطّالع از منشأ آن در 
کنند، روندي که با پیشرفت علم و صنعت همچنان ادامه تر میهاي قدیمیجایگزین اصطالحات و کنایه

خواهد یافت.
نکته قابل ذکر آن که بسیاري از اصطالحات علوم مختلف بدون اینکه در زبان مقصد (به عنوان مثال زبان 

به صورت -یا هر زبان دیگري » انگلیسی«مثال -ي زبان اصلییابی شوند با همان واژهمعادلفارسی)
شوند. گاه معنا کردن برخی از این اصطالح و کنایه و . . . به زبان مقصد وارد گردیده و استعمال می

ها در اربرد و معناي آنتر دارند و گاهی نیز به خاطر نسبی بودن کهاي قدیمیاصطالحات نیاز به آوردن معادل
رسد. سازي مشکل به نظر میهاي مختلف، امکان ترجمه و معادلبین اقشار و مکان

اي، به ویژه ادبیات شفاهی نمود و نماد میزان پیشرفت و ارتباط از آنجا که زبان و ادبیات هر ملّت و جامعه
است، در این پژوهش برآنیم که با بیان هاي موجود در آن جامعه و حتّی جهان توده مردم با علوم و دانش

هایی از اصطالحات و کنایات امروزي رایج در ادبیات شفاهی فارسی، تأثیر پیشرفت علم، صنعت و نمونه
المثل و ... به را بر ساختارهاي مختلف زبان عامیانه یا شفاهی أعم از کنایه، ضرب» فرهنگ مادي«تکنولوژي

هاي زیادي در زمینه ادبیات شفاهی و بالطبع ی کنیم، هرچند که فعالیتعنوان جزئی از فرهنگ معنوي بررس
هاي دور مورد و از گذشتههاي رایج در زبان مردم عامه صورت گرفتهها و ضرب المثلآن گردآوري کنایه

ي تحریر درآمده هاي بسیاري به رشتهها و کتابتوجه بسیاري از پژوهشگران بوده و در این زمینه فرهنگ
بندي ساختارهاي زبانی باتوجه به تأثیر پیشرفت علم، صنعت ها حاکی از آن است که تقسیمست اما پژوهشا
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هاي مختلف نیز جا که در بین مباحث به ادبیات حرفهخورد. از آنجا به چشم نمیو تکنولوژي در هیچ
اي گذرا به اشاره» ت خودمانی شناسی اصطالحامردم« ایم، ناگفته نماند که محمود اکرامی در کتاب پرداخته

هاي مختلف داشته است.ادبیات شغل
ي کوچک دانشگاه یزد گردآوري شده است و امکان دارد ساختارهاي ذکر شده در این پژوهش از جامعه

رو هاي دیگر این ساختارها معناي کنایی نداشته باشند و یا در معناي دیگري استعمال شوند، از ایندر محیط
اي نسبی است.ها، مسئلهي محیطاشتن این معانی در کلیهعمومیت د

ریزان امور فرهنگی نقش مهم و حیاتی دارد ها براي برنامهشناسایی این واژگان و اصطالحات و تحلیل آن
ها، هاي ورود آني این فرآیند، از طریق شناسایی حوزهتواند مسؤوالن فرهنگی را با آسیب یا فایدهو می

سازي آشنا سازد، تا در صورت نیاز اقدامات الزم را به عمل اقتباس یا واژهچگونگی اخذ،
).19ش، ص1384آورند.(اکرامی،

این اصطالحات اگر درست و بجا انتخاب شوند باعث تراکم و انباشتگی و نهایتاً غناي فرهنگی یک 
ه اگر به حالت وام و قرض ها اهمال شود، به ویژگردند و اگر در انتخاب آنجامعه و بویژه زبان آن  می

اي وارد شوند، زوال هاي دیگر باشد و یا بر اثر رواج کاالهاي فرهنگی وارداتی به زبان جامعهواژگان از زبان
زبانی و در نهایت زوال فرهنگی آن ملّت را به دنبال دارند.

ادبیات علوم ارتباطات، مخابرات
روز ات جدید در حوزه این علم، باعث تغییر و بهپیشرفت علوم ارتباطات و بالطبع آن ورود اصطالح

هاي و اصطالحات زبان عامیانه شده است. به عنوان مثال : شدن برخی از کنایه
از پرده بیرون افتادن، بر آب «کنایه از معروف شدن و برسر زبان افتادن است و معادل » رو آنتن رفتن«-

).1021-1020ش، صص1382باشد. (میرزانیا، می» آمدن و به بازار افتادن
اند و در ي علوم ارتباطات مطرح شدهدر حوزه» بودن و کالغ نیوز بودن118آنتن بودن، «اصطالحات -

که کنایه از باخبر بودن » یه دست داره، یه پا داره، خبر از سی و سه جا داره«زبان عامیانه به جاي معادل قدیم 
شود.از همه جا، استعمال می

فالنی سرم را «که جایگزین » کندفالنی گوشی رو قطع نمی«، »دود از گوشی بلند شد«هاي همچنین کنایه-
).1061ش، ص1382شده است. (میرزانیا، » خورد
کنایه از قاطی شدن چند مسأله است.» خط رو خط افتادن«-
هادن انگشت بر چشم ن«کنایه از پذیرفتن و ابراز رضایت حتمی است که معادل قدیم آن » خط دادن«-
)31ش، ص1364(ثروت،». است
است.» تهی مغز بودن«حالیش نیست/ دیوانه است، معادل قدیم آن » خورهمخش بوق آزاد می«-
است.» گاو پیشونی سفید«کنایه از انگشت نماي خاص و عام شدن و همان » تابلو شدن« -
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است.» پیام بازرگانی دادن«کنایه از مزاحم کار یا حرف زدن فردي شدن و معادل » پارازیت انداختن«-
-»Openفالنی «) در زبان عامیانه 240، ص1384قاضی، ».(: بی پرده وصریحopenکنایه از عدم » است

پایبندي به برخی از اصول و عقاید است.
کنایه از باخبر کردن کسی از موضوعی خاص.» گوشی به کسی دادن«-

ادبیات علم پزشکی
هیچکس پوشیده نیست و این علم نیز در تأثیرگذاري بر گستردگی حوزه اصطالحات پزشکی بر 

باشد.ساختارهاي زبانی از سایر علوم مستثنی نمی
باشد که از حوزه آن پا فراتر از جمله اصطالحات خاص علم زیست و پزشکی می» ژن و گروه خونی«-

نهاده است و وارد زبان مردم کوچه و بازار شده است. 
»Geneها (به عنوان لوکوس) واقع شده اي از کروموزومارث که بر روي نواحی ویژه: ژن؛ واحد بیولوژیک

).437ش، ص1377آور، (نام» است.
»Blood groupژن در تعیین آن نقش دارند و ژنهاي : گروه خونی؛ آلوتیپ گلبول قرمز که چندین گروه آنتی

اند که هاي گروه خونی شناسایی شدهستمها هستند. تعداد قابل توجهی از سیژنآلل مسئول کدبندي این آنتی
).134ش، ص1377آور، نام» ( باشند.میRhو ABOهاي ها در انطباق انتقال خون، سیستمترین آنبا اهمیت

خوره، فالنی گروه خونیش با ما فالنی ژنش به ما نمی«مردم نیز براي بین تفاوت میان دو چیز ساختار 
-کرده» لقمه دهن هم نبودن و بین دو نفر فاصله ثري تا ثریا بودن«شین را جایگزین معادل پی» فرق دارد

).56ش، ص1382اند.(میرزانیا، 
-»Diazepamبخش که به عنوان، ضد اضطراب، سداتیو، شل کننده عضالت : دیازپام، یک بنزودیازپین آرام

). 296ش، ص1377آور، منا» ( رود.اسکلتی و ضد تشنج و همچنین در کنترل عالئم ترك الکل به کار می
باشد و به عبارت به صورت کنایی به فردي که آرامش خاصی در صحبت کردن دارد و با حوصله می

باشد. می» پز استفالنی آرام«شود و معادل خواند، اطالق میدیگر در زمان حرف زدن انگار الالیی می
).116ش، ص1384(اکرامی، 

ان عامیانه زمانی که فرد رفتاري غیر عادي نشان دهد اصطالح نوعی بیماري است که در زب»: تشنج«-
کنایه از این است » تشنج زا بودن مسأله«شود. همچنین اصطالح براي وي استعمال می» فالنی تشنجی است«

باشد.می» هیجانی بودن مسأله«که این موضوع و مسأله با عکس العمل شدیدي همراه است و معادل 
آورد ماري فراموشی است که در زبان عامیانه وقتی فردي مطلبی را خوب به یاد نمینوعی بی»: آلزایمر«-

است.» خرف شدن، پیرشدن«برد که معادل قدیم آن به کار می» آلزایمر گرفتم«اصطالح 
فالنی نقل «کنایه از پر انرژي بودن فرد است که معادل » استXفالنی وجودش در مجلس عین قرص«-

.باشدمی» مجلس است
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زمانی در زبان عامیانه استعمال » شودهایش را بخورد بهتر میهایش را نخورده، فالنی قرصفالنی قرص«-
فالنی احتماال جن زده شده «شود که رفتار غیر عادي و غیر منتظره از فردي سربزند که معادل قدیم آن می

باشد.می» است
» سرم را خورد و یا سرسام گرفتن«که معادل » داز بس که فالنی حرف زد افت قند گرفتم، فشارم افتا«-
است.
-»Nerveاي از فیبرهاي عصبی بوده : عصب، ساختمان ماکروسکوپیک طنابی شکل که متشکل از مجموعه
) .673ش، ص1377آور، (نام» دهند.ها را از سیستم عصبی مرکزي به سایر نقاط بدن انتقال میو پیام
ریزد.نایه از اینکه اعصاب را به هم میک» راه میرودNerveفالنی رو «
-آب در دهان ماندن، گشاده«معادل قدیم آن » همان هنگ کردن است.«که معادل »: سنگ کوب کردن«-
). 17ش، ص1382است که کنایه از متعجب و مات و مبهوت ماندن است.(میرزانیا، » دهان

هاي رایج زبان فارسی در بین کادر مثلالشاید بیان این نکته خالی از لطف نباشد که برخی از ضرب
ها رواج دارد، به عنوان مثال:گونه بین آنبیمارستانی و قشر پزشکی کمی تغییري کرده و به صورت طنز

شد چه یک سانت ه رگ بیمار که پار/ بچگی رگ نداشت.بیمارما از/ برانکاردسواري دوال دوال نمیشه.-
پنبه الکلی دزد / با آنژیوکت آنژیوکت گفتن سرم وصل نمیشه. / .همراده نرمال سالین نطلبید.چه صد سانت

تب / دگزا متازون با ویال میاد.،بیمار نمیر بهار میاد/ آنژیوکت بزرگ نشانه رگ نگرفتنه. .بتادین دزد می شود
سوند یه،یه سرسوزن به خودت بزن / .هسرش بوي بتادین مید/ .سرپرستار ابوعطا می خونهه،بیمار که باال میر

/ .آفش بیشتر، هرکه شیفتش بیش / بیمار یا برادي کارد میشه یا تاکی کارد.،سرپرستار که دوتا شد/ .به بیمار
بیمار افتاد تو ه از هول همرا/ .حیاي بیمار کجاسته ست پانسمان باز/ گهی ست به سرم و گهی سرم به ست.

تراشه تو ترالی اورژانس و ما گرد بخش می گردیم/.باز اید به استیشن غم مخوره گمشده پروند/ .سطل زرد
نخوردیم مورفین یا که / .الواژ کنی پاته، گاواژ کنی پاته ،خالتهNGTبا یه آنژیوکت نمیشه دوتا رگ گرفت./ .

ه اگر دیدي پرستاري ب تختش تکیه کرد/ .دخون گرفته نمی شو،درد ه نابرد/ .کورتون ولی دیدم دست مردم
ترامادولی که به پرستار رواست به / سطل زرد برادر سیفتی باکسه./ ه.سکته کردوك رفتهبدان مریضش توش

بادعاي سرپرستار بخش خلوت نمیشه/ .پرستاردستش به مترون نمی رسه میگه پیف پیف/ .بیمار حرام است
گر الکتات رین/ .کننمیعوض نده رگی که فلبیت نش/ تو بخش بی سرپرستار خدماتی هم آمپول می کشه./ .

مزد آن ، میسر نمی شود CPR،ترالیه نابرد.هرچقدر پول بدي آنتی بیوتیک میخوري/ دهن سوخته.ه ، نخورد
سوزن تیز می خواد و نرس ، کارهرکس نیست بخیه دوختن/ کار کرد.TeamWorkگرفت جان پرستار که

سرسوزن / .خش بیاري غنیمتهیه هپارین الك هم از ب/ راندمابه سر رسید مریضه به قرصش نرسید./ .نکه
لنگه دستکشی در بیمارستان / با یه ترخیصی بخش خلوت نمیشه./ سرنگ خودشو نیدل استیک نمیکنه.

ه.کردECGقلبش یاد/ نعمته.
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علم تاریخ
کنایه از انجام دادن کاري به آسانی است.»ناپلئونی درس پاس کردن«-

علم جغرافیا
-فالنی داره نقشه می«اربرد در علم جغرافیا است که در زبان عامیانه هاي پرکیکی از واژه» نقشه«واژه -
اي زیر نیم کاسش است، فالنی کاسه«کنایه از این است که مرموزانه قصد انجام کاري را دارد و معادل » کشه

)133ش، ص1384باشد.(اکرامی، می» برایت خواب دیده
فس کاذب و انجام کاري غیر منتظره در موقعیت کنایه از داشتن اعتماد به ن» جو گیر شدن«اصطالح -

خاصی است.
کنایه از عکس العمل شدید و یا کاري بزرگ انجام دادن » گرد و خاك کردن و یا طوفان به پا کردن«-
است.
است. » بی خاصیت بودن«کنایه از بی فایده بودن و معادل » کندفالنی فقط هوا آلوده می«-
ایه از بی حال و حوصله و ناراحت و مکدر بودن و گیر کردن در مشکلی کن» فالنی هوایش ابري است«-

).709ش، ص1382باشد.(میرزانیا، می» گرفته جبین«است و معادل 
کند.یعنی موقعیتی را براي به انجام رساندن کاري آماده می» کندفالنی جوسازي می«-

ادبیات علم ریاضی
-تر می، دایره اصطالحاتش نیز گستردهزمان و پیشرفت آنریاضی نیز از جمله علومی است که با گذشت 

شوند. به عنوان مثال: شود و در نتیجه باعث تغییر در ساختارهاي زبانی می
شود که در از جمله نمادهاي پرکاربرد در علم ریاضی است که بر مقدار بسیار ناچیز اطالق می» اپسیلن«-

شده است و هر دو » فالنی کم دارد، فالنی یه تختش کم است«عادل م» فالنی اپسیلن عقل ندارد«زبان عامیانه 
است.(میرزانیا، » اندازه یک سر مو عقل ندارد و تهی مغز بودن«کنایه از کم عقل بودن است و معادل قدیم آن 

).82ش، ص1364و ثروت، 106ش، ص1382
از حسابرس بودن و حسابرسی کنایه» دو دوتا چهارتا کردن یا فالنی اهل دو دوتا چهارتا کردن است«-

» شماردفالنی ورق می« باشد. معادل قدیم آن می» فالنی سرش تو حساب کتاب است«کردن است. و معادل 
» خوابد که زیرش آب بیفتدجایی نمی«). البته احمد شاملو در کتاب کوچه 794ش، ص1382است. ( میرزانیا، 

).66ش، ص1361شاملو، کند.(را نیز بر انسان بسیار حسابرس اطالق می
نهفتن شیر در «کنایه از تحقیر و کوچک شمردن فرد است. که معادل » آورندفالنی را به حساب نمی«-

، 806و790ش، صص1382است.(میزانیا، » آب از چیزي بردن«و » هیچ گرفتن کسی«، »چرمه گرگ
).2ش، ص1364ثروت،

-»Nکننده است.کنایه از تکرار خسته» بار موضوعی را توضیح دادن
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.اش کنتحقیرش کن/ مسخره» جذر شو بگیر«-
زبان و ادبیات عربی

دهد.کنایه از اینکه فقط به نشانه تأیید سر تکان می» فالنی بز أخفش است«-
- فالنی نیم جو نمی«کنایه از تحقیر و کوچک شمردن فرد است و معادل » فالنی محلی از إعراب ندارد«-

).791ش، ص1382ا، باشد.(میرزانیمی» ارزد
براي نشان دادن تعجب از موضوعی و نامفهوم بودن آن است.» اي است؟این چه صیغه«-

زمین شناسی
شود که فردي مدت زمان طوالنی عمرش را صرف کاري کند زمانی استعمال می» فالنی فسیل شد است«-

شود.ي وي به کار برده میدر بین دانشجویان نیز زمانی که فردي زیاد درس بخواند این اصطالح برا
باشد. (میرزانیا، می» شسته ور«کنایه از ساده و بی آالیش بودن است و معادل » فالنی خاکی است«-
)586ش، ص1382
شناسی است که در زبان عامیانه زمانی که فردي بسیار پرانرژي و مخرب باشد یک پدیده زمین» زلزله«-

».فالنی زلزله است«گوییم: می
هاي سنگی نفوذي الیه ها تودهبند، خاکریز اصطالح هلندي است. دایکدایک، آب»: Dykeدایک:«-

-ها و صدها متر در تغییر بوده و طبقات مجاور خود را قطع میها بین دهاي) هستند که طول آنشکلی(تیغه

).146ش، ص1378اند. (قنبري، ها پدید آمدهها در اثر نفود ماگما در شکافکنند و اکثر آن
» پهلو خشک و دیالق«شود و معادل در زبان عامیانه نیز  به افراد الغر و قد بلند کلمه دایک اطالق می

).224ش، ص1382است.(میرزانیا، 
، داراي سیستم رومبوئدریک با کلید Hgsسولفور جیوه به فرمول »: Cinabre ،Cinabar،Cinnabarسینابر: «-
اي مساوي با جالي سخت الماسی، رنگ نیمه شفاف، قرمز، گاهی قهوههاي نسبتاً خوب، سطح شکست ناواژه

).101ش، ص1378آید.(قنبري، و گاهی خاکستري، در اثر دگرگونی به رنگ نارنجی تا زرد نیز درمی
ش، 1382است. (میرزانیا، » آتشین رخ«برند و معادل قدیم آناین واژه در مورد افراد بسیار زیبا به کار می

).31ص
شود.نیز در زبان عامیانه به افراد زشت و زمخت اطالق می» ناسوردای«-
شود.نیز براي بیان قدمت بسیار زیاد چیزي استعمال می» فالن چیز مربوط به عصر دایناسورهاست«-

ادبیات علوم سیاسی
خورد بر این اساس در زبان به چشم می» حزب کمونیسم و حزب...«در علوم سیاسی اصطالحاتی چون -

خوریم که به جاي معادل پیشین برمی» فالنی عضو حزب باد است، بادیسم است «امیانه نیز به اصطالح ع
شود.که کنایه از به هر طرف بدوانند برود، استعمال می» بادي به هر جهت«
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نامه«شود و معادل قدیم آن نیز در این علم استعمال می» کندي خاصی را پمپاژ میفالنی ایده«اصطالح -
است کنایه از گسترش دادن و منتشر کردن ایده خاصی در بین اقشار مختلف است.(میرزانیا، » به پر مرغ بستن

).768ش، ص1382
ادبیات سینمایی

هنرمندان از جمله اقشاري هستند که ادبیات خاص خود را دارند. تأثیرپذیري غیر قابل انکار افراد جامعه 
ر و گفتار بر هیچکس پوشیده نیست و در واقع رسانه در زمان حاضر از هنرمندان و جامعه سینما در رفتا
بیشترین تأثیر را بر افراد جامعه دارد.

ها را است که در زبان عامیانه این ترکیب» روي پرده بردن و اکران کردن«از جمله اصطالحات این علم -
پته را روي آب انداختن، آبگینه «شود و به جاي معادل قدیمی براي افشاکردن موضوع و مسأله استعمال می

بر سنگ زدن، برسر زبان نهادن، برقع دریدن، برسنگ زدن، پرده باز کردن، به صحرا کشیدن، گربه در تنبان 
).1025-1023و صص24ش، ص1382است.( میرزانیا، » کردن و مشت کسی را باز کردن

فالنی بازیگر خوبی است، «ن عامیانه هاي پرکاربرد جامعه سینماست اما در زبایکی از واژه» بازیگر«-
باز  است و کنایه از اینست که او فردي دورو  و دو رنگ و محیل و مکار و نیرنگ» کندخوب نقش بازي می

فالنی مار خوش خط و خال است، آب زیر کاه بودن، فالنی کاسه گردان است و فالنی آب در شیر «معادل
)73ش، ص1361و شاملو، 1012و 41ش، صص1382باشد. (میرزانیا، می» کندمی

اي ایفا کردن.در زبان عامیانه یعنی نقش پررنگی را در قضییه» کارگردان بودن«-
کنایه از این است که فرد داراي رفتارهاي جالبی است که توجه همگان » فالنی واسه خودش فیلم است«-

).73ش، ص1361است. ( شاملو، » کندفالنی آب در شکر می«کند و معادل قدیم آنرا به خود جلب می
-»Super star322ش، ص 1384(قاضی، » : ستاره و نمونه عالی(

این اصطالح از جمله اصطالحات رایج جامعه سینما است که به بازیگران بسیار توانا و مشهور اطالق 
او پیشونی سفید و گ«کنایه از معروف بودن است. که معادل » فالنی سوپراستار است«شود. در زبان عامیانه می

)32ش، ص1364باشد.(ثروت،می» فالنی انگشت نماست

ادبیات علم شیمی
واکنش دادن یک اصل در این علم است که در زبان عامیانه براي بیان عکس العمل و رفتار افراد در -

شود.استفاده می» واکنشش چه بود؟« هاي مختلف از اصطالحموقعیت
طوفان به پا « کنایه از کار خطیر و بزرگ کردن است و معادل قدیم آن» ناي انجام دادعملیات هسته«-
).610ش، ص1382است.(میرزانیا، » کردن
کنایه از بامزه بودن است.» فالنی هالوژن است«-
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ادبیات علوم فنی، برق
ش، 1384یکی از اصطالحات مطرح در این قسم از علوم است. (بودیش، » Phaseفاز: «اصطالح -
). 736(همان، ص». phase. Differenceاختالف فاز یا هم فاز نبودن: ) «735ص

لقمه دهن هم «را براي بیان تفاوت و به جاي معادل قدیمی » فالنی تو یه فاز دیگه است«در زبان عامیانه 
شود.استعمال می» نبودن
).716ش، ص 1384(بودیش، ». Nullنول:«
ه از این که مخش از کار افتاده است.کنای» فالنی فاز و نولش باهم قاطی شده«-
)24ش، ص1364است.(ثروت،» از جا شدن«کنایه از عصبانی شدن و معادل » فیوزش پرید«-
آب در پوست « کنایه از فربه شدن و تکبر و غرور داشتن است که معادل قدیم » طرف زده به برق«-

و 707و 16ش، صص1382میرزانیا، است.(» افکندن، کاله شکستن، گردن شخی، برخود چیده، باد بروت 
).46و 36ش، صص1364، ثروت، 676
« زند. که معادلشود که فرد عالوه بر مطلب حرف میزمانی استعمال می» یکی فالنی رو از برق بکشد«-

» مسمار بر لبش بزنید«باشد و معادل قدیم آن می» کجاست؟Offاین چه جوري خاموش میشه یا کلید 
).754ش، ص1382است.(میزانیا، 

است.» جوگیر شدن«معادل» فالنی برق سه فاز گرفته«-
-»Waveکنایه از بدبین نباش، است.» موج منفی نده«).861ش، ص 1384(بودیش، ». : موج
-»Neutralدر 713ش، ص 1384(بودیش، ». : خنثی بودن در برق یعنی عدم وجود بار مثبت و منفی .(

فالنی خنثی «گوییم: اي نه نظر مثبت دارد و نه نظر منفی میروي مسألهزبان عامیانه نیز زمانی که فردي
».است
زند، فالنی فالنی شیرین می«کنایه از دست دادن عقل و درایت که معادل» هاش قاطی کردهفالنی سیم«-

).747ش، ص1382باشد. (میرزانیا، می» مغز شتر یا خر خورده است
که با تخصص خودت موضوع را بررسی کن و بیشتر جنبه تمسخر کنایه از این» بحث را مهندسی کن«-

دارد و براي نشان دادن عدم تخصص فرد در موضوع مورد نظر است. 
ادبیات علوم کامپیوتر

این علم که از قدمت چندانی برخودار نیست، بسان هر علم دیگري، داراي اصطالحات و زبان خاص 
رایانه در جوامع بشري، اصطالحات این علم با سرعت چشمگیري خود است و نظر به نقش غیر قابل انکار

از بین متخصصان و فراگیران این علم پا فراتر گذاشته است و جاي خود را در زبان مردم کوچه و بازار باز 
-ها رابه کار مینمود. مردم براي بیان اغراض خود، از این اصطالحات ساختارهاي کنایی خاصی ساخته و آن
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شوند؛ یابی در زبان مقصد استعمال میایان ذکر است که بسیاري از اصطالحات این علم بدون معادلگیرند. ش
از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود::

) با پبشرفت علوم کامپیوتر وارد زبان شده است که مردم عادي جمله ,FormatDeletدو اصطالح (-
گیرند و آنا به صورت کنایی براي کم هوش و حواس بودن، به کار میر» کندمیFormat, Deletفالنی فوراً «

اند.کرده» فالنی خرف شده است«تر را جایگزین معادل قدیم
به کار » پاپی شدن«است که به جاي معادل کنایی » کلیک کردن«از دیگر اصطالحات منحصر به این علم -

.استرود و کنایه از اصرار زیادي کردن در کاريمی
شود اما این اصطالح در ها کند کار کند واژه هنگ به کار برده میزمانی که کامپیوتر در پردازش داده-

گوییم فالنی هنگ کرده است. آمیز باشد و وي را گیچ کند میزبان عامیانه زمانی که موضوعی براي فرد ابهام
باشد. می» ر دو دست سر خود گرفتنبه ه«است، معادل قدیم آن » فالنی دیگه مخش قد نمیده«که  معادل 

).54ش، ص1364(ثروت، 
Search)-کند یا اي فکر میکردن) از اصطالح این علم است که در زبان عامیانه وقتی فردي روي مسأله

و معادل قدیم آن » کردن استSearchفالنی در حال «شود آوردن مطالب خاصی را دارد گفته میقصد یاد
).736ش، ص1382است.(میرزانیا، » ناخن به سینه زدن«

صفر و یک «باشند و در زبان عامیانه ها به صورت صفر و یک میدر کامپیوتر تمام داده» صفر و یک شد«-
کنایه از این است که فقط به سؤاالت با بله و خیر جواب بده و زیاده بر مطلب حرف نزن.» شو

- »Resetکه تمام اطالعات در حال پردازش، پاك شود و در علوم کامپیوتر زمانی است» : تنظیم مجدد
).621ش، ص1384شود. (بودیش، پردازش از نو شروع شود از این اصطالح استفاده می

-در زبان عامیانه نیز زمانی که فردي قادر به یادآوري مطلبی نیست و زیاد در حال فکر کردن است می
)49ش، ص1364است.(ثروت،» بر یخ زدن«ن و معادل قدیم آ» شده است.restفالنی مغزش «گویند: 

هاي تحت وب در مواقعی که به خاطر سرعت پایین اینترنت بازي به آرامی در علم کامپیوتر در بازي-
) در زبان عامیانه نیز 658ش، ص 1384(بودیش، » : تأخیرLag«شود. استفاده می» Lag«شود از واژه اجراء می

».داردLagفالنی «گوییم دهد میمیوقتی فردي کاري را به آرامی انجام
ها قطع شود و فقط برق آن باقی بماند که در صورت نیاز فوراً به زمانی که در کامپیوتر  تمام پردازش-

ش، 1384است.( بودیش، » : آماده کار بودن آماده پخش بودنStand by« حالت قبل برگردد کامپیوتر در حالت 
) 807ص 

».Stand byفالنی رفته رو«گویند آلوده که قادر به انجام کاري نیست میخوابدر زبان عامیانه به فرد
-به معناي به روز بودن است که در زبان عامیانه وقتی فردي از اخبار روز و جهان بیUpdateاصطالح -

».نیستUpdateفالنی «گوییم: خبر است می



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7790

پاك شود. در زبان Shift-deletزمانی که با در کامپیوتر هر چیزي که پاك شود قابل بازگشت است جز -
».شده استShift-deletفالن چیز«گوییم: عامیانه زمانی که چیزي گم شود و پیدا کردنش محال باشد می

-»Online «هاي مطرح در این علم است و زمانی که فردي زیاد در دسترس نباشد و یا از جمله واژه
» نیست.Onlineفالنی«وییم: گاطالعات دسته اولی نداشته باشد می

-»Zoom :to move quickly between a distance and a close view. The camere zoomed in on president’s

face366ش، ص1384(قاضی، » . دور و نزدیک کردن تصویر.(
zoomا فالن چیز روي فالنی ی«گوییم: دهد ، میاي گیر میدر زبان عامیانه وقتی فردي به شخصی یا مسأله

است که کنایه از نکته گیري » انگشت بر حرف نهادن و پوست در هم دریدن«و معادل قدیم آن » کرده است.
).70و31ش، صص 1364باشد(ثروت، و عیب گیري می

ادبیات علم مدیریت صنعتی
در زبان عامیانه شود و واژه رایج در این علم است که براي نتیجه و تأثیر کاري استفاده می» بازخورد«-

رود.به کار می» بازخورد رفتارت یا کارت چیست؟«براي اطالع از نتیجه رفتار فرد جمله 
به معنی اضافه مواد یا ضایعات تولید است و در زبان عامیانه وقتی فردي زیاده بر مطلب » پرت«واژه -

است. (میرزانیا، » مودن، ژاژ خاییدنزنخ زدن، باد پی«که معادل » کند.زرت و پرت می«گوییم: زند میحرف می
).1031و 6013و 506ش، صص1382

علم معدن و متالوژي
کنایه از ساده و بی آالیش بودن است و معادل » فالنی معدنی است«شود: در این رشته زمانی که گفته می-

).586ش، ص1382است.(میرزانیا، » خاکی بودن و شسته ور«
است. » شیشه خورده داشتن«دل که معا» فالنی ناخالصی دارد«-

ادبیات علوم مکانیک و ماشین آالت
هاي گونه که قبال نیز اشاره شد هر علم ادبیات خاص خود را دارد، علم مکانیک نیز یکی از شاخههمان

باشد و با پیشرفت این علم دایره اصطالحات آن نیز علوم است که داراي اصطالحات و زبان خاص خود می
شود. برخی از این اصطالحات از صنف دانش آموختگان این علم و شاغلین در حرفه مکانیکی یتر مگسترده

و وارد زبان عامیانه شده است و عالوه بر متخصصان این فن، مردم نیز در گفتگوهاي روزمره پا فراتر گذاشته
ند. به عنوان مثال:کنبراي بیان اغراض خود، اصطالحات خاص آن را جایگزین ساختارهاي زبانی قبل می

از جمله اصطالحات ادبیات مکانیک است که مردم عادي در زبان عامیانه آن را به » گیر سه پیچ دادن«-
» پاپی شدن«گیرند و معادل قدیمی آن کار میصورت کنایی براي اصرار زیادي و پافشاري در کاري کردن، به

بوده است.
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است.(ثروت، » آتش پاشیدن«ر است که معادل قدیم آن کنایه از نداشتن صبر و قرا» ترمز بریدن«-
)10ش، ص1364
است که آن را به صورت کنایی » آمپر چسبوندن«از دیگر اصطالح این علم که در بین مردم رایج گشته -

شده است، » از کوره درفتن«شود و جایگزین ساختار زبانیبراي خشمگین شدن تا آخرین حد به کار برده می
).26ش، ص1382است. (میرزانیا، » آتش از چشم کسی بیرون آمدن«آن معادل قدیم 

» Radiatorرادیاتور: «) و Run hot to (engine)»: موتورش داغ کرد«یا » آمپرش باال رفت.«اصطالح -
اي براي جذب حرارت از یک جسم یا سیال و انتقال آن به محیط اطراف به منظور خنک کردن جسم وسیله

که همه این » رادیاتورش جوش آورد.). «152ش، ص1376دل، رم کردن محیط اطراف.(میرزندهیا سیال و یا گ
روند و کار برده میاصطالحات، در زبان عامیانه  به صورت کنایی براي نشان دادن اوج عصبانیت یک نفر به

ش، 1364شده است. (ثروت،» از کوره در رفتن، از جاشدن، بر در جالل زدن«جایگزین کنایات قدیمی 
)24ص

-Diesel EngineCompressionموتور دیزل: «- ignition Engine, « موتور درون سوزي که در آن نسبت
اي باالست که پس از پاشیده شدن سوخت به محفظه احتراق، سوختن مخلوط تراکم هوا در سیلندر به اندازه

).56ش، ص1376دل، گیرد.(میرزندهسوخت و هوا، بدون نیاز به جرقه شمع صورت می
شود.شود، اطالق میبه کسی که زود عصبانی نمی» موتور دیزلی«در زبان عامیانه 

از جمله ساختار زبانی علم مکانیک است که کنایه از مهارت داشتن در کاري » فالنی آچار بدست است«-
به » آبدستی«صطالح و در قدیم ا» کار درست بودن، استاد بودن«ي انجام کار بودن، است که معادل و آماده
).19ش، ص1382رفت. (میرزانیا، کار می

آچاري با یک فک (گیره) متحرك، که باز و بسته شدن مهره (پیچ) » Adjustable spannerآچار فرانسه: «-
)14ش، ص1376دل، شود.( میرزندهدر ابعاد مختلف به کمک آن میسر می

اشد که در زبان عامیانه کنایه از مهارت داشتن در هر بیکی از اصطالحات علم مکانیک می» آچار فرانسه«
شده است.» همه فن حریف بودن، سوزن همه کاره بودن«کاري است و جایگزین کنایه قدیمی 

هاي عامیانه به صورت کنایی است که در زبان» زدن رو جک«از دیگر اصطالحات مطرح در این علم -
شود.کاري، استعمال میروي دربراي نهی و بازداشتن فرد از زیاده

ش، 1364است.(ثروت، » پاي فرو کش«توقف کن و ساکت شو که معادل قدیم آن » بزن رو ترمز«-
)62ص

). 267ش، ص1376دل، میرزنده». ( Gaz m. pl. ouverts en grandتخته گاز: «-
بزن رو ترمز و پاي «عنا با توان آن را تا حد زیادي هم مروي نکن است و میکنایه از زیاده» تخته گاز نرو«

به حساب آورد.» فرو کش
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کنایه از با طمأنینه و حوصله کار کردن و عجله نداشتن است و معادل کنایاتی » با دنده سنگین رفتن«-
پز بودن، موتور دیزلی و گازوئیلی کار کردن، است.نظیر: آرام

باشد. (ثروت، می» فالنی تهی مغزه«کنایه از حماقت است و معادل قدیم آن » روداش جا نمیدنده«-
)82ش، ص1364
از  این اصطالح در مکانیک زمانی استفاده می شود که موتور به خوبی کار نکند و در بین » ریپ زدن«-

فارسی زبانان به فردي که اوضاع و احوال مناسبی نداشته باشد یا در انجام کار خود تعلّل و سستی کند، این 
است.»  این پا و اون پا کردن، این دست و اون دست کردن«و تقریباً معادل اصطالح به کار می رود

، در علم مکانیک یعنی به یکدیگر چسبیدن قطعات مکانیکی، بر Seize, Agarrotarse»: گریپ پاژ کردن«-
ش، ص 1376دل، اثر گرم شدن بیش از حد یا عدم روانکاري (روغنکاري یا گریسکاري) شدن. ( میرزنده

در زبان عامیانه کنایه از  بهم ریختن اوضاع و اعصاب خوردي است.).165
است.» گریپ پاژ کردن«کنایه از بهم ریختگی اوضاع و احوال فرد و معادل » جام کردن«-
» کم آوردن، پرافشاندن«کنایه از عاجز و ترك کار کردن است که معادل » پنچر شدن یا پنچر کردن«-

).1012ش، ص1382است. (میرزانیا، 
، اصیل، تازه و دست نخورده.»فابریک و اورجینال«-
در علم مکانیک یعنی فردي با اطالعات فنّی و تخصصی » Inspector Technical Inspectorبازرس فنّی: « -

ها، رعایت موارد ایمنی نکات به کار گمارده تأیید شده که براي اطمینان از کیفیت عملکرد تجهیزات و سیستم
)115ش، ص 1376دل، ندهشود.(میرز

کنایه از خوب و با دقت برانداز » کند.فالنی همه چیز را معاینه فنی می«در زبان عامیانه وقتی می گویند: 
رساند. کردن چیزي است و ریز بین بودن و دقّت او را  می

است.» دیزلیموتور«کنایه از آرام، قدیمی و بی حوصله کار کردن است. و معادل» گازوییلی کار کردن«-
انجام عمل یا رفتار و یا گفتن سخنی که باعث فاش شدن مطلبی شود.» کند یا سه شدسه کار می«-
کنایه از آدم تنبل است. » پیچ و مهره شل«-

علم نجوم
ها است.کنایه از غیر قابل تصور بودن نمره» هاش نجومی استنمره«-
دهد و ال سرعت و بدون درنگ کارهایش را انجام میکنایه از اینکه با کم» فالنی سرعت نور دارد«-

ش، 1382است.(میرزانیا، » دودآب نخوردن، آتشین پا بودن، آتش عنان، پاي بی کفش می«معادل قدیم آن
).62و 11ش، صص 1364و ثروت، 24و 28صص 

ادبیات ورزشی
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انکار نیست ورود غیر طلبد. و چیزي که قابل هاي ورزشی ادبیات خاص خود را میهرکدام از رشته
عمدي این اصطالحات در زبان عامیانه و جایگزین ساختارهاي زبانی قبل شدن، است. به عنوان مثال: 

است. » کوفته شدن«کنایه از درد گرفتن بدن است که معادل قدیم آن » بدنش الکتیکی شده«-
ده و شکمش برآمده است.کنایه از بهم خوردن تناسب بدن است، یعنی کمرش گود ش» دور دوز شدن«-
فالنی ریگی تو کفشش «کنایه از کلک زدن و فریب دادن است که به جاي معادل قدیم » زیر آبی رفتن«-

)79ش، ص1364شود.(ثروت، استعمال می» است، نارو زدن، تسمه بازي
روت از پاي در آوردن، پنجه پیچاندن، ب«کنایه شکست دادن حریف است که معادل » ضربه فنی کردن«-

).49ش، ص1364، ثروت، 215و ،53ش، صص1382است.(میرزانیا، » کسی ریختن
کنایه از به راحتی شکست خوردن، است. » پیچ شدنفتیله«-
کنایه از بزرگ بودن بینی فرد است.» فالنی دماغش تو آفسایده«-
دن یا تقصیر را به به همان معناي شانه از زیر بار مسؤولیت خالی کر» اندازد زمین حریفتوپ رو می«-

دوش دیگري انداختن است. 
کنایه از نقش اساسی در کار نداشتن است.» فالنی فقط تماشاچی است«-
کنایه از اینست که در لحظات پایانی کارش را به » فالنی مرد وقت اضافه است، مرد دقیقه نود است«-

دهد .خوبی انجام می
ها است.رف و حدیث بسیار زیادي در مورد وي بر سر زبانکنایه از این که ح» دار شدهفالنی حاشیه«-
کنایه از به تأخیر انداختن کار است.» پاس دادن«-
باشد.کنایه از شناسایی فردي که ضعف تیم از جانب وي می» سوراخ تیم پیدا شد«-
ي نیست کنایه از اینکه در اتصاف فرد به صفتی خاص تردید» فالنی اگر آب ببیند شناگر خوبی است« -

اما اگر آن صفت از وي مشهود یافته نشده بدان سبب است که تاکنون فرصتی براي ابراز آن بدست نیاورده 
بی از بی چادري ابابیل حیوان بی آزاري است از کرم باغچه بپرس، به خانه نشتن بی«است. و معادل قدیم آن 

).30ش، ص1361. (شاملو، باشدمی» دوختشد روزي یک قبا میاست، اگر سوزن خیاط گم نمی
» از پاي در آوردن«کنایه از صدمه زدن به وي با مشت و لگد که معادل » فالنی را راست و چپ کردن«-

).53ش، ص1382است.(میرزانیا، 
ش، 1384است.(اکرامی، » اسکیت روي مخ«بازي با اعصاب دیگران که معادل » پاتیناژ روي مخ«-
).122ص

رانندگی و تأثیر آن بر ساختارهاي زبانیظهور قوانین راهنمایی و 
عالوه بر پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژي، ظهور قوانین جدید در جامعه (قوانین راهنمایی و رانندگی) 

شود. به عنوان مثال: ها، باعث ایجاد تغییراتی در ساختارهاي زبانی میو بالطبع آن ظهور ادبیات خاص آن
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شده » گاو پیشونی سفید«کنایه از بارز و نمایان بوده است که جایگزین » فالنی تابلو اعالنات است«-
است. 
« کنایه از رضایت خاطر از خویشتن و از خود دم زدن است که معادل » فالنی سر چهارراه تحویل است«-

).690ش، ص1382است. (میرزانیا، » از خود متشکر بودن و کوس بر آسمان زدن
ابرو زدن، مهر «ه از اعالم رضایت در کاري است که به جاي معادل قدیم کنای» چراغ سبز نشون دادن«-

).756و 540ش، صص1382شود.( میرزانیا، استعمال می» برنهادن، سرجنبانیدن
به هر دو دست «کنایه از سردرگمی و گیر کردن در درو راهی است که معادل » پشت چراغ قرمز ماندن«-

)65و 54ش، صص1364ت، است.(ثرو» سر را گرفتن، پرگار شدن
-می» آیینه سازي، ابرو نمایاندن«گري است که معادل کنایه از خودنمایی و جلوه»نور باال زدن«-

). 48و 45ش، صص1382باشد.(میرزانیا، 
هایی که به نحوي پیشرفت فرهنگ و علم و به طبع آن صنعت و در انتها نیز برخی از اصطالحات و کنایه

ها تأثیر داشته است.نو تکنولوژي در ظهور آ
معادل نارو زدن.» پاتک زدن«-
گیر شدن موضوع.کنایه از همه» قضییه مثل توپ صدا داد«-
کنایه از عصبانیت و شاکی بودن.» فالنی توپش پر است«-
» تیر بر نشانه زدن«به هدف رسیدن و اشاره واضح به مقصود و مطلوب و معادل » فالنی زد تو خال«-

).255ش، ص1382، است.(میزانیا
و کنایه از مخالفتش شدید و اعالم عدم رضایت است.» ضد حال زدن«معادل » زد تو پرش«-
کنایه از بحرانی بودن وضعیت» وضعیت قرمز است«-
کنایه از ترك اجباري کاري.» دورش خط قرمز بکش«-
- صمیمات درست از وي میکنایه از این که گاهی انتظار ت» اندازدفالنی هرزگاهی مخش را به کار می«-

رود.
».فالنی پایه نیست، فالنی میدان نمیدهد«-

».راه افتادن است«معادل » رو ریل افتادن«-
شود.بر  فردي که زیاد سوال می پرسد، اطالق می» فالنی سازمان سنجش است« -
.شودکند اطالق میبه فردي که زیاد از مواد مخدر استفاده می» فالنی فضانورد است«-
که معادل پته را روي آب انداختن است.» سوتی دادن«-
کوه را به مویی کشیدن، سوزن از دریا باز «کار مشکل و شگرف انجام دادن است و معادل » اتم شکافتن«-

).691و 614و 569ش، صص1382(میرزانیا، » یافتن، عرق از سنگ گرفتن است.
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نتیجه
نتایج این پژوهش حاکی از آنست که:

اي ها و تغییر و تحوالت زبانی، رابطه مستقیم و تنگاتنگ با پیشرفت جوامع انسانی دارد به گونهدهپدی-
هاي گوناگون هر جامع سبب زنده ماندن و پیشرفت زبان رایج در آن جامع شده و عقب ماندگی که پیشرفت

شود.و عدم پیشرفت هر قوم سبب عقب ماندگی و حتی مرگ زبان آنان می
ي خاصی را به ها تخصصی شده و حوزهکه با پیشرفت علوم و فنون و صنایع هر کدام از آنهم چنان -

دهد، زبان این علوم و فنون و صنایع نیز خاص خود گردیده و به دنبال آن واژگان و خود اختصاص می
رود.اي در هر حوزه به کار میهاي ویژهترکیب

-ي تخصصی و صنفی خود باقی نمیتی در محدودههاي خاص هر دانش، هنر و صنعواژگان و ترکیب-
شود.ها و هم چنین به زبان عامیانه نیز وارد میماند و به دیگر زمینه

اند وارد دیگر جوامع ها و اصطالحات اغلب با همان ساختار و وضع اولیه در هر زبانی که بودهاین واژه-
آیند.ه نیز در میگردند و گاهی در قالب مثل و کنایشده و شایع و رایج می

کتابنامه
.قرآن کریم
) ،شناختی در اصطالحات شناسی اصطالحات خودمانی، پژوهشی مردممردم، ش)1384اکرامی، محمود

.خودمانی جوانان. نشر ایوار، مشهد
،ش)، گزیده قابوسنامه، به 1368(امیر عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر

سفی، انتشارات امیرکبیر، تهران.کوشش غالمحسین یو
)،فارسی مهندسی برق، الکترونیک، کامپیوتر، -فرهنگ تخصصی انگلیسی)، ش1384بودیش، پتروکالؤس

.3مخابرات، ترجمه: نادر گلستانی داریانی، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ
) ،فرهنگ کنایات، انتشارات امیرکبیر، تهرانش)،1364ثروت، منصور.
الگوي پزوهش در فرهنگ عامه، اداره کل فرهنگ و ارشاد ، ش)1384(ه میمندي، مسعود،زادحاجی

.استان یزد
) ،شناسی و فرهنگ عامه ایران، وزارت فرهنگ و هنرمردم، ش)1353خلیقی، محمود.
،جلدي.50نامه، چاپ سیروس، دوره ش)، لغت1339(دهخدا، علی اکبر
) ،شناسی، شناسی فرهنگی و مردمفرهنگ شناسی تألیفی در انسانزمینه، ش)1372روح األمینی، محمود

.نشر عطار
------------) ،1383(شناسی، نشر عطارگردشهر با چراغ در مبانی انسان، ش.
،کتاب کوچه، نشر مازیار،ش)1361(شاملو، احمد.
) ،عقاید و رسوم عامه مردم خراسان، بنیادفرهنگ ایران، ش)1346شکورزاده، ابراهیم.
،شناسی، انتشارات اسالمیه، تهرانجامعهمبادي و اصول ،ش)1370(طبیبی، حشمت اهللا.
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----------) ،1378(مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی ایالت و عشایر، انتشارات دانشگاه ، ش
.تهران،چاپ سوم

،اپ نیکا، شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، براساس پاپ مسکو، نشر قطره، چ،ش)1386(فردوسی
.چاپ یازدهم

،فرهنگ علوم زمین(انگلیسی، فرانسه، فارسی)، چاپ سیمرغ، انتشارات ،ش)1378(قنبري، عباداله
.فروزش، نشر اول

) ،(زبان، اندیشه و فرهنگ (مجموعه مقاالت)، انتشارات هرمس، تهران، چاپ ،ش)1380موقن، یداهللا
.اول معراج

) ،ه کنایه به انضمام گفتارهایی در باب کنایه و حدود هفت هزار فرهنگنام، ش)1382میرزانیا، منصور
.2کنایه از زبان و ادب فارسی با شواهد و امثال، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ

فرهنگ مهندسی مکانیک (انگلیسی، فرانسوي، اسپانیولی، ایتالیایی، ، ش)1376دل، احمد، (میرزنده
.امیرکبیر، تهرانو فارسی)، انتشاراتپرتقالی، آلمانی

) ،فارسی،روابط عمومی و ارتباطات، انتشارات -فرهنگ انگلیسی، ش)1384میر سعید قاضی، علی
.1آرون، چاپ

) ،نامه هنر داستان نویسی، تهران، نشرکتاب مهناز، هژوا، ش)1377میرصادقی، جمال، میرصادقی، میمنت
.چاپ اول

25، ویرایشفرهنگ پزشکی دورلند، ش)1377آور، حمید، (نام.
) ،شناسی در ادبیات فارسی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، جامعه،ش)1388وحیدا، فریدون

.تابستان
) ،زند و هومن یسن و کارنامه اردشیر پاپکان، چاپخانه اطالعات، تیرماه، ش)1342هدایت، صادق.
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بودن تا خواهد شدن)معیارهاي درس انشا (از
1مهدي ناصحی

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی
محبوبه شادپی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 
چکیده

مقاله حاضر به منظور تبیین اهداف و استانداردهاي آموزشی در نظام آیین نگارش از پیش دبستانی تا پایان 
به انشاي کالسی مربوط می شود. نوشتن و چگونگی دوره متوسطه، فراهم شده است. و اساس این بررسی

انتقال افکار به صورت نوشتاري نیاز به آموزش دارد و باید نظمی حاکم باشد تا از مرحله پیش از دبستان 
مقدمات آن را ایجاد کنیم و تا پایان مقطع متوسطه گام به گام پیش رویم تا کالس انشاي مؤثري را بنیان نهیم. 

ه هاي درست و به کار گرفتن آن ها، ضروري است نگاهی به گذشته بیفکنیم. البته طبیعی است براي یافتن را
پدیده انشا شود. در این پژوهش بیشتر بر نظریاتی تکیه می شود که طیف » هر کسی از ظن خود یار«که 

یت هاي فردي و وسیع تري از دانش آموزان را فراگیرد و این توانایی را در خود حس کنند، که با درك موقع
زمانی، خود را براي حضور در مدرسه جامعه آماده سازند. براي دست یابی به معیارهاي درس انشا، الزم 
است آسیب ها را بشناسیم و قضاوت نهایی را بر عهده خواننده بگذاریم، در مبحث انشا نتیجه گیري قطعی و 

ند به دسته بندي نظریات بپردازد .صد در صد از طرف نگارنده منصفانه نیست بلکه تنها می توا
انشا، استانداردها، سوء تعبیرها، محدودیت ها، اختالف نظرهاها:کلیدواژه
مقدمه 

اگر بخواهیم اندیشه اي به طور صحیح و کامل منتقل شود، باید نحوه ي گفتن و نوشتن صحیح را 
ا صاحبان این اندیشه ها ، ابزار الزم را بیاموزیم. چه بسیار اندیشه هاي نو و ارزشمندي که خلق می شوند ام

براي بیان کامل و درست آنها ندارند . چه بسیار مطالب و روابط علمی که درك می شوند ، اما زبان گویا و 
قلم توانا براي بیان آنها وجود ندارد.

و با اینکه بسیار براي معلمان پیش آمده است که دانش آموزي جمالت نارسا در برگه امتحانی خود نوشته 
جواب درست بوده است فقط بخشی از نمره به آن اختصاص یافته و معلم آرزو کرده است که روزي واقعاً 
کالس درس ادبیات و انشا، کالس آموزش بیان صحیح (کتبی و شفاهی) شود. امیدواریم چنین دانش آموزي 

1 . Mehdi_nasehi@yahoo.com



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7798

ندیشه هاي نو و احساسات لطیف به این توان را بیابد که قید زبان را بگشاید و قلمش را با جوهري از ا
حرکت در آورد .

.دیدگاهی که حکم قانون پیدا می کند 

عباس حاجی آقالو که زمانی مدیر کل دفتر آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بوده است، عقیده 
ی تواند وارد دارد که درس انشا نباید بر پایه استانداردها و فرمول ها پایه ریزي شود؛ به نظر ایشان کسی م

حوزه خالقیت شود که بتواند خودش را از حصار استانداردها و فرمول ها نجات بدهد و کلیشه گرفتن  را از 
غرب در برنامه درسی نوعی پیروي دانش آموز از آن اندیشه ها می داند و نتیجه ي آن را خاموشی تدریجی 

را در نظام برنامه ریزي درسی ، قوي ترین ، روح آفرینندگی در دانش آموز می شمارد . ایشان درس انشا 
قدیمی ترین و مؤثرترین حوزه براي بروز خالقیت دانش آموزان می داند ، و با این طرز تلقی که پاداش معلم 
به دانش آموز در صورتی است که در چارچوب و الگوهاي ارائه شده حرکت کند، سخت مخالفت می ورزد 

نا به گفته خودشان فقط نوآوري، خالقیت، خلق چیزهاي بدیع، گسترش دامنه . درك ایشان از انشا درایران ب
تخیل، ورود به حوزه ي ناشناخته ها و در واقع جاهایی است که قبالً روي آنها بحث نشده است و ارزش 
گذاري انشا را منوط به این می داند که دانش آموز چه چیز جدیدي آورده است، نه این که چه الگویی را 

1یت کرده است.رعا

طرح این گونه مباحث و مواردي در مورد انشا آن هم از زبان یک مسئول اجرایی و حکم قطعی صادر 
کردن نشانه این است که به همه ابعاد نگارش عنایت صورت نگرفته است ، البته نظر ایشان درباره خالقیت 

لیکن همه انشا این نیست و به فرض هم در انشا نزد همه کسانی که با نگارش سرو کار دارند پذیرفته است
که انشا را صرفاً خالقیت بدانیم هنوز راه زیادي در پیش داریم تا شیوه هاي گوناگون استفاده از آن را در بین 
دانش آموزان پیدا کنیم . اساساً ما با جمعیت زیادي از دانش آموزان و افکار و سلیقه هاي آنان سر و کار 

است اندکی وسیع تر به مقوله برنامه ریزي درس انشا در مدارس کشورمان توجه کنیم .داریم بنابراین الزم
دیر زمانی است که به درس انشا به عنوان درسی کم تأثیر و پدیده اي نوشتاري اما تفننی نگریسته می «

ین شود . در بیشتر موارد شاهد به کارگیري آموزش دهندگانی هستیم که رشته تحصیلی آنان کوچک تر
سنخیتی با درس انشا ندارد. انشا درسی تفننی نیست بلکه هر موضوع آن و توضیحی که دانش آموز نوجوان 

سازد. همانند کلیدي است که در بیشتر موارد رازهاي نهفته درون شخصیت او و آالمی در سطرها جاري می

.21-15؛ حسین حسینی نژاد؛ ص انشا؛ دیدگاه ها ، روش ها- 1
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دارد. معلم آرزوهاي وي پرده بر میسازد، و از امیدها ورا که با آن ها دست به گریبان است بر ما آشکار می
انشا باید همسان یک مشاور و راز دار و امین اسرار، عالوه بر یافتن علل ضعف و قوت هاي شاگردان خود 
درباره چون و چراي شکست نسبی یا ناتوانی مطلق یک دانش آموز در درس یا درس هایی خاص به راهکار 

ول و تکامل رویه درس خواندن و تکوین شخصیت مثبت در و پیشنهاد سازنده اي بیندیشد که موجب تح
1دانش آموز شود.

نوشتن مهارتی است که با ممارست و تکرار و تمرین حاصل می شود و درس انشا عهده دار این تمرین و 
تکرار هفتگی است و اغلب نتایج مثبتی به بار می آورد و بیشتر دانش آموزان، می توانند مهارت نوشتن را تا 

یان تحصیالت دوره دبیرستان کسب کنند. دبیران باید در کالس انشا، استعداد ها و قابلیت هاي دانش پا
آموزان و میزان و نوع عالقه آنها را دریابند و اگر این دریافت ها با برنامه ریزي توأم شود، مقدمات پرورش 

ی اهمیت به شکوفایی استعداد ها، نویسندگان و محققان و ادیبان شکل می گیرد . اهمیت توجه به انشا یعن
رشد استعدادها، جهت دهی به استعدادها و در نهایت هویت بخشیدن به دانش آموز چه از نظر علمی و چه 

از نظر فرهنگی است .
آسیب شناسی انشا

آن چه در دانشگاه مشاهده می شود ، متأسفانه نتیجه و ثمره نامطلوب برنامه ریزي آموزش و پرورش 
تر می توانیم دانشجویی را حتی در رشته ادبیات فارسی، که قاعدتاً بایستی عالقه مندترین است . کم

دانشجویان به ادبیات و نگارش ادبی باشند ، پیدا کنیم که درست بنویسد و قدرت خلق یک اثر ادبی را داشته 
عالوه بر این دانشجویان باشد . در دانشگاه به دانشجویان زیادي بر می خوریم که مشکالت نوشتاري دارند ، 

فراوانی هستند که مشکالت گفتاري و شنیداري و دیداري نیز دارند و تقویت این چهار عنصر اساسی، 
عمدتاً باید در دوره هاي آموزش ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان شکل بگیرد .

ت ذهن است ؟ آیا اگر بنا باشد که کالس انشایی باشد باید هدف آن را مشخص کرد ، آیا هدف خالقی
قدرت نویسندگی است ؟ و یا گذران کارهاي روزمره و جاري است ؟ قطعاً براي هر هدفی بایستی برنامه 
ریزي خاصی کرد . آن چه مسلم است این است که یکی از اهداف درس انشا شکوفایی استعدادها و ایجاد 

زندگی شخصی و اجتماعی هم تناسب خالقیت ذهنی در دانش آموزان است که بایستی با زندگانی امروز ،
داشته باشد .

.1382اسفند 6و 5، نشریه اعتمادانشا یک درس تفننی نیست؛ حسین یار دل؛ - 1
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دبیران این درس می توانند از روش تهیه گزارش استفاده کنند و دانش آموزان را ضمن وادار کردن به 
مطالعه و مصاحبه ، با حوزه هاي مختلف اجتماعی آشنا کنند و سپس از آنها بخواهند گزارش خود را مکتوب 

ز ، هم اندیشیده است و هم مسائل و مشکالت حوزه مطالعاتی را متوجه شده و کنند . با این روش دانش آمو
هم تمرین نوشتن کرده است . راه هاي دیگري وجود دارد ، مانند استفاده از شیوه هاي توصیفی ، که می 

ه تواند به توصیف مسائل اجتماعی و خانوادگی و جز آن بپردازد یا براي انتشار نوشته هاي خوب در روزنام
1هاي دیواري و نشریات محلی به کار گرفته شود.

متأسفانه درس انشا در سایه قرار گرفته است و یک درس عقب افتاده است . چرا که با تغییر نظام 
آموزشی ما از سیستم مکتبی به مدرسه اي که درسی به نام انشا در برنامه آموزشی گنجانده شده است تا 

ان روش سنتی ادامه یافته است . تنها مسأله اي که معملمان اشاره می کردند امروز، بدون هیچ تغییر و با هم
جنبه کمی داشت: ده خط کمتر نباشد، هر چه می خواهید بنویسید ، بنویسید ولی یک صفحه کمتر نباشد . 
این موارد زندگی انشاي ما را خیلی عقب مانده کرده است . ما در درس انشا باید به دانش آموزان جرأت

بدهیم که حرف بزنند ، اظهار عقیده کنند، چیزي که در زندگی ما خاموش است. اتفاقاً تعامل فکر در این 
2درس به طرز بسیار زیبایی انجام می گیرد .

با حذف درس انشا در مقطع متوسطه به ویژه رشته ادبیات ما روح طراوت و شادي را در وجود دانش 
دهد درست نوشتن را بیاموزد ه گفتیم درس انشا به دانش آموز فرصت میآموزان خشکانده ایم. همان طور ک

و مکنونات قلبی خود را تصویر کند . با ضعیف کردن این ماده درسی چگونه می توانیم از دانش آموز انتظار 
داشته باشیم که در پاسخ سؤال ورقه امتحانی توانا باشد؟ یعنی سلیس و روان و بی غلط بنویسد؟ شاید 

شناسان و مسئوالن اعتقاد داشته باشند که انشا در مقطع متوسطه حذف نشده است . ظاهراً چنین است اما کار
دانش آموزان تشنه را با نوشیدن جرعه اي آب در بیابان سوزان رها کرده اند . باید دانش آموز تشنه را به 

ز زنگار رکود و خمود نجات دهیم رودخانه زالل اندیشه و شکوفایی و بارش مغزي نزدیک کرد یعنی او را ا
و روح او را صیقل دهیم . اگر امروز به بار اندیشه و شایستگی دانش آموزان بیندیشیم و توصیف و نگارش 

نشیند و را با صبر و حوصله به آنان بیاموزیم طولی نمی کشد که درخت پرهزینه آموزش و پرورش به بار می
آلفونس "ن منتقل می شود و از گزند حوادث روزگار آسیب نمی بیند. زبان ملی شکوفاتر از گذشته به آیندگا

.1383بهمن 8و 7، همشهريیک موضوع چهاردیدگاه ...؛ علی اصغر محمدي؛ - 1
.1383بهمن 6، همشهريانشا درس مادر؛ علی رؤوف، - 2
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درباره اهمیت زبان ملی می گوید: شما چگونه ادعا دارید که قومی آزاد و مستقل هستید حال آن که "دوده
زبان خود را نمی توانید بنویسید و بخوانید ... وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور بیگانه 

دد ، تا وقتی که زبان خویش را همچنان حفظ می کند همچون کسی است که کلید زندان خویش را در گر
1دست داشته باشد.

پس از گذشت ده سال از تألیف اولین کتاب هاي زبان فارسی سه سال دبیرستان و بدون هیچ تجدید 
از آن ها ذکر می گردد .نظري در این مدت ، ضعف ها و کمبود هایی چهره نشان داده است که برخی 

کمبود وقت: حجم شاهد مثال ها و مباحث نظري و عملی هر درس هرگز با زمان مصوب تدریس -1
هماهنگ نیست.

غفلت از امکانات دانش آموزان و مدارس: آموزش برخی از درس هاي زبان فارسی به منابع معتبر -2
کتابخانه اي و ابزار پژوهشی نیاز دارد . 

ذهنی دانش آموزان : برخی مباحث در حد تدریس و آموزش در –جهی نسبت به سطح علمی بی تو-3
دانشگاه تدوین شده است . 

حذف نگارش عملی و انشا نویسی متروك مانده و وقتی در کنار حذف امال قرار می گیرد ضعف -4
بزرگی رخ می نماید .

ن  وخیال ما و فرزندان ما را احاطه کرده است که دغدغه هاي پیدا و پنهان در این دور و زمانه آن قدر ذه
کمتر به انشا توجه می کنیم . انشا درس زندگی است. انشا، خوب دیدن، خوب شنیدن، خوب بوییدن، خوب 
لمس کردن ، نگاه به فراسوي دیوارها ، نجوا با گل هاي کاغذي که از سر دیوار آویزان شده اند، شنیدن قصه 

اجراهاي گربه هاي مخمل است. اما این درس که فراتر از دروس دیگر، بر تمام هاي یا کریم و شنیدن م
صحنه هاي زندگی تأثیر می گذارد و از این همه ، تأثیر می پذیرد، چرا این روزها مورد کم مهري و بی 

ي نظام آموزشی ما مربوط می شود .توجهی است؟ پاسخ این سؤال به برنامه ریز
سوء برداشت ها از انشا 

برنامه ریزي درس انشا در مدارس ایران از دیرباز با سه سوء تعبیر همراه بوده است .
نوشتن انشا امري تفننی است که پرداختن به آن در برنامه درسی تنها در حد امري است سوء تعبیر اول :

غیر ضروري و فوق برنامه

.1385خرداد 6، اعتمادیشه سرایی، انشا زایش زبان و تفاهم اندیشه ها؛ مهرزاد جهانی و - 1
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ز آن برخوردار و گروهی بی بهره نوشتن امري است ذوقی و موهبتی درونی که برخی اسوء تعبیر دوم :
اند و آموزش تأثیري در این روند ندارد .

تخیلی ) را –درس انشا تنها نوع خاصی از نگارش یعنی نگارش ادبی و خالق (روایی سوء تعبیر سوم :
در بر می گیرد :

این سوء تعبیرها به ترتیب سه محدودیت زیر را در تدریس انشا به دنبال داشته است . 
کوتاه بودن دوره آموزش درس انشا در مدارس ایران (سال هاي پایانی دبستان و سه سال دوره -1

راهنمایی)
وجود نداشتن برنامه درسی مدون و هماهنگ که درآن استانداردها و اهداف آموزش ، محتواي -2

آموزشی (طرح درس ها) و شیوه سنجش و ارزشیابی مشخص باشد .
وزه هاي نگارش و در نتیجه پرورش نیافتن مهارت هاي الزم براي آن ها . نادیده گرفتن سایر ح-3

محدودیت اول : کوتاه بودن دوره آموزش انشا
چنان چه اشاره شد در سیستم آموزشی ایران تنها در دوره تحصیلی (دبستان و راهنمایی) ساعتی براي 

کوتاه نیز به دلیل سوء تعبیر نخست درس انشا در نظر گرفته شده است ، که متأسفانه همین مدت زمان
(تفننی بودن آن) اغلب استقالل و هویت درسی ندارد و بسیاري از مدارس ساعت انشا را به امور درسی دیگر 
اختصاص می دهند . حتی به فرض هویت مستقل ساعت انشا در طول این مدت ، باز هم این زمان براي 

دوران تحصیل و پس از آن بسیار ناچیز است . حال آن که در آموزش گونه هاي نوشتاري مورد نیاز فرد در
مدارس کشورهاي پیشرفته ، آموزش انشا از دوره پیش دبستانی تا مقطع دبیرستان به عنوان یک واحد درسی 
مستقل و مهم و زیر بنایی تلقی می شود که اهمیت آن کم از سایر عناوین درسی نیست ، به عالوه آموزش 

ا به سیستم آموزشی مدارس محدود نمی شود و پس از پایان دوره دبیرستان در دانشگاه و نوشتن در کشوره
حتی در جامعه ادامه می یابد .

محدودیت دوم : وجود نداشتن چارچوب درسی هماهنگ براي درس انشا
ی اعتقاد به ذوقی بودن نوشتن ، آن را از قالب یک امر قابل آموزش خارج می کند و تبعات آن وضعیت

است که در حال حاضر در درس انشاي مدارس شاهد آن هستیم . (عدم وجود یک چارچوب آموزشی 
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مدون) در حالی که نوشتن نه امري صرفاً ذوقی و قریحه اي ، بلکه یک فن و مهارت است . مهارتی که مانند 
سایر علوم و فنون تنها هنگامی قابل تدریس است که چارچوب آموزشی آن شامل : 

ستانداردها و اهداف آموزشا-1
محتواي آموزشی (طرح درس)-2
شیوه سنجش و ارزشیابی-3

مشخص و تدوین شده باشد پیامدهاي سوء تعبیر دوم در سیستم آموزشی ، بسیار گسترده است از جمله :
هدف هاي آموزشی مشخص نیستند . معلم و دانش آموز نمی دانند که در کالس درس انشا در پی -1

ابی به چه هدف هایی هستند ؟ از این رو نمی توان یک روال منطقی و از پیش تعیین شده را در نحوه دست ی
ارائه دروس شاهد بود .

محتواي درسی پراکنده است . از آن جا که دروس بر مبناي اهداف مدون تنظیم نشده اند ، به نظر می -2
کند. به عالوه اغلب معلم ها بسته به سلیقه ها را تثبیت رسد که هر درس، دروس قبلی را تکمیل و آن

شخصی عناوینی را در قالب موضوع انشا مطرح می کنند و دانش آموزان درباره این موضوعات انشا می 
دانند چه نکته تازه اي آموزش داده شده است. به این معنی نویسند. اما در پایان نه معلم و نه دانش آموز نمی

هاي دانش آموزان بر مبناي دانسته ها و آموخته هاي قبلی آن ر نیست و نوشتهکه اغلب آموزش خاصی در کا
گیرد و نه بر اساس مطالبی که ها (و حتی در برخی موارد رونویسی از آثار و نوشته هاي دیگران) شکل می

اند.در کالس انشا آموخته
موزش تنها هنگامی کامل معیار هاي سنجش و ارزش یابی، روشن، اصولی و علمی نیستند. جریان آ-3

می شود که معیارهاي سنجش و ارزش یابی آموخته هاي دانش آموز به صورت جزئی، دقیق و واضح از پیش 
برایش روشن شده باشد . ولی در کشور ما معیارهاي سنجش و ارزش یابی روشن نیستند. بنابراین قضاوت 

اه با توضیحاتی کلی مانند خوب، متوسط یا اي و همرمعلم درباره نوشته هاي دانش آموزان اغلب سلیقه
بدهمراه است. از این رو نمره اي که به دانش آموز داده می شود، چندان ارتباطی با سطح نوشته او ندارد .

محدودیت سوم : نادیده گرفته شدن سایر زمینه هاي نگارش
فن نگارش سه شاخه اصلی را در بر می گیرد که عبارت اند از: 

دبی یا خالق، که به بیان روایی می پردازد و محصول آن در قالب شعر، داستان، قطعه ادبی نگارش ا-1
و ... به ظهور می رسد .
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نگارش اخباري (حاوي اطالعات)؛ که در قالب نامه، گزارش، متن آموزشی و ... بروز می یابد .-2
کاري یا باور عقیده اي نماید. نگارش استداللی؛ که سعی می کند مخاطب را متقاعد به انجام دادن-3

این گونه از نگارش در مقاله، طرح تحقیق و ... به کار می رود. در ایران اغلب تنها جنبه اول یعنی نگارش 
ادبی، در کالس هاي درس انشا مورد نظر قرار می گیرد. از آن جا که این حوزه نگارش در ارتباط با پرورش 

نیازمند طرح درس هایی متنوع و خالق است که متأسفانه در سیستم خالقیت فرد است، آموزش آن دشوار و
آموزش ما جاي خالی آن کامالً محسوس است .

البته اگر فرض کنیم آموزش این جنبه از نگارش به درستی صورت گیرد، باز نمی توان ادعا کرد که 
در پرورش خالقیت فرد، ساعت انشا با موفقیت سپري شده است. زیرا علی رغم اهمیت این حوزه نگارش 

دو حوزه دیگر یعنی نگارش اخباري و استداللی که در زندگی تحصیلی و شغلی، افراد فرا روي هر مصلحتی 
قرار می گیرد و جایگاهی مهم دارند به هیچ وجه نمی توان از این دو چشم پوشید.

- درسی ایران، براي ما روشنهاي این سوء تعبیرها، ضرورت تجدید نظر در برنامه درسی انشا را در کتاب

1سازد.تر می

به طور کلی ما باید از مفاهیم و موضوعات کامالً عینی و واقعی در پیرامون دانش آموز شروع کنیم، 
طوري که هر دانش آموزي به سادگی بتواند مطلبی در مورد آن بنویسد؛ به تدریج می توانیم موضوعات 

ضوع انشا به دانش آموزان بدهیم . این موضوع ها هم نباید خارج از انتزاعی و ذهنی بیشتري را به عنوان مو
محیط زندگی آنان قرار داشته باشد .

نتیجه 
براي رسیدن به جامعه مطلوب فرهنگی تربیت افراد خالق از نظر فکري و مسلح به تفکر انتقادي و 

انایی براي طرح و چارچوب منطقی ، امري ضروري و واجب است . در این راستا نقش انشا در ایجاد تو
موضوعات ، برآورد راه حل ها ، ارائه قالب هاي راه حل، تجزیه و تحلیل و ارزیابی و نتیجه گیري و تعمیم 
آن اعتبار خاصی دارد . اعتقاد دست اندرکاران برنامه ریزي در دروس و ارزیابی کیفیت آموزشی درسطوح 

ت اساسی نیز از عوامل موفقیت در جهت گیري روش مختلف به امر تحقیق و پژوهش و مطالعه به صور
شنیدن و تفکر است .

.20-15؛ مینا فرشیدنیک ، ص کالس انشاي مؤثر- 1
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منابع و مآخذ

.1385خرداد 6، اعتمادجهانی ویشه سرایی، مهرزاد؛ انشا زایش زبان و تفاهم اندیشه ها؛ 

.1383، تهران : لوح زرین، 3؛ چ انشا؛ دیدگاه ها، روش هاحسینی نژاد ، سید حسین؛ 

؛ تهـران : قطـره، مؤسسـه    اهداف و اسـتانداردهاي آمـوزش  –انشاي مؤثر: کتاب اول کالسفرشیدنیک، مینا؛ 

.1385منظومه خرد، 

محمدي، علی اصغر؛ یک موضوع چهار دیدگاه (گفت وگو): دیدگاه هاي دکتر کامل احمد نژاد، دکتـر جلیـل   

اسـفند  8و7، ريهمشـه تجلیل ، دکتر احمدخاتمی ، دکتر صفی نیا درباره ابعاد گوناگون آموزش انشـا؛  

1383.

موضـوع انشـا   «نیایش، امید؛ انشا درس مادر: در گفت و گو با علـی رؤوف بـه مناسـبت برگـزاري همـایش      

.1383بهمن 6همشهري،، »زندگی

.1382اسفند 6و 5؛ اعتمادیاردل، حسین؛ انشا یک درس تفننی نیست؛ 

و عضو وم و تحقیقات خراسان رضوي دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی واحد علمهدي ناصحی :

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 

70، پالك 10، تربیت شمالی 5آدرس :مشهد ، خیابان آبکوه 

09155103696تلفن همراه : 05117290126تلفن ثابت : 9184745393کدپستی : 

متوسطه ( دوره اول )محبوبه شادپی : دبیر زبان و ادبیات فارسی 

09153020571اه : همر
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بررسی جامعه شناختی اشعار خاقانی 
بر اساس نظریه هاي لوکاچ و گلدمن

1مریم ناصري

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان 
2خوزانیزهرا آقا بابایی 

دکتراي ادبیات و استادیار دانشگاه پیام نور
چکیده

ی در آثار ادبی بررسی شود. در نقد اجتماعی از وجود نقد اجتماعی تالشی است تا صورت سخن اجتماع
گردد و سخن از تاثیر متقابل جامعه و اثر ادبی نوعی ارتباط میان ساختار اجتماعی و ساختار ادبی بحث می

)مبتنی (Lucien Goldmannو لوسین گلد من(George Lukács)است.نظریه هاي جامعه شناختی جورج لوکاچ
رتباط دیالکتیک محتوا و سبک، تاثیر جهان بینی شاعر بر اثر هنري ، کلیت نگري اثر هنري بر تاکید بر محتواوا

ودر نهایت تاثیر گروههاي اجتماعی و جهان نگري آنها در یک اثر می باشد. با بررسی اشعار خاقانی از منظر 
ي شعري خاقانی قابل نقد اجتماعی به طورکلی و بویژه دیدگاه هاي این دو منتقد ،تاثیر اجتماع بر محتوا

تفسیر است. همچنین قرارگرفتن خاقانی درمیان شعراي قرن ششم وارتباط او با بزرگان آن روزگار تاثیر 
بسیاري در محتوا و سبک اشعار او داشته است. با مطالعه اشعار خاقانی می توان به تصویري واضح از اجتماع 

ایران در قرن ششم دست یافت.
، گلدمن، لوکاچ، نقد اجتماعیخاقانیها:کلیدواژه

مقدمه:
ادبیات آینه تمام نماي رویدادها، آئینهاواندیشه هاي جامعه و یکی از بهترین منابع براي شناخت جوامع «

در دوره هاي مختلف است . درمیان مکتب هاي نقدادبی ،نقدجامعه شناسی به نمود هاي اجتماعی اثرادبی می 
)دراین 121: 1386رون،»( کال مختلف با خود آن جامعه دردادو ستداستپردازد.ادبیات هرجامعه اي به اش

پژوهش سعی داریم ازمنظرجامعه شناسی ادبیات ، اشعار یکی از شاعران برجسته ادب فارسی، خاقانی 
ازآنجاکه تئوریهاي جامعه شناسی ادبیات برپایه نظریات مارکسیسم طرح .«شروانی ، را تحلیل و بررسی کنیم 

نمی توان از همه آنها در تحلیل متون کالسیک ، به ویژه شعر فارسی، بهره برد . بنابر این به شده است ،
برخی از آن نظریه ها  همچون نظریه هاي لوکاچ و گلدمن که از چهره هاي شاخص این رشته هستند، 

وژي مارکسیستی پرداخته ایم. نکته دیگر تاکید فراوان نظریه پردازان مذکور بر ایدئولوژي خصوصا ایدئول
است ازدیگر سوي در تحلیل جامعه شناختی ازین دست نیاز به داشتن فضایی کامال روشن از جامعه روزگار 

1 . Z_mor54@yahoo.com
2 . zahrababaii@pnu.ac.ir
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شاعر داریم حال آنکه جنبه هاي فراوانی از روزگار اجتماعی کهن بر ما پنهان است ازین منظر نیز در کوره 
ت و سیاه . هیچ چیز آنچنانکه باید روشن و راهی تاریک قدم بر می داریم که از هرسو می نگریم شب اس

واضح و نمایان نیست.براي نقد اجتماعی اثر ادبی ناگزیریم بیش از هر چیز دو مطلب را بررسی کنیم:
عصري که خالق اثر در آن می زیسته است-1
)121: 1386(رون،» گروه و طبقه اي که نویسنده یا شاعر به آن وابسته است. -2

ل از نقد اشعار خاقانی از منظر جامعه شناسی ادبیات، ابتدابه اختصاربه اوضاع اجتماعی زمان بنابر این قب
خاقانی اشارتی می کنیم تا  شرایط تکوین آثاراو بر ما روشن شود.

اوضاع اجتماعی ایران در عصر خاقانی
مردم ایران از نعمت هاى نسبتاً قوى زمام امور را در دست گرفتند، در قرن پنجم و ششم با آنکه حکومت

امنیت و آرامش، که شرط اساسى پیشرفت هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است چنانکه باید برخوردار 
)219: 1354نبودند. .این دوره را باید دوره قتل و غارت و آزار و نا امنی دانست.(راوندي،
رى احوال )در آن است که منجر یکى از جمله اشکاالت بزرگ این عهد عدم ثبات اوضاع سیاسى (ناپایدا

به  یأس و نومیدى و بدبینى در مردم شده بود. تاثیر آن در شعر فارسى این عهد بشدت منعکس است.از 
مشکالت بزرگ کار در این عهد یکى از میان رفتن نظام هاو مقررات اجتماعى است. در این زمان نظام 

رسمیها شدت گرفت.اختالفات شدید ارها آغاز شدوبىامورسیاسی و اجتماعی از میان رفت و نابسامانى درک
امور دولتى و اجتماعى از ةامراى سلجوقى و درافتادن آنان بجان یکدیگر ومصایبی دیگرباعث شد که شیراز

اندك راه نیستى سپرد و امن و سامانى در امور مالحظه می شد اندكةهم بگسلد و نظم و ترتیبى که در دور
د.فساد اخالقی یکی از مشکالت این دوران بود.غالب سالطین و امراء و افراد خاندان راحت از میانه برخیز

اند. مثال سلطان سنجر با آنهمه شهرت خود یى بودههاى حکومتى این دوره مردم دیوخوى پست و ستمکاره
المان در تاریخ کارهاى وحشیانه می کرد و عادات عجیب داشت .از جمله اعمال اوست رفتارهایى که با غ

خود می کرد و بعد از تمتع از آنان ایشان را به شکل هاى فجیع از میان می برد.
هاى نژادى به وضوح دیده می شد. تسلط ترکان بر ایران وظلم هاى بی دریغ آنان در این دوره عصبیت

حلى که هاى مطبعاً کشاکشى در میان دو نژاد سفیدپوست و زردپوست ایجاد کرده بود. عالوه برآن عصبیت
هاى مخالف معموال به قتل سابق هم وجود داشت در این دوره با شدت بیشترى جریان داشت.مناقشات دسته

)100-135: 1378و غارت و نهب و حرق منتهى می شد. (صفا،
عقاید و مذاهب : 

ت تعصب و غلبه متعصبین، شدت اختالفاةنیمه دوم قرن پنجم و تمام قرن ششم تا آغاز قرن هفتم دور
دینى، تعصباتى که به زدوخوردهاى خونینى منجر شده است.موضوع مهمى که در این دوره قابل دقت و 

) 136: 1378بحث است توجه شدید سالطین به سیاست دینى و دخالت در عقاید و آراء مردم است. (صفا،
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اختالفات مذهبى و شعر:
ه از عوام و مردم غوغا به خواص کشیده دامنه اختالفات مذهبى در این دوره چنان وسعت گرفته بود ک

گونه جستند بلکه شاعران زمان هم در اینبود و نه تنهاعلما در رد یکدیگر بتألیف کتاب ها مبادرت مى
کرده و به اظهار تعصب آمیز عقاید مذهبى خودیاانتقاداز مخالفان مذهبى  می پرداختند . تعصبات شرکت مى

شعر و فلسفه:
بسیارى از شاعران این دوره مضامین شاعرانه خود را بر افکار فلسفى و علمى استوار در همان حال که 
یى دیگر بشدت اند، دستههاى علمى درتصورات وخیاالت شعرى خوداستفاده می کردهمی ساخته و از اندیشه

) 289: 1378فا،اند. (صآمدهفالسفه و حکما را در آثار خود سرزنش می کردند وباآنان ازدر جدال وستیز درمى
هاى امید:نقطه

هاى سکون و آرامش بیداد هم گاهى دورهةبا وجود این اوضاع نباید فراموش کرد که در همین دور
بخصوص در عهد سالجقه بزرگ وجود داشت و هم بعد از آن تاریخ در قسمتهایى از ایران مانند فارس ، 

آشوبى یافته میشدکه اگرچه بر اثر ایهاى امن و کمنواحى شمالى آذربایجان واران، مازندران، هندوستان ج
آشفتگى اوضاع زمان گاه دستخوش آشوب و فتنه بود، لیکن آرامش نسبى اوضاع آنها سبب تجمع ارباب هنر 

در آن نواحى می شد.
وضع عمومى شعرا:

و رجال اند. بسیارى از سالطین و وزراء و صدورشعراى این عهد در شمار طبقات مهم و محترم بوده
و یا در مجالست و مؤانست با شاعران روزگار گفته ، دیوان و دفتر شعر داشتهزمان به فارسى یا عربى شعر مى

)344: 1378اند. (صفا،گذاردهمى
اشعار خاقانی و نظریه هاي جامعه شناسی ادبیات

نظریه هاي جورج لوکاچ در ادبیات:
است . تالش لوکاچ در بحث هاي جامعه "لوکاچ"شناسانه یکی از تاثیر گذار ترین منتقدان نقد جامعه 

شناختی اش در حوزه ي ادبیات ، ربط دادن محتواي آثار به ساخت اجتماعی معاصرآنها است . در این کار 
وي همبستگی میان یک تجربه اجتماعی در یک جامعه خاص و بیان آن توسط یک فرد را جستجو می کند. 

رایط اجتماعی معاصرشان مرتبط می کند . او با استفاده از تحلیل مارکس به این لوکاچ اشکال هنري را به ش
ترتیب استدالل می کند که اشکال هنري محصول موقعیت هاي اجتماعی خاص هستندو پیش فرض هاي 
ایدئولوژیکی یک جامعه خاص را به نمایش می گذارند.مارکسیست ها معتقدند که نوسنده نابغه می تواند بر 

رهاي اجتماعی اثر گذارد . درعین حال تاثیر ساختارهاي اجتماعی و تاریخی بر نویسنده و منش فرد را ساحتا
مارکس بدین باور بود که ساختار طبقه اجتماعی تاثیر اساسی تري بر منش فرد «نیرومندتر قلمداد    می کنند.
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جبري و حتمی بین طبقات مختلف در جامعه دارد. او معتقد بود که تاریخ انسان به مثابه داستان کشمکش 
»جامعه است. طبقاتی که بر اثر عوامل اقتصادي شکل گرفته اند

از نظر لوکاچ ارتباط میان شکل و محتواي آثار هنري یک ارتباط دیالکتیک است که در آن ، هردو عامل 
ب فکر، که در آن نقش اساسی ایفا می کنند. هدف اصلی لوکاچ در ادبیات عبارت است از:تشریح نظریه بازتا

بر تاثیر شرایط وجودي زندگی برآثار هنري معاصر آنها تاکیدمی کند.پذیرش عینیت جهان خارجی از نظر 
لوکاچ،اساس فهم درست از واقعیت است. تمام حوزه هاي معرفت بشري چون علم، جادو و مذهب از نظر 

میان انسان و محیط وي را نمایش می دهند. لوکاچ بیان هاي متفاوتی از بازتاب واقعیت اند که ارتباط اساسی 
ادراك زیبا شناختی ، بخشی از روند تغییر انسان و جهان از طریق کار فیزیکی و ذهنی است. هنر از طریق 
وظیفه خاص خود که عبارت است از تقلید از واقعیت، از زندگی روزمره رها می شود. از نظر لوکاچ اندیشه 

ت یا غلط باشند، درستی یا نادرستی اندیشه به رابطه آن با دیگر اندیشه ها و ها می توانند به طور کلی درس
ایده هاي منسجم یا غیر منسجم بستگی ندارد، بلکه به درست یا غلط نمایش دادن جهان خارجی بستگی 

دارد. 
اب کلیت بنا بر جامعه شناسی معرفت لوکاچ، اعتبار یک اندیشه مبتنی است بر اعتبار آن در نمایش یا بازت

که ".وي می گوید هدف همه هنرهاي بزرگ ، فراهم آوردن تصویري متحد و منسجم از واقعیت است ، 
حل شده باشد.او میگوید: اثر هنري مهم ، "درآن تضاد بین ظاهر و باطن، خاص و عام،بی واسطه و مفهومی

شود نیز، کلیتی عمیق جهان خصوصی خودش را خلق می کند .کلیتی که توسط اثر هنري نمایش داده می
است. از این نظر، لوکاچ معتقد است کوتاهترین آواز می تواند کلیتی عمیق را به اندازه یک شعر حماسی 
طوالنی به دست دهد. از نظر او کلیت آثار هنري بازتاب روند کامل زندگی است.از طرف دیگراز 

جانبه یا چند بعدي، از طریق یک اثر هنري نظرلوکاچ،اگرچه مفهوم یک انسان واحد کلی و کامل، انسان همه
به تنهایی قابل دستیابی نیست، در هر خلق هنري یک قدم بیشتر به آن مفهوم نزدیک می شویم. لوکاچ معتقد 
است ، ایده جهان بینی ، از آنجا که آثار متفاوت هنري را ، با متحد کردن تجربیات هنري جدا از هم در یک 

می کند ، تبدیل به مدلی از زندگی و وجود می شود.یک اثر هنري می تواند تنها در الهام واحد به هم مربوط
مهم ترین اثر هنري هر عصر معین "شرایط اجتماعی و از طریق جهان نگري درك شود. بنابراین از نظر وي 

با هم ) هنر بیمار و هنر سالم را1974.وقتی لوکاچ ("به عنوان فیلتري براي تجربه مشترك عمل می کند
مقایسه  می کند رابطه میان جهان نگري هنرمند و ویژگی هاي خاص جامعه معاصرش به شکلی دیگر آشکار 
می شود. وي معتقد است آنچه به عنوان بیماري در هنر متصور است ، تنها باز نمایی بیماري نیست، بلکه 

چ آثار هنري بزرگ و سالم را به عنوان نشان دهنده ارتباط غیر عادي بین هنرمند و جامعه است. بنابراین لوکا
یک گنج همواره نو شونده براي انسان  معرفی می کند. لوکاچ در ادامه این بحث نتیجه می گیرد که آثار 
هنري در گذشته، بر خالف جامعه سرمایه داري،چند بعدي بودند. و نویسندگان در جستجوي فهم موضوع 
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منتقدان بزرگ گذشته تنها متخصص -ن علت است که نویسندهخود در عرض و عمق بودند.این مورد به ای
فرهنگی زمان -ادبیات نبودند ، بلکه ادبیات را به عنوان یکی از جنبه هاي زمینه وسیع تر زندگی اجتماعی

فرایند آزاد سازي سیاسی و اجتماعی ") او می گوید : 79-88: 1390خودشان در نظر می گرفتند.(رادوارد،
اینده به پیش   می رود ، اما ابرهاي ارتجاع هنوز بر اندیشه توده هاي عظیمی سایه می جهان به نحوي فز

افکنند . این اوضاع مسئولیتی بزرگ را بر دوش ادبیات می گذارد و براي نویسنده کافی نیست که فقط نگرش 
ي است. انقالب سیاسی و اجتماعی روشن داشته باشد ، براي او نگرش ادبی روشن نیز به همان اندازه ضرور

راستین در جامعه شناسی ادبیات و تبدیل آن به علم اثباتی به آثار لوکاچ مربوط می شود که یکی از مهمترین 
شایستگی هاي ممکن ساختن پیوند جامعه شناسی ادبیات با زیبایی شناسی کالسیک و دیالکتیک کانت و 

)1377:67(پوینده،"هگل و مارکس است. 
در اثر ادبی نباید به فرد توجه -1توان به طور خالصه این گونه طبقه بندي کرد:نظریات لوکاچ را می 

محتوا شکل را بوجود می آورد و نه برعکس . و این مطلب -2کرد؛ بلکه باید از جمع و اجتماع سخن گفت.
ا) و سپس در ادبیات ، نویسنده ، اول باید چیزي براي گفتن داشته باشد ( محتو"مطابق بیان سارتر است که 

ادبیات جهان صغیري است که جهان کبیر ( واقعیت -3در مورد بهترین راه گفتن آن تصمیم بگیرد( شکل).
جهان ) را منعکس می کند. لوکاچ معتقد است ادبیات واقع گرا یک کلیت موجز از یک کلیت گسترده و 

لوکاچ پرداختن به -4نکار ناپذیر است.منتشر است . بنابراین تاثیر شرایط اجتماعی برآثار هنري معاصر آن ها ا
زندگی درون و احساسات شخصی را کامآل نفی می کند و حاضر نیست بپذیرد که این نوع آثار هم نوعی 

که در اثر نمود –نویسنده یا شاعر "جهان بینی "به اعتقاد لوکاچ ، توجه به -5واقعیت را منعکس می کند.
)121: 1386اهمیت بسیاري دارد. (رون،-یافته
لوکاچ اشکال هنري را به شرایط اجتماعی معاصرشان مرتبط  می کند . او با استفاده از تحلیل مارکس -6

به این ترتیب استدالل می کند که اشکال هنري محصول موقعیت هاي اجتماعی خاص هستندو پیش فرض 
هاي ایدئولوژیکی یک جامعه خاص را به نمایش می گذارند.

اقانی با توجه به تئوري هاي جورج لوکاچبررسی اشعار خ
مایه هاي دنیاي ذهنی خاقانی چیزي جز تصاویر حوادث و مسائل زندگی عادي مردم نیست . مضامین 
وتعبیرات شاعرانه او، چون آیینه اي صیقلی ، واقعیت هاي عینی روزگار او را منعکس می سازد . در اشعارش 

اوضاع و احوال جامعه اي که شاعر در آن می زیسته ، می توان پی برد. ، از پاره اي اشارات ، به گوشه اي از
دزدي و راهزنی و نقب افکنی، گنج طلبی و آرزوي یافتن گنجینه هاي پنهانی،خاك بیزي، کاسه گردانی و 
دریوزگی، احوال غریبان و ایتام و نابینایان و دیوانگان ، هرکدام ، با مسائل خود ، تصویري جالب از اوضاع

مردم زمانه او به دست می دهند. از نظر جورج لوکاچ، ادبیات جهان صغیري است که جهان کبیر را منعکس 
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می کند.آثارادبی بازتاب واقعیت جهان خارجی هستند و هنر تقلیدي از واقعیت است.دیوان خاقانی با توجه 
در قرن ششم است . با خواندن به این تئوري انعکاس زیبایی از تاریخ ، اجتماع و فرهنگ حاکم بر ایران 

اشعار او به خوبی می توان در فضاي ایران و به خصوص شروان در قرن ششم زندگی کرد . 
اجتماع شروان در اشعار خاقانی:اشعار خاقانی از محیط شروان تاثیر بسیاري گرفته است که نمود آن به 

ن در اشعار خاقانی دیده می شود، تقابل طور مستقیم و یا غیر مستقیم آشکار است. آنچه از اجتماع شروا
اجتماع با هنرمند است:

خطه شروان نشود خیروان 
)373:1378خیز برون از خط شروان طلب و... (سجادي،

از اشعار زیادي از این قبیل پیداست که محیط شروان براي او قابل تحمل نبوده است .گالیه هاي مکرر او 
تقویت می کند:از دشمنان و ساعیان  این ادعا را 

کژ خاطران که عین خطا شد خطابشان    
مخراق اهل مخرقه مالک رقابشان

مشتی خسیس ریزه که اهل سخن نیند  
با من قران کنند و قرینان من نیند

)328و174:1378(سجادي،
فقط گاهی دریافت صله یا اتفاقی خوش آیند باعث تغییر ظاهري دیدگاه او می شده است:

به باغ خلد برین ماند از نعمشروان
کز باغ خلد نوبر نعما رسد مرا

شروان به عز شاه ز بغداد در گذشت
تا شاهزاده صفوة الدین بانوان اوست

تا به دور دولت او گشت شروان خیروان
عرشیان فیض روان بر خیروان افشانده اند...

ح یا هجو و همچنین در حبسیاتش فراوان به گالیه هاي او از اجتماع و دوران در تمام اشعار او خواه مد
چشم می خورد. در خراسانیه هاي او اشتیاق به سفر از شروان به امید یافتن ماوي و ( درمان درد دل) به 

چشم می خورد:
درد دل دارم و درمانش خراسان ز سران       -

)1378:154خود سزد کز پی درمان شدنم نگذارند؟(سجادي،
انی در مدح بزرگان سروده است کمتر دردهاي اجتماع منعکس شده و توجه خاص او دراشعاري که خاق

به مدح نشان  می دهدکه دوام شعر و شاعري در آن روزگار در گرو مدح بزرگان بوده است. دریافت صله از 
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د. از دست ممدوحان نشان می دهد که شاعران و پادشاهان و بزرگان به صورتی دوطرفه به هم نیازمند بوده ان
طرفی زندگی شاعران از راه دریافت صله اداره می شده است و گرفتن صله به عنوان حق شاعر دانسته می 

شده است. تا جایی که در صورت عدم دریافت آن حتی با تهدید به هجو خواستار صله شده است:
صاحبا نو بنو تحیت من 

پیش قابوس سرفراز فرست
ست قد امیدم      بس دراز ا

)822:1378درع انعام هم دراز فرست(سجادي،
وي با وجود مدایح فراوان ، از دولت مردان ناراضی است و با مناعت طبع از پذیرش خدمت شاهان 
خودداري می کند. از اشعار او می توان دریافت ، کسانی که بر کرسی سیاست آن زمان تکیه داشته اند ، مورد 

شاعر بوده اند و شاید یکی از دالیل حبس او این مورد باشد:انتقاد

خادمانند و زنان دولت یار             
چون مرا آن نشد آسان چه کنم؟

عقل و عصمت که مرا تاج فراغت دادند 
بر سر منصب دیوان شدنم نگذارند

)252و153:1378(سجادي،
هواره ي وحشت است. شاعر چون به حاصلِ حیات انسانی جهان بینی خاقانی :در نظرِ خاقانی دنیا گ

ونیافته هاي عمرِ خویش می نگرد دنیا را قمارخانه اي پرمکر و دغل و آدمی را پاك باخته اي به دست خون 
افتاده و درمانده در دست این حریف دغا می بیند؛ هنگامی که به فریب وناپایداريِ روزگارمی اندیشداز این 

وانِ زنی رعنا و زالی نیرنگ باز سخن می گوید. شواهد فراوانی در اشعارِ خاقانی بر آن داللت دارد جهان با عن
باید گفت که اعراض از دنیا گرایشِ عامِ شاعرانِ فارسی گو به .که وي جهان را تاریک می دیده است

نی خاقانی ، بررسی حبسیه خصوص از قرنِ پنجم به این سو  بوده است. شاید بهترین راه رسیدن به جهان بی
هاي اوست . خاقانی در حبسیه هاي خود دنیا رافلک کژرو، دجال فعل ،کعبتین بی نقش و به طور کلی بی 
وفا می داند . به طور کلی خاقانی در جهان بینی خود به دنیا دلبستگی نداردوازدورنگی وغیرقابل پیشبینی 

بودن آینده بسیار سخن رانده است .
عبتین بی نقش       چرخ آمده ک

کس نقش وفا از آن ندیدست 
فلک کژرو تر است از خط ترسا      

) 69و23: 1378مرا دارد مسلسل راهب آسا(سجادي، 
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ازاشعارخاقانی به خوبی پیش فرض هاي ایدئولوژیکی جامعه او قابل استنباط است . توجه ویژه به 
ن دوران بوده است . خاقانی در اکثر اشعار خود از مذهب اسالم  مذهب می تواند گویاي اهمیت مذهب در آ

یاد کرده است . وي در رد رافضیان و معتزله شعر سروده است . از فلسفه بیزاري جسته است و در مورد حج 
و کعبه اشعار ویژه دارد. با این وجود از آیین مسیحیت بسیار یاد کرده و این مورد نشان  می دهد که 

آن زمان مطرود حاکمان سیاسی نبوده است و در شهرهایی از ایران رواج داشته است .مسیحیت در
این رافضیان که امت شیطانند-

بی دینانند و سخت بی ایمانند  
روءیت حق بر معتزلی-

دیدنی نیست ، ببین انکارش 
علم تعطیل مشنوید از غیر    
سر توحید را خلل منهید... 

) 715و891و172:1378(سجادي،
) هنر بیمار و هنر سالم را با هم مقایه می کند رابطه میان جهان نگري هنرمند و ویژگی 1974وقتی لوکاچ (

هاي خاص جامعه معاصرش به شکلی دیگر آشکار می شود. وي معتقد است آنچه از نظر اجتماعی الم است، 
ماري در هنر متصور است ، تنها باز نمایی تبدیل به جزیی از خود آگاهی انسان می شود . آنچه به عنوان بی

"بیماري نیست، بلکه نشان دهنده ارتباط غیر عادي بین هنرمند و جامعه است. لوکاچ هنر بیمار را به عنوان 

توضیح می دهد. وي معتقد است در چنین جامعه اي رابطه هنرمند با "محصول جامعه طبقاتی رو به زوال
. هنرمند با داشتن آگاهی غلط از جامعه آن را نفی می کند و احساس می کند جامعه ،ارتباطی غیر عادي است

که از آن جدا افتاده است.خاقانی یکی از شاعرانی است که در یک جامعه بیمار می زیسته است . در این 
جامعه دردها و مشکالت باعث شده ساختار اشعار او نیز آسیب ببیند . مناظرات خصمانه و دسیسه چینی 

ه یکدیگر یکی از معضالت اجتماع قرن ششم محسوب می شود . خاقانی استاد خودابوعالءرا به علی
اسماعیلی بودن متهم کرد که در آن زمان بزرگترین جرم و کمترین مجازات آن اعدام و مثله شدن بود . 

از لگد حادثات ، سخت شکسته دلم
بسته خیالم که هست ، این خلل از بو عالء...

این شعر ابو عالء را ناحفاظ و ناسزا خوانده و به اولقب سگ گنجه داده است.(معدن خاقانی در
)31و 30: 1375کن،

وي در قصیده دیگري نیز ازاو به عنوان سگ دامغان یاد کرده و به دشمنی او با خود اشاره می کند:
گر گرهی خصمشند از سر کینم چه باك

کو خلف آدمست ویشان شیطان او...



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7814

دامغان دانه دام مغانخاصه سگ
دردگهر هاي من طبع خزف سان او.

)31و 30: 1375(معدن کن،
و یا اشعاري که او در هجو رشید الدین وطواط دارد:

این گربه چشمک این سگک غوري غرك
سگسارك مخنثک زشت کافرك...

)28: 1375(معدن کن،
این غر غرچه که جغد دمنست

نیست او را چو هماي اصل کریم ...
)28: 1375(معدن کن،

از طرفی گسترده بودن سایه اندوه و شکستگی وغم پرستی و فریاد از بی وفایی نیز یکی از مواردي است 
که در اشعار خاقانی دیده می شود .مسلم است که در این اجتماع بیمار و رو به زوال اشعاري از این دست 

نیز سروده می شود.
غصه بر هر دلی که کار کند

) 173:1378م آتشین نثار کند(سجادي،آب چش
در ساحت زمانه ز راحت نشان مخواه

ترکیب عافیت ز مزاج جهان مخواه
در داغ دل بسوز و زمرهم اثر مجوي

)375:1378با خویشتن بساز و زهمدم نشان مخواه(سجادي،
در این منزل اهل وفایی نیابی

)415:1378مجوي اهل کامروز جائی نیابی..( سجادي،
امر "نتیجه این روند عبارت است از برعکس شدن و جابجایی ارزش ها ، به طوریکه "چ می گوید: لوکا

جزیی مهم جلوه می کند؛ از ریخت افتاده و پریشان ، هماهنگ تلقی می شود ، بیمار، طبیعی ؛ و شکست 
می خورد . در این در اشعار خاقانی نیز این مورد به چشم "خورده و مردنی، زنده و حیاتی به نظر می رسد

اجتماع شاعر نتوانسته است قضایا را به خوبی تحلیل کند . براي مثال سلطان محمود را فردي دیندار و عادل 
معرفی می کند و به گونه اي او را وصف می کند که گویی از اولیاي مقرب است حال آنکه او بیش از هر 

تملق است که شعر فارسی را به حق بد نام کرده کس دیگري مسئول ایجاد مکتب بی آبرویی ، در یوزگی و 
است.) 

محمود بن علی است چو محمود و چون علی
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من هم ایاز جودش و هم قنبر سخاش
محمود وار بت شکن هند خوانش از آنک
)233:1378تاراج هند آز کند لشکر سخاش ( سجادي،

محمود کفی که سیستانت
)270:1378محکوم چو سیسجان ببینم (سجادي،

رفته ایاز بر در محمود زاولی 
طالب معاش غزنی و زاولستان شده

تو دیده حضرتی که چو محمود صد هزار
)401:1378آنجا ایاز نام کمر بر میان شده (سجادي،

یکی دیگر از پدیده هاي شوم اجتماعی که در این جامعه بیمار به چشم می خورد گرفتن رشوه در دستگاه 
ی از خراسانیه هاي خود به این پدیده زشت اشاره کرده است:دولتی است . خاقانی در یک

چه سبب سوي خراسان شدنم نگذارند
عندلیبم ، به گلستان شدنم نگذارند

هر چه اندوختم این طایفه را رشوه دهم
بو که در راه گروگان شدنم نگذارند.

طور که گفته شد، از نظر حدودنیمی از قصاید و ترجیعات خاقانی در مدح بزرگان سروده شده است.همان
لوکاچ این محتواي اثر هنري است که سبک آن را تعیین می کند و نه برعکس.با توجه به این دیدگاه لوکاچ 
می توان به این نکته پی برد که چرا اکثر اشعار خاقانی مدیحه هستند. با توجه به وضعیت شعرا دراجتماع 

در همین اجتماع زیسته از این شرایط تاثیر گرفته است و قرن ششمو رواج مدیحه سرایی ، خاقانی نیز که 
ظاهر شعر او تحت تاثیر محیط و محتواي اجتماعی آن زمان به شکل مدح درآمده است. همچنین زمانیکه 
محتواي مورد نظر شاعر تغییر می کند ، ظاهر شعر به کلی دگرگون می شود .براي مثال در اشعاري که خاقانی 

بنا بر درونمایه هاي فکري شاعر که -با وجودیکه شهر شروان تغییر نمی کند–ده است در مورد شروان سرو
همان محتواي شعر است ، زمانی در مدح و زمانی در ذم شروان شعر سروده است . این اجتماع شروان و 

ی که برخورد شروانیان با اوست که محتوا و درنهایت شکل ظاهري شعر را دگرگون ساخته است . یا در جای
شاعر در یک قصیده خود را مرد توکل و زهد و انزوا می داند و درگاه ملوك را شایسته خود نمی بیند: 

مرد توکلم نزنم درگه ملوك                                   
حاشا که شک به بخشش ذوالمن در آورم

می کند و از بر افتادن رسم اما در چند بیت آنسو تر همین قصیده ، همه کماالت ذکر شده را فراموش
صله شکوه سر می دهد:
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زان غم که آفتاب کرم مرد برق وار
شب زهره را چو رعد به شیون در آورم

کو شه طغان جود که من بهر اتمکی
پیشش زبان به گفتن سن سن در آورم

در اینجا تغییر محتواي فکري شاعر ، ظاهر شعر را به تناقض گویی کشانده است .
ا در مورد کعبه که مکان ثابتی است ، با توجه به افکار خود در موقعیت هاي مختلف اشعاري با ظاهر ی

متفاوت  می سراید.جایی یک قصیده کامل را در باره خاکی که از مکه آورده است می سراید و در جایی 
دیگر می گوید:

مرا سجده گه بیت بنت العنب به
) 1382:30گریزم(خاقانی،که از بیت ام القري می

و گاهی هم در گاه ممدوح را بر کعبه برتري می نهد.
بنابر این در جاهاي مختلف با توجه به اوضاع اجتماعی، محتواي ذهنی شاعر تغییر و به دنبال آن ظاهر 

شعر دگرگون شده است .
آن دسته از لوکاچ پرداختن به زندگی درون و احساسات شخصی را کامآل نفی      می کند .

اشعارخاقانی که فقط به مسائل شخصی        می پردازندو واقعیت اجتماعی را منعکس نمی کننداز نظر 
لوکاچ قابل بررسی نیستند. بسیاري از اشعار خاقانی از این قبیلند:

بی باغ رخت جهان مبینام          
)306:1378بی داغ غمت روان مبینام(سجادي،

دریاب     بیکی نامه ي خودم
) 553:1378بدو انگشت کاغذم دریاب(سجادي،

یا قطعاتی که در مورد مسائل خصوصی زندگیش مثل تجدید فراش یا هیآت ظاهریش سروده شده است 
و بسیاري دیگر از این قبیل:

از فراش کهن بالت رسد     
تا از این نورسیده خود چه رسد

غم رسید از ترنج تازه ترا      
ا ز نارنج دست زد چه رسد ت

هست او سیاه چرده من هم سفید سر -
با یار موافقه زین باب می کنم

او بر رخ سیاه سفیداب می کند                
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من بر سر سفید سیاه آب می کنم
در نظرگاه لوکاچ ، گروههاي خاص قادر به درك کلیت امور و حقایق نیستند و هر گروهی صرفآ تا حدي 

، که همیشه تابع موقعیت عینی زمانه است ، به درك وضعیت خود و موقعیت ، اهداف و اعمال دیگر معین
گروهها می رسد.از این نظر خاقانی که شاعري است از گروه شاعرانی که با درباریان در ارتباط بوده طبیعتآ 

شانی از اوضاع اجتماعی اشعارش تنهاموقعیت خاص این گروه را نشان می دهد . در اشعار خاقانی کمتر ن
عامه مردم وجود دارد و بیشتر طبقه و گروه بزرگان و مشکالت سیاسی اجتماعی مربوط به این گروه دیده     

می شود .وي اشعار زیادي در زمینه رسومات درباریان و تشریفات خسروان سروده که نشان توجه خاص او 
به این گروه خاص است:

صاحبشور به سریر بگذرد رایت شاه
تاج و سریر خود نهد نعل بهاي شاه را
شاه سدآب کرد آنک رکاب شاه بوس

تا براي سد آتش بندها سازد ترا
بینی کله شاه که مه قوقه اوست

گیتیش به کنجدي نگنجد در پوست
سلطانی و طغراي تو نیکرویی

رویت زده پنج نوبت نیکویی و...
با بزرگان ، ارتباط شاعران با درباریان آن زمان را بیان می خاقانی با مدحها و دم زدن از مناسبات خود

سازد . با خواندن این قبیل از اشعار او، به خواننده این مفهوم القا  می شود که دوام شعر و شاعري در آن 
روزگار در گرو هم نشینی با بزرگان و یا مدح آنان بوده است. از این نظر شعر خاقانی کمتر به بیان 

پرداخته است . حتی در جایی که خاقانی به ظاهر به بیان احساسات می پردازد ، بیشتر به گالیه از احساسات
روزگار، جبر زمان و یا انتقاد از اطرافیان پرداخته است . این قبیل از اشعار او ،که معموآل سوگنامه ها و 

در اشعار او شکل گرفته اند.حبسیات او هستند، به نحوي باز گو کننده دردهاي اجتماعی آن زمانند که
از نظر جورج لوکاچ، ادبیات جهان صغیري است که جهان کبیر را منعکس می کند.دیوان خاقانی با توجه 
به این تئوري انعکاس زیبایی از تاریخ ، اجتماع و فرهنگ حاکم بر ایران در قرن ششم است . با خواندن 

خصوص شروان در قرن ششم زندگی کرد . اینکه شروان اشعار او به خوبی می توان در فضاي ایران و به
چگونه شهري بوده است .یا سفر نامه ها و حج نامه هاي او که بازتاب چگونگی حج و جایگاه آن در اجتماع 
آن دوران است . اشاره به صله ها و انعام ها و همچنین مدایح و بزمیه ها در اشعارش ، بازتاب شخصیت 

زمان است. گالیه هاي او باز تاب شرایط اجتماعی ، ریاکاري ، دزدي ،غارت و... در بزرگان و دولتمردان آن
آن دوران به حساب می آید.حبسیات او نماي کاملی از زندان و زندانبانان و برخورد حکام و امرا با مخالفان 
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وگنامه هایش را به تصویر می کشد . در مرثیه ها و س_حتی اگر شاعر و مدیحه سراي آنها باشند_خود 
روابط خانوادگی و اهمیت آن در اجتماع به تصویر کشیده شده است. خراسانیه هاي شاعر ، بازتاب اجتماع و 
فضاي خراسان در آن زمان و تفاوت بین شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم برخراسان و شروان را نشان می 

دهد.
قرن ششم است . چرا که شاعر از علوم مختلف به طور کلی، دیوان خاقانی یکی از زیباترین تصویرها از 

شخصیت ها ، جنگ هاي زمان خود، شهرها ، دولتها ، مذاهب و موسیقی و هنر در اشعارش یاد کرده است _
و  باورها و عقاید مردم  زمانه اش در این اشعار مشهود است .به عبارتی بنا بر نظر لوکاچ ، دیوان خاقانی، 

صغیر قرن ششم محسوب می شود. ایران و یا حد اقل شروان 
نظریه هاي لوسین گلدمن                                 

ساخت "یکی دیگر از منتقدان مارکسیست ، لوسین گلدمن است که شیوه نقادي جدیدي را با عنوان 
ا با ساخت پایه گذاري کرد. او در تحلیل اثر ادبی می کوشد تا رابطۀ ساخت درونی اثر ر"گرایی تکوینی 

) در بررسی خود در مورد جامعه 1975فکري (جهان بینی) طبقۀ اجتماعی خالق آن کشف کند. گلدمن (
شناسی ادبیات بر اهمیت ساخت اثر هنري تاکید می کند و دیگر مکاتیب نقد ادبی را براي در نظر گرفتن 

رسی مورد انتقاد قرارمی دهد. از صرف محتواي این آثار و بنابراین از دست دادن کلیت اثر هنري در حین بر
این گذشته ساختی که گلدمن مورد بررسی قرار می دهد ، واقعیتی ثابت و مجزا نیست بلکه     پدیده اي پویا 
و پیش رونده است که وي ترجیح می دهد آن را ساخت دهی بنامد. وي معتقد است واقعیت هاي انسانی به 

ی ساخت هاي کهنه و ساخت دهی کلیت هاي جدیدي هستند تدریج و آهسته آهسته در روند ساخت شکن
که می توانند اهداف و نیازهاي تازه گروههاي اجتماعی مرتبط با خود را پاسخ دهند. گلدمن معتقد است 
ساخت گرایی تکوینی وي با در نظر گرفتن ساخت ها به عنوان اجزاي اساسی تشکیل دهنده آثار هنري ، 

گیري است. فرضیه اصلی آن این است که خالقیت ادبی یک ویژگی جمعی خواهان تغییري تام در جهت 
دارد که از طریق یکنواختی یا یکپارچگی ساخت هاي آن با ساخت هاي ذهنی گروههاي اجتماعی 
معاصرشان قابل تشخیص یا تعقیب است و با این ساخت هاي ذهنی نیز رابطه اي منطقی دارد.اما از نظر 

هان تخیلی حاصل این ساخت ها جهانی حقیقی باشد که نمایش دهنده واقعیت این محتوا، نیازي نیست که ج
) با کاربرد ساخت گرایی تکوینی در ادبیات پیشنهاد می کند که جامعه شناس باید 1964گروههاست. گلدمن(

در به کار هنري از طریق جهان بینی که در آن بیان شده توجه کند. البته گلدمن معتقد است این روش تنها
مورد اثار هنري بزرگ گذشته معتبر است.، زیرا تنها در آثار هنري بزرگ است که نظام منسجم و یکپارچه اي 
از جهان بینی گروه یا طبقه اجتماعی قابل تشخیص است. گلدمن جهان بینی را به عنوان منسجم ترین توضیح 

ي گروه تعریف کرده است. گلدمن مفهومی از تمایالت واقعی، هیجانی ،فکري و حتی خود به خودي اعضا
عقیده داردکه جهان بینی گروه با درجه انسجام زیادي در اثر هنري بیان و ارائه شده و بدین ترتیب اثر هم 
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ویژگی جمعی و هم ویژگی فردي دارد. از نظر گلدمن جهان بینی ها واقعیت هاي صرفاً فردي نیستند. گلد 
و ساختارهاي ذهنی خود را در پیوند نزدیک با عمل اقتصادي ، هر گروه اجتماعی آگاهی "من می گوید: 

اجتماعی و سیاسی خویش در درون مجموع جامعه می پرورد . اما آگاهی جمعی بی تردید بیرون از آگاهی 
هاي فردي وجود ندارد. هر فردي عضو چندین گروه است به نحوي که آگاهی او آمیزه اي یکتا و خاص از 

عی گوناگون و اغلب متضاد است . این گروهها همان طبقات اجتماعی هستند .از نظر عناصر آگاهی هاي جم
به اعتقاد "آفرینندگان راستین آثار فرهنگی ، گروههاي اجتماعی هستند و نه اشخاص منفرد ."گلد من

اما او در گلدمن ، اثري معتبر تر است که جهان بینی معاصر خود را بهتر نمایان کند و انسجام درونی دارد ، 
-103: 1390روش خود هیچ معیار زیبایی شناختی اي براي بررسی اعتبار اثر در نظر نگرفته است.(راودراد،

94 (
جامعه شناسی ساخت گرا اثر هنري را یکی از مهمترین عناصر سازنده آگاهی جمعی به "از نظر گلدمن: 

به اندیشه ها و اعمالشان که معناي واقعی شمار می آورد یعنی عنصري که به اعضاي گروه امکان می دهد تا 
)1371:322(گلدمن، "و عین آنها را نمی دانند آگاهی یابند

بررسی اشعار خاقانی با توجه به تئوریهاي گلدمن    
اگر بخواهیم در طبقه بندي مشخصی ، بنا به گفته گلدمن ، جایگاه خاقانی را در اجتماع مشخص سازیم ، 

طبقه شاعران ودرباریان تعلق می گیرد.اگرچه خاقانی شاعردربار نیست ولی در عمل بی شک اوحداقل  به دو
است که آگاهی "عظیم "مداح و مرثیه گوي این طبقه بوده است . بنا به گفته گلدمن ؛ فقط در اثر هنري 

ا و گروه اجتماعی به نحوي ساختار می یابد که نوعی جهان نگري  ، یعنی کلیت معنا داري از ارزش ه
هنجارها را پدیدار  می سازد . از این نظر دیوان خاقانی به عنوان یک اثر عظیم هنري می تواند شاخص 
آگاهی گروه اجتماعی شاعران قرن ششم باشد و جهان نگري این گروه را به نمایش بگذارد .  با توجه به این 

انی سروده است . سبکی که در آن از طبقه بندي ، خاقانی بر سبک شعراي آن دوره ، شعري به سبک  آذربایج
نظر فکري ، فاضل نمایی و اشاره به علوم مختلف، تلمیحات گوناگون از جمله آداب و رسوم مسیحیت، 
اشاره به فولکلور و عقاید عامیانه از جمله طب و نجوم مطرح است و لحن هاي آن تبدیل به مفاخره شده 

است .
من چو برجیس زحوت آمده ام

تقري خواهم داشتسرطان مس
زحل آن را کشد که زخم زند

سر مریخ گوهر تیغش
بهر دفع تبش آبله را مصلحتست

از طبیبان که شراب کدر آمیخته اند.



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7820

مجذوم چون ترنجست ابرص چو سیب دشمن
کش جوهر حسامت معلول کرد جوهر

ر راقبول ندارندو هجو می شاعران این سبک معموآل در ستایش از خود داد سخن رانده اند، شاعران دیگ
کنند. 

این گربه چشمک این سگک غوري غرك
سگسارك مخنثک زشت کافرك ...

این غر غرچه که جغد دمنست-
)28: 1375نیست او را چو هماي اصل کریم ... (معدن کن،

از ممیزات فکري این مکتب ایران دوستی و توجه به معارف ایران باستان است .
غزنین و خراسانایران به تو شد حسرت

چون گفته من رشک معزي و سنایی
رود کعبه در جامه سبز عیدي  

مگر بزم خاقان ایران نماید
خاقانی مداح بزرگان است . با توجه به مدح ها و رثاهاي اومی توان خصوصیات و آگاهی هاي گروه 

به منظور تکمیل عیش و حتی–اجتماعی درباریان و امرا را درآن زمان استنباط کرد . گروهی که بی شک
وابستگی زیادي به شعرا داشته اند .-عشرت خود

صاحبا نو بنو تحیت من 
پیش قابوس سرفراز فرست

بس دراز است قد امیدم      
)822:1378درع انعام هم دراز فرست(سجادي،

خاص قرار نمی گیرد جز آنکه هم ردیف اجتماع آن خاقانی از نظر مذهبی یا فلسفی در گروه یا طبقه اي 
زمان، مسلمان بوده و پیرو شافعیه بوده است وبه اعتقادات مذهبی خود در اشعارش بارها اشاره کرده است 

.(مدح پیامبر، حجیه ها ،مرثیه در سوگ محمد بن یحیی و محمد اسعد حفده و...)
ق دارد نیز     می توان در دیوان او به این جهان نگري در مورد جهان نگري طبقه اي که خاقانی به آن تعل

رسید . همانطور که گفته شد طبقه شعراي قرن شش از ویژگیهاي خاصی برخوردارند . در اشعار خاقانی چند 
مورد از این ویژگیها کامآل مشهود است:    

و اصل قرار دادن نکوهش فلسفه-3برتري خرد و عقل  -2غرور و برتري او نسبت به دیگران -1
اعتقادات مذهبی و جهان بینی مذهبی -6افتخار به ایران -5افتخار به خاندان و اصالت خود -4مذهب تسنن

آشنایی با علوم وفنون مختلف و ...-8آشنایی با مسیحیت -7
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، به نظر با توجه به اینکه خاقانی در مدح ها ي خود از  مضامین علمی و مذهبی و ... استفاده کرده است 
می رسد ممدوحان او که امرا و خلفاي آن زمان بوده اند ، از این علوم و از مذهب مسیحیت اطالع کافی 

داشته اند .بنابر این اشعار او ،اطالعات علمی گروه بزرگان و امرا را نیز نشان می دهد. 
هجو باعث شده اشعار به طور کلی ،اجتماع قرن ششم و وضعیت شعرا در آن زمان و رواج بازار مدح و 

خاقانی نیز از این مقوله مستثنی نباشد .ضمن اینکه تعصبات شدید مذهبی در آن زمان نیز شالوده شعر او را 
متاثر ساخته است. خاقانی شاعري آزاد است که بنابر ضرورت جامعه شعرا مدح می کند و خود به آن 

ست . از جهل زمانه و حتی اطرافیان شاعر خویش می اعتقادي ندارد. از اجتماع و بی وفاییهاي آن گله مند ا
نالد . از حسادت و سعایت بی نصیب نبوده است و در اجتماع قرن ششم با علمی بی نظیر توانسته به 

زیباترین شکل جزئیات افکار و عقاید و رسومات جامعه ا ش را به تصویر بکشد .
آن زمان و رواج بازار مدح و هجو باعث شده نتیجه:به طور کلی ،اجتماع قرن ششم و وضعیت شعرا در 

اشعار خاقانی نیز از این مقوله مستثنی نباشد .ضمن اینکه تعصبات شدید مذهبی در آن زمان نیز شالوده شعر 
او را متاثر ساخته است. خاقانی شاعري آزاد است که بنابر ضرورت جامعه شعرا مدح می کند و خود به آن 

و بی وفاییهاي آن گله مند است . از جهل زمانه و حتی اطرافیان شاعر خویش می اعتقادي ندارد. از اجتماع
نالد .دراکثر اشعارش فقط به مسائل     شخصی اش پرداخته است و از نظر لوکاچ این اشعار ارزش شعري 
ندارند.از حسادت و سعایت بی نصیب نبوده است و در اجتماع قرن ششم با علمی بی نظیر توانسته به 

باترین شکل جزئیات افکار و عقاید و رسومات جامعه اش را به تصویر بکشد .زی
کتابنامه

 )انتشارات :) نقد و شرح قصائد خاقانی بر اساس تقریرات استاد فروزانفر، تهران1387استعالمی، محمد
زوار

) انی ، ) تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاق1367اردالن جوان، علی
آستان قدس رضوي:مشهد

)نشریه اطالع رسانی( کتابدار) کتاب ماه "نقد کتاب نگاهی به دنیاي خاقانی ")1377انزابی نژاد، رضا ,
19-18، 15ادبیات وفلسفه، شماره 

)  تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدي، صدري افشار، غالمحسین مجتبایی،  )1367براون، ادوارد
،جلد دوممروارید:ان اهللا، تهرفتح

)نقش جهان:) درآمدي بر جامعه شناسی ادبیات،تهران1377پوینده،محمد جعفر
)نشریه ادب "تحلیل سه قطره خون با رویکرد جامعه شناسی ساخت گرا") 1388تسلیمی، علی،

188-171، 8و7پژوهشی شماره
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)فصلنامه تخصصی "شعر و شاعري و آسیب شناسی آن در قرن ششم")1391حسنی کندسر،احمد .
134-117. 17سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)،سال پنجم، شماره سوم، شماره پیاپی

)کتاب ماه -نشریه اطالع رسانی و کتابداري،"شعر نقد و شعر اجتماعی") 1389درگاهی، زین العابدین
.42-37تهران،152ادبیات، شماره 

) چاپ اولعلمی:محمد علی تهران یوسفی غالمحسین ،، ) شیوه هاي نقد ادبی 1366دیچز ، دیوید ،
).نظریه هاي جامعه شناسی هنر و ادبیات ، تهران:موسسه انتشارات دانشگاه 1390راوردراد، اعظم (

تهران،چاپ دوم
)2 موسسه انتشارات امیرکبیر، جلد::)تاریخ اجتماعی ایران ،تهران  1354راوندي، مرتضی
)آگاه:مودهاي فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی، تهران)ن1379روح االمینی ، محمود
)نشریه نامه پارسی "نگرشی به اشعار ناصر خسرو از منظر جامعه شناسی ادبیات") 1386رون، مهسا ،

126-107، 45و 44شماره 
 دانشگاه پیام: ) نقد ادبی( رشته زبان و ادبیات فارسی) ، تهران1386(حمید.–زرین کوب، عبدالحسین

، چاپ سیزدهم نور
)موسسه انتشارات امیر کبیر: ) نقد ادبی، تهران1361زرین کوب، عبدالحسین
 فصلنامه تخصصی جامعه "چشم اندازي بر جامعه شناسی ادبیات در ایران"، سپهر، محمد همایون ،

.49-35،شماره دوم ،تهران،سال دوم،شناسی
)چاپ ششمزوار:هران) دیوان خاقانی شروانی، ت1378سجادي، ضیاءالدین ،
)دانشگاه پیام نور:) گزیده قصاید خاقانی( رشته زبان و ادبیات فارسی) تهران1385سرمدي ، مجید ،

چاپ سوم
) فردوس: ) نقد ادبی، تهران 1381شمیسا، سیروس
)2 فردوس، جلد::) تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی،تهران1378صفا، ذبیح اهللا 
فصلنامه دانشگاه آزاد اسالمی "نقد و تحلیل محتواي شعر معاصر")1385یک، احمد علی( کیشی پور ،

236-201, سال اول،شماره دوم،شوشتر
) چاپ چهارمجام گل:) سحر بیان خاقانی، کرج1385ماهیار ،عباس،
)جام گل:) شرح مشکالت خاقانی، کرج1382ماهیار، عباس
)جلد اول،دوم و مرکز نشر دانشگاهی:یاي خاقانی،تهران) نگاهی به دن1375معدن کن، معصومه،

سوم،چاپ اول
)پازنگ:) حواشی دکتر محمد معین بر اشعار خاقانی شروانی، تهران1369معین ، محمد
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کیهان اطالع رسانی و کتابدارينشریه: -1381"»جام جم«نقد اجتماعی در مثنوي "نیک روز،یوسف
57-52، 187شماره ،فرهنگی

144. تبریز.225شماره "نشریه زبان و ادب فارسی"-1391نوري باهري، محمدعلی-واحد، اسداهللا -
165
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بررسی نمود فعل 
دکتر نصرت ناصري مشهدي 
استادیار دانشگاه پیام نور
غزاله بهرامی نیا

بان وادبیات فارسیکارشناس ارشد ز
چکیده

به بیان چگونگی عمل می پردازد و از نظر دستور زبان حائز نمود یکی از ویژگی هاي فعل است که 
واحد و روشن از این جنبه ي فعل و در آمیختن آن با مباحث دیگري یتعریففقدان اهمیت فراوان است.

و موجب طرح سواالتی در هایی همراه کرده چون زمان،وجه و کاربرد فعل،درك این موضوع را با پیچیدگی
گیري تحقیق حاضر گردیده.اي براي شکلذهن شده است که یافتن پاسخی براي آن انگیزه

توان ارائه داد آنچه در این پژوهش مدنظر قرار گرفته آن است که دریابیم  چه تعریفی براي نمود فعل می
وجود نیاید. همچنین نشان دهیم که آیا نند وجه و زمان بههاي دیگر فعل ماکه تداخلی میان نمود و ویژگی

ظاهر هایی میان نمودهاي بهکند؟ یا چه تفاوتهاي مختلف صدق مینمود در همه افعال با وجوه و زمان
مشابه عادتی، تکراري و استمراري قابل توجه و تأمل است؟  

ات مطرح شده در این زمینه توسط به این منظور براساس متن رمان کلیدر( جلداول) آراء و نظر
ایم که نمود یکی از ایم و به این نتیجه رسیدهدستورنویسان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده

کاربردهاي فعل است که برشروع،استمراروپایان عمل فعل داللت دارد ودرهمۀ وجوه فعل کاربرد ندارد و 
ه دستور زبان درخور توجه است.شود که از دیدگاخود به اقسامی تقسیم می

.، زمان، وجه ،کاربرد فعل نموددستور زبان فارسی، ها:کلیدواژه
مقدمه 

وله ي نمود است که آمیختن آن با ویژگی هاي دیگر فعل قاز موضوعات مطرح در دستور امروز،میکی 
نشانه ي نمود استمراري و » ي«هنگامی که می خوانیم مانند زمان،وجه و ... درك آن را دشوار ساخته است.

فاصله از خود می پرسیم پس چه تفاوتی بین )بال134: 1387(فرشیدورد،بیان کننده استمرار عمل فعل است
ی استمراري و نمود استمراري است؟همچنین در کتاب هاي دستور یک تعریف دقیق و یا یک تقسیم ضما

ا را از هم متمایز کند مانند نمود ساده که تعریفی ندارد بندي مشخص از انواع نمود نمی بینیم که به خوبی آنه
اند.آنها را دو نمود جداگانه می دانند اما تفاوت آنها را توضیح نداده، و یا نمود استمراري و ناقص که بعضی

در بخش اول :،ابهامات بحث نمود را تا حد امکان روشن کنیمشاین مقاله سعی کرده ایم در سه بخدر
ل وجه و کاربرد فعنمود با زمان ،مقایسه يفی پیشینه این موضوع ، تعریف ها ي ارائه شده ومعربه
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به تعریف و رابخش سوم را مورد نقد و بررسی قرار دادیم.و نمود دربخش دوم تقسیم بندي هاي .ایمپرداخته
داده ایم.تقسیم بندي انواع نمود اختصاص 

بحث ارائه بندي مطالب نتیجهبا جمعاول)فراهم شده و در پایانشواهد از کتاب کلیدر (ج ها و نمونه
گردیده است.
بخش اول

پیشینه ي تحقیق
هاي ها و مقالهیکی از مباحث مطرح  در دستور زبان فارسی ، بحث نمود است. نمود دراغلب کتاب

تعریف ، تقسیم دستوري : چگونگی نحوه ي تحقق فعل دریکی از زمان ها تعریف شده و بر اساس این
است . از جمله آثاري که دراین باره نوشته شده، می توان به موارد زیراشاره بندي هایی نیز صورت گرفته

کرد:
1384حسن احمدي گیوي ، دستورزبان فارسی فعل ، –1
1363احمد شفائی ، مبانی علمی دستورزبان فارسی ،-2
1387خسرو فرشیدورد ، دستور مختصرتاریخی، –3
1387شهرزاد ماهوتیان ، دستورزبان فارسی از دیدگاه رده شناسی ، ترجمه ي مهدي سمائی،–4
1379مهدي مشکوة الدینی، دستورزبان فارسی ، –5
پژوهشی –، فصلنامه ي علمی 1388مریم مجیدي، جلوه ها و کارکردهاي نمود فعل درزبان فارسی، –6

مزبان وادبیات فارسی ، شماره ي پانزده
1374پرویز ناتل خانلري ، تاریخ زبان فارسی ، –7
)6) پیاپی (1والی رضایی ، نمود استمراري در فارسی معاصر ، فنون ادبی ، سال چهارم، شماره ي (–8
محمد تقی وحیدیان کامیار ، دستورزبان معاصر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ( –9

1379سمت)، 
اند؛ اما هاي خاصی ارائه  دادهنظران درباره ي نمود مطالبی نوشته و تقسیم بنديصاحبهر یک از این 

مانند اغلب مقوله هاي دستوري، وجود نام هاي گوناگون و گاه برداشت هاي متفاوت ، فهم و درك این 
 کافی ما را در مقوله را تا حدودي دشوار ساخته است . تعریف ها اکثرا کوتاه و ناقص است و مثال ها به حد

شود، پاسخگو نیستند. از ها و مقاالت سؤاالتی را که درذهن ایجاد میفهم مطلب یاري نمی کند. این کتاب
جمله این که آیا نمود هاي عادتی و تکراري را باید همان نمود استمراري دانست یا خیر وتفاوت آن ها در 

ل چه تعریفی دارند و آیا می توان آن ها را نمود هایی چیست ؟ نمود هایی مانند نمود ساده ، مبهم و نیمه کام
مستقل در نظر گرفت ؟ سؤال دیگر این که آیا نمود را باید به عنوان  یک ویژگی فعل مطرح کرد یا باید آن را 

یکی از کاربردهاي فعل درنظرگرفت؟ 
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این رو در این مقاله برآن دستیابی به پاسخی براي مجموعه ي این پرسش ها نیاز به تحقیق بیشتر دارد. از 
شدیم تا درحد توان ، به  این پرسش ها پاسخ دهیم .

نمود - 2
،معرفی کرده خانلري نمود را به عنوان یک ویژگی که در ساختمان زبان پارسی باستان بوده 

ر زبان پایان قطعی فعل بوده است دو) این ویژگی نشان دهنده ي آغاز ، دوام 190.1374(خانلري،است.
براي نشان دادن استمرار فعل در گذشته » همی«ز بین رفته و فقط قید مالً اپهلوي (پارسی میانه)این ویژگی کا

رفی در بیان دوام و صبعد ها در زبان فارسی دري به عنوان جزء و ) 266و حال به کار می رفته است (همان :
)363است.(همان:مورد استفاده قرار گرفتهاستمرار 

ورد نمود را داللت فعل برآغاز و دوام و پایان و کمال و نقص وقوع آن در ارتباط با زمان می فرشید
وحیدیان نحوه ي انجام گرفتن فعل از نظر شروع و پایان و استمرار را نمود )133:1387(فرشید ورد،.داند

)با اندکی اختالف 180:1387) و والی رضایی(77:1379الدینی (ةشکوم)55:1386وحیدیان، دانسته است.(
، به جنبه ها و ویژگی هاي فردي افعال اشاره می کند و نمودهمین نظر را دارند.احمدي گیوي بدون اشاره به 

)312:1384اي و تداومی یاد می کند.(احمدي گیوي ،از این جنبه ها با نام لحظه
..) و عامل دیگري که چه در این تعریف ها مشترك است نحوه انجام فعل است (شروع، استمرار.آن

عمل فعل در مبرخی به آن اشاره کرده اند (فرشید ورد،رضایی و ...) عامل زمان است،یعنی چگونگی انجا
یکی از زمان ها.

از آن جا که بحث نمود با زمان آمیخته است، ابتدا به  مشخص کردن تفاوت این دو می پردازیم. 
نمود و زمان 

در تقویمی ل زمان است اما زمانی که در فعل مطرح است اگر چه با زمان از ویژگی هاي فعیکی 
سنجش (هجري شمسی)وجود دارد و زمان أیک مبدتقویمیدر زمان را ندارد.آن ارتباط است اما دقت 

دقیقی مانند سال و ماه و... دارد.تتقسیما
هنگام بازگو کردن آن در قالب جمله انجام می دهیم اما تقویمیزمان با کارهاي روزمره ي خود را ما

م مان حال نیز لحظه ي تکلّزفقط در قالب سه زمان  گذشته ، حال و آینده  بیان می شود و تقویمیزمان 
م گوینده ) سنجیده می شود بنابراین آنچه در گوینده است و گذشته و آینده با زمان حال (یعنی لحظه ي تکلّ

:1363ت و دوري و نزدیکی به زمان حال در آن مطرح نیست.(شفائی، گذشته اس،گذشته اتفاق افتاده است
اکنون با ارائه مثالی آن را از نظر زمان حال آن که نمود به نحوه ي انجام عمل دریک زمان اشاره دارد.)74-75

و نمود بررسی می کنیم تا تفاوت آنها بهتر مشخص شود.
)4:1384جنباند.(دولت آبادي ،می و نرم نرم او را چه اش را روي زانو هایش دراز کرده بودب-1-3
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فعل جمله ي اول ماضی بعید و فعل جمله دوم ماضی ستزمان: هر دو عمل در گذشته انجام شده ا
استمراري است.

همچنین فعل می .نمود : عمل دراز کردن در گذشته انجام شده اما حالت دراز بودن ادامه داشته است 
بنابراین ق افتاده اما  در طولی از زمان و همراه با حالت دراز بودن استمرار داشته است جنباند در گذشته اتفا

می فعل فعل اول  داراي نمود کامل است زیرا عمل دراز کردن قبل از جنباندن  به پایان رسیده است و
.است زیرا نقطه ي پایان  آن مشخص نیست داراي نمود استمراريجنباند 
عل نمود و وجه ف- 4

وجه بیان کننده ي دیدگاه گوینده یا نویسنده نسبت به نحوه اجراي عمل فعل است به عبارت بهتر اگر 
گوینده یا نویسنده فقط انجام عمل را خبر دهد و نسبت به انجام آن یقین داشته و بی طرف باشد وجه 

زام ... و یا امر مطرح سازد اخباري و در صورتی که احساس و خواسته ي خود را به شکل آرزو،تردید و ال
) در حالی که نمود ، نحوه انجام عمل فعل در یکی 88:1363فعل از وجه التزامی یا امري خواهد بود.(شفائی.

.هاي دستوري است و ارتباطی به دیدگاه گوینده ندارداز زمان
اخباري دارند قابل از آن جا که نمود نشان دهندة چگونگی تحقق عمل فعل است فقط درافعالی که وجه 

بحث است ؛ زیرا عمل فعل به طورقطع تحقق یافته واکنون می توان دربارة استمرار وآغاز و پایان آن نظرداد . 
البتّه دراین مورد یک استثنا وجود دارد وآن فعل آینده است . فعل درزمان آینده اگر چه از وجه اخباري است 

است ، اما چون هنوز انجام نشده نمی توان دربارة جنبۀ نمودي آن وقطعیت انجام آن از دیدگاه گوینده مسلّم
بحث کرد. 

)  دراین جمله گوینده عمل رکاب گرفتن  را با شک و 90شاید من بتوانم ازش رکاب بگیرم . (–1-4
تردید بیان کرده است ؛ بنابراین وقوع فعل قطعی نیست تا بتوان دربارة جنبۀ نمودي آن بحث کرد.

)  وجه فعل اخباري است واز جنبه ي نمود ،عمل فعل انجام و 277س مارال را فرا گرفت .(هرا–2-4
پایان یافته است .

لنمود و کاربرد فع- 5
- در زمانبرد فعل یعنی موارد استفاده ي گوناگون هر یک از گونه هاي فعل ماضی،مضارع یا آیندهکار

تاب هاي دستوري به عنوان ویژگی فعل مطرح نشده است کاربرد فعل در هیچ یک از ک.هاي تقویمی خاص
وحیدیان،احمدي گیوي است . اما بعضی مانند حتی نامی از کاربرد فعل نیز به میان نیامدهرخی آثار و در ب

اند.اي به این موضوع کردهاشارهخیام پور و ،شریعت
بودن تداومی یا ی نمود و لحظه اي به ویژگ، حیدیان و احمد گیوي عالوه بر بیان کاربرد افعال و

) شفائی به جاي استفاده از کلمه ي 312:1384)(احمدي گیوي،55:1386ند.(وحیدیان ،رافعال نیز اشاره اي دا
ماضی براي انواع فعل هاي ماضی کلمه ي گونه را به کار می برد و استفاده از کلمه ي ماضی را براي این 
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شکل هاي مختلف از زمان ماضی می داند و نیز معتقد است نمود در انواع نادرست می داند زیرا آنها را
( منظور همان انواع زمان هاي ماضی و مضارع ) نحوه فعل هاي فارسی صورت ویژه اي ندارد و همان گونه 

)1363:78ي انجام عمل را نشان می دهند.( شفائی، 
یم بندي جدیدي از افعال ارائه می دهد و شید ورد نیز با ترکیب سه ویژگی زمان،وجه و نمود تقسفر

)398:1383فرشید ورد،(موارد استفاده ي هر یک را می نویسد.
با ارائه شواهدي به بررسی آنچه دستور نویسان تحت نام کاربرد بیان کرده اند می پردازیم و آن اکنون

ک چیز هستند یا خیر؟را با جنبه ي نمود فعل مقایسه می کنیم تا مشخص شود که آیا این دو ی
)848:1384گاه به گاه در تاخت وا می گشت و پی سر را می پایید.(دولت آبادي،-1-5

گاه به «از نظر زمان ،ماضی استمراري هستند و به دلیل وجود قید » وامی گشت و می پایید«نمود: دو فعل
استمراري هستند.نشان دهنده  ي تکرار عمل در گذشته می باشند بنابراین داراي نمود» گاه

)43:1379براي بیان تکرار عملی در گذشته.(وحیدیان ،کاربرد :
)81ال مارال هم دستکاله از عمه بلقیس گرفته و به درو بود.(همان:حا-2-5

نمود: به درو بود معادل فعل داشت درو می کرد است.فعل بود ماضی ساده است اما به همراه متمم خود 
ار دارد و در نتیجه داراي نمود استمراري استبر روي هم مفهوم استمر

)79-78گونه مطلق ماضی گاهی نیزبراي بیان یک عمل مستمردرگذشته استعمال می شود.(شفائیکاربرد:
این فعل کاربرد دیگري نیز دارد که باز با نمود آن یکی است.

نشان می دهد که این عمل "اال ح"نمود:درجملۀ اول همین مثال فعل گرفته بود ماضی بعید است اما قید 
لحظاتی پیش انجام شده وبه پایان رسیده است . بنابراین داراي نمود کامل است . 

کاربرد : فعل ماضی بعید نشان دهندة عملی است که درگذشته پیش از عمل دیگري اتفاق افتاده باشد .( 
)43: 1379وحیدیان ،

)306:1384ه.(دولت آبادي ،کد خدایی را هم که دارد می قاپد،قاپید-3-5
نمود: فعل از نظر زمان مضارع مستمر است و به دلیل اینکه عمل فعل در جریان است داراي نمود 
استمراري است.بعضی معتقدند که فعل هاي لحظه اي در ساخت مضارع مستمر واقع شدن  عمل را نمی 

)312:1384رسانند بلکه نشان می دهند عمل در شرف وقوع است.(احمدي گیوي،
فعل قاپیدن اگر نشان دهنده ي یک عمل فیزیکی باشد لحظه اي است اما در این مثال به معنی دست 

آوردن یک مقام یا منصب است بنابراین تداومی است.
)46:1379که هم اکنون در حال انجام است.(وحیدیان ،است براي بیان اعمالی : فعل مضارع مستمرکاربرد

آن چه به عنوان نحوه ي تحقق فعل یا همان نمود گفته شده ، ده مشخص شد که شواهد ارائه شدر
فعل هاي تماماً جزء کاربردهاي هر یک از افعال است . اگر نمود را مستقل از کاربرد افعال درنظر بگیریم ،
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در عمل فعل داللت می کندتحقق فاقد جنبه ي نمود هستند زیرا نمود بر چگونگی مضارع التزامی وماضی
ن ساخت ها آرزو،تردید،الزام و ... به انجام عمل دیده می شود اما عمل تحقق نیافته تابتوان یحالی که در ا

.داردبراي آن نمودي قائل شد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که کاربرد مفهومی کلی تر و عام تر از نمود
بنابراین یکی ازکاربردهاي فعل جنبه ي نمود ي آن است .

دومبخش 
تقسیم بند ي نمود -1

نمود شده است می پردازیم و سپس آنها را نقد تقسیم بندي هایی که دربارة این بخش ابتدا به بیان در
می کنیم.

ده است:شتقسیم بندي هاي زیر شکلبه ازدیدگاه این افراد نمود 
ه اي و تداومی،نمود کامل و نمود استمراري،عادتی،مستمر،نمود آغازي،پایانی،نمود لحظماهوتیان: 
)228:1387تام.(ماهوتیان ،
فعل نمودي مرکب -ب تداومی)ه اينمود واژگانی شامل : ( لحظه اي،تداومی،لحظ-الفمجیدي: 

نمود صرفی مستمر -فعل نمودي جمله ي مرکب  (بگیر بخواب)د-شامل: (آغازي ،استمراري ،پایانی)ج
نمود ـهد صرفی ملتزم شامل: (می خواستم بروم ،می خواهم بروم)شامل : (ماضی و مضارع مستمر)و نمو

)156:1388-146نحوي (قید هاي تکرار که به فعل مضارع نمود عادتی می دهند.)(مجیدي،
)77: 1379الدینی،ةساده ،استمراري،کامل (مشکو:مشکوةالدینی

(وحیدیان )ضارع مستمرنمود استمراري شامل : (ماضی مستمر،مضارع مستمر نقلی ،م:وحیدیان 
،55:1386(

)133:1387مبهم یا مطلق،استمراري یا نا تمام،کامل،نیمه کامل،آغازي(فرشید ورد،:فرشیدورد
نمود واژگانی –...)ب و،کامل،ناقص،عادتی،تکرارياستمراري: (شاملدستورينمود–الف :رضایی

)82:1387شامل : (لحظه اي،تداومی،آغازي و پایانی)(والی رضایی،
بین نظرات ارائه شده به جز والی رضایی ،هیچ کدام مبنایی براي تقسیم بندي خود ارائه نداده اند در

در حالی که بعضی از این نمود ها فقط از راه معنی،نحوه ي انجام عمل را نمایان می سازند و برخی نشانه 
.در نمود استمراري» می«: مانند ؛هاي دستوري خاصی دارند

از آن جا که توضیحاتی که در باره ي انواع نمود هاي مطرح شد ه ( به جز نمود کامل و استمراري) و 
تفاوت هاي آن ها ،گاه مبهم به نظر می رسد وبیشتر به بیان مثال پرداخته اند ، ابتدا هر یک از آن ها را 

تعریف و ویژگی آن را بر روي نمودار نشان می دهیم .
نظور از نمود ناقص آن دسته از افعالی است که عملشان درطولی از زمان انجام شد ه نمود ناقص: م-2

. نمودها ي -خواه به صورت ممتد و یک پارچه و خواه به  صورت تکرار ویا ازروي عادت -باشد 
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وت استمراري ، مستمر ، عادتی و تکراري را می توان درگروه نمودهاي ناقص قرار داد. درنمودارهاي زیر تفا
آن ها نشان داده شده است .

نمودار نمود استمراري–الف 
زمان حال است .0) عالمت 1384:86سواري از دور می تاخت و پیش می آمد .( دولت آبادي ،-1-2

ــــــ گذشتهxxxxxxxxxxــــــ0آینده ــــــــــــــــــــ
د درهر یک از زمان هاي سه گانه باشد . عمل نشان دهنده ي تداوم عمل است که می توانxxعالمت 

تاختن و پیش آمدن در طولی از زمان تداوم داشته است .
نمود مستمر، برخی نمود مستمر را از استمراري جدا کرده اند. –ب 

)118نگاهش کن همین حاال دارد می جنبد .( همان :–2-2
ــ گذشته ـــــــــــــــــxxx0xxxآینده ـــــــــــــــــــ

نمود عادتی –ج 
نشان "کارروزانه ") کلمۀ 74کارروزانۀ بلقیس روشن بود،جوان ها را از خواب برمی خیزاند. ...(–3-2

دهندة تکرار عمل از روي عادت است . یعنی هرروز می رفت و جوان ها را بیدار می کرد .
هــــ گذشتxـــxـــxـــxــــ0آینده ـــــــــــــــــــــ

نمود عادتی نشان دهنده ي عملی است که به طور عادت هرهفته یا هرروز ویا هر ساعت انجام می 
شود..از آن جا که در نمود عادتی مانند استمراري تداوم عمل وجود دارد ،این نوع نمود نیز جزء نمود ناقص 

به حساب می آید .
نمود تکراري –د 
)101ها می انداخت و یکی در میان فرومی شکاندشان . (دستکاله را به لقی در پی بوته–4-2

ـــــ گذشتهxـxـxـxـxـxــــ0آینده ـــــــــــــــــــــ
نمود تکراري نشان دهنده ي عملی است که آغازشده و به پایان می رسد و دوباره عمل تکرار می 

دن و بو کشیدن از افعالی هستند که عملشان  گردد وبه همین ترتیب تداوم می یابد . افعالی مانند نفس کشی
پشت سرهم تکرار می شود و طولی از زمان را در بر می گیرد . بنابراین داراي نمود استمراري هستند .هم 
چنین افعال لحظه اي چنان چه پشت سرهم تکرار شوند ،نشان دهنده ي تداوم عمل هستند. مانند فعل 

کوبیدن 
به کار می روند مفهوم » می«ما هنگامی که با شکاندن از افعال لحظه اي هستند ادوفعل انداختن و فرو 

بنابراین داراي نمود ،تکرار عمل را می رسانند و چون این تکرار عمل طولی از زمان را در بر می گیرد
) 146:1387هم نشانه ي استمرار است و هم نشانه ي تکرار.(فرشیدورد،» می«استمراري است.در زبان فارسی 
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بر استمرار به خصوص در فعل مضارع کم شده وجود قیدهایی در جمله این » می«و به دلیل اینکه داللت 
؛ مانند این جمله :مفهوم را می رسانند

بیان کننده ي مفهوم "از دیروز ") قید 112از دیروز او را می بینم که با زمین و زمان قهره .(–5-2
استمرار است 

)1387:228می داند.(ماهوتیان ،جداگانه ود هاي عادتی ،مستمر و تداومی را نمودهایی اهوتیان نمم
طبقه ءالی رضایی نمود عادتی و تکراري را متفاوت از نمود استمراري می داند و همه ي آنها را جزو

)1387:84(والی رضایی،نمود ناقص به حساب می آورد.
ن داده شد ،نمودهاي استمراري و مستمر مانند هم هستند وبه این دلیل همانطور که درنمودارها نشا

باید آن ها را یکی درنظر گرفت .
بقیه به نمود کامل اشاره کرده ،چنین در تقسیم بندي ارائه شده به غیر از وحیدیان و مجیدي هم

ماضی ساده و مضارع ساده را به اند.ماهوتیان نمود کامل و تام را جدا می داند و فعل ماضی نقلی و فعل هاي
داراي نمود کامل می داند و نمود تام را نشانه ي عملی می داند که ،شرط آن که مفهوم ماضی نقلی را برسانند

کامال به پایان رسیده است و فعل هاي ماضی بعید و ساده را نشان  دهنده ي نمود تام می داند.(ماهوتیان 
،227:1378(

د کامل و نیمه کامل سخن می گوید و بودن را نشانه ي لفظی نمود کامل می داند و فرشید ورد از نمو
"هو شنگ حاال رسیده است ."مانند : ».فعلی که در زمانی معین تمام شده است«در تعریف آن می نویسد 

امل را ) نیز نمود نیمه ک133:1387(فرشید ورد،که کلمه ي حاال  نشان دهنده ي نقطه ي پایان عمل است . 
)133-134حد فاصل نمود استمراري و کامل می داند.(همان:

با رسم نمودار به شواهدي ارائه کرده و نیز براي روشن ساختن نحوه ي عمل فعل در این نوع نمود
تحلیل هر یک می پردازیم.

نمود کامل-3
) 146:1384هجومی که برده بودند هراسی به دلها افکنده بود.(دولت آبادي،-1-3

وبنابر این داراي عمل بردن و افکندن در گذشته انجام شده است و به طور کامل به پایان رسیده است 
نمود کامل است.

ــــــــ گذشته xــــــــــxـــ0آینده ـــــــــــــــــ
دوم نمایندةافکنده بود xاول نمایندة فعل برده بودند و xعالمت 

ید داراي نمود تام وماضی نقلی داراي نمود کامل است. اما ماهوتیان معتقداست که فعل ماضی بع
جداکردن این دو ازیکدیگرصحیح به نظرنمی رسد زیرا درفعل ماضی نقلی اصل عمل درگذشته انجام شده 

وبه پایان رسیده است ونتیجۀ آن مورد نظرنیست. بنابراین بهتراست آن را نمود کامل دانست.
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.)عمل کشتن درگذشته انجام شده وبه پایان رسیده است 295ام.(همان:خداي من ،مردي را کشته -2-3
نمود مبهم  -4

فرشید ورد یکی از انواع نمودهایی که مطرح می کند نمود مبهم یا مطلق است . و علت این که این 
نمود را مبهم نامیده ،آن است که آغاز و پایان آن نامشخص است مانند رفت، خواهد رفت.(فرشید ورد 

) مشکوة الدینی نیز یکی از انواع نمود را نمود ساده می داند واگر چه تعریفی از آن به دست 133: 1387،
نداده اما با توجه به تعریفی که از نمود می کند وآن را نحوه ي به انجام رسیدن فعل ، از لحاظ وقوع ساده ، 

)، می توان نتیجه گرفت که منظور وي از 77: 1379پیشرفتی یا استمراري و کامل می داند ( مشکوة الدینی ، 
. ( یعنی نمودي که نه استمرار دارد و نه نقطه  ي ود مبهم از دیدگاه فرشید ورد استنمود ساده ،همان نم

پایان آن معلوم است .)
باید تصریح کرد که در افعال لحظه اي به دلیل این که آغاز وپایان عمل دریک لحظه اتفاق می افتد ،بر 
اساس آن چه فرشید ورد از تعریف نمود مبهم (یا ساده از دید گاه مشکوة الدینی ) به دست داده نمی توان 

آن را نمود مبهم دانست وبهتر است آن را نمود کامل بنامیم. مانند  این نمونه
)4مارال خورجین را برداشت .(همان :-1-4

بنابراین داراي نمود کامل است. پایان رسیده است. گذشته انجام شده وبه یک لحظه درعمل برداشتن در
)302از آن پهنه هاي بیکران آزادي بریدي. ( -2-4

عمل بریدن در گذشته اتفاق افتاده است و نقطه ي پایان آن بر ما معلوم نیست . اما این نکته را باید 
ایان یا آغاز را نتوان مشخص درنظرگرفت که دریک جمله که پاره اي از گفتار است ،ممکن است نقطه ي پ

تواند وجود داشته باشد ؛مانند همین کرد اما درمتن گفتار گوینده یا نویسنده ، این نقطه ي آغاز یا پایان می
جمله که بریدن از پهنه هاي بیکران آزادي ، پس از ازدواج رخ داده است . پس به این اعتبار نقطه ي پایان 

مشخص است .
)275پناهی از نظر افتاد. ( زیور رفت ودر–3-4

درجمله اي مانند این ، شروع و پایان عمل اگر چه براي ما نامعلوم است ، اما از دیدگاه ما پایان یافته 
تلقی می شود . زیرا آن چه اهمیت داشته انجام عمل است . این که نمود ،نحوه ي تحقق فعل از نظر آغاز و 

عنی نیست که در هر فعلی بتوانیم آغاز و پایان عمل را مشخص کنیم . پایان و دوام واستمرار است به این م
همانطور که فقط بعضی از افعال مفهوم نمود آغازي را درخود دارند . بنابراین بهتراست آن چه را که 

فرشیدورد نمود مبهم و مشکوة الدینی  نمود ساده نامیده ، نمود کامل بنامیم  
نمود نیمه کامل -5

نمود نیمه کامل را حد فاصل بین ناتمام ( ناقص / استمراري ) و کامل می داند .( فرشید فرشید ورد 
) ماضی نقلی استمراري برخالف ماضی نقلی ، نتیجه و اثر آن به زمان حال نمی رسد 133: 1387ورد،
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شد..مثال هاي زیراعمل د رگذشته استمرار داشته و به پایان نرسیده تا بتوان اثر ویا نتیجه اي براي آن قائل
ارائه شد ه مؤید این نکته است .از این رو باید آن را نمود ناقص به حساب آورد .

)300پیدا بود که رفتن صوتی را می پاییده است.(همان :-1-5
ــــ گذشتهxxxxxxxxxـــــ0آینده ــــــــــــــ

)246شمشیر حمله همیشه اول سینه ي ما را می شکافته . (–2-5
ضمن تعریف هریک از نمودها وبیان تفاوت هاي آن ها، بعضی از ان ها را کنار گذاشتیم ؛مانند ا اینجات

و کامل ناقص آنها را به دو نوع نمود مبهم یا ساده و نمود نیمه کامل، وبا توجه به ویژگی هاي مشترك ، 
. خالصه کردیم 

را می  توان یکی در نظر گرفت .) ، نمود نمود ناقص شامل : نمود استمراري ، نمود مستمر( که هر دو
عادتی و نمود تکراري 

بخش سوم
نمود و انواع آن -1

یکی از مهمترین تقسیم بندي هاي نمود تقسیم آن به دو نوع دستوري و واژگانی است.
یا فعل هاي کمکی (مانند داشتن ،بودن)به عنوان ») یم«نمود دستوري به وسیله ي عناصر تصریفی (مانند 

)82:1387یک راهکار صوري تظاهر می یابد.(والی رضایی،
ا عناصر دیگر جمله مانند قیدها ) ناشی می شود و هیچ گونه نشانه ي ینمود واژگانی از معنی فعل (

)81تصریفی براي بیان آن به کار نمی رود.(همان:
مود ناقص و نمود کامل . نمود دستوري دو نوع است : نهر یک از این ها براي خود انواعی دارند 

همان طور که قبالً گفته شد نمود ناقص خود شامل نمود هاي استمراري ، مستمر، عادتی و تکراري 
است . این نمود ها هر یک دارا ي نشانه ها ي دستوري هستند .
راري و درابتداي فعل هاي ماضی استم"می "نشانه هاي دستوري نمود استمراري ، عادتی و تکراري:  
که با ماضی استمراري و مضارع "داشتن "مضارع اخباري. نشانه ي دستوري نمود مستمر : فعل کمکی 

اخباري به کار می رود . نشانه هاي دستوري نمود کامل فعل کمکی بودن است .               
ردید و باقیمانده ي و کامل در بخش قبل توضیح داده شد و شواهد آن ارائه گناقص رباره ي نمود هاي د

گانی محسوب می شود که در این جا به شرح آن می پردازیم.ژنمودهاي بخش قبل جزء نمودهاي وا
انواع نمودهاي واژگانی-2
افعال لحظه اي -1-2

هستند که عمل آن ها در یک لحظه اتفاق افتاده و به پایان می رسد.فعل هایی که مفهوم فعل هایی 
بگیرند معموال داراي مفهوم » یم«توانند به صورت استمراري ظاهر شوند و اگر پیشوند لحظه اي دارند نمی 
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فعل هاي لحظه اي فقط در صورتی لحظه اي هستند که عمل آنها یک بار انجام شود اما اگر تکرار هستند.
ت ولی که عملی لحظه اي اس» نفس کشیدن« این عمل پی در پی انجام شود تداومی خواهد بود مانند عمل 

به دلیل تکرار آن ، باید آن را تداومی به حساب آورد.
)163:1384بادي،آقره با هرچه نیرو به آسمان بر می جهید.(دولت-1-1-2

جهیدن فعلی لحظه اي است اما در اینجا به معنی عملی است که پی در پی تکرار می شود.
.ن دریک لحظه انجام شده است عمل افکند )33.(همان:پنجه در رخت هاي خود افکند –2-1-2

تمامی فعل هایی که لحظه اي هستند،از نظردستوري درطبقه ي  نمود کامل قراردارند .
تداومی:افعالی هستند که در معناي آنها تداوم عمل وجود دارد يفعل ها-2-2
)185رنج همراه سالهاي درازش بلقیس مردرا می کاهید(همان :-1-2-2

درون تحلیل رفتن مفهوم تداوم عمل را می رساند کاستن به معنی از
)228وخشم ،زن رااز درون داشت فرو می پاشید.(همان:ندوها-2-2-2

فرو پاشیدن در اینجا عملی تدریجی است و در طول زمان اتفاق می افتد مخصوصا که در اینجا ،فروپاشی
انی مورد نظر است.ور

یی هستند که در یک لحظه اتفاق می افتند اماادامه می یابند : فعل هاتداومی–فعل هاي لحظه اي -3-2
بیشتر افعال این گروه ،افعال حالتی هستند مانند خوابیدن،نشستن،ایستادن

)203همه تنگاتنگ هم سر بیخ سر،جا به جا و گله به گله آرمیده بودند.(همان:-1-3-2
ابیدن در گذشته ادامه یافته است.آرمیدن فعلی است که در یک لحظه اتفاق می افتد،اما حالت خو

گروه هاي اسمی که مفهوم استمرار دارند:-4-2
ن یراه دیگر نشان دادن مفهوم استمرار استفاده از عبارت هاي در حال ،مشغول و سرگرم ... است.ا

عبارت ها به همراه صورت مصدري فعل و فعل ربطی بودن،جمله هایی را تولید می کنند که بیانگر مفهوم 
)87:1387-86،استمرار است.(والی رضایی

عالوه بر موارد ذکر شده ،این موارد نیز در کتاب کلیدر،مشاهده شد.
به کار + اسم/مصدر + فعل بودن یا شدن

)عمل پینه دوختن 169:1384کلمیشی به کار پینه دوختن به گیوه هایش بود.(دولت آبادي،-1-4-2
استمرار داشته است.

) در کار وزیدن است معادل فعل دارد می وزد.233در کار وزیدن است.(همان:باد سیاه --2-4-2
داراي نمود استمراري است.

قیدها: قید ها درداخل جمله می توانند نشان دهندة استمرار، تکرارو یا نشان دهنده ي نمود کامل -5-2
باشند 
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)270:1384شب تا روز و روز تا شب راه پیموده بود .(دولت آبادي ،-1-5-2
قید شب تا روز و روز تا شب نشان دهنده ي این است که عمل در گذشته استمرار داشته است ولی با 

توجه به متن عمل به پایان رسیده وداراي نمود کامل است .
) 277او آرام نیست گاه به گاه می لرزد .(همان-2-5-2

است .قید گاه به گاه نشان دهنده ي تکرار عمل است که جزءنمود ناقص 
نمود آغازي -2-6

دسته اي از افعال هستند که در معنا ، مفهوم شروع عمل را می رسانند و دسته اي دیگر از طریق ترکیب 
با ساخت هاي دیگر به شروع عمل داللت می کنند. ماهوتیان دو روش براي نمود آغاري بیان    

می کند : 
امی فعل اصلی: داریم شروع می کنیم درس بخوانیم فعل مرکب شروع کردن به همراه ساخت التز-الف
به جاي ساخت التزامی حرف اضافه ي به و مصدر فعل اصلی را قرار می دهند :داریم شروع می -ب

)229:1378کنیم به درس خواندن (ماهوتیان ،
)171:1384خود را آراست و روي به چادر صفدر خان براه افتاد .(دولت آبادي ،-1-6-2

فتاد در معناي شروع عمل رفتن است .به راه ا
)   لب ها و چانه اش شروع به لرزیدن کرد.29لب ها و چانه اش به لرزه در آمد .(همان:-2-6-2
) ازسرگرفته شده بود یعنی آغاز شده بود. 29درد با خستگی بیشتر از سرگرفته شده بود.(همان :-3-6-2

مصدر + شدن به کار می روند نیز داراي نمود آغازي گروههاي استمراري که با ساخت به کار + اسم / 
هستند .

)  یعنی کار گشودن ریسمان بار را 53:1384به کار از هم گشودن ریسمان بارشد .(دولت آبادي،-4-6-2
آغاز کرد.

نمود پایانی :افعالی که از نظرمعنایی مفهوم پایان عمل را در خود دارندداراي نمود پایانی هستند .-7-2
) بس کرد یعنی به سخن پایان داد .13عبدوس این را گفت و بس کرد .(همان:-1-7-2
) عمل پارس کردن سگ به پایان رسید .140سگ از پارس افتاد .(همان -2-7-2

اکنون که انواع نمود مشخص شد، می توان افعال زبان فارسی را بر اساس نمود دستوري تقسیم بندي 
کرد.              

نمود کاملاقصنمود ن
ماضی ساده-1ماضی استمراري

ماضی بعید-2ماضی مستمر
ماضی نقلی-3ماضی نقلی استمراري
ماضی بعید نقلی-4ماضی بعید استمراري
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مضارع اخباري
مضارع مستمر

نتیجه گیري : 
مود ، تفاوت هاي نمود را  با در این مقاله ابتدا براي رفع ابهامات موجود درباره ي نمود، ضمن تعریف ن

زمان و وجه فعل بیان کردیم و نشان دادیم که نمود یک ویژگی ذاتی در فعل است که بر قطعیت یا عدم 
کند.قطعیت انجام عمل فعل از دیدگاه گوینده داللت می

وجه خصوصیتی است که در مورد همه ي فعل ها صدق می کند اما نمود نحوه ي تحقق فعل را 
ورد افعالی بیان می کند که به طور قطع انجام شده اند . درم

همچنین تفاوت نمود با زمان مطرح شد که زمان فقط بر عمل فعل در گذشته ،حال یا آینده داللت دارد 
اما نمود نحوه ي عمل فعل در درون یکی از این زمان ها است . سپس به بررسی نمود و کاربرد فعل 

م که نمود یکی از کاربردهاي افعال است.هم چنین کاربرد مفهوم عام تري نسبت پرداختیم و مشخص کردی
به نمود دارد زیراهمه ي انواع فعل ( زمان هاي ماضی و مضارع ) را دربر می گیرد . 

سپس به معرفی تقسیم بندي هایی که از نمود شده پرداختیم  و پس ازتعریف  وروشن کرد ن  موارد 
ت هاي نمود تکراري و عادتی با نمود استمراري توضیح دادیم که نمود استمراري بر اختالف مانند تفاو

عملی یک پارچه و ممتد اشاره دارد و نمودهاي عادتی و تکراري برعملی که به طور کامل انجام می شود 
ولی به طور مکرر ویا بر حسب عادت ،انجام می شود  و طولی اززمان را دربرمی گیرد. 

ابررسی برخی از نمود ها به این نتیجه رسیدیم که تعدادي از انواع نمود، مانند نمود مبهم  و هم چنین ب
نمود نیمه کامل را باید جزء نمود کامل درنظر بگیریم زیرا به دالیل زیر نمی توان آن ها را نمود هاي مستقلی 

دریک لحظه است بنابراین به حساب آورد . نخست این که فعل هاي لحظه اي ، نقطه ي شروع و پایانشان
نمود کامل اند.  و دیگر این که نقطه ي  پایان عمل ممکن است دریک جمله مشخص نباشد اما قرینه اي در 

گفتار و نوشتار ما را متوجه نقطه ي پایان  فعل کند .
ردیم هم چنین انواع نمود  را براساس تقسیم بندي والی رضایی به  دو بخش دستوري و واژگانی تقسیم ک

–. دستوري شامل:  نمودهاي ناقص و کامل ونمودهاي  واژگانی شامل :  لحظه اي ، تداومی ، لحظه اي 

رسی براساس تداومی ،  گروههاي استمراري ، قید ها ، نمود هاي آغازي و پایانی. ونیزانواع فعل را درزبان فا
ي کردیم. ویژگی نمود تقسیم بند

کتابنامه
، دستور زبان فارسی فعل ،نشر قطره 1384احمدي گیوي ،حسن،-1
،دستور زبان فارسی ،انتشارات ستوده ، تبریز 1388خیام پور ، عبدالرسول ،-2
،کلیدر،نتشارات فرهنگ معاصر ، جلد اول ،تهران1384دولت آبادي ،محمود ، -3
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6یاپیپ1،نمود استمراري درفارسی معاصر،فنون ادبی، سال چهارم، شمارة1391رضائی، والی،-4
، دستور زبان فارسی ، انتشارات نوین ،تهران 1375شریعت ،محمد جواد ، -5
،مبانی علمی دستورزبان فارسی ، انتشارات نوین، تهران1363شفائی ، احمد ،-6
،دستور مختصر تاریخی ،انتشارات زوار ،تهران 1387فرشید ورد،خسرو،-7
ی از دیدگاه رده شناسی ،ترجمه ي مهدي سمائی ، ، دستور زبان فارس1387ماهوتیان ،شهرزاد ، -8

نشرمرکز ، تهران 
–، جلوه ها و کارکرد هاي نمود فعل در زبان فارسی ، فصلنامه  علمی 1388مجیدي ،مریم ، -9

پژوهشی زبان و ادبیات فارسی ،شماره ي پانزدهم 
گشتاري)، انتشارات دانشگاه ،دستور زبان فارسی (بر پایه ي نظریه ي1379مشکوة الدینی ،مهدي ،-10

فردوسی مشهد 
، تاریخ زبان فارسی ، نشر سیمرغ ، تهران 1374نائل خانلري ، پرویز ،-11
، دستور زبان معاصر ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1379وحیدیان کامیار ، محمد تقی ، -12

(سمت)،تهران 
13-------------------------------،1386------------------------------

-
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هاي پیش روخوانش متن و گشایش
قاسم نامدار

ارشد ادبیات فارسی دانشگاه گیالن( نویسده ي مسؤول)کارشناس
انسیه سلطانی
کارشناس ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده
به یابیسیر دستهاي زبانی یک اثر برجسته و تفکرات حاکم بر آن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و مبین روساخت

پذیر است. خوانش متن از جمله مسائل ها امکانهاي باطنی و مضامین یک اثر با درك صحیح روساختالیه
آموزان و دانشجویان در آن با مرتبط با روساخت زبان فارسی است که بسیاري از اهل زبان به خصوص دانش

سازي مشکل مذکور و با تأکید بر اهمیت رطرفي حاضر گامیست در راستاي بمقالهمشکالتی رو برو هستند.
- ي خوانش ارائه میجانبه از مقولهخوانی صحیح، در محور اول توصیفی دقیق و همهخوانش متن و لزوم آموختن متن

دهد و در محور دوم تالش دارد نتایج مثبت حاصل از خوانش اصولی را در جوانب متعدد برشمارد.
زبانان است که قرائت صحیح با هاي فرهنگی ما فارسیي متنوع ادبیات فارسی از سرمایههانتیجه اینکه متن

ها هم معبري مهم براي آشنایی با افکار صاحبان آثار است و هم فرصتی مقتضی جهت کسب عنایت به برخی مؤلفه
رود.هاي فردي به شمار میمهارت

بانان، آموزش زبان فارسیخوانش متن، متون نظم و نثر، فارسی زکلید واژه ها:

         __________________________________________________________
gh.namdar@yahoo.comپست الکترونیک نویسنده ي مسؤول:نشانی

مقدمه
هاي معنایی گسترده و عمیق و زوایاي محتوایی جذاب ادبیات فارسی و متون شکوهمند آن با دارا بودن الیه

ب روساخت هاي متنوع و هدفمند ي است که دسترسی به مقصود نهایی متون یاد شده بدون توجه دقیق به صاح
روساخت هاي آن امکان پذیر نیست.

آموزان و است. برخی  دانش» خوانش«بر می گیرد مبحث جمله مواردي که ساختارهاي لفظی آثار را دراز
هایی روبرو هستند، تلفظ نادرست، کند بودن روند ها با دشواريتنمي قرائت صحیح و رواندانشجویان در ارائه

خوانش، یک دست نبودن روند آن از ابتدا تا انتها، بیگانگی با متون نظم و نثر قدیم و جدید ازجمله ي آنهاست، نبود 
دمنه مخاطب توفیق کافی در قرائت صحیح عوارض دیگري را به همراه دارد به همین دلیل کتاب ارزشمند کلیله و 

اول شرطی طالب این کتاب را حسن قرائت است که اگر در خواندن فرو ماند به « خود را به این نکته توصیه می کند 
) قرآن کریم نیز پیامبر اکرم(ص) را براي کسب موفقیت در ارائه ي 39:1371منشی، »(تفهم معنی کی توان رسید؟
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) به تالوت 4- مزمل»(اوزد علیه و رتل القرآن ترتیال« دعوت می نماید: تعالیم به قرائت صحیح همراه با تدبر در قرآن 
قرآن با توجه کامل مشغول باش.

با توجه به مطالب یاد شده نوشتار حاضر کوشیده است خوانش اصولی متون زبان فارسی اعم از متون ادبی 
ه چالش هاي بزرگی که اهل زبان با آن و غیر ادبی را یکی از مراحل مهم آموزش زبان فارسی نشان دهد و با توجه ب

» خوانش«رو به رو هستند در دو محور ادامه می یابد. ابتدا با مطرح نمودن شاخصه هاي خوانش متن توصیفی دقیق از 
یا همان قرائت و خواندن متن ارائه می دهد و سپس تالش دارد براي خوانش موفق گشایش و نتایج مثبتی بر شمارد و 

اي از وجود انسان است اگر آمادگی نداشته باشد سخن آگاه باشید، همانا زبان پاره«ید می ورزد: براین نکته تأک
)335نهج البالغه:»(گوید و به هنگام آمادگی گفتار او را مهلت نمی دهد.نمی

ي مقاله عالوه بر متون ادب فارسی، خوانش متون علمی زبان فارسی را نیز توصیه می کند و با  ارائه
زبانان است هاي گرانقیمت فارسیکارهایی به دانش آموزان و دانشجویان بر این نکته که ادبیات فارسی از سرمایهراه

داند. ي خوانش دقیق و صحیح ممکن میورزد و دست یابی به پیام هاي محتوایی را در سایهتأکید می
) شاخصه هاي خوانش متن 1
) نقش مؤثر صدا همراه با تأنی1-1
: خوانش متن فرصتی جهت ظهور بهتر مهارت هاي فرد ارائه ) آوا و چگونگی ظهور آن در خوانش1-1-1

دهنده است که در چگونگی عرضه ي آن باید دقت کافی انجام گیرد تا مقصود نهایی حاصل شود. صدا و آوا از جمله 
ش فرد ارائه دهنده و مخاطبان مواردي است که باید در خوانش جایگاه برجسته اي داشته باشد به گونه اي که گو

کلمات و جمالت را به وضوح بشنوند تا نقاط ضعف و قوت آن قابل تشخیص باشد در غیر این صورت روند قرائت، 
نتیجه ي قابل توجهی با خود ندارد نکته ي مهم دیگر در این مسیر پیش گرفتن حرکتی همراه با تأنی، آرامش، صبر و 

ر مسیرهاي طی شده وجود داشته باشد و فرآیند آموزش شکل کامل تر به خود حوصله است تا فرصت بازنگري د
گیرد.
: خوانش متن با صداي رسا انسان را در ) ره آوردي که از ناحیه صدا و آوا نصیب متن و افراد می شود1-2- 1

ه خود می گیرد و یک موقعیت فعال قرار می دهد در این هنگام نه تنها بینایی که شنوایی نیز کارکرد فعال تري ب
اشکاالت و برجستگی هاي متن آسان تر نمایانده می شود. صدا قادر است انرزي مؤثر و تازه اي به متن ببخشد و در 
ایجاد تمرکز همه جانبه نقش تازه اي ایفا نماید و عالوه بر مصالح خام و بی جان متن احساسات طرفین را همگام با 

کتاب خواندن با صداي «ام از موقعیت منفعل به جایگاه متحرك تري منتقل می شود.متن برانگیزد. خواننده در این هنگ
بلند حس خوبی به بچه ها دست می دهد چون بدین وسیله آنها احساس می کنند که تمامی اعضاي خانواده به داستان 

)133:1389،گاتمن»(گوش می دهند و لذا بیشتر به داستان و اعمال و گفته هاي شخصیت آن توجه می کنند.
انگیزد و فرد خود را براي از دیگر نقش هاي صدا در متن خوانی اینکه قواي مکتوم درونی را بر می

پندارد و در این هنگام قرار گرفتن در سازد. بدون صدا خواننده خود را گم شده میاجراي بهتر خوانش متن مهیا می
رسد همچنین فرد همواره با یک مخاطب درونی مواجه است و فرصت یک موقعیت ارتباطی مؤثر دشوار به نظر می

مناسب تري براي ارائه ي مطلب پیش روي خود احساس می کند. 
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) تنوع مداري در خوانش متن1-2
دانش آموزان و دانشجویان رشته ي ادبیات براي داشتن توفیق بیشتر در امر )مصادیق تنوع مداري: 1-2-1

ون یا قالبی خاص اکتفا نمایند. رسیدن به نقطه اي قابل قبول در این مسیر نیازمند داشتن تنوع خوانش متن نباید به مت
همه جانبه و طی کردن گذرگاه هاي بیشتر است که به مواردي از آنها اشاره می شود.

می شود : امروزه متون متفاوتی از لحاظ موضوع در محافل علمی و دانشگاهی ارائه        الف) به لحاظ موضوع
ژوهان ضمن آشنایی با متون مورد نظر در خوانش متن مهارت الزم را که فرصت مناسبی است تا ذهنیت ادب پ

تحصیل نمایند. در مدارس و دانشگاه ها موضوعاتی از قبیل تاریخ، دینی، جغرافیا، ادبیات، زیست شناسی انسانی و 
ات دیگر مشام ذهن دانش آموزان را سیراب می کند و آنان را جانوري، شیمی، فیزیک، ریاضیات و بسیاري از موضوع

براي ورود به آزمونهاي دشوار آماده می سازد که می تواند فرصت مغتنمی براي تمرین خوانش به شمار آید.
اي در خوانش شعر با مشکالت اساسی روبرو هستند و یا بالعکس در بسیار اتفاق افتاد عدهب) به لحاظ قالب)

نواع نثر  و داستان. تن دادن به خوانش صحیح در انواع قالب هاي شعري و یا انواع نثر و داستان می تواند قرائت ا
مهارت افراد تحت تعلیم را ارتقا بخشد و آنان را از یک سویه نگري خارج سازد.

طنز ارائه      می : از دیگر جوانب نگاه تنوع مدار در خوانش متن است، متونی که در قالب ج) تنوع در نوع بیان
اند و روبرو شدن با این شوند ساختار غیر متعارفی با خود دارند و معموال بسیاري از افراد با چنین ساختاري نامأنوس

نوع، دشواري هاي خاص خود را دارد لذا چنانچه افراد خود را بشتر با این متون مواجه سازند در کسب مهارت 
ل می شوند و در تکمیل سایر   مهارت ها می نوانند از متون جدي بهره بگیرند.خوانش متن به موفقیت  بیشتري نای

: ورود به انواع ادبی در ایجاد تنوع در مسیر خوانش متن می تواند موفقیت هایی به همراه د) تنوع در انواع ادبی
اننده می چشانند و فضاي آورد، متون عرفانی، اخالقی، حماسی، رزمی، داستانی، بزمی و...هر کدام طعم خاصی به خو

عاطفی و احساسات ویژه اي می آفریند که در کسب تجارب در مسیر خوانش مفید واقع می شوند.
خواننده با قرائت دقیق روزنامه ها( که از لوازم ه) انواع فرعی( روزنامه اي، قدیم و جدید، کوتاه و بلند و ..):

ائل روز دارند)، متن  هاي قدیم و جدید( که با موضوعات جذاب الینفک دنیاي مدرن هستند و نگاه ویژه اي به مس
هاي کوتاه و بلند (که ظرف حوصله ي ما را می سنجند) در آفرینش مهارت خوانش بسیار مؤثر اند) و نوشتههمراه

واقع می شوند. 
-ستردههاي گاز منون محدودیتمشخصیطی کردن مسیر مداري و چرایی ضرورت آن در خوانش:)تنوع2-2- 1

اي براي فرد به همراه می آورد. بسیار مشاهده شد افرادي در خوانش نثر، روانی و چابکی نمایانی با خود دارند اما 
گیرد و یا در خوانش محتوا و ظرفیت هایی آنان را فرا میزمانی که با شعر و آهنگ آن رو به رو می شوند دشواري

د گسترده زورآزمایی می کنند.هاي نامتعارف زبانی در متن هاي طنز با شدای
در تنوع محوري خوانش، محدودیت فضاي آزمونی پیش روي فرد تقلیل می یابد و پیش کشیدن روش ها و 
مصادیق گوناگون متن، ذهن را از فروبستگی نجات می دهد و فرآیندهاي ذهنی جدید به روي آن گشوده می گردد و 

و جلوه می کند. در این هنگام احساسات و قواي ذهنی و زبانی فرد با آزمون منافذ تازه اي از قالب و محتوا در مقابل ا
هاي متعدد انبساط ویژه اي می گیرد و او را براي عبور از تنگناهاي متعدد و متنوع ناگهانی مهیا می سازد. 
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) تداوم توأم با برنامه: 1-3
ش متن اینکه همراه با مداومت و توأم با : از جمله شاخصه هاي خوان) کدام تدابیر و چه برنامه هایی1-3-1

هاي مسیر خوانش را می توان ماند. برنامهبرنامه باشد در این صورت گذرگاه آن براي اتخاذ تدابیر تازه گشوده می
مطابق فهرست زیر ارائه داد.
هایی که وص مکان: فرد می تواند برنامه هایی براي مکان هاي متعدد اتخاذ نماید، به خصالف) برنامه هاي مکانی

هاي دشوارتري براي او فراهم است، معموال کالس درس به خاطر حضور استاد و دانش پژوهان به دقت عمل آزمون
ویژه اي نیاز دارد و فرد به جستجوي آمادگی هاي تازه می رود به همین دلیل کالس مکان مناسبی براي خواندن متن 

ناسب براي ارائه ي متن خوانی است. با این تدابیر فرد به آمادگی هاي توصیه می شود و یا محافل علمی نیز مکان م
مناسبی دست می یابد.

هاي خود در تواند بر قوت خود بیفزاید تنظیم برنامه:از جمله مواردي که فرد در خوانش میب) برنامه هاي زمانی
هاي ویژه خاص بپردازد و یا برنامهزمان هاي مختلف است. مثال در وقت مشخصی از شبانه روز به خوانش متن هاي 

در یک دوره ي زمانی ده یا بیست روزه تنظیم نماید. به هر حال بهره مندي از مقاطع زمانی و تنظیم برنامه هایی در آن 
از ضروریات متن خوانی است.

ه بهره گیرد و یا : فرد می تواند براي استحکام خوانش از متون نثر، نظم، روزنامه و مقالج) توجه به تدابیر ویژه
فرصتی ویژه براي مواجهه با انتقادات دیگران در نظر گیرد و یا در پی مرتفع نمودن اشکاالت خود برآید. از انواع کتب 

ي زمانی خاص بهره ببرد. مثال زمانی هاي فوق برنامه بهره ببرد یا از تصمیمات مشخص در یک    دورهدرسی و کتاب
شی اختصاص دهد و زمانی دیگر به تمرین جمالت کوتاه و بلند بپردازد.را به آشنایی با عالیم نگار

جریان داشتن در یک مقطع زمانی ) مداومت و برنامه محوري چگونه متن خوانی را بهبود می بخشد؟3-2- 1
هاي ویژه فرصت بروز هر گونه کنش را از انسان سلب می کند به خصوص اینکه خوانش اندازکوتاه و یا نبود چشم

ي کار خود هاها و یا برجستگیمتن باید با حوصله و درك مراحل متعدد صورت گیرد و فرد نظر خود را به کاستی
-رشد و نمو یک فرآیند است و غالبا به سال ها وقت و فرصت نیاز دارد. با در نظر گرفتن این نکته می« معطوف سازد

) بنابراین خوانش 103:1385دینک میر، »(ا آموخته و می آموزد.ها رتوانید ببینید فرزندتان به مرور بسیاري از مهارت
باید در یک فرآیند منظم و در متن حوادث و برنامه صورت گیرد مقاطع زمانی کوتاه و ناپایدار و به دنبال آن فراموش 

خوانش متن سازد. توأم بودنبهره میشدن برخی برنامه ها انسان را از قرار گرفتن در معرض آزمون هاي مختلف بی
در مقاطع زمانی ادامه دار و همراهی با برنامه هاي منظم حرکت را منسجم تر و مؤثرتر شکل می دهد، انسان در 

توان گفت تداوم توأم با برنامه هاي اثرگذار کمک شایانی این میموقعیت بروز اشکال و ترمیم آنها قرار می گیرد. بنابر
به فرد در مسیر خوانش می کند.  

) مخاطب محوري1-4
: منظور از مخاطب محوري آن است که فرد در خوانش متن همواره خود را در ) برخی ویژگی مخاطبان1-4-1

ي متن در حضور طرفی دوم انجام پذیرد. اگر رو شود و فرآیند ارائهبهموقعیتی قرار دهد که با فرد یا افرادي رو
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تري گردد با خود داشته باشد در ارتقاي روند خوانش تأثیر مؤثراره میها اشمخاطب وجوه ممتازي را که در ادامه به آن
خواهد گذاشت.

ي این امتیازات برخورداري از دانش مناسب جهت برقراري روابط دوطرفه است. با این ویژگی از جمله
گردد.از دیگر ویژگی یي متن باز  مي مثبت آن بخصوص به فرد خوانندهگیرد و نتیجهتر شکل میطرفه کیفیارتباط دو

هاي متن دارا باشد. مخاطب خالی از ي کافی باشد و ظرفیت مناسبی براي دریافت     پیاممخاطب اینکه صاحب انگیزه
گیرد. و ویژگی دهد و جریان خوانش متن روند مؤثر به خود نمیانگیزه انرژي الزم را در اختیار فرد مقابل قرار نمی

ي ذهنی  که نشان از مطالعات قبلی اوست داشته باشد و متن براي او کامال بیگانه نباشد. مینهزدیگر مخاطب اینکه پیش
اند.ها در پیش برد اهداف متن، مددرسان فرد خوانشگرمخاطبانی با این ویژگی

انسان موجودي اجتماعی است و بدون این ویژگی رسیدن به هاي مؤثر مخاطب بر فرآیند خوانش:) بازتاب4-2- 1
ي اتصال انسان با اجتماع  و از این حیث متن نیز با مخاطب تکامل او امري غیر ممکن است. مخاطب حلقه

از محصور بودن در یک فضاي یک طرفه و یک جانبه خارج و به سوي روابط متقابل کشانده می شوند. این 
ارائه می دهد. سطح انگیزه ي هنگام فرد احساس تعلق به دیگران پیدا می کند و با انگیزه ي بیشتر کارش را 

افزاید. مولوي در ابیات زیر بر اهمیت نقش مخاطب تأکید مخاطب در این فرآیند بر اثر گذاري خوانش می
می ورزد.

این سخن شیر است در پستان جان                 بی کشنده خوش نمی گــردد روان
ظ ار مرده بود، گوینده شــــــدمستمع چون تشنه و جوینده شــد                 واع

)116:1371مسـتمع چون نازه آمــد بـی مالل              صد زبان گردد به گفتن گنگ و الل (مولوي،
البته حضور مخاطبین آگاه و آماده نه تنها متن بلکه فرد خواننده را نیز در معرض نقد قرار می دهد و بیش از پیش 

ا ارزش مهیا می سازد.خود را براي ارائه ي کاري ب
) معنی گرایی1-5

ادبیات ارزشمند فارسی سرشار از متون زیبا و معنی محور است که می تواند فرصتی مغتنم براي دانش 
پژوهان در امر خوانش باشد تا بر قوت خود بیفزایند. توجه به معنا موجب می شود انسان فقط در  الیه هاي ظاهري 

هاي سیر در مصاالح باطنی را هم براي خود مهیا سازد در این صورت هم بر جاذبهزبان محصور نشود بلکه فرصت 
است که با شاخ و برگ هاي زیبا، » شب قدر«کار خوانش و هم بر غناي آن افزوده می شود. متن زیر تصویري از

گرا براي متن خوانی شنده انسان را به سمت نیازهاي گم شده می کشاند و می تواند نمونه اي از متن معنی کجذاب و 
به حساب آید.

در این شب به » روح«آغاز یک زندگی دیگر، پیداست که فرشتگان خدا را همراه آن » حیات و حرکت«ناگهان«
اند فرود     آمده اند، این شب قدر ها همه اسکلت شدهزمین، به سرزمین، به این قبرستان تیره و تباه که در آن آسمان

)  167:1369شریعتی،»(است.
شود گرایی در آنها به مقداري زیاد توجه شد عواطف و احساسات انسان برانگیخته میتوجه به متونی که معنی

هاي کالمی گرا اینکه زیباییهاي معنییابد. از ویژگی هاي دیگر متني کار خواندن توسعه میو هر لحظه میل به ادامه
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دهد. در متن زیر هاي ادبی را در معرض ممارست قرار میسایر ترفندو ادبی در آنها نه تنها خوانش حتی معنی و 
ي گلستان به نمایش و معانی زیبا، نثر مسجع و دیگر خصوصیات ارزنده» جدال با مدعی«عالوه بر به تصویر کشیدن 

درآمد.
آن است که مقربان حضرت حق، جل عال توانگرانند درویش سیرت و درویشانند توانگر همت و مهین توانگران «

)167:1369سعدي،»(غم درویش خورد و بهین درویشان آن است که کم توانگر گیرد.
هاي حاصل از متن خوانی صحیح) گشایش2
ها و افزونی لغات)تجسم صحیح وازه2-1
هاي گوناگونی : واژه ها در هر زبان به خصوص در ادبیات فارسی ویژگیهاي گوناگونها و ظرفیت) واژه2-1-1
دهد که به اختصار به آنها هاي صاحب زبان را به نسبت زیادي افزایش میها توانمنديود دارند که آگاهی از آنبا خ

شود.اشاره می
هر واژه ویژگی ها و مرز آواي مختص به خود دارد که بر همان اساس در ذهن اهل زبان مجسم الف) مرز آوایی:

ماند. مختصات آوایی زبا ن همانند دیگر اجزاي زبان به مرور در ایز میها متمشود و با همان ویژگی از سایر واژهمی
به مقدار زیاد به زندگی در میان هامعرض تحوالت قرار می گیرد. تسلط بر آوا و مرزهاي تلفظی زبان و رعایت    آن

گردد.اهل همان زبان و دقت آموزنده بر می
ر ادبیات فارسی است که عالوه بر آشنایی به روابط عادي از ویژگی هاي مهم زبان بخصوص دب)مرز معنایی: 

ي ادبی را نیز می طلبد. مرز معنایی همچون آوا مطابق با نیازمندي ها و تحوالت هر عصر زبان، آشنایی به متون ارزنده
تغییراتی به خود می گیرد.

ارد، همگام با تفکرات و هایی با خود د: زبان انسانی همچون موجودي زنده دگرگونیج) مرز تحول پذیري
می توان در بررسی تاریخی «ها تحول می پذیرد، کند و به موازات آنتغییرات محیط بیرونی و درونی او حرکت می

یک زبان مسیر تحوالت آن را از قدیم ترین صورت دنبال کرد و تغییرات و تحوالت و قوانین حاکم بر آن تحوالت را 
)39:1382باقري،»(ود.در طول تاریخ آن زبان تعیین نم

یابند؟ها در خوانش مثبت متن چگونه بهبود می) واژه1-2- 2
آموزان و دانشجویان در تلفظ صحیح متن با اشکاالت اساسی : بسیاري از دانشهاالف) تجسم صحیح واژه

گردند. میها حذف     ها و مصوتشوند و یا برخی صامتجا میبهاند، اشکاالتی که حرکات در آن جامواجه
هاي نویسندگان باتجربه روبرو نساختند یا به گردد که آنها خود را با نوشتهمیاشکاالتی این چنین اغلب به این نکته بر

ها را در یک فرآیند این متن خوانی فرصت تجسم صحیح و کیفی واژهاند. بنابراي از اجتماع خود دور بودهگونه
آورد.منسجم براي ما فراهم می

نمایاند. زمانی که هاي توانمند به دیگران میي درون انسان خود را با واژه: دنیاي گستردهي لغاتب)افزونی دایره
هاي خود ناتوان خواهیم بود. متن خوانی در تثبیت و ي مناسب در اختیار نداشته باشیم در بازگویی اندیشهواژه

فهمد و داند و میوعه وازه هایی که هر فرد در ذهن خود دارد و میمجم« گستردگی واژگان شخصی فرد اثرگذار است
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اي از تجربیات، آموخته ها و مفاهیمی است که گویند. این واژه ها سیاهه» ژگان شخصیوا«تواند به کار ببرد، می
)75:1390فتوحی،»(شخص با خود دارد.

ي مختلف هاعمر زبان و در همنشینی با واژهواژه ها درایی و فرامتنی:ج) گستردگی مرزهاي معنایی، کنایه
سازي خوانی و خوانش در توانمندکند، متناي که گاه بار عاطفی آنان تغییر میپذیرند به گونهاي به خود میمعانی تازه

ها با ازهاي، استعاري و فرامتنی واین معانی     کنایهمعنایی ذهنیت لغوي افراد تا حد بسیار زیاد دخیل هستند. بنابر
ماند.هاي جدید باز میشوند و دست اهل زبان در    روان شدن اندیشههاي قوي گسترده میورود به متن

دهی بافت متن) تمرینی جهت شکل2-2
هاي قوي اعم از علمی یا ادبی نوعی حرکت منسجم و مرتبط با هم متنهاي متصل متن:) بافت و حلقه2-1- 2

گیرد. دستگاه عظیم متن اند شکل میها از طریق قرار گرفتن معانی وابسته به هم که مکمل همدارند،انسجام در این متن
« یابد. با این حال  ممکن است روند روایی آن ضعف و شدتی با خود داشته باشد.با ترکیبی از آوا و معنی جریان می

ها و شود، کلمهبافت زبانی نامیده میسازد کههاي زبان یک بافت( یک متن) میگو با پیوند شماري از جملهسخن
-شوند. در واقع از طریق این بافت است که ما به معنی میها تنها در درون این بافت زبانی معنادار میجمله

)60:1390فتوحی، »(رسیم.
و ي فکر اثر ي هنرمندانهدهند بلکه در ارائههاي قوي نه تنها از ذهنیت قوي سازنده خبر میبافت

دهد بافت این آثار و شکل ي علمی و ادبی نشان میتأثیرگذاري بر مخاطب موفقیت بسیاري دارند، مرور بر آثار ارزنده
هاي نویسنده و هاي موفق در بکارگیري سایر ظرفیتها بیش از هر عامل دیگر در موفقیت آنان مؤثراند. بافتکامل آن

و ظرایف سخن هر کدام در تکمیل هدف متن نقش آفرینند بیش از هر عامل هااثر نیز نقش دارند در آثار ادبی که واژه
گیرند.هاي قوي دست صاحبش را میدهی بافتدیگر در شکل

ادبیات و علوم انسانی به خصوص دانش يگران حوزهپژوهشدهی بافت:هاي شکلخوانی و فرصت)متن2-2- 2
هاي بافت آثار هاي لفظی و معنایی و پی بردن به ظرافتن بافتي ادبیات در پدید آوردآموزان و دانش پژوهان رشته

رو شوند و نیازمنداند. خوانش متن فرصتی است تا افراد با مصالح آماده ادبی روبه» خوانش«ادبی به تأمل در مقوله 
رار گیرند. براي هاي آن قهاي اساسی اثر و ریز و درشت ظرافتبافت این آثار را مشاهده نمایند و در استخراج اندیشه

پرداخته می شود که خوانش دقیق آن ذهنیت بافت » بی وتن«مثال و به اختصار به تشریح بافت متنی کوتاه از رمان
گراي خواننده را تقویت می کند.

- خندیم خود خدا هم توي قرآن      میگوید: امروز از آن روزهاست! چه قدر میخندند، جسین میهمه می«
-ایم. دوباره همه میاست. براي هر انسانی تفریحی گذاشته» فانی«ل من علیها فان! یعنی هر مرد براي ش گوید که ک

امیرخانی، »(گوید. اما خشی از رو نمی رود.خندند جسین من و فان عربی را انگلیسی خوانده است. ارمیا هیچ  نمی
267:1387(

هاي دهی بافت و فضاي این کشور از واژهتد و نویسنده براي شکلافمکان اتفاقات رمان در امریکا  اتفاق می
کند از طرفی متن داراي ارجاعات دینی و مذهبی است که آیات اشاره شده در متن بیانگر چنین انگلیسی استفاده می

صل که در ا»مرد«حرف جر به» من«هاي غیر معمول اشخاص متن از برخی واژه ها (معنی کردن هدفی است، برداشت
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گذار و ، طنز هاي تأثیر»)برایش«به جاي » شبراي«است) و برهم زدن رسم الخط(» از«حرف جر عربی و به معنی 
ي آنها به شکل دهی بافتی چند الیه و تأویلی انجامید.نمایانی ایجاد کرد که دست به دست دادن همه

براي شکل دهی بافت متن» بی وتن«ي رمان جدول نکات مورد نظر نویسنده
ردی

ف
نشانه هاي ارائه ي هدف و ایجاد بافت در متن نوع هدف

بهره گیري از واژه هاي انکلیسینشان دادن فضاي کشور آمریکا1
استفاده از آیات قرآن مجیدوجود ارجاعات مذهبی2
م الخط و برداشت هاي غیر معمول برهم زدن رسگنجاندن دیدگاه هاي طنز آمیز 3
) ترمیم نارسایی هاي کالمی2-3
آید هر چند نقش : کالم در روند انتقال معناي متن امري مهم به شمار میهاي کالمی) نگاهی به نارسایی2-3-1

ي آن را به ما هاشود.اندکی دقت در کالم اهل زبان اشکاالت و ناراستیاساسی آن در بسیاري از اوقات نادیده گرفته می
شوند و یا تر مینمایاند که یکی از آنها تلفظ نا به جاي برخی لغات و ترکیبات است که در اثناي سخن یا کوتاهمی

هاي کالمی است که به هاي ناپسند از دیگر نارساییگیرند.جمله بنديیابند و تحوالت دیگري به خود میگسترش می
دهنده از جمله گردد، تکرارهاي نامطلوب و آزارخت و آگاهی کافی آنان بر میتوجهی صاحبان سخن و یا نبود شنابی

مواردي است که در میان کالم افراد به کرات مشاهده می شود که اغلب فرآیند انتقال سخن را با دشواري روبرو می 
سازد.

اي است. البته هدف الت لهجهگیرد مداخدهنده به خود میاز دیگر نارسایی هاي کالمی که گاه شکلی آزار
هاي اصلی می افزاید و ها بر توسعه و غناي     زبانهاي شیرین و زیبا  نیست که حضور آنگیري بر ماهیت لهجهخرده
گذارتر و بدون اشکال کالم ي بهتر و تأثیرکشاند بلکه سخن از ارائهي بشري را به سمت همدلی بیشتري میجامعه

ي گوناگون بر فرآیند روش و کیفیت استفاده از زبان معیار و تحت تکلم، اثر منفی هالهجهاست و هدف آن است که
آید. هرجه اثرات منفی لهجه در استفاده از کالم معیار و هاي کالمی به شمار مینگذارد که در این صورت از نارسایی

هاي حاصله همان نسبت مرز موفقیتمورد تکلم کاهش یابد و در ساختارهاي زبان مورد تکلم دقت کافی شود به
تر می گردد.گسترده

ي زبان به شناخت نسبی زبان نیاز تسلط بر شاکلههاي کالمی:) متن خوانی مسیري براي جبران نارسایی3-2- 2
هاي زبان مورد تکلم شناخت داشته باشد تا حد زیادي قدرت دارد. اگر فرد به ریزساختارها، کالن ساختارها و واژه

هاي ي بر طرف شدن لغزشهاي کالمی اشاره شده در قسمت قبل را با خود دارد. بنابراین الزمهرف کردن نارساییبرط
زبان آنچنان در «ي مطالب نیازي ضروري است زبانی مسلح شدن به ساختارهاي مناسب آن است که در مسیر ارائه

هاي مختلف تمندي در توصیف واقعیت براي گروهکانون تعامالت اجتماعی قرار دارد و می تواند چنان تأثیر قدر
داشته باشد که شاید تغییر روش در استفاده از زبان امکان تغییر ادراك مراجعان از مردم و حوادث را فراهم 

)78:1374مانرو،»(کند.
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-فته میاي مناسب به کار گرگیرند به گونههاي قوي که از نویسندگان صاحب نام منشأ میواژگان در متن
شود و جمالت از حیث کوتاهی و بلندي به درستی شوند، از ساختارهاي سالم و معیار زبان در این آثار بهره گرفته می

گیري از زبان توفیقات بیشتري کند تا در روند بهرهي این آثار به اهل زبان کمک شایانی میشوند. مطالعهاستعمال می
ي لغوي فرد گونه آثار تولید ترکیبات جدید است که ضمن گسترش حوزهداشته باشد. از جمله ویژگی هاي این 

هاي بیشماري براي او می آفریند. توانمندي
ها ژهسازي صحیح وا) همنشین2-4

هایی در کنار هم قرار می گیرند که نه تنها زیبایی و جذابیتی ایجاد نمی کنند بلکه به لحاظ افتد واژهبسیار اتفاق می
هاي بزرگ هر زبان است، در سازند. ویژگی همنشینی در واژه ها از جمله ظرفیتنري یکدیگر را خنثی میمعنایی و ه

» همنشین سازي«زبان فارسی و در آثار شاعران و نویسندگان بزرگ توفیقات بسیاري براي آنان خلق کرد. منظور از 
اي که کارکردهاي هنرمندانه و اثربخش به خود ونهها در ساختار متن است به گهاي در کنار هم قرار گرفتن واژهشیوه

شود.بگیرد که به سه نوع از این کارکرد ها اشاره می
ازکارکردهاي مهم در بحث هم نشین سازي واژه ها شکل گیري معانی تازه و به تبع آن سازي:الف) کارکرد معنی

دهد. را در قالب واژه ها به مخاطب انتقال میتأثیرات بیشتر بر مخاطب است. از طرفی گوینده به آسانی اهداف خود
هاي مهم زندگی اشاره دارد.هاي حساس و موفقیتمفهوم بیت زیر بر تکرار پذیر  نبودن  برخی موقعیت

)300:1382ي موي سیاه چون طی شد            بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود  (حافظ،سوادنامه
به قرار گرفت. این واژه با    نویس است)از حیث سیاهی براي موي سیاه مشبه(که به معنی پیش» سواد«واژه ي 

واژه ي بیاض (پاك نویس از این حیث که خط خوردگی ندارد) هم مراعات نظیر دارد و هم به خاطر اینکه استعاره از 
، »گزینش«ه بر معنیاست که عالو» انتخاب«ي تضاد ایجاد کرد.اما نکته فعال بیت، واژه ي موي سفید است آرایه

پیوند آن را با اصل مضمون مورد نظر نیز برقرار می » از ریشه کندن موي سفید«شناخت معنی اصلی این کلمه یعنی«
)113:1384پورنامداریان، »(کند.

سازي مناسب واژه ها در ایجاد فرصت توان رسید که همنشینبر اساس آنچه که در باال آمد به این نتیجه می
هاي جدید معنایی تأثیر به سزایی دارد.

نشین سازي نصیب فرد می شود قدرت از دیگر توفیقاتی که با خوانش متن و از طریق همب) ایجاد انسجام:
هاي خوب بخصوص از رهگذر قرار گرفتن واژگان در کنار هم استحکامی را که حاصل نظم ایجاد انسجام است. متن

هاي رخ، بیدق، نشین شدن واژه. انسجام و استحکام بیت زیر بیش از هر چیز با همآورندواژگانی است به دست می
شطرنج و شاه حاصل شد و از این جهت که همگی از اصطالحات بازي شطرنج هستند انرژي تازه اي به خود 

گرفتند.( بیدق ضعیف ترین مهره و شاه قوي ترین آنها)
)99:1382ي شطرنج رندان را مجال شاه نیست(حافظ،عرصهتا چه بازي رخ نماید بیدقی خواهیم راند  

بخشی قابل توجهی با خود دارد و خواندن آثاري با این ویژگی بر ها اثرسازي مناسب واژهنشینهمج) اثر بخشی:
ري افزاید. بیت زیر تصویر عشقی است که قانون ناپذیر و مرزناشناس است. اما آنچه بر تأثیرگذامهارت هاي فرد می

است که از اصطالحات علم دستور است.» نهاد«و »گزاره«، »دستور زبان«ژه هايسازي وانشینبیت اضافه کرد هم
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) 35:1387آنکه دستور زبان عشق را           بی گزاره در نهاد ما نهاد         (امین پور، 
کردن واژگان مناسبی که به هاي قوي و با تجربهش متنتوان از رهگذر خوانبا توجه به مطالب باال می

هاي هنري و اثرگذاري کالم خود افزود. صورت تأثیرگذار در کنار هم قرار گرفتند بر قوت
) انتقال دقیق و صحیح مفاهیم به مخاطب2-5
جویند محتوا و و یذهن و محتوا با وجود دارا بودن ارتباط تنگاتنگ همدیگر را م) محتوا، ذهن و ارتباط:2-5-1

گردند. هاي مختلف ارائه میگیرند و در مواقع ضروري و متناسب با موقعیتمفاهیم گوناگون در ذهن انسان جاي می
ي موضوعات متعدد  محتوا و مواد خام و آماده در اختیار داشته باشد کار تحلیل و قضاوت مسائل انسان هرچه درباره

هاي الزم به مفاهیم و محتوا نیاز دهد. ذهن انسان نیز براي فعال شدن و آمادگییتر انجام مپیرامون خود را آسان
شوند به درون کلمات هاي باز آن خارج میایده ها همچون هوایی که به درون اتاقی وارد شده و از در و پنجره«دارد

ه امري حیاتی و کارساز است مطرح ک» ارتباط«) در این میان بحث 106:1384(بولتون،» شوند.ها خارج میرفته و از آن
گردند و ذهن     هاي ارتباطی، مفاهیم و مطالب کافی به خوبی ارائه نمیمی شود، در صورت ضعیف بودن شیوه

اند و هرچه قوي تر دهد. این سه مورد در اختیار هم و کمک کار یکدیگرهاي خود را به خوبی نمایش نمیظرفیت
ا تکمیل می کنند.عمل نمایند کارکرد  یکدیگر ر

انتقال مفاهیم و ذهنیات موضوعی است که از یک طرف به فرد ) خوانش متن و بهبود انتقال مفاهیم:5-2- 2
گردد. فردي که قصد انتقال مطالب را دارد عالوه بر داشتن اطالعات میانتقال دهنده و از طرفی دیگر به مخاطب بر

هاي نو و بلندي با خود دارند آموزان و دانشجویان    اندیشهسیاري از دانشمفید باید از شگردهاي انتقال مطلع باشد. ب
ي وسیعی از لغات، اصطالحات و اند.انتقال مطالب به دایرههایی مواجهها با دشوارياما در انتقال صحیح و دقیق آن

اي ازم مبحث انتقال است. آمیزههاي زبانی از دیگر لوامکانات زبانی مناسب نیازمند است. قدرت به کارگیري توانمندي
براي توضیح مفاهیمی « انجامد.ي علمی به انتقال دقیق و صحیح مفاهیم به مخاطب میهاها و آموختهاز این توانمندي

هایی را بسازید که قدرت انتقال را به کودکان داشته باشد. مثال توانید تمثیلهمچون مفهوم خدا معنی زندگی و ... می
)80:1387یاب،»(خوبی را به روشنایی و بدي را به تاریکی تشبیه کنید.توانید می

سازي واژه ها، اطالعات و شگردهاي متعدد و با شناخت دقیق مخاطب، بدین ترتیب با خوانش متون و ذخیره
آموزیم.ي انتقال مطالب به مخاطب و ارتباط مؤثر با دیگران میاي در زمینههاي ارزندهمهارت
هاي شخصیتیقویت مهارت) ت2-6
- از جمله زوایاي ذاتی انسان که ابعاد درونی و بیرونی او را در بر می) شخصیت و زوایاي وجودي آن:6-1- 2

« کند.ي انسان نقش بازي                  میي همه جانبهگیرد مبحث شخصیت است که تا حد بسیار زیاد در توسعه
هاي ی مختلفی دارد اما در روانشناسی شخصیت به مجموعه      ویژگیشخصیت در زبان عامه و در عرف، معان

) با این وجود 8:1380(کریمی،» شود.کند اطالق میجسمی، روانی و رفتاري که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می
دن با اطرافیان، مباحث مهمی از قبیل اعتماد به نفس، قدرت اظهار وجود، توانمندي ارتباط با دیگران، مهارت دوست ش

گردد.ي شخصیتی انسان بر میهاي دیگر به دایرهمهارت هاي سخن گفتن با افراد جامعه و بسیاري از مهارت
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هاي اجزاي جامعه ماندگیي امروز به حدي است که توسعه و عقباهمیت بحث شخصیت در دنیاي پیشرفته
له مرتبط می شود و جوامعی که ترکیب جمعیتی آنان شخصیتی اي با این مقواعم از انسانی و غیر انسانی به گونه

هاي پرداخته و پرورش یافته داشته باشند در حصول به اهداف خود موفقیت بهتري دارند. این گونه جوامع تالش
گیرند و یقینا پایه هایی همه جانبه براي افراد خود به کار میي خود را براي داشتن روحی سالم و شخصیتگسترده

هاي ترقی، پیشرفت، سالمت و حس عزت نفس در این جوامع را باید در شخصیت افراد آن جستجو کرد.
با توجه به مطالب ارائه شده، این قسمت تالش دارد خوردن زوایاي شخصیتی:خوانی و صیقل) متن6-2- 2

شخصیت باشد. بسیاري از ي تواند فرصتی مقتضی براي پرداخته شدن زوایاي رشد نیافتهخوانی میروشن کند متن
ي خود در فضاي ها به نوبهگردد و تقویت آناي به شخصیت انسان برمیخوانی به گونهمسائل مثبت مرتبط با متن

گذار خواهد بود. تلفظ صحیح واژه ها، تند یا کند بودن در خوانش، قدرت اظهار وجود در میان جمع، شخصیت تأثیر
از قبیل خواندن و گوش سپردن به سخن دیگران که مستقیم یا غیر مستقیم به هایی قدرت به کارگیري توانمندي

هاي گردد در خوانش متن خود را   می نمایاند. بدین وسیله در متن خوانی ابزارهاي تقویت مهارتشخصیت فرد برمی
شخصیتی مهیاتر است.

-تبعات منفی شخصیتی دارد که در متنبینایی از جمله مسائلی است که ضعف آن در دانش آموز و دانشجو 

دانش آموزانی که در حرکات سریع چشم مشکل دارند براي خواندن، مدت «توان آن را بهبود بخشید،خوانی می
خواهند چیزي را با چشمانشان تعقیب کنند سر و گردنشان آموزان وقتی میکنند. این دسته از دانشبیشتري صرف می

-این در متن خوانی عالوه بر باال بردن سطح اطالعات ، شخصیت و مهارتبر) بنا85:1387(تبریزي،» چرخانند.را می

ي هاي سعهتواند در روند رشد قرار گیرد. مهارتگیرد و با اندکی دقت    میهاي آنان نیز در معرض آزمایش قرار می
هاي گوناگون در ، مرور مهارتهاي نگارشی و الحان موجود در خوانشصدر و تقویت صبر و حوصله، بهبود مهارت

اي به اند که به گونههاي خوانش متنخوانش انواع شعر و نثر و قرار گرفتن در گفتمان تعاملی دوطرفه از دیگر سویه
شخصیت انسان برمی گردد. 

نتیجه گیري
- خوانش متون فارسی از جمله مسایل مرتبط با روساخت زبان فارسی است که اهل زبان خصوصا دانش

ي خوانش متن العادههایی روبرو هستند. با توجه به اهمیت فوقموزان و دانشجویان در اجراي مناسب آن با دشواريآ
آموزان و در زبان فارسی و لزوم تدوین الگویی مناسب و قابل کاربرد در میان اقشار تحصیل کرده به خصوص دانش

خوانش مناسب خصوصیاتی در نظر گرفت. برجستگی صدا توان براي دانشجویان و لزوم آموزش مبحث مورد نظر، می
ي مدون، مخاطب محور بودن و توجه به معانی متن از جمله و آوا، تنوع مداري و جریان داشتن در یک برنامه

هایی با خود به خوانی با چنین رویکردي می تواند نتایج مفید و گشایشخوانی مورد نظر است. متنخصوصیات متن
هاي کالمی، همنشینی صحیح مجسم شدن صحیح واژه ها، شکل گرفتن مناسب بافت متن، ترمیم نارساییارمغان آورد.

ها، انتقال صحیح مفاهیم به مخاطب و تقویت برخی مهارت هاي شخصیتی از جمله نتایج مثبت آن است.واژه
ها کند که خوانش اصولی آنمیي فارسی زبانان معرفیهاي ارزندهبحث حاضر متون ادبیات فارسی را سرمایه

معبري مناسب جهت نیل به اهداف صاحب اثر است.
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جلوه هاي طنز در ادبیات کودك با تکیه بر اشعار اسداهللا شعبانی 
1سیده اسماء نجات

س ارشد زبان وادبیات فارسیکارشنا
چکیده

طنزبه عنوان یک نوع ادبی، با شیوه اي رمزآمیزهمراه است.زیرا دربرخورد با طنز نیزبا دو معنی روبرو 
معناي ظاهري کالم ودیگري معناي تلویحی.امروزه طنزیکی ازکاراترین شیوه هاي بیان رمزي هستیم ،یکـی 

وتعامل اوباجامعه وخویشتن است وشاعران ونویسندگان بسیاري درنمایش کاستیها وواقعیت زندگی انسان
براي بیان مقاصد خودازآن استفاده کرده اند.اسداهللا شعبانی شاعرکودك و نوجوان ازجمله شاعرانی است که 
به این نوع ادبی توجه کرده است .با توجه به اهمیت طنز درادبیات وبه ویژه نقش و جایگاه ظریف آن 

و نوجوان، این پژوهش برآن است تا شیوه هاي طنز در اشعار شعبانی را بررسی وتحلیل درادبیات کودك
نماید.یافته هاي پژوهش نشان می دهد که شاعردرآثاري مانندبی خیالی میرزا،عصا واسب چوبی، خرمن 

مزرعه قشنگ من، حیووناي زرنگ من که ازتکنیک هاوشیوه هاییهیچ هیچ هیچ هیچانه،شعرخردساالن،
مهمل نویسی و طنزکاریکاتورسازي،طنزغافلگیري،بیانی،-بازي هاي زبانیطنزدرگفتار،زقبیل طنزموقعیت،ا

ها مهمل نویسی وبی معنی نویسی، ها استفاده کرده است. از میان این تکنیکبی معنی نویسی و دیگر تکنیک
بیانی، طنزموقعیت، فراوانی بیشتري دارد-بازي هاي زبانی

اسداهللا شعبانی ادبیات کودك ونوجوان، طنز،:هاکلیدواژه
مقدمه

عرصه مناسبی براي بازتاباندن طنزبوده است.درادبیات کالسیک ازدیر بازشعرونثروبه طورکلی ادبیات،
طنزدرمیان آثارنویسندگان دوره هاي مختلف به اشکال گوناگون وجودداشت که درصدراین افراد، فارسی،

ر نیشابوري نیزدرالهی نامه جنبه هایی ازطنز دارد.درشعرحافظ نیز به فوررگه عطاعبیدزاکانی مطرح است،
با ظهورمشروطیت وایجاد فضاي نسبتاًباز مطبوعاتی، طنز به عنوان نوع ادبی بسیار هایی ازطنزوجوددارد.

جدي، توجه بسیاري از نویسندگان وشعرا را به خودجلب کرد، علی اکبردهخدا، سیداشرف الدین 
نسیم شمال)،میزازاده عشقی و زین العابدین مراغه اي از پیشگامان طنز درادبیات فارسی دردوران قزوینی(

انقالب مشروطه بودند.درموردطنز به عنوان نوع ادبی هنوز تعریف جامعی ارایه نشده است ودرمیان محققان 
دراصطالح ادبی، «ت کهادبیات فارسی اختالف نظر وجود دارد.نویسنده فرهنگ واصطالحات طنزبراین باوراس

طنز به نوع خاصی ازآثار منظوم ویامنثورادبی گفته می شود که اشتباهات یا جنبه هاي نامطلوب رفتاربشري، 

1 . Nejat.Nejat@yahoo.com
Asma3714@gmail.com
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فساد هاي اجتماعی وسیاسی یاحتی تفکرات فلسفی به شیوه اي خنده داربه چالش می کشد.طنز گرچه 
گارد، براي نیل به هدفی برتروآگاه کردن انسان به طبیعتش برخنده استواراست اماخنده راتنها وسیله اي می ان

عمق رذالت ها.به همین خاطردرموردآن گفته اند: طنزیعنی گریه کردن قاه قاه، طنزیعنی خنده کردن آه 
).140:1385اصالنی،»(آه

طنزرا می توان انتقادونکته جویی آمیخته به ریشخندتعریف «بهزاديِ اندوهجردي درتعریف طنز می نویسد:
).5:1378بهزادي اندوهجردي،».( د وآن را طرزي خاص ازانواع ادبی برشمردکر

درفرهنگ هاي ادبی انواع طنز را این گونه برشمرده اند:«
طنزشفاهی: گفتن چیزي خالف موضوع اصلی است و غالباً باطعنه وکنایه و هجو اشتباه می شود.

ب معنی ومفهوم بیشتري داردتا براي گوینده یا طنزدراماتیک:دراین طنز گفتار یا کنش داستانی براي مخاط
کنشگر،چراکه مخاطب نسبت به گفتاریا کنش موردنظر، به هردلیل دانش وآگاهی بیشتري ازگوینده دارد. 
مانندزمانی که درحماسه ي اودیسه، دشمنان اولیس براي مردي آرزوي خوشبختی و موفقیت می کنندکه 

د که این مرداولیس است.ماسک برچهره دارداما خواننده می دان
طنزوضعیتی: این نوع طنز هنگامی رخ می دهدکه بین شرایط واقعی وشرایط مطلوب(شرایطی که مناسب 

رسد)یا بین آن چه که مورد انتظار است وآن چه که به واقع رخ می دهد، مغایرت پدید می به نظر می
).231:1385سالجقه ،»(آید.

است، ارزش هنري آن است.چرا که طنزدرباالترین کارکرد خودنوعی آن چه دربحث طنزداراي اهمیت «
جا که به طورغیر مستقیم، مقصود ومنظورحقیقی را می رساند، گونه مجازبه شمارمی بیان هنري است و ازآن

). 230:1385سالجقه،»(رودکه بانقل وانتقال درمحورهمنشینی وجانشینی کالم سروکاردارد
شاراز موضوع ها ودستمایه هایی براي عرصه طنزخصوصاً، براي مخاطب ادبیات کالسیک فارسی، سر«

کودك ونوجوان می تواندباشد.امادشواري این آثاروآموزش نادرست آن هادرسیستیم آموزشی، سبب شده که 
خوانندگان نتوانندارتباط مناسبی بااین نوشته هابرقرارکنند.بازخوانی این نوع ادبیات، هم می تواند براي 

).134:1384صاحبان زند،»(کودك ونوجوان جذاب باشد،هم می تواندبراي مخاطب بزرگسالمخاطب 
ضرورت و اهمیت پژوهش

درادبیات فارسی طنزجایگاهی دیرینه داردامادرگستره ادبیات کودك تاکنون طنز آن گونه که باید بررسی 
ر به آن نگریسته شده است. نشده است و جایگاه روشنی نداشته است وتنها درسال هاي اخیر قدري جدي ت

کودکان براساس خلقت الهی و انرژي فراوانی که خداوند دروجودشان به ودیعه نهاده است،نیازمند شادي «
،نشاط وخنده هستند.شوخ طبعی نقش بسیارمهمی دررشد کودك داردو یکی ازراه هایی است که به وسیله آن 

ناسان و کارشناسان عرصه تعلیم و تربیت برضرورت قدرت خالقیت واستداللش را نشان می دهد.همه روانش
وجود شادمانی و نشاط درزندگی کودکان تأکید دارند.کودکان چهار تا پنج ساله از کلمات بی معنی لذت می 
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برند.با توجه به این که زبان داراي اصول و قواعدي است ومعموالً جمالت هم وزن نیستند،به همین دلیل 
عر به کار برده می شوند، براي آنان خنده داراست.دخترها و پسرها در سن ده تا وقتی به صورت موزون و ش

یازده سالگی مهارت بذله گویی و(گفتن) داستان هاي جالب و خنده دار راکسب می کنند و به خوبی 
قادرهستندلطیفه گویی راازدیگران تقلیدکنند.دراین روندرشد،کودکان رقابت واحساس مسولیت رانیز یادمی 

).28:1377ذاکرشهرك،».(رندگی
پیشینه ي پژوهش 

در طول سال هاي اخیرطنزوطنز نویسی درادبیات داستانی کودك و نوجوان موردتوجه ویژه اي واقع شده 
است وتعدادي از نویسندگان کودك ونوجوان کشورما دراین حوزه به فعالیت پرداخته اند که ازجمله می توان 

لطیفه هاي شیرین عبید «شفیعی در چند نوشته اش ازجمله عی اشاره کرد،به نویسنده جوان، شهرام شفی
سري به ادبیات کالسیک زده »ماجراهاي سلطان وآقا موچول«و»لطیفه هاي شیرین ایرج میرزا«،»زاکانی

دو کتاب دراینشفیعیاست.وي منتخبی از نوشته هاي ایرج میرزاوعبید را ساده کرده وتوضیح داده است.
جزومحدود نوشته هاي ثر کالسیک رفته است؛دواثري که می توان آن ها رادرکنار یکی دواثر دیگر،سراغ دو ا

البته درکتاب ماجراهاي سلطان وآقا موچول استفاده شفیعی ازادبیات طنزکالسیک زبان فارسی دانست.
به آن روایتی کالسیک به گونه دیگري بوده است.نویسنده با استفاده ازیک ماجراي تاریخی و سبک مربوط

خلق کرده که می تواند هیچ گونه سندیتی نداشته باشد.ماجراي سلطان و آقا موچول تنها براساس یک 
شخصیت تاریخی شکل گرفته و به هیچ وجه ادعاي واقعی بودن ندارد.کتاب ازروایت یک ماجراي تاریخی 

کار می کند. شفیعی دراین کتاب، فراترمی رودوبه زبان طنز،تبارشناسی یک آدم تاریخی رابراي مخاطبش آش
ماجراهاي ناصرالدین شاه رادرهشت قصه کوتاه پی گرفته است.درتمام این قصه ها شخصیتی کاریکاتورگونه 
ازاین آدم تاریخی ارایه شده است.از دیگرطنزپردازان معاصردرحوزه کودك ونوجوان مهدي میرکیایی نویسنده 

سلطان «و»دزدي که خانه اش بوي یاس می داد«،»پادشاه کوتوله وچهل دردسربزرگ«کتاب هاي
است.ازمیان آثارمیرکیانی، کتاب پادشاه کوتوله و چهل دردسربزرگ، داراي طنزي ظریف »آشغالگردها

وهوشیارانه اي است که دراغلب موقعیت هاي داستانی وجوددارددراین اثر برخالف نمونه هاي طنزي که 
نز آن طنزي ظریف،مؤدبانه و عمیق است.دراین جا براي جلوگیري براي مخاطبان نوجوان نوشته شده است ،ط

از اطاله کالم از پرداختن به ویژگی هاي سایر آثار این طنز پرداز خودداري می شود.هوشنگ مرادي کرمانی از 
قصه « دیگرطنزپردازان درعرصه داستان نویسی درحوزه کودك و نوجوان می باشد که می توان به کتاب هاي

اشاره کردکه هر کدام »لبخند انار«و »تنور«، »مهمان مامان«،»مرباي شیرین«، »داستان آن خمره«، »هاي مجید
درجاي خود قابل بررسی وتأمل اند.

وضعیت شعرطنزدرادبیات کودك متأثرازفضاي کلی وعمومی حاکم برادبیات طنز کودکان و نوجوانان 
ه می توان نتیجه گرفت که آمار چاپ کتاب هاي است.با نگاهی به فهرست کتاب هاي منتشرشده دراین عرص
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متأسفانه این نوع ادبی ارزشمنددرشعر «داستان طنزنسبت به شعر بیش تربوده وشعرازاین نظردراقلیت است.
کودك و نوجوان ایران جایگاه چندانی نداردواگرردپایی ازآن پیداشود مالیم ترین نوع خوداست که باویژگی 

).طنزي که دربرخی ازشعرهاي کودکان دیده می 232:1385(سالجقه،.»دي داردطنزواقعی فاصله ي زیاهاي
شود، بیش تربه مطایبه، فکاهه، سرگرمی وشیطنت شبیه است تا طنزتلخ وگزنده. علی اصغرسیدآبادي درحال 

براي کودکان منتشر کرده که » چه کسی کالغ را اختراع کرد«،»بادکنک به شرط چاقو«حاضر دو مجموعه شعر 
غلب شعر هاي این دو کتاب رگه هایی از طنز کودکانه مشاهده  می شود.درا

سواالت پژوهش 
سبک وویژگی هاي طنز آثار اسداهللا شعبانی چیست؟ -1
درهریک از آثار سروده شده ي شاعر در قالب طنز،کدام تکنیک ها ي طنز کاربرد بیشتري دارد؟-2

ونوجواناناسداهللا شعبانی وبررسی اشعارطنزوي براي کودکان
عنوان کتاب 400اسداهللا شعبانی یکی ازشاعران پرکارحوزه ي کودك و نوجوان می باشدکه ازوي تاکنون 

شاعران کودك ونوجوان،گرایش وعالقه ي ویژه اي به به چاپ رسیده است به نظرمی رسدشعبانی، درمیان
ه ي شعرهاي شعبانی که رنگ وبو عالوه برشعرهاي پراکنده درمجموعخلق آثارطنزآمیز براي کودکان دارد.

کتاب شعرهاي بی خیال میرزا را براي کودکان منتشر کرد. 1381وحال و هواي طنزدارند، شعبانی درسال 
شایددرحال حاضرتنها کتاب شعر مستقل طنزبراي کودکان همین کتاب باشد.اوکه مشغول تهیه وانتشار جلد 

شعرکودك، بدون عنصرطنز « کتاب می نویسددوم شعرهاي بی خیال میرزا است در مقدمه ي این 
وشادمانگی، شعري عبوس وناگیرا وبعضاً آموزگارانه است و به همین سبب با دنیاي مخاطبان خودبه دشواري 
می تواند پیوند برقرارکند.این ناهمواري ناشی از آن است که ماهنوز نتوانسته ایم دنیاي کودکان راچنان که 

).کتاب شعرهاي بی 5:1381شعبانی،».( پسند وپذیرش آن هارادرك کنیمهست به رسمیت بشناسیم وسطح
خیال میرزا مجموعه اي از ابیات نه چندان مرتبط با هم که درقالب مثنوي، با وزنی کوتاه وشاد سروده شده 
است.در هربیت نکته یا لطیفه اي همراه بابازي  هاي لفظی و معنایی نهفته است که کودکان بسته به تجربه 

اي اندك شان می توانند آن رادرك کنند. ابیاتی از این مجموعه را درذیل می خوانیم :ه
میرزاي بی خیالم

بچه ها خوش به حالم
با کسی کار ندارم 
به گاو خود سوارم 
مثل مدادنوك دارم 

دارم»جوك«یه عالمه 
جوك ها رو می نویسم 
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چون شکالت می لیسم 
کی ام چیم؟نی نی ام

)19:1381عاشق شیرینی ام ...                (شعبانی،
با توجه به نقش و جایگاه طنز در ادبیات کودك و نوجوان، دراین مقاله برآنیم،تا ضمن بررسی رایج ترین 

ي طنز آفرین و مورد استفاده تکنیک هاي طنزکودك و نوجوان، به بررسی انواع تکنیک وشگردها
دراشعارشعبانی با ذکر نمونه می پردازیم:

مهمل نویسی وبی معنی نویسی
یکی ازشگردهاي طنزپردازي که درشعرکودك و نوجوان کاربرد فرا وانی دارد، مهمل نویسی و بی معنی «

ازانواع متون مطایبه آمیز نویسی است.بی معنی سرایی یا کلی تر بگوییم، بی معنی نویسی که برخی آن را یکی
دانسته اند، ازمهمترین شیوه ها وشگردهاي طنزآفرینی درکالم است. این شیوه درشعرطنزکودك، بیشتردرحوزه 

بی معنا نویسی به طور عمده محدود ).«90:1390موسویان،»(به کاررفته است»متل«یا»هیچانه«ي گونه ي شعري
می دراین نوع متن نقش عمده اي به عهده دارندواین کار، هم به شعراست. شاید ازاین رو که بازي هاي کال

درنظم میسرترازنثراست وهم لطف بیشتري دارد.به همین دلیل بی معنی نویسی تقریباًَ مترادف با بی معنی 
سرایی است. درمتن به اصطالح بی معنا، مناسبات میان واژگان به هم می خورد و ازنظر معنایی بین روساخت 

).86:1371اخوت،».(ت جمله هیچ مناسبتی نیست و یا اگر هم هست نابه هنجار استو ژرف ساخ
دراین جا نمونه اي از هیچانه شعبانی را ذکر می کنیم که درآن تأکید شاعر بیش تربرموسیقی و ریتم است:

این ورکوچه باغه  
اون ورکوچه باغه 

بـاغ آقـا کالغـه
که همسایه ش االغه 

آقا کالغه دون می خواد
پنیر و صابون می خواد

صابـون کجاست؟توباغه
تو زنبیل کالغــه 
االغه چـاق چاقـه 
کالسکه شم کالغه !

).73:1388(شعبانی،
بیانی –بازي هاي زبانی 
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بیانی است. این روش بیش تردرلطیفه و فکاهه به –ازشگردهاي پرکاربردطنز،بازي هاي زبانی 
د.بازي با قواعدصرفی و نحوي کالم، بازي با حروف الفبا، بازي با اعداد، بازي با مدرسه ودرس، کارمی رو

ساختن کلمه اي جدید باحذف یا اضافه کردن جزئی به کلمه، ایجادتغییردرواژه ها و تعبیر هاي متداول، درهم 
ی پایه ي ساخت و بیان–ریختن کلمات وتضمین از جمله مظاهر این روش است. در بازي هاي زبانی 

پرداخت طنز براصل چند معنایی کلمات استوار است .مانند:
هالی هالی هالونه 
هالونه توي خونه

خونه که هال نداره 
هالونه بـال نداره 

بالش چیه ؟بالش خوابه واال
پرش چیه؟چند تا حبابه واال

بالش او آبیه 
آبی و عنابیه 

قل می خوره میون آب
بابفوت می کنه چندتا ح
تُنگ نمی خواد 
تور نمی خواد

صداي قور قور نمی خواد
خواب می بینه هالونه 

یه حوض تو خواب اونه 
)144:1387(شعبانی،

عمه «اخت ترکیبات بی معنا اما طنزآمیزنظیر، س»شعرهاي بی خیال میرزا«همچنین درشعرزیرازمجموعه 
وجود داردکه از شگرد بازي هاي زبانی و بیانی استفاده شده است :» کاهو، عمه نبات، عمه کدو و.....

ریش بابام درازه
دهان بنده بازه

بابام نمکدون شده  
شنگول و شیطون شده 

یرم من دیگه خیلی پ
دارم مگس می گیرم 
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یه پیرمرد تنبل 
ریش داره مثل جنگل 

یه مردي بود خیلی شیک 
آوازمی خوندبا جیک جیک 

شادم و شنگولم من
شکارچی پولم من

قورباغه با خط زشت 
نامه به خرچنگ نوشت 

یه مرد سبزي فروش 
تی گرفت با خرگوش کش

سالم به عمه قوطی 
حرف می زنه چو طوطی 

یه بچه  ي بادنجون 
سفید نشد با صابون 

خاله یه بزغاله داشت  
بزغاله هم خاله داشت 

دهعمه نبات اوم
با شکالت اومده 
عمه کدو قل بخور
یه دونه فلفل بخور
عمه کدو قل بِزن 

به موي خود تل بزن 
عمه کلم ساالد شد

شد شیشه سرکه شاد
)16:1381(شعبانی،

طنزموقعیت
دراین «.دراین نوع ازطنز، طنز پرداز با الفاظ سرو کار نداردو اساس و پایه ي آن بر مفاهیم مبتنی است 

بلکه به گونه اي درکنارهم قرارمی گیرند که مفهوم وموقعیتی شگرد، الفاظ به تنهایی طنزسازنیستند، 
».طنزآمیزخلق می شود
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براي ایجاداین موقعیت طنزآمیز، نویسنده یا شاعرازخرده تکنیک هاي دیگري ). «27:1390(زارع بنادکوکی،
ژگون کردن بهره می گیـرد، ازجمله: اغراق ومبالغه درکالم، چیدن موقعیت هاي متضادومتناقض درکنارهم، وا

» شخصیت ها.رفتاروحرکات طنزآمیزبهونیزنسبت دادن اعمال،درکالمموقعیت ها واشیاوالفاظ،هنجارشکنی
پس درحقیقت خود طنزموقعیت جزء تکنیک هاي طنز پردازي نبوده بلکه عواملی که ).91:1391(موسویان،

ارحوادث و ماجراهاي موجود، شمرده شدو نیز اعمال و رفتار شخصیت ها، تصمیم ونقش هاي اشخاص، تکر
موقعیت را طنز آمیز می کند.از فروع طنزهاي موقعیتی، زمانی است که نویسنده قصد طنز پردازي را ندارد، 
ولی سبک و لحن و مضامینی که به کار برده است، مطلب را براي مخاطب طنز آمیز ساخته است.مانند شعر 

ه  رخ داده است وموقعیت طنز ایجادکرده است:و توصیف  اتفاق هاي خنده داري ک» محمود آقا«
مدرسه آي مدرسه 
زنگ چه بود؟هندسه
محمود آقا، شلخته

می رفت به پاي تخته 
طفلکی دست پاچه شد
واي که ندیدي چه شد!
ازجاي خود که پا شد

یک دفعه کله پا شد
کیفش جلوتر افتاد

این ور وآن ور افتاد
دفتر پاره پاره 
کتاب بد قواره 

مداد نوك شکسته 
کیف بدون دسته 
درد وبال کشیده 
با شکم دریده 

پخش و پراکنده شد
کالس پرازخنده شد!

)13:1375(شعبانی ،
ویا مانندشعر ذیل :

رفتم به بیشه
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دیدم یه روباه 
با دم دراز

با پاي کوتاه 
هرچه برایش 
خوراکی بردم 
یه ذره نخورد 

من خودم خوردم 
تا خروسی گفت :

قوقولی قوقو
یه دفعه وا شد

اشتهاي او 
از جایش پرید
مثل برق و باد
خروس ننه
به دامش افتاد!

)18:1387(شعبانی،
دراین قطعه شعرطنزآمیز، موقعیت روباه که با شنیدن صداي خروس اشتهایش باز می شود و ازجا می پرد، 

طنزایجاد کرده است. 
سازيکاریکاتور

ي مورداستفاده قرارمی کاریکاتورسازي که بیشتردر نقاشی وطراحی کاربرددارد، درادبیات نیزبه شکل دیگر
نویسنده «گیرد.این شگردطنزآمیز، درادبیات نوعی تکنیک شخصیت پردازي محسوب می شودکه درآن 

توصیف،برخی ویژگی هاي شخصیتی فرد مورد نظر رابرجسته و مضحک می بااستفاده ازاغراق و تحریف در
طنز به چشم می خورداما کاریکاتور سازي بیش تردرداستان هايشگرد).171:1385(اصالنی،»کند

رابا استفاده از شیوه » سگ«درشعرهاي طنز هم می توان نمونه هایی را براي آن یافت .مانند شعرزیر که شاعر 
کاریکاتور سازي به مخاطب معرفی کرده است:

یه سگ دیدم چاق و تپل 
یه کمی خُل

هرکی که ازراه می رسید
بـراي او داد می کشید
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هاپ هاپ و هاپ هاپ می کرد
مثل یه توپ فوتبال

خودش رو پرتاپ می کرد
که من دشمن گرگ ودزدم می گفت 

یـه استخونِ مزدم 
)17:1383(شعبانی ،

را معرفی کرده » شتر«عربا استفاده ازتکنیک کاریکاتور سازي که شا»یه گوشه دیدم یه شتر«ونیز درشعر
است :

یه گوشه دیدم یه شتر 
تند می دوید مثل موتور
داشت می کشید با فریاد
چی خورده بودخار زیاد

قیافه اش عجیب و دیدنی بود
پشم تنش قشنگ و چیدنی بود

خیلی کج و کوله بود
شکل آقا غوله بود

)11:1383(شعبانی،
غافلگیري

ش تردرساختارلطیفه ها کاربرد دارد. دراین شیوه که یکی ازشگردهاي غافلگیري تکنیکی ست که بی« 
هنجار گریزي درکالم است، سیر کالم به گونه اي است که خواننده با پایان یافتن جمله ناگهان متعجب و 
غافلگیر می شودودرنتیجه این حالت براي او خنده به دنبال دارد. به نظر می رسد شاعردرشعر زیرازعنصر 

ري، براي  ایجادطنزدرکالم، بهره گرفته است. این غافلگیري از طریق استدالل کودکانه ي راوي شعردر غافلگی
).93:1391(موسویان،» پایان بندي آن ایجادشده است

پدر بزرگ پیرم
ادر بزرگ پیرم م

وقتی می رن به کوچه 
دستاشونو می گیرم 
هردوصدام می زنن
همش می گن؛ کجایی
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توخونه وتوکوچه 
عصاي دست مایی

یه روز می خوام بگم که
ن نمی خوام، چوب باشم م

دلم می خواد همیشه 
)14:1387یه بچه خوب باشم               (شعبانی،

ضروري است ینه،درپایان باید گفت، ایجاد لذت براي کودك، با توجه به کارایی واهمیت طنزدراین زم
ازدریچه ذهن کودك به بحث لذت نگریسته وبه نیازهاي اوبه طورمستقل توجه کرد.خلق شعرکودك، براي 

محورعملکردشاعردرحوزه ي کودك است.اگر مخاطب کودك درنظرگرفته نشود، بحث درزمینه کودك،
جتماعی به کودك ازطریق شعرِطنز کودك نیزمنتفی خواهد بود.ازطرفی دیگرالقاء برخی مفاهیم تربیتی وا

شعرطنز، به دلیل آهنگین بودن وریتم داربودن غالباً توجه کودکان را به خود جلب کرده است وگاهی کودکان 
خاطر سپردن شعررا دارند ومی توان با استفاده از این نوع ادبی بسیاري از مفاهیم تربیتی و سعی در به

اجتماعی را به کودك القاء کرد.
نتیجه گیري 

آن چه می توان با بررسی اشعار طنز آمیز اسداهللا شعبانی برآن تأکید کرد این است که به نظر می رسدطنز 
شود.طنزوگونه هاي مختلف درادبیات کودك محسوب میبه عنوان یکی ازانواع موضوعات

آن(هزل،هجو،لطیفه، فکاهی، کاریکلماتورو ...) براي این مخاطب، براساس اهداف خاصی گزینش می
شوند.مالحظات این گزینش، به لحاظ توانایی درك مخاطب، جنبه هاي تأثیرگذاري اثرواهداف تربیتی 

ازجهت به کار گیري است.به این منظورنمونه هایی مانندهزل وهجو، به دلیل اثرات منفی تربیتی واخالقی،
براین مناسب ترین واخالق، جایگاه وکاربردي براي این مخاطب ندارد. بنامضامین وسخنان خالف ادب

نوشته هاي مطایبه آمیز،گونه هاي طنز وفکاهه است که با عناصرشوخ طبعی وخنده آورِموجوددرآن ها، بازي 
هاي زبانی، بیان هنرمندانه ومعتدل، پیام هاي اخالقی وتربیتی، ضمن انبساط خاطر خواننده، اورابه تفکر 

دد اصالح وتهذیب است که اسداهللا شعبانی دراشعار واداشته ودرحدودومرزهاي خودبا بیان انتقادآمیز درص
خود به این مهم توجه داشته است ودرسرودن اشعارطنز آمیزِکودك ضمن درنظرگرفتن اهداف خلق شعربه 

است.یافته هاي پژوهش نشان می دهد نیز، توجه وافرداشتهاصلی ترین رکن آن یعنی ایجاد لذت براي کودك
هیچ هیچ هیچ هیچانه،ی میرزا،عصا واسب چوبی، خرمن شعرخردساالن ،خیالکه شاعردرآثاري مانندبی

طنزموقعیت، طنز درگفتار،بازي هاي مزرعه قشنگ من، حیووناي زرنگ من که ازتکنیک هاوشیوه هایی ازقبیل
طنزکاریکاتورسازي،مهمل نویسی و بی معنی نویسی ودیگر تکنیک ها استفاده طنز غافلگیري،بیانی،-زبانی
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بیانی، طنز موقعیت، -ست.از میان این تکنیک ها مهمل نویسی و بی معنی نویسی، بازي هاي زبانیکرده ا
فراوانی بیشتري دارد. نکته اخر این که شعبانی با به کارگیري عواملی بسیار ساده که حتی خودماهم دردیالوگ 

بزرگ نمایی و دگرگونی یکی شفاهی روزانه مان آن ها را به کار می گیریم، نشان می دهد که می توان با 
ازعناصرشعري به کارکردي که یک شعرطنز دارد، رسید. وي باانتخاب موضوعات ساده و کودکانه و بسط و 
گسترش دقیق وطنزگونه ي آن، عالوه برآن که توانسته است اشعار رااز نظر تکنیکی اثري درخورتوجه کند،

ت.خوانندگان بی شماري را نیز به سمت خود کشانده اس
کتابنامه

)،نشانه شناسی مطایبه،اصفهان ،فردا.1371اخوت،احمد،( -1
)،فرهنگ واژگان واصطالحات طنز، تهران، کاروان.1385اصالنی،محمدرضا،(--2
)،طنز و طنز پردازي در ایران، تهران، صدوق1378بهزادي اندوهجردي، حسین،(-3
،مجله »اره ي احساس شوخ طبعی درکودکاندیدگاه سه محقق درب«)،(مترجم)،1377ذاکر شهرك ،مینا،(-4

14فرزندسالم ،جلد هشتم،شماره 
پایان »بررسی طنز هاي دو کلمه حرف حساب ،کیومرث صابري فومنی«)،1390زارع بنادکوکی، نجمه،(-5

نامه کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان هاي خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی، 
نما: دکتر نعمت اهللا ایران زاده .استاد راه

)،از این باغ شرقی ،تهران، کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان ،چاپ اول.1385سالجقه، پروین،(-6
)، عصا و اسب چوبی، تهران، توکا.1375شعبانی، اسداهللا،(-7
)، شعرهاي بی خیال میرزا، تهران، توکا.13881شعبانی، اسداهللا، (-8
)، مزرعه قشنگ من، حیووناي زرنگ من، تهران، تندباد.1383سداهللا،(شعبانی ،ا-9

)،خرمن شعر خردساالن، تهران، توکا.1387شعبانی،اسداهللا،(-10
)، هیچ هیچ هیچ هیچانه،تهران، افق.1388شعبانی،اسدهللا،(-11
)،نقد ادبی، دستان.1384شایگان فر،حمید رضا،(-12
» طنز و شیوه هاي طنز پردازي در شعر هاي اسداهللا شعبانینگاهی به «)،1391موسویان،انیسه،(-13

.4،پژوهشنامه ادبیات کودك و نوجوان ،تهران،افق.جلدشماره 
)،پادشاه کوتوله و چهل درد بزرگ، تهران، محراب قلم.1380میرکیانی، مهدي،(-14
)، سلطان آشغالگردها، تهران، افق.1380میر کیانی، مهدي،(-15
)، شناخت ادبیات کودکان :گونه ها و کاربرد،(مترجم):راعی، منصوره، تهران، 1382نورتون، دونا، (-16
قلمرو.
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تلمیح یوسف در نگاه دیگرگون صائب
1عفت نجار نوبري

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
چکیده

بازتابی فراوان ،ي ویژهبه عنوان پیامبري خاص با رفتار(ع) » یوسف «شخصیت ،در متون مختلف اسالمی
و ي پر رنگبه دلیل حضور» یوسف«ر فارسی نیز حضرت ونثمم و ونظمادبی خالل آثاراست. در یافته

همواره نقشی نمایان و برجسته داشته ،شاعران و نویسندگان به این موضوعةدر داستان قرآن و اشاراثرگذار 
در ادبیات فارسی را از دو منظر مورد بررسی و توان بازتاب حضور حضرت یوسف کلی، میراست. به طو

اي مذهبی به عهده برگرفته از نقشی است که شخصیت یوسف به عنوان اسطوره،مطالعه قرار داد: یک وجه
هایی است که در اشعار خوانیبا ابعاد مختلف اجتماعی موافق است و وجه دیگر مربوط به مخالفکه دارد

- فی میمعرّ،شخصیت یوسف برخالف انتظار جمعیاین نگاه نو،در و هه شدرائاشاعران نسبت به این پیامبر 

شود.
در دیوان صائب بررسی شده است. (ع)در این مقاله میزان و چگونگی حضور شخصیت حضرت یوسف

می شود.خوانی هاي مرتبط با این شخصیت بزرگ دینی نیز ارائه به عالوه مخالف
خوانی، حضرت یوسف.ب تبریزي، مخالفادبیات منظوم، صائها:کلیدواژه

مقدمه
شامل کتاب ،یید حضور یوسف(ع) منابع دینی است. این منابعأدر میان آثار مکتوب، نخستین منبع در ت

در متون ادبی از عناصر و .هاي این حضور، ادبیات استشود. از دیگر عرصهس، احادیث و اخبار میمقد
، عاشقانه، اخالقی، اسالمی و.. شده است. از سوي هاي مختلف عرفانهبرداشت،ابعاد داستان حضرت یوسف

ادبی همچون هايیشاعران در خلق زیبایهنرنمایی هايمایهدستابعاد حضور یوسف(ع) جزو ،دیگر
متون ادب گستردههپهندر را توان حضور یوسف(ع) گردیده است. به طور کلی، میو ... استعارات ،تشبیهات

ریشه در تفاسیر و متون ،که این بخش-: آنچه موافق با داستان دینی است تقسیم نمودبخشفارسی به دو 
و آنچه مخالف با تعاریف شرعی و عرف است. -عرفانی دارد

طلبد و در این مجالی گسترده می،در متون فارسی» یوسف«از آنجا که بررسی زوایاي مختلف حضور 
، این عمل به در اشعار صائب تبریزي بررسی کنیمرا ورش حضگونگی تحقیق برآنیم تا نقش این پیامبر و چ

منظور از تلمیح آن است که شاعر در خالل شعر «شود. نوعی بررسی تلمیح به یوسف پیامبر نیز محسوب می

Taravat1347@yahoo.com. نویسنده مسؤول؛ پست الکترونیکی: 1
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1366(شفیعی کدکنی، » اي آن را بیاوردخویش، به داستان، شعر یا مثلی اشارت کند و به گونۀ رمز و نشانه
:243.(

،علی فرزند میرزا عبدالرحیم بازرگان تبریزي متخلص به صائب و معروف به میرزا صائبمیرزا محمد
به دیوان نگاه نخستبین است.سبک و روشنصائب شاعري صاحب.شاعر قرن یازدهم در تبریز به دنیا آمد

ر دو اصل استوار است. نظران به طور کلی بر این باورند که ادبیات بصاحب«این مطلب است که مؤیداو
اصالت موضوع، یعنی تازه بودن مطلب و یا داشتن نگرشی نو و اصل دوم، تناسب قالب با محتوا ،اصل اول

که صائب به هر دو اصل )14: 1389(جاللی، .»که همان هارمونی محتوا با سبک نگارش و موضوع است
توجهی ویژه داشته است.

که از پذیرند که صائب همچنانمی؛اندکردهرا بدقت مطالعه و بررسیآنان که دیوان اشعار صائب تبریزي«
تاز میدان است،در ادب پهناور زبان فارسی یکههاي بکر و تازه،و ایجاد مضموناندیشینظر معنی در باریک

متر گو کسرایان فارسیاست که نظیرش در میان سخناز حیث لفظ و اصطالح و تعبیر نیز مبتکر قدرتمندي
)547: 1356(بهروز، . »شودپیدا می

خوانی یا آشنایی شود. منظور از مخالفهاي بیشماري دیده میخوانیدر میان اشعار صائب، مخالف
پردازي ادبی یا سنت ادبی است. این نظریه نخستین بار زدایی، شکستن حصار هنجارهاي پیشین در تلمیح
-رح شد. او معتقد بود که کارکرد اصلی ادبیات، آشناییتوسط صورتگراي معروف ویکتور شکلوفسکی مط

ها در پاسخ به این پرسش که وظیفۀ ادبیات چیست؟ نظریۀ فرمالیست«گوید: زدایی است. این نویسنده می
-ها زبان شعر را به صورت زبانی خاصی تجزیه و تحلیل میرا مطرح کردند. اصوالً فرمالیست» زداییآشنایی«

: 1372مقدم، (علوي» هاي اصلی آن است.زدایی زبان عادي و معمول و روزمره از ویژگیکردند که آشنایی
107 (

شکنی و ضدیت با قوانین هنري از عادت«نویسندة کتاب ساختار و تأویل متن نیز در این باره می گوید: 
شکنی نظم«یاکوبسن ها گوهر اصلی و پایدار هنر است. درك اثر هنري، نیز جز به یاري آنچهنظر فرمالیست

: 1370(احمدي،  » شکنی متن.خوانده است، امکان ندارد. مفهومی که گامی است به سوي روش شالوده» نظم
)49و 48

خوانیم بدون آنکه به ساختار گاهی یادداشتی از دوستی را می«گوید: تري ایگلتون نیز با تمثیلی مناسب می
داستان، قطع و دوباره آغاز شود و یا مرتباً از یک سطح روایتی به روایتی آن توجهی داشته باشیم، اما اگر

سطحی دیگر تغییر یابد و نقطۀ اوج آن به تأخیر افتد تا ما را در حالت تعلیق باقی گذارد، همراه با جلب 
(ایگلتون، » آوریم.توجه بیشتر ما نسبت به داستان، آگاهی جدیدي از چگونگی ساخته شدن آن به دست می

1368  :8(
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بنابراین هرچه ذهن دیرتر به مفهوم، دست یابد و براي رسیدن به آن تالش بکند به آگاهی بیشتر و «
برد زیرا تازه آن را کشف کرده است و تاکنون نسبت به رسد و از یافتۀ جدید خود لذت میجدیدتري   می

کند و فهم که: هنر، مشکل میگویدآن ناآشنا بوده است. ویلیام امپسون صاحب کتاب هفت نوع ابهام می
) 159: 1388(شمیسا، » همین دشواري و مکث بر آن است که منشأ التذاذ هنري و تجربۀ زیباشناختی است.

توان به بازشناسی جدیدي دست یافت و صائب این کار را زدایی) است که میخوانی (آشناییپس با مخالف
کرده است.

ي است که بخواهد رنگ تکرار و عادت را از اثر ادبی و پس مخالف خوانی هر تالش و کوشش هنر
خواننده آن بزداید و فرایند ادراك حسی را افزایش دهد. در میان آثار گذشتگان از این هنر سخنی نرفته است. 

» تحسین ما الیستقبح«اند: نام برده و آن را دو قسم دانسته» تغایر«در کتب بالغت قدیم، تنها از صنعتی به نام 
گنجد.خوانی در این مقال می) که مخالف1377:154(گرکانی، » تقبیح ما الیستحسن«و 

اهللا صفا با این وجود، گروهی با نوع عملکرد صائب در چگونگی خلق مضامین، مخالف هستند. دکتر ذبیح
ه دوازدهم از زمانی که نوبت سخن به بنیانگذاران شیوه جدید در نیمه دوم سد«گوید: در بیان این مساله می

کاران یا ناتوانانِ عهد صفوي را نشانۀ مالمت کنند، به تواناترین آنها یعنی صائب رسید، به جاي آنکه مبالغه
گیري بود، بهانه تخطئه هاي او را که قابل عیبتاختند و همه تقصیرها را بر عهده او نهادند و بعضی از بیت

» است و با آنکه بسیار گفته، کمتر سخن قابل ایراد داردوي ساختند. حال آنکه به واقع صائب در غزل توان
)1279: 1373(صفا، 

پیش از پرداختن به جزئیات این بحث به مطمح نظر شعراي پیش از صائب تبریزي در این باره نگاهی 
افکنیم.می

در نگاه شاعران پیش از صائب (ع) یوسف 
نظر شاعران بوده و از زوایاي بارها مد،ص یاد شدهالقصداستان یوسف که از آن در قران به احسن

:انوري به پیراهن شفابخش یوسف اشاره کردهمختلف مورد استفاده آنان قرارگرفته است. براي نمونه 
با چشم پدر، پیرهن یوسف چاهی با کار من آن کرد قبول تو کزین پیش

)491، ص (انوري
ون پیرهن یوسف و چشم پدر آمدچدر شأن نیاز آیت احسان و ایادیت

)141، ص (انوري
خاقانی نیز با اشاره به حسادت و ریاکاري برادران چنین گفته:

از نفاق برادران برخاستاي برادر، بالي یوسف نیز 
)62، ص (خاقانی

اندکحل یعقوب ز بوي پسر آمیختهراي پیرش مدد از بخت جوان یافت بلی
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)118،ص (خاقانی
دهد:ي در راستاي تکمیل ابعاد مختلف داستان چنین ادامه میسعد

که چشم داشت که یوسف، عزیز مصر 
شود

اسیر بند بالي برادران در چاه
)745کلیات، ص (

صبا به شهر درآورد بوي پیرهنشعزیز مصر، چمن شد جمال یوسف، گل
)531کلیات، ص (

سراید:اق یوسف میو حافظ از بد حالی و بیقراري یعقوب در فر
کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانییوسف عزیزم رفت اي برادران رحمی

)645، ص (حافظ
حسادت برادران و به چاه افتادن یوسف، فروخته شدن در بازار طرح داستان یوسف، آنجا که به در

آن منفعل است و ،شخصیت یوسفشود؛ اشاره میمصریان، عشق زلیخا به یوسف و به زندان افتادن او 
فاعل است که با متون ،شخصیت یوسفسخن رفته، عزیز مصر شدن و شفابخشی پیرهن او هنگام که از

تطابق دارد.دینی کامالً
گوارسیو نویسندگان پشاعرانهاي یوسف، مشخصات ظاهري این پیامبر، از نظر در کنار سایر ویژگی

ها که گاه شاعران با اشاره به این مشخصه»حسن و جمال«از جملههاي ظاهري دور نمانده است؛ ویژگی
اي هاز تشبیه، استعاره و یا کنایه، ضمن بیان مشخصهگیري بهرهبا ،گسترده را مورد نظر داشتهمفاهیمی

:نداهمد نظر داشتمعنا و مفهومی کلی را ،ظاهري این پیامبر
ییا یک خانمان درد زلیخادل خورشید بآرایش به مصر چرخ چارم درز حسن یوسف

)501، ص (انوري
حسن یوسف را حسد بردند مشتی 

ناسپاس
قول احمد را خطا خواندند جمعی ناسزا

)18، ص (خاقانی

سخن از کار برفتزبانِ،چون بدیدیمکردیمیوسف نادیده صفت میصورت
)461کلیات سعدي، ص (

ز آید و از کلبۀ احزان به درآییباروحافظ مکن اندیشه که آن یوسف مه
)676، ص (حافظ

شخصیتی مطلوب بوده که آوازة بی بدیل او در » یوسف «با اینکه در اغلب موارد در ادبیات گذشته،
در شرایطی خاص، شاعر اما گاه ؛جمال، اوج اقتدار و عزّتش در عزیزي مصر، زبانزد همه شاعران است



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7866

سعدي در بیت زیر با نگاهی تازه به یوسف، او را با همه مالحتش در داند.برتر مییوسفدیگران را بر 
یوسف با تمام مالحت و نمکین بودنش به عنوان بنده :گویدداند و میمیمنقادمطیع و ،مقابل محبوب خود

واي یا به نشانۀ بندگی، آمادة فرمانبرداري تست و در مقابل تو سر تسلیم فرود آورده است. به یقین تو فرمانر
منفعل است. کامالً،سرزمینِ جمال و مالحت هستی نه یوسف. در چنین مواردي شخصیت حضرت یوسف

بودش یقین که ملک مالحت از آنِ توستیوسف به بندگیت کمر بسته برمیان
)432(کلیات، ص 

اش فخراییگوید: گل آن هنگام که در دست توست به یوسف و زیبدر بیتی دیگر با بیان تشبیه تفضیل می
:فروشدمی

- گل به دستت، خوبرویی پیش یوسف مینمایدشمع، پیشت روشنایی نزد آتش می
فروشد 

)487(کلیات ، ص 
ممدوح یا معشوقی که هزاران یوسف، بندة اویند، شایسته است که و در جایی دیگر بر این باور است که 

:سلطنت کشورِ دل مرا طلب کند
آن که هزار یوسفش، بندة جاه و مال شدزّت ملک مصرِ دلزیبد اگر طلب کند ع

)487(کلیات، ص 
گوید: و با بیان تشبیه تفضیل می»کلک و مصر«خاقانی در وصف ممدوح خود با برقراري تناسب میان 

گري کند؛ عزیز مصر(یوسف) که در قحطی، زبانزد وقتی قلمِ بخشش تو به حرکت درآید و شروع به معجزه
رسانی به مردم بود؛ در چشم همه حقیر و بی ارزش خواهد شد.دگی و یاريبخشن

مصر و عزیزش بود بر دل و بر چشم، خوارمصري کلکت چو سحر عرضه کند گاه جود
)185دیوان ، ص (

به عنوان » زلف«و اشاره به » خوان، لقمه و خوردن«و تناسب » خوانِ زلف«با استفاده از اضافۀ تشبیهی او 
مند شود گوید: وقتی یوسف با همه زیبایی و جمال نتواند از خوان وصال تو بهرهري از مظاهر حسن میمظه

حظّی ببرد.،معلوم است که هیچ کس نخواهد توانست بدون زحمت و رنج از این خوان
کیست کو بی خون دل، یک لقمه خورد از خوانِ تواي به خوانِ زلف تو یوسف، طفیلی آمده

)658ص ،(خاقانی
: هرگاه حسن تو به میان آید و مطرح گویدبه برتري جمال محبوب بر یوسف اشاره کرده، میموالنا نیز 
:اش تسلیم و مطیع خواهد شدهمۀ زیباییشود یوسف با

حسنِ تو پاي در نهد یوسف مصر، سر 
نهد

مرده ز گور برجهد چون به سر کفن رسی 
)918، ص شمسکلیات (
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به » زنخدان«و تشبیه مضمر » چِه و چه«بر یوسف و جناس میان » معشوق«تی با تشبیه تفضیل در بیحافظ 
گوید: هزاران زیباروي همچون یوسف، اسیر چاه زنخدان تو اند.چاه می

هزار یوسف مصري، فتاده در چه ماستگویدببین که سیب زنخدان تو چِه می
)23(غ

خواهد تا مهر و در نتیجه غفلت از پدر سرزنش کرده، از او میاو یوسف را به واسطۀ صفت غرور و 
محبت فرزندي را فراموش نکند و جویاي حال پدر باشد:

اال اي یوسف مصري که کردت سلطنت 
مغرور

پدر را باز پرس آخر، کجا شد مهر فرزندي
)440(غ 

،ان کردند که تو همچون یوسفگوید: مردم به اشتباه گمیوسف میرب» معشوق«در جایی دیگر با تفضیل 
زیبا هستی حال آنکه حق این است که تو از او هم زیباتري.

چون نیک بدیدم به حقیقت بِه از آنیگفتند خالیق که تویی یوسف ثانی
)475(غ 

تالش او در خلق مضامین تازه به کمک خورد.با بسامدي بیشتر به چشم میدر اشعار صائب نیز این نگاه
ایجاد ويی تازه در مضامین شعريیهاهایی که در تضاد با عرف دینی یا اجتماعی است، جلوهخوانیمخالف

هاي خود را به دور از عریانی کرده است. انتقال پیام در قالب شعر به شاعر این امکان را داده است تا اندیشه
را براي سخن،این شیوهاستفاده از شناختی بیان کند و با از خصلت زیباییگیري و با بهرهکالم و برهنگی 

و پذیرفتنی جلوه دهد.دلنشین،مخاطب
خوانی در دو نوع مخالف،هاي ظاهري حضرت یوسفهاي عرفانی و مشخصهصائب با توجه به برداشت

پردازیم.مطلب به شرح آن میۀ اشعارش ارائه کرده است که در ادام
ن یوسف در اشعار صائبخوانی داستاهاي عرفانی و مخالفبرداشت-1

توان یافت که نقشی تأویلی و عارفانه دارد. را می» یوسف«پایی از حضور در برخی از متون عرفانی، رد
بازتاب حضور این پیامبر در تفاسیر دانست. ۀتوان اداماین بخش را می

سف، سبب حزن مدام هاي دینی و تعالیم عرفانی و آثار ادبی چنان آمده که فراق و هجران یودر آموزه
یعقوب و گریۀ پر سوز او موجب از دست دادن بینایی و خشک شدن چشمش شد. اما در نگاه صائب، 

خواهد فرزند دلبندش را رقیبی باشد؛ از اغیار، دارد و چون نمییعقوبِ عاشق، غیورانه یوسف را دوست می
گوید: یعقوب، از روي غیرت، چشم از میرا نبیند. در بیتی یبندد تا جز جمال یوسف (معشوق) کسچشم می

دیگران بست تا جز یوسف نبیند و حال آنکه زیبارویانی همچو یوسف در هر بازار فراوانند. 
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باشدمتاعِ یوسفی در هر سر بازار میکند ورنهبندي میز غیرت، پیرِ کنعان چشم
)3/3115(

غ یعقوب در دوري یوسف نیست. به تعبیري درد کمتر از دا،افزاید: داغ دوري زیبارویانمیدر ادامه
تر از تحملِ هجران یوسف بر یعقوب است:دوري نکورویان، سوزنده

آنچه از قربِ نکویان بر من مهجور رفتبر دل و بر دیدة یعقوب از دوري نرفت
)2/1371(

- بدون تصویر (کور) می-2پاکی و طهارت -1در دو معناي » پاکدامن«شاعر با استفاده از ایهام در واژة 

کشد تا بینا شود.گوید: چشم من از یعقوب، چیزي کمتر ندارد. بوي پیراهن را مثل سرمه به چشم می
چشمِ من در پاکدامانی کم از یعقوب 

نیست
سرمۀ بینش ز بوي پیرهن خواهم گرفت

)2/1396(

گوید: میدر معناي نابینایی» ، سفید شدندیده«اعتبار کردن یعقوب، ضمن بیان عبارت کنایی با بیدر بیتی
ورزي از من کمتر است و من به با اینکه یعقوب، چشمِ خود را در راه عاشقی از دست داد اما در عشق

تر از یعقوبم.مراتب، عاشق
گرچه شد دیدة یعقوب، در این کار، سفیدپیش من دم نتواند ز نظربازي زد

)4/3656(
دهد. او با یري متفاوت و مخالف از یعقوب در قیاس با سایر شاعران ارائه میصائب در بیت زیر، تصو
استفاده از و نیزبه یعقوب» به انتظار نشستن«و »دست از کار و تالش کشیدن«نسبت دادن صفت نامطلوب 

ود گوید: از چشم نابیناي خود امید بهبمیاي دیگرگون از او ترسیم کرده، چهره» بوي کشیدن«آمیزي حس
دیگران نیستم.لطفانتظارِچشمدارم و همانند یعقوب،

چشم بر راه صبا چون پیرکنعان نیستمکشم از چشمِ چون دستارِ خویشبوي یوسف می
)5/5337(

گوید: یعقوب آنقدر منتظر بوي خوش پیراهن می» یعقوبانتظار کشیدن «با نگاهی منفی به در بیتی دیگر 
مش خشک شد. عشق به پیراهن یوسف و بوي خوش آن، چشم یعقوب را به کاسۀ یوسف ماند که اشک چش

کاسه به ،آمدنی است که چشمان پدرش براي گداییاست. این بو به قدري عزیز و خوشساختهگدایی مبدل 
تعبیر دیگر یعقوب، چشمِ خشک(نابینا) خود را مثل کاسۀ گدایی دراز کرده، طالب دیدار اند. بهدست گرفته

وسف است.ی
ماه کنعان در هواي نکهت پیراهنشکاسۀ دریوزه سازد دیدة یعقوب را

)5/4904(
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گوید: یعقوب اگر گذري به باغ عشق و ارادت یعقوب به یوسف را ناپایدار معرّفی کرده، میو در انتها
هاي باغ، یوسف را فراموش خواهد کرد. افکند با دیدن گل و زیبایی

پیر کنعان را به طرف باغ اگر افتد گذارکندرا فرامش میکردة خودیوسف گم
 )6 /3576(

هاي ظاهري حضرت یوسف با استفاده از ویژگیخوانیمخالف-2
گاه به صائبهاي هنرنمایی شاعران پیشین است. اما ترین عرصهپرداختن به حسن و جمال یوسف از مهم

در ذهن (محبوب)گوید: خیالِ ما پر از یاد توست. آنقدر خیال تومیدر اوج اغراقدیدة انکار بدان نگریسته و 
رنگارنگ دارد که اگر یوسف زیباروي به خواب ما بیاید از کثرت این تنوع و رنگارنگی يما ظهور و حضور

یی هاي یار را بر زیبازیبایی،خیالِ تو، شرمنده خواهد شد. زیرا جایی براي تو باقی نمانده است و این گونه
یوسف رجحان می دهد.

یوسف، خجل شود چو درآید به خواب ماایمما از خیالِ یار، پریخانه گشته
)1/754(

»غریب«با کنعان و ایهام در بکار بردن واژة » مصر«و ایهام تناسب » مصرِ وجود«وي با بیان اضافۀ تشبیهی 
گوید: تو (معشوق من) در عالم و لیل میدر بستر حسن تع-و غربت یوسف استصائبکه بیانگر طرزِ نو -

عرصۀ هستی از یوسف زیباتري؛ آنگونه که یوسف را با حسنِ نادر خود، عاشق نموده، آوارة مصر و دربدر
اي.کرده

غریب در بدر دارياز حسنِدر مصرِ وجود، ماه کنعان را
)6/7014(

هايکه از مؤلفه-پارادوکس در مصراع دوم از یک سو و بیان »مصر و کنعان«در جایی دیگر با تناسب 
برتري .،گوید: تو در حسن و جمال از یوسفمی-سازي شعر اوستبرجسته

ايدر مصر ساکنی و به کنعان رسیدهتر از یوسفی به حسنصد پیرهن غریب
)6/6927(

یوسف بسیار زیباتر وگوید: الهی چشم نخوري که جمالِ تو ازهمین مضمون را در جایی دیگر چنین می
انگیزتر است. شگفت

ترصد پیرهن ز یوسف مصري، غریبچشمِ بدت مباد که حسنِ لطیف توست
)5/4724(

به معناي دوستان » عزیز«و بکارگیري ایهام در سه واژة » جنسِ یوسف«با استفاده از اضافۀ تشبیهی صائب
ایهام «در معناي حکومت و خوشبختی و » دولت«در معناي اسم خاص و شهر و » مصر«و صاحبان قدرت، 
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نیازي و شناسم؛ با جنس یوسف در نهایت بیگوید: عزیزانی که من سراغ دارم و میاین سه با هم می» تناسب
کنند. (نه با تکریم و احترام) یعنی یوسف در چشم آنها بهاي چندانی ندارد.اعتنایی رفتار میبی

در ترازو جنس یوسف را به استغنا نهنداملت دیدهاین عزیزانی که من در مصرِ دو
)3/2611(

بر، پیرهن خویش را چاك زد؛ گوید: هنگامی که معشوق سیمینگونه میبا زبانی اغراقدر بیتی دیگر
زیبایی او سبب شد که یوسف از خجالت و شرمندگی، عرق کند و براي رهایی از گرما و عرقِ شرم، خود را 

دازد زیرا از خود زیباتري را دیده است:به رود نیل ان
پیکر، پیرهنتا ز مستی چاك زد آن سیمها در رود نیلاز عرق زد ماه کنعان غوطه

)6 /6179(
گوید: ماه در دو معناي رونق بازار و گرماي ناشی از ازدحام خریداران می» گرمی«با ایهام در واژة وي

گذارد تا شود و به همین دلیل پیراهنش را در مسیر باد میعرق میغرق،کنعان از دیدن ازدحام خریداران
خشک شود.

ماه کنعان از حجاب گرمی بازار تو دهد پیراهنی از عرق هر دم به طوفان می
)6 /6479(

همین اندیشه در بیتی دیگر چنین بازتاب یافته است:
گرمی بازار توحجابِماه کنعان ازکند هر روز چندین پیرهناز عرق، تر می

)6 /6481(
گوید: پیراهن هر عاشقی که در غزلی دیگر که تمامی ابیاتش به توصیف معشوق اختصاص دارد؛ می

او وجه امتیازي براي خوشبویی پیراهن یوسف،دغدغۀ عشق او را دارد سرشار از بوي خوش یوسف است و 
رود:به شمار  نمی

هر پردة دلی که در او خار خار اوستپیراهنش قلمرو جوالن یوسف است
)2/1936(

، معشوق و ممدوح را به شاهد خانگی و یوسف را به شاهدي »لف و نشر«صائب، با استفاده از صنعت 
بازاري تشبیه کرده و ناگفته پیداست که شاهد بازاري در قیاس با شاهد خانگی، جایگاهی ندارد.

تفاوتی است که در خانگی و بازاري استمیان حسنِ تو و حسنِ یوسف مصري
)2/1764(

و این در تأیید سخن استاد مسلّم او حافظ شیرازي است که در غزلی با مطلع:
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشدکی شعرِ تر انگیزد خاطر که حزین باشد

)161(غ 
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به این نکته اشاره کرده که:
نشین باشدشاهد بازاري و آن پردهکآین ی این بودار گالب و گُل، حکم ازلدر ک

کند. صائب نشین تعبیر میبه شاهدي پرده» گُل«به شاهد بازاري و از » گالب«همانگونه که رفت حافظ از 
دار، در محضر استادش زانوي تلمذ زده و از هاي گوناگون کوشیده همانند شاگردي امانتنیز بارها به شیوه

گویاي این مدعاست. ،فکر و صور خیالش بهره برگیرد و این بیتخوانِ الوانِ
براي دفع » نیل (الجورد) کشیدن به صورت یا پیشانی«در جایی دیگر با اشاره به سنّت و باور قدما در 

اي آنگونه که نظیر تو را نداشت. تو در جمال از او پیشی گرفتهگوید: یوسف، حسنِ کامل و بیچشم زخم می
زخم توست.نیلگون، نیلِ چشمآسمان 

- نیل چشم زخم از این نیلی حصارت دادهیوسف این حسنِ بسامان تو را هرگز نداشت
اند

)3/2475(
گوید: یوسف در مقابلِ جمال تو می» قافله و غارت«و تناسب » قافلۀ حسن«شاعر با بیان اضافۀ تشبیهی

بخیري تو نیست.تفقیر و تهیدست است و هیچ یک از زیبارویان به عاقب
اي زدهیوسف از قافلۀ حسن تو غارت

است
کسی امروز ز خوبان به سرانجام تو نیست

)2/1605(

گوید: یوسف در معرکۀ می»گرد کسادي«و اضافۀ تشبیهی » کسادي و بازار«و »گرد و غبار«او با تناسب 
مقابل رونقِ بازارِ حسنِ تو کساد است:خورده و زیانکار خواهد بود و بازار ِحسنِ او در جمال تو شکست

اگر یوسف به آن سامان حسن آید به بازارترود بیرونغبارآلودة گرد کسادي می
)2/1407(

و بیان حسن تعلیل     » خ ، ج، ح ، چ«آرایی و واج» جیبِ خاك«با استفاده از اضافۀ استعاري در بیتی دیگر
بانِ خاك. تو ثروتمند حسنی و این برتري حسن تو تا آنجاست که گوید: تو مانند ماه، هستی در گریمی

:. به دیگر سخن، چاه نشینی یوسف، نشانگر شرمندگی او از حسن توستکندمینشینیوسف را از شرم، چاه
یوسف ز خجالت تو در چاه استاز حسن تو جیبِ خاك، پر ماه است

)2/2255(
نظیرت کم آورده زیرا او آمده بود تا در یوسف در مقابل تو و حسنِ بیبه تعبیر عامیانه، گوید: صائب می

گري کند تا به فروش رسد و آن هنگام که تو پا به بازار نهادي؛ یوسف فروشان، عرض اندام و جلوهبازار برده
گري دست کشید و خود خریدار حسن تو شد. از شرمِ جمالِ تو از جلوه

یوسف از بس خجل از حسنِ بسامان تو ي گشتاش مبدل به خریدارخود فروشی
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شد
)4/3432(

بر این باور است که یوسف، اینقدر دیدنی نبود. با نگاه » چشمِ آیینه«شاعر با استفاده از اضافۀ استعاري 
شود.در آیینه، چشم آیینه از نگاه دیگران سیر می(معشوق) کردن تو 

کندچشمِ آینه را سیر میحسن تو یوسف نداشت نعمت دیدار اینقدر
)4/4191(

آب «به نشانۀ گریستن و اظهار ضعف از یک سو و » آب در چشم گردیدن«شاعر با بیان در بیتی دیگر 
تو و جمالِبازارِگوید: اگر یوسف، رونقِ) میشدنبه معناي از خجالت آب شدن (بی ارزش» گردیدن

شد:میدید؛ از خجالت، شرمندهازدحام خریدارانت را می
دید بازار تو رامصري اگر مییوسفگردید در چشم ترازو گوهرشآب می

)1/21(
گوید: بازار جمالِ یوسف به گرمی و و حسن تعلیل می» شب و خواب«وي در این بیت با تناسب میان

ائب است ها خورشید از آسمان غرونق بازار حسن تو نبود. آري گرمی بازار حسن تو تا بدانجاست که شب
آید.تا به نظاره و تماشاي تو 

جاي تماشا گیرد،مهر در کوي تو شبیوسف این گرمی بازار ندیده است به خواب
)4/3377(

و یادآوري این نکته که بنا بود در بازار، یوسف را در ترازو نهند و »تشبیه تفضیل«گیري از او با بهره
ید: عزیز مصر اگر جمال تو (محبوب) را ببیند بجاي آنکه یوسف را در گومی؛هموزن او طال یا نقره بپردازند

ها پرتاب خواهد کرد و از ترازو بگذارد تا به وزنش طال پرداخت کند؛ او را در فالخن نهاده، تا دوردست
خود دور خواهد ساخت: 

عزیز مصر اگر بیند جمال جانفزاي توگذارد از ترازو در فالخن، ماه کنعان را
)6 /6516(

چشم و «و استفاده از کنایۀ » خوان، مهمان و نعمت«و تناسب » خوانِ حسن«با بیان اضافۀ تشبیهی صائب
گوید: اگر یعقوب، جمال تو را ببیند دیگر آرزوي دیدار یوسف را ندارد و از دیدنش سیر خواهد می» دل سیر

شدند.سیر می،کردن به چهرة یوسفشد. بیت یادآور این باور است که مردم در ایام قحطی با نگاه
کنی ز نعمت دیدار، چشم و دل سیرشبه خوانِ حسن تو یعقوب اگر شود مهمان

)5/5012(
تا آینه، عکس تو را در آغوش کشید (تصویر تو در آینه افتاد) گویی یوسف از افزاید:در بیتی دیگر می

خود را در رود نیل انداخت.،شرم
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آورد تا مثال تو را در بر آینهمه کنعان به رود نیلگفتی که غوطه زد 
)6/3554(

اش از گدایانِ خرمنِ حسنِ اوست. گُل با همۀ زیباییو در انتها بر این باور است که 
چینان است گرد گل یکی از خوشهحسنتاجر کنعان ندارد صائب این سامانِ

خرمنش
)5/4904(

نتیجه
،مضامین فراوانی در اختیار شاعران بوده است. در این زمینه،بار فارسیغنی و پرادبیات پهناوردر عرصه

ییکی از پیامبرانی است که به دلیل نقش کلیدي در قرآن به صورت» یوسف «پیامبران نیز حضور دارند. 
است.بازتاب یافتهادب فارسی متون برجسته در

شعار صائب باید دو بخش عمده را در نظر گرفت: در مطالعه زوایاي مختلف حضور یوسف پیامبر در ا
نقشی کلیدي و اساسی پیامبر یوسف،در این بخشکههاي ظاهري این پیامبر استبخشی که مختص ویژگی

شود که از این شخصیت دینی در ویلی میأو بخش دیگر مربوط به تهاي او به عهده داردسازيمضموندر
به چشم می خورد.اواشعار 
- (مخالفبرخالف نگاه شرعی و عرفیتا از افقی تازه و گاهئب به خود این جسارت را داده است که صا
در عین حفظ خوانی،مخالفاین. عملکرد صائب در جریانبنگردبه شخصیت حضرت یوسف خوانی)
در شعر که یو دلنشین ساختن مفاهیمجلوگیري از تکرارراهکاري باشد برايتواندهاي مذهبی، میحرمت

گذشتگان بارها و بارها تکرار شده بود.
کتابنامه

 ،تهران: نشر مرکز.1370احمدي، بابک، ساختار و تأویل متن ،
 ،درآمدي بر نظریۀ ادبی، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.، پیش1368ایگلتون، تري
 ،علیشاه ، چ سوم.، دیوان حافظ، تهران: انتشارات صفی1365خطیب رهبر
دیوان خاقانی شروانی، تهران: زوار، چ سوم.1368ادي، ضیاء الدین، سج ،
.صورخیال در شعر فارسی. تهران: آگه.1366شفیعی کدکنی. محمدرضا .
البدایع، به سعی شیخ علیرضا شمیرانی ازگلی، تهران: ، ابدع1377العلما گرکانی، محمدحسین، شمس

کارخانه سیدمرتضی.
 ،ادبی، تهران، میترا. ، نقد1388شمیسا، سیروس
 .تهران: فردوس.5/2. تاریخ ادبیات ایران. ج1373صفا . ذبیح اهللا .
 ،نظریه هاي نقد ادبی معاصر1372علوي مقدم، مهیار
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 ،کلیات شمس، تهران: امیرکبیر، چ یازدهم.1366فروزانفر، بدیع الزمان ،
 ،م.، کلیات سعدي، تهران: امیرکبیر، چ پنج1365فروغی، محمدعلی
 ،دیوان صائب تبریزي، جلد اول، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.1364قهرمان، محمد ،
 ،دیوان صائب تبریزي، جلد دوم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چ دوم.1371ـــــــــــــ ،
 ، دیوان صائب تبریزي، جلد سوم، تهران:، انتشارات علمی فرهنگی.1366ــــــــــــ ،
دیوان صائب تبریزي، جلد چهارم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.1367ــ ، ــــــــــــ ،
 ، دیوان صائب تبریزي، جلد پنجم، تهران: انتشاراع علمی و فرهنگی.1368ــــــــــــــ ،
 ، دیوان صائب تبریزي، جلد ششم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.1370ــــــــــــ ،
 ،دیوان انوري، جلد اول، تهران: انتشارات علمی فرهنگی ، چ پنجم.،1376مدرس رضوي، محمدتقی
 ، دیوان انوري، جلد دوم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چ چهارم1376ـــــــــــــــــــــــ ،

مقاله و پایان نامه
،زمستان .دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریززبان و ادبیات:»چه تصویرغن. « 1356. اکبربهروز-

. 557-547. صص 124شماره 
 .رساله دکتري. دانشگاه ». 1385شاهنامه در ادبیات کودك از مشروطه تا سال . «1389جاللی، مریم

فردوسی مشهد. دانشکده زبان و ادبیات فارسی 
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تحلیل روانشناختی شخصیت سلطان مسعود غزنوي
دکتر محمدرضا نجاریان

دبیات فارسی دانشگاه یزدیار گروه زبان و ادانش
راضیه رستمی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چکیده
از اهداف نهایی علم روانشناسی، پی بردن به موضوع پیچیدة شخصیت است. بر اساس دیدگاه 

تمایز اي پایدار از کردار، رفتار و احساسات فرد است که وي را از دیگران مروانشناختی، شخصیت مجموعه
سازد. با تحلیل روانشناختی شخصیت یک فرد و بررسی خصوصیات رفتاري وي می توان علت و می

هاي بسیاري از حوادث بزرگ زندگی آن شخص را نمایان کرد. سلطان مسعود غزنوي از شاهان دولت معلول
شته که به بر تخت شاهی می نشیند، و هنوز یک دهه از پادشاهی وي نگذ421غزنوي است که در سال 

دست لشکریان کشته می شود. وي اصلی ترین شخصیت بخش بازمانده تاریخ بیهقی است که تقریباً تمام 
ها حول محور این شخصیت در گردش است. دوران کودکی، نوجوانی و جوانی این سلطان که همراه داستان

پدرش در مورد ولی عهدي او هاي پدر، تجارب تلخ و فشارهاي روانی ناشی از تغییر تصمیم با سخت گیري
وار در مسعود و همچنین از علل روي آوردنش به شراب بوده است، موجب ظهور عقدة برادرانه یا قابیل

هایی چون پشیمانی بعد از انجام هاي پی در پی و به تبع آن مبتال شدن به اختالالت خلقی و ویژگینوشی
تفاوت بودن، بدبینی، سستی رأي، چاقی مفرط، استبداد، کاري، تضعیف اراده، اختالل در خواب وبیداري، بی

اند.تغییر اخالق و مالیخولیا در این شخصیت شده است،که از مهم ترین دالیل سقوط وي بوده
روانشناختی شخصیت، سلطان مسعود غزنوي، عقدة برادرانه، شرابنوشی مستمر.ها:کلیدواژه

پیشینه:
ي است که نویسندة آن، ابوالفضل بیهقی، توجهی خاص در جهت ارائه تاریخ بیهقی از جمله آثار کم نظیر

ویژگیها و جزئیات شخصیتهاي افراد مختلف تاریخ خود را دارد؛ بنابراین تاکنون تعداد قابل توجهی از 
اند. از میان محققانی که در این مورد محققان، به بررسی و تحلیل روانشناختی شخصیتهاي این تاریخ پرداخته

اند الزم است به چند مورد اشاره شود:ش کردهپژوه
، به دنبال راه »توصیف روانشناسی بیهقی بر مبناي متن تاریخ بیهقی« اي تحت عنوانمهران مرادي در مقاله

بررسی عقدة « )؛ و ابوالقاسم قوام در مقالۀ38: 1385یافتن به عمق درون شخصیت بیهقی است(مرادي، 
علت روانشناختی عقدة حقارت در شخصیت » بر اساس روایت بیهقیحقارت در شخصیت بوسهل زوزنی

)؛ و همچنین 49: 1386دهد(قوام، ترین شخصیت تاریخ بیهقی را مورد بررسی و تحلی قرار میبوسهل، منفی
با توجه به نظریات روانشناسانۀ فروید و » نگرش روانشناسانه به خلق تاریخ بیهقی« محمدرضا عرب در مقالۀ
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ترین و بالخره در مورد اصلی)؛ و1: 1386بررسی چگونگی خلق تاریخ بیهقی پرداخته است( عرب،یونگ به 
برانگیزترین شخصیت این تاریخ یعنی، سلطان مسعود غزنوي پژوهشهایی نیز صورت گرفته است. از بحث

لطان ، تیپ شخصیتی س»رواشناسی شخصیت در تاریخ بیهقی« السادات حجازي، در مقالۀ جمله: بهجت
)؛ و مهدي 14: 1378داند(حجازي، مسعود را حاصل ترکیب دو تیپ شخصیتی اقتدار طلب و ماکیاولی می

به نقد » روانشناسی شخصیت سلطان مسعود غزنوي و بوسهل زوزنی در تاریخ بیهقی« رحیمی در مقالۀ 
: 1389دازد(رحیمی، پرروانشناختی تاریخ بیهقی با تکیه بر دو شخصیت بوسهل زوزنی و مسعود غزنوي می

1(
طور کلی و اجمالی به نقد روانشناختی شخصیت متفاوت و چنانکه پیداست دو پژوهشگر یاد شده به

اند؛ اما هدف ما در این مقاله بررسی و تحلیل شخصیت سلطان مسعود متغیر سلطان مسعود غزنوي پرداخته
و تحوالت مهم و تأثیر گذار دوران زندگی غزنوي به ترتیب از دوران کودکی تا بزرگسالی و همچنین تغییر

وي از دیدگاه روانشناختی است.
مقدمه  

وي با درایت، بعد ازفروپاشی سامانیان، سلطان محمود غزنوي حکوت خراسان را به دست گرفت.
هاي اصلی اي که داشت، خیلی زود توانست دولت غزنویان را به یکی از قدرتپشتکار و استعداد نظامی

هایش در جنگ به عنوان ولیعهد تبدیل کند. سلطان محمود، نخست پسرش مسعود را به خاطر دالوريمنطقه 
اي و دلخوري از مسعود تغییر نظر هاي عمرش به علت تضریب عدهخود معرفی می کند، اما در آخرین سال

گان که از این اي از بزرداند. حسنک وزیر و عدهدهد و پسر دیگرش محمد را جانشین حقیقی خود میمی
موسوم شدند، در مقابل این » پدریان«تصمیم سلطان خشنود بودند، به طرفداري از محمد برخاستند و به 

نامیده شدند. » پسریان«اي هم بودند که پنهان از سلطان محمود، به هواداري از مسعود برخاستند و گروه عده
برادر خود محمد داشت، لشکریان و بزرگان هاي قابل توجهی نسبت بهمسعود برترياز آن جایی که،
پادشاه جدید سربازي «داري از وي بر می خیزند، واو را بر تخت شاهی می نشانند. مسعودکشوري به جانب

دلیر بود، اما در بسیاري از موارد، استواري شخصیت پدر را نداشت. مشاورانش از تلون مزاج و گمراهی، 
گو و چاپلوس به سر دستگی ظرات ناصواب  و وابستگی به گروهی مداهنهاستنکاف وي از اندیشه کردن در ن

)؛ و 164: 1363فراي، »(ابوسهل زوزنی که بیهقی وي را رجلی تبهکار در دولت می داند، شکایت می کردند.
اي بود که دلیري را از سطح یک فاقد آن عنصر اخالقی پاینده« به بیان بهتر می توان گفت: که سلطان مسعود

یافت، می دیدند که شخصیت ریزه به سر حد اصالت شخصیت باال می برد. چون پادشاهی مسعود ادامه میغ
)236: 1364باسورث، »(گیرد.و ثبات رأي وي نقصان می

به عنوان یکی از با مطالعۀ رفتار و کردارهاي سلطان مسعود غزنوي در تاریخ بیهقی و آثار تاریخی دیگر،
ها مطرح می شود که علل روانشناختی رفتارها و تصمیمات او بعد از ، این سوالشخصیت هاي تاریخ ساز



7877 هامجموعه مقاله

می » گاه(تخت) به چاه«از»نادره روزگار«رسیدن به پادشاهی چیست؟ در واقع چه می شود که این به اصطالح
ي بلکه مسعودي که قبل از شاه شدن لیاقت، درایت و کفایت او نه تنها براي لشکریان و بزرگان کشورافتد؟

براي خلیفه عباسی نیز امري واضح و بدیهی بوده است.                                               
در این مقاله برآنیم تا با تحلیل روانشناختی سلطان مسعود غزنوي، بر اساس نظریات جدید علم 

را بررسی کنیم. دالیلی که در روانشناسی دالیل تنزل و تزلزل شخصیت او و قاعدتاً  فرود دولت غزنویان 
اي دیگر رقم بخورد.                                                                                                           صورت عدم وجود آن ها چه بسا که تاریخ این دولت می توانست به گونه

شخصیت
گرفته شده که به معنی نقاب یا ماسکی بوده که در یونان personدرحقیقت از ریشه التین«واژه شخصیت

گذاشتند. این تعبیر تلویحاً اشاره به این مطلب دارد که قدیم و روم قدیم، بازیگران تئاتر بر چهره می
) 5: 1385کرمی، »(زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد.شخصیت هر کس ماسکی است که بر چهره می

آید که أکثر آنها اند. اما به نظر میوانشناسی تاکنون تعاریف متفاوتی از شخصیت عرضه کردهمتخصصان علم ر
ها، احساسات، هیجانات و افکاري که اي است از خصلتبا این تعریف موافق باشند که شخصیت، مجموعه

شخصیت را «توانمی تواند معرف رفتار و هویت یک فرد باشد و او را از بقیه متمایز سازد. و همچنین می 
)                                      2: 1354فرجی، »(سازمان مستقلی دانست که در هر کل مرکب یا شخص، داراي وحدت خاصی است.

ناپایداري شخصیت 
هاست، که داراي تداوم زمانی بوده، ولی ممکن ها و گرایشاي پایدار از ویژگیشخصیت افراد مجموعه

) در واقع 9: 135به واسطه فشارهاي روانی اجتماعی و زیست شناختی تغییر کند. (کرمی، است این تداوم
هایی چون محیط ، رشد و ماند مگر این که عاملاش ثابت باقی میشخصیت هر فردي در طول زندگی

هاي دردناك، شرایط بدي را برایش فراهم سازند و باعث تغییر تدریجی شخصیت وي شوند. شخصیت تجربه
گیرد، داراي استمرار و ثبات در طول زمان نبوده سلطان مسعود غزنوي که در این مقاله مورد بررسی قرار می

هاي شخصی ناگوار، فشارهاي روانی پی در پی در دوران حساس و و از دالیل اصلی آن می توان تجربه
توزي و خودخواهی سرنوشت ساز نوجوانی و جوانی اش و همچنین رشد در محیطی سراسرحسادت، کینه 

را برشمرد.                                                                                                        
نقش تربیت و محیط در دوران اولیه زندگی  

تجارب و محیط زندگی از عوامل بسیار مهمی در رشد و تکامل شخصیت افراد هستند.  بدون تردید 
: 1373اتفاق ها و رویدادهاي سال هاي اولیه زندگی افراد در رفتارهاي بعدیشان تأثیر بسیار دارد. (سادوك، 

97                                                                             (
در پیش می اي غیر از این رادر صورتی که سلطان محمود براي تربیت و پرورش فرزندان خود رویه

می « گیرد. به خصوص اینکه وي حساسیت بسیار زیادي در مورد جانشین خود مسعود، داشته است. چرا که 
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دانست چون از این سراي فریبنده برود جز وي این خاندان بزرگ را ـــ که همیشه بر پاي بادـــ بر دید و می
ي را مخصوص براي تعلیم و تربیت ایشان ) به همین علت افراد1/167: 1389بیهقی،»(پاي نتواند داشت.

ریحان خادم، گماشته امیر « تا اینکه همه چیز را دقیق زیر نظر داشته باشند، حتی شیوه نشستنشانگماشته بود،
محمود بر سر ایشان بود و امیر مسعود را بیاوردي، نخست در صدر بنشاندي، چنان که یک زانوي بیرون 

همانجا). »(و امیر یوسف را بیاورندي و بیرون صدر بنشاندي بر دست چپصدر بودي و یک زانو بر نهالی
این بچه ها باید بسیار مواظب اعمال و رفتار خود می بودند تا اشتباهی از آن سر نزند که اگر ریحان 

همانجا)                                       »(چیزي دیدي ناپسندیده، بانگ برزدي.«خادم
ر شخصیت در دوران نوجوانی  تأثیر محیط ب

توان و نباید همانند محیط کودکان خردسال زیر محیط نوجوان را نمی« روانشناسان تأکید بسیار دارند که
اي ارزنده هاي شخصی تجربهنظر و مراقبت شدید قرار داد، بلکه باید آنان را تشویق نمود تا از راه فعالیت

)      244: 1385پارسا،»(بدست آورند.
سلطان محمود جاسوسان و مشرفانی را براین فرزند می گمارد تا دقیق همه اعمال و کردار مسعود را زیر 

نفس هایش را هم بشمرند و « نظر داشته باشند و به او گزارش دهند. حتی شده
ار شراب )گویا سلطان مسعود از ترس این که مبادا به پدرش ک1/173: 1389بیهقی،»(انها(=گزارش)کنند.

نوشی اش را گزارش دهند ــ همچنین نهی شدن از امري که شاهد آن بوده، در مجلس هاي پدرش صریح یا 
پنهان از پدر شراب می خورد و پوشیده از ریحان خادم « ــ برایش به آرزویی دیرینه تبدیل می شود. پنهانی

اد این کا را به تمامی می دهد. چرا که همان) اما بعد از به تخت نشستن د»(فرود سراي خلوت ها می کرد.
دیگر نه پدري هست که از او بترسد و نه ریحان خادم و جاسوسانی که به او گزارش دهند.                                              

در پیعلل روي آوردن مسعود به شراب نوشی هاي پی 
به نظر می رسد فشارهاي روانی و تجربه هاي بد که یکی پس از دیگري بر وي وارد می شده هم از 

رابطه همسانی بین نوشیدن باده، « هاي مستمر بوده است. در واقع گساريدالیل دیگر روي آوردنش به باده
ن گرفت این است که دلیل اي که می تواخودآگاهی باال و تجارب شخصی ناموفق بدست آمده است و نتیجه

شراب خواري بسیاري از این افراد این است که سطح خودآگاهی خود را از تجارب درد ناك و منفی کاهش 
)8: 1389پروین و جان، »(دهند.

که دختر ازدیگر تجربه هاي دردناك مسعود مربوط می شود به یکی از دو دختر عمویش، امیر یوسف،
عروس را «ر کوچک تر نامزده مسعود بوده است. از قضا در شب عروسی محمدبزرگتر عقد امیر محمد و دخت

: 1389بیهقی، »(تب گرفت، نماز خفتن مهد را آوردند تا عروس را ببرند به کوشک شاه...نشسته فرمان یافت.
) با روي دادن این اتفاق امیر محمود دستور می دهد تا دختري که نامزده مسعود است را به نام2/398-399
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امیر مسعود را سخت غم آمد و لکن روي گفتار نبود و امیر مسعود از این « محمد عقد کنند، و با این اقدام
همانجا)»(بیازرد که چنین درشتی ها دید از عمش.

اي است که انسجام هویت در برابر سر در گمی ــ بحران هویت است ــ مرحله« نوجوانی که دوران
مواجه شده و آن را حل کنیم. این زمانی است که خود انگاره خویش را تشکیل می باید با بحران هویت خود

)8: 1389(پروین و جان، » دهیم، یعنی ادغام عقایدمان دربارة این که دیگران چه تصوري از ما دارند.
دانست و براي رسیدن به این مقام مسعود در این دوران خود را ولیعهد قطعی و مشخص شده پدر می

بر چنین چیزها خوي باید کرد تا اگر وقتی «نهاد. زیرا وي معتقد بود که ریاضت هاي زیادي را بر خود می
پیش « )، و همچنین براي اثبات خود1/176: 1389بیهقی، »(شدتی و کاري سخت پدید آید، مردم عاجزنماند.

ان محمود ولیعهدي او را به ) سلط167(همان: » پدر کارهاي بزرگ کرده و اثرهاي مردانگی فراوان نمود.
گیرد که بعد از مرگش از مسعود پیروي صورت آشکارا اعالم می کند و حتی از بزرگان و برادرش سوگند می

کنند. اما به مرور زمان توجه اش به مسعود کم می شود، تا حدي که این طرد شدگی و غفلت از طرف پدر را 
هایی از حقارت در ی گردد و باعث آن می شود که رگهخود او هم متوجه و موجب پریشان احوالی وي م

غفلت خود می تواند شرایطی را ایجاد کند که به عقدة حقارت منجر شود و « رفتارهاي وي دیده شود؛ زیرا
کسانی که دچار غفلت از طرف والدین می شوند در کنار آمدن با رویدادهاي زندگی احساس حقارت 

به دیگران بی اعتماد می شوند و نسبت به آنها مخاصم هستند و سبک زندگی آنها کنند و بنابراین این افراد می
هاي دیگران و گرفتن هر چیزي که احساس می کنند حق آنهاست را انتقام جویی، ناراحت شدن از موفقیت

)150: 1364(شولتز، » در برداشته باشد.
هش تثبیت شود، اثرات خود را در هنگامی که این حس حقارت در وجود انسان و ضمیر ناخودآگا

پوشیده نگردد امیر ماضی... ما را چون کودك «رفتارهاي سالهاي بعد فرد به طرز وحشتناکی نشان می دهد. 
بودیم، چگونه عزیز و گرامی داشت و بر همه فرزندان اختیار کرد و چون از دبیرستان برخاستیم... ما را 

را ، نصر و یوسف، و سپس خویشان و اولیا و حشم را سوگند ولیعهد خویش کرد، و نخست برادران خویش
) 1/262: 1389(بیهقی، » داد و عهد کردند که او را قضاي مرگ فرا رسد، تخت ملک ما را باشد.

وار در مسعودظهور عقدة برادرانه یا قابیل
تا این تصمیم(شاه گذارندمسعود می بیند که اطرافیان پدرش با تضریبها و تحریکهاي خود نمی

شدن او) حتمی شود، و برادرش محمد را که همیشه رقیب ضعیف خود می دید اکنون برتر و مورد توجه 
کند که عقدة برادرانه یا عقدة قابیل وار در ها تا جایی پیش روي میبیند. این رفتارها و نابرابريبیشتر می

اش حسادت نسبت به برادر کوچکتر و یا خواهر ریشهترینمتعارف« مسعود برانگیخته می شود. این عقده که
کوچکتر است، و در بزرگسالی از راه حسادت تهاجمی نسبت به هرکس که بتواند احساس برتري و رقابت 

)      70: 1371موکی یلی، »(براي به چنگ آوردن مزایا، مدایح و ترقیات نشان می دهد، ابراز می شود.
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برادر ما را برکشید و به راستاي وي « کند کهسد با ناراحتی تمام ابراز مینویاي که میمسعود در نامه
هر « ) و همچنین1/263: 1389بیهقی،»(نعمت ارزانی داشت، تا ما را دشوار آید.ها فرمود و اصنافنیکویی

در )، مسعود264همان: »(روز سوي ما پیغام بودي کم و بیش به عتاب و مالش و سوي برادر نواخت و حماد.
هاي سرزنش آمیز به او می رسد و این موقعیت شاهد فرو ریختن کاخ آرزوهایش است زیرا که پیوسته نامه

پدرش رفتار وکردارهاي محمد را بر سر او می زند. (همانجا) فشارهاي روانی ،خبرهاي بد و اضطراب ها 
ن و برگشتن بین دو برادر براي مسعود تمامی ندارد و کار بدان جایگاه می رسد که ترتیب رفتن، نشست

مساوي می شود، زمانی که در درگاه هستند باید یک روز مسعود و روز دیگر محمد مقدم  باشد و در نامه 
باید هیچ اضطراب « حضرت خالفت نام محمد را در اول می نویسند. (همان) مسعود که در این موقعیت

اي چاره-حتی اگر شده براي چند ساعتی-دا کردنهمان) و براي تسکین و آرامش پی»(نکند تا بهانه نیارند
بیند. زیرا با نوشین آن احساس عصبانیت افراد را کاهش پیدا هاي پی در پی نمیگساريآوردن به بادهجز روي

) 695: 1373کند تا با استرس روزمرة زندگی مقابله کنند.( سادوك، دهد و به آنان کمک میمی
دهد تا مبتال به نوشی مشغول می شود و این کار را آن قدر ادامه میه شرابیابد، بمسعود هر فرصتی می

« اختالل وابستگی به شراب می شود و به دنبال آن دچار شدن به اختالالت و صفات دیگري. در حقیقت
هاي روان پزشکی اختالالت مصرف شراب از مسایل مهلک و شایع هستند، که غالبا به صورت سایر سندرم

دهند. اختالالت وابسته به مواد، اختالالت شخصیت ضد اجتماعی و اختالالت خلقی و هره میتغییر چ
)691همان:»(اختالالت اضطرابی.

هاي پی در پی این سلطان اشاره کرده است. مسعود در گساري و نشاطبیهقی در تاریخ خود مکرر به باده
هایی که دشمن در آستانۀ پیروزي در جنگآورد. حتی هر موقعیتی چه جشن، چه جنگ روي به شراب می

هایی که شکست رود و یا جنگفرستد و خود به دنبال نشاط و چوگان میاست، دیگران را براي مقابله می
خورده است در موقع بازگشت به جاي این که به فکر چاره و تدبیري باشد، باز به سراغ مسکن روحش، 

شراب می رود.
هایی وجود دارد که در خالل توصیفات بیهقی ها و اختاللوي نابهنجاريدر شخصیت سلطان مسعود غزن

ها را از تأثیرات وابستگی وي به باده گردد و می توان این ویژگیدر تاریخ خود، از این سلطان آشکار می
ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:هاي مستمر دانست. از جمله این نابهنجاريگساري

ب) تضیف اراده در ترك مشروبات      ج)    اختالل در خواب و بیداري الف) پشیمانی  
د)بی تفاوت بودن              ه) بدبینی                                      و) سستی راي

خالقز) چاقی مفرط                  ح) استبداد                                   ط) تغییر ا
ي) مالیخولیا

الف) پشیمانی 
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بعد از مدتی در کارها و کنند،تحقیقات علمی نشان داده است که افرادي که به شراب وابستگی پیدا می
کم صبوحی بود که در وي عربده « ) در واقع43: 1341شوند. (قهرمانی، تصمیمات خود دچار اشتباهاتی می

)70: 1364عنصرالمعالی،»(ن پشیمانی خیزد یا خرجی به ناواجب کرده نیاید.نرود یا محالی کرده نیاید که از آ
سلطان مسعود غزنوي بدون تأمل به عواقب کارها و بدون توجه به نظرات بزرگان کشوري و خیرخواهان، 

گرفت که منطقی و به مصلحت حکومتش نبود . به همین خاطر، خیلی زود از انجام آن کارها تصمیماتی می
اي شد. از جمله: سلطان از فرستادن نوشتگین و لوالجی و گروهی دیگر براي گرفتن قلعهشیمانی میدچار پ

پشیمان شد و پیر را بنواخت و از وي بحلی خواست و « که متعلق به پیرمردي از اعیان گرگانیان بوده
کشند، ساالر بکتغدي میو نیز زمانی که زهاد و پارسایان را به دستور)2/678: 1389بیهقی، »(بازگردانیدش.

خبر به امیر رسید، بسیار ضجرت نمود و عتاب هاي درشت کرد با بکتغدي، که امیر پشیمان شده بود « چون
)، و همچنین هنگامی که سلطان تصمیم به حمله و غارت عاملیان می 687همان: »(از هرچه رفت بدین تبعت

صمیم نادرست منصرف کنند، سلطان توجهی نمی کند و کنند که او را از این تگیرد، بزرگان هر چه سعی می
امیر از شدن به آمل سخت پشیمان بود که می دید که چه « این کار را به انجام می رساند ولی بعد از مدتی

)، و از سفر به طبرستان اظهار پشیمانی کرده، چرا که متوجه شده بود چیزي جز 691همان: »(تولد خواهد کرد
)700ه است. (همان: بد نامی عایدش نشد

بازهم طبق معمول نظر خیر خواهان مبنی براینکه که صالح نیست وي از سرخس به مرو برود را نادیده 
امیر لختی بیدار شد این روز، چون چیرگی خصمان بدید و «کند.می گیرد و رأي مستبدانۀ خویش را اجرا می

)948-3/947همان: »(همگان را مقرر گشت که پشیمان شده بود.
امیر «بعد از این همه اشتباه گویا همه بزرگان از اصالح امیر ناامید شده اند ؛ از جمله بوسهل که می گوید:

همانجا)»(به یک چاشنی که دریافت بیدار شد، و چه سود خواهد داشت پشیمانی در میان دام؟.
تضعیف اراده در ترك باده گساري 

الکل اراده را      « وانند به راحتی آن را ترك کنند. به دلیل اینکهتظاهراً افراد وابسته به باده گساري نمی
) 45: 1341قهرمانی،»(شود که از شرب آن خود داري کند.تضعیف می کند و شخص معتاد قادر نمی

مسعود به جانب هندوستان به قصد جنگ، حرکت می کند اما وقتی به رود جیلم میرسد دچار 
آید که مسعود خود هم از عواقب بدي یابد. این چنین به نظر میرده روز دوام میشود که چهااي میبیماري

از شراب توبه کرد و فرمود تا هر شرابی که در شراب « که شراب نوشی برایش به بار آورده مطلع است. پس
اب خانه برداشته بودند در رود جیلم ریختند و آالت ماهی وي بشکستند و هیچ کس را زهره نبود که شر

) اما از 2/756: 1389بیهقی، »(آشکار خوردي که جنبشان محتسبان گماشته بود و این کار را سخت گرفته بود.
گذرد که در روز سه شنبه چهار روز مانده از جمادي االولی سلطان مسعود در اجراي این تصمیم خیلی نمی
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یلم تا به امروز نخورده به نگاهداشت رسم ونشاط شراب رفت به سزا، که از توبه ج« جشن نوروز
)2757همان: /»(بود.

اختالل در خواب وبیداري
آورد، اختالل در خواب و بیداري است. همان هاي مستمر به وجود میاز دیگر عوارضی که باده گساري

وقتی که خلقان خفته باشند تو بیدار « گوید: طور که عنصرالمعالی در قابوسنامۀ خود در مورد این افراد می
اشی و چون خلقان بیدار شوند، ناچار تو را بباید خفت و چون همه روز بخسبی همه شب هر آینه بیدار ب

: 1364عنصرالمعالی، »(باشی و روز دیگر همه اعضاي تو خسته و رنجور باشد یا از رنج نبید و رنج بی خوابی
)427: 1364الراوندي،»(ید.ترسیدن اندر خواب و بیداري بی سبب و سراسیمگی پدید آ« )، و همچنین69-70

عواقب تلخ این عارضه بارها در زندگی سلطان مسعود نمود پیدا می کند. از جمله: زمانی که پیک 
نامه ها بستد... خواندن گرفت و « دهندآوردند و به بونصر میهایی حاوي خبر موفقیت سلجوقیان مینامه

کند، تا ، و با سرعت تمام به سمت درگاه حرکت می)693: 1389بیهقی، »(جنبانیدنیک از جاي بشد و سر می
درگاه خالی و امیر تا چاشتگاه شراب خورده « اي برایش بیندیشد، امااین خبر ناگوار را به سلطان دهد و چاره

شود. دهند، بسیار ناراحت میهمان)است. هنگامی که خبر نامه ها را به وزیر می»(و پس نشاط خواب کرده
دي کرده بود تا امیر را از رفت به گرگان و طبرستان منصرف کند ولی فایده اي نداشت، تا چرا که تالش زیا

گیرد، بونصر هم در جواب وي می با این حال با عجله سراغ امیر را از بونصر میاي رخ داد،چنین حادثه
وزیر که دیگر )1/695همان: »(همه شب شراب خورده است. چاشتگاه فراخ نشاط خواب کرده.« گوید : امیر

چه «از این همه گستاخی و بی خیالی جانش به لب رسیده، با عصبانیت تمام در جواب بونصر می گوید:
)، و نیز 2/695همان: »(جایگاه خواب است؟ آگاه باید و گفت شغلی مهم اتفاق افتاده است، تا بیدار گردند.

تغدي به بونصر مشکان می رسد، بسیار زمانی که خبر شکست هولناك لشکر سلطان با ساالري حاجب بگ
از حال امیر پرسید، گفتند: وقت سحر خفته و به هیچ گونه ممکن نشود تا « غمگین و متحیر می شود
)707-2/706همان: »(چاشتگاه فراخ بیدار کردن

بی تفاوت بودن
تعلیم و تربیت و در« گساري رفتار ثابتی در طول زندگی ندارند، و به مرور زمانافراد وابسته به باده

)43: 1342قهرمانی،»(شوند.معلومات فرهنگیشان نقص رخ می دهد و دچار یک نوع تنبلی می
هنگامی که مسعود به دنبال طغرل سلجوقی بوده، با وجود این که فاصله کمی با وي داشته است، چون در 

فته، پس از نماز خفتن اندکی تریاك خورده بود و خواب تمام نایا« خود احساس خستگی و رخوت کرده
برپیل به خواب شد و پیلبانان چون بدانستند، زهره نداشتند پیل را به شتاب راندن و به گام خوش خوش می 
راندند و سلطان خفته بود تا نزدیک سحر و آن فرصت ضایع شده که اگر خواب نبود سحرگاه بر طغرل 

)3/935: 1389بیهقی، »(بود.
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زندگانی خداوند دراز باد، مهمات نباید گذاشت که انبار شود و خوار گرفتن « د:بونصر نیزبه امیر می گوی
)  همچنین زمانی که سلطان مسعود در جنگ دندانقان 2/701(همان: » کارها این دل مشغولی آورده است.

اي از بزرگان براي شراب نوشی و همچنین فراموش کردن شکست می خورد، با بی تمام تمام همراه عده
)3/991امی هایی که در جنگ شاهد آن بوده، به باغ پیروزي می رود. (همان: ناک

بدبینی
از ویژگی هاي افراد وابسته به مشروب این است که بعد از مدتی به جامعه و حتی خانوادة خود بدبین می 

زد، و به سابسیار بدخو و بی مباالت و بدگمان می« )، و همچنین مشروب آنها را43: 1342شوند(قهرمانی، 
)43: 1357هاشمی نژاد، »(افراد فحش و ناسزا می گوید.

مسعود در زمان حکومتش نسبت به افراد بسیاري بدبین می شود، از جمله این افراد خواجه احمد 
طرفه تر آن آمد که بر خواجه بزرگ « عبدالصمد بود، که صادقانه خدمات بزرگی به سلطان کرده بوده است.

هاي پسندیده که او کرده بود و تدبیرهاي راست تا هرون با آن خدمتامیر بدگمان شداحمد عبدالصمد بود،
)2/700: 1389بیهقی، »(مخذول را بکشتند.

سستی رأي
شراب بسیار «راي و تصمیم افراد معتاد به مشروبات الکلی به مرور زمان، سست و ناپایدار می شود. زیرا 

فهمی و رأي ناصواب و نقصان خرد پدید آید و این همه بیماري خوردن اندیشه هاي بد و دیوانگی و کند
)165: 1364الراوندي، »(دماغ است که از افراط شراب پدید آید.

)، که وقتی با بوسهل خلوت 3/991: 1389بیهقی، »(سستی رأي بدان منزلت رسیده«در سلطان مسعود
پرسد. بوسهل کند و نظرش را میگین مشورت میمی کند و درباره دادن والیت بلخ و تخارستان به بوري ت

همانجا)، اما امیر مسعود نسنجیده در جواب »(با وزیر در این باب سخن بباید گفت«گوید: نیز در جواب می
همانجا)، بوسهل هم نامه اي به خواجه بزرگ می »(با وي می افگنی که او مردي معروف است؟« گوید:او می

همانجا)، و یا »(زهاي ناصواب می فرماید، خواجه بهتر داند که چه می فرمایدسلطان چنین چی«نویسد که
بدان که « کند، بونصر در این مورد می گوید: زمانی که سلطان فرمانی جهت فرو گرفتن ترکمانان صادر می

ار این فرو گرفتن ترکمانان رأیی است نادرست و تدبیري خطا، که به هیچ حال مکن نشود سه چهار هزار سو
)2/626همان: »(را فرو گرفتن.

چاقی مفرط 
شکل و حالت جسمانی افراد وابسته به مشروبات، به مرور زمان تغییر پیدا می کند. در واقع چربی غیر 

و شخص را به چاق نشان می قابل مصرفی در بدن اشخاص معتاد به الکل ذخیره می شود،
)1342:45دهد.(قهرمانی،



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7884

ی به عارضه چاقی مفرط دچار می شود، تا جایی که دیگر نمی توانسته است، سلطان مسعود در جوان
سوار بر اسب شود و این ویژگی براي شاهی چون مسعود که درگیر جنگ ها و حمله ها بوده، نقطه ضعفی 

امیر چنان کالن شد که همه شکار بر پشت پیل می کرد، و روي پیل را از « بزرگ به حساب می آمده است. 
شانزده «) چاقی سلطان به حدي رسیده بود که1/177: 1389بیهقی، »(شیده بودند چنان که رسم است.آهن پو

)3/956همان: »(اسب در این یک منزل در زیر وي بمانده بود.
استبداد راي 

استبداد راي، از دیگر اختالالت افراد وابسته به باده گساري هاي طوالنی است. این افراد سخن خود را 
هم می شمارند، و نسبت به نظرات دیگران بی توجه هستند و اگر کسی با آنها مخالفت کند به وي بسیار م

)26: 1357فحش و ناسزا می گویند.(هاشمی نژاد، 
در تاریخ بیهقی بارها نمونه هایی از صفت استبداد راي مسعود و همچنین نتایج اسف بار این خصلت 

سلطان مسعود و پدرش محمود را بیان می کند او را برخالف آورده شده است. زمانی که بو نصر تفاوت 
اگرچه سلطان محمود سخنان دیگران را کم می پذیرفت، اما بعداً که می « پدرش می داند و می گوید:

طبع این خداوند دیگر است « اندیشید، اگر آن نظرها و سخنان را درست می دید، تجدید نظر می کرد ولی 
)، و همین طور در مورد 2/627همان: »(ندیشیده، ندانم که عاقبت این کارها چون شودکه استبداد می کند ناا
این خداوند ما همه هنر است و مردي، اما استبدادي عظیم دارد که هنرها را می « این سلطان می گوید:

ین می بینی ا«)، و وزیر هم که دل خونی از این سلطان دارد به بونصر می گوید:2/729همان: »(پوشاند
استبدادها و تدبیرهاي خطا که این خداوند پیش گرفته است؟ ترسم که خراسان از دست بشود که هیچ دالیل 

).بزرگان و خیرخواهان که دیگر خونشان به جوش آمده چاره اي جز صبوري 3/1097همان: »(اقبال نمی بینم
)2/729همان: »(هد برداشتسلطان از استبداد و تربیت خطا دست بر نخوا« ندارند، زیرا می دانند که

تغییر اخالق
اخالق الکلی ها تغییر می کند... شخصیت اخالقیشان تنزل می کند عصبی و قابل « با گذشت زمان

)43: 1342قهرمانی، »(تحریک می شوند
اخالق سلطان مسعود، روز به روزتندتر و خشن تر می شود، حتی حادثه ها و گرفتاري هایی را هم که 

اصلی آن ها بوده به گردن دیگران می اندازد و خشم خود را با داد و فریاد بر سر دیگران خودش مسبب 
خالی می کند. وي بعد از مدتی به فردي ستیزه خو تبدیل می شود، وتا حدي پیش می رود که وزیر پنهانی به 

)، و یا 3/982: 1389بیهقی، »(این سلطان نه آن است که بود، و هیچ تا ندانم چه خواهد شد«بوسهل می گوید:
زمانی که وزیر خیرخواهانه در مورد تصمیم سلطان مبنی بر این که اگرشخصا به روم  حمله کند، به او می 

مگر صواب باشد خداوند این تاختن نکند و این جا به پروان مقام کند تا رسول بوري تگین « گوید:
این همه ناصواب است که خواجه می « ) ولی سلطان در جواب نامه خواجه می نویسد890همان:»(برسد.
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خواجه «همان) بعد از این پیغام، بونصر به وزیر می گوید:»(گوید، و این کارها به تن خویش خواهم گرفت.
مدتی دراز است که از ما غائب بوده است، این خداوند نه آن است که دیده بود، و به هیچ حال سخن نمی 

همان).»(تواند شنود 
مالیخولیا

ثمره وي جز «باده گساري هاي مستمر عوارض جسمی و روحی فراوانی بر جاي می گذارد و 
)، و عده اي از روان شناسان نوسانات خلقی یا مالیخولیا را موروثی 69: 1364عنصرالمعالی، »(مالیخولیا نباشد.

ی می دانند و شرط به ظهور رسیدن آن را عوامل فرهنگی و اجتماعی و تجارب تلخ زندگی م
)103: 1354دانند.(فرجی،

مسعود بیهوده می کوشید تا از « زمانی که شهرهاي خراسان به تصرف طغرل و چغري درآمد و
سلیمان ارسالن خان قراخانی، امیر کاشغر مساعدت جوید. وي سخت گرفتار مالیخولیا شده بود و از آن دسته 

).168: 1363فراي،»(یده اند از میان برداشتاز زیردستانش را که تصور می کرد در کار جنگ قصور ورز
وجود همین خصوصیات و رفتارها در سلطان مسعود غزنوي است، که وقتی حکومت غزنویان با آن 
شکوه و اقتدار که در زمان پدرش، سلطان محمود، به دست وي می رسد آن چنان آشفته و نابه سامان می 

و مستبد مسعود نبود چه بسا که چنین حوادث تلخ و گردد. در حقیقت اگر شخصیت متزلزل و سست راي 
هولناکی براي دولت غزنویان رخ نمی داد، وطبعا  تاریخشان  به گونه اي دیگر رقم می خورد.

نتیجه
توان به بیماري روحی و عدم تعادل شخصیت با مطالعۀ رفتار و کردارهاي سلطان مسعود غزنوي، می

آید که عامل بسیاري از مشکالت روحی و رفتاري او ریشه در وي پی برد، و این نتیجه بدست می 
هاي تلخ و فشارهاي اش، فراز و فرودها و همچنین تجربههاي بیش از حد پدر در دوران کودکیسختگیري

ها و فشارهاي روانی است، که اش دارد. در حقیقت براي فرار از همین تجربهروانی دوران نوجوانی و جوانی
هاي پی در پی  پناه می برد تا بتواند آنها را فراموش و روحیه خود را براي مقابله با به شراب خواري

اش ادامه می دهد تا این که وابسته به مشروب می مشکالت بعدي آماده کند، و آن قدر به کار شراب نوشی
اده، اختالل در تضعیف ارشود و این اختالل خود باعث بروز رفتارهایی چون پشیمانی بعد از انجام کاري،

تغییر اخالق و مالیخولیا شده خواب و بیداري، بی تفاوت بودن، بدبینی، سستی راي ، چاقی مفرط، استبداد،
هاست که زمینه را براي سقوط سلطان مسعود غزنوي مهیا می کند. آن هم است، در واقع وجود همین ویژگی

ی هنوز زمان زیادي نگذشته که رو به افول سقوط شاهی که در آغاز حکومت خود بسیار خوش درخشید، ول
و خاموشی می گذارد.

کتابنامه
) ،تاریخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر.1364باسورث، ادموند کلیفورد ، (
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 ،تاریخ بیهقی،به کوشش خلیل خطیب رهبر،چاپ )1389(بیهقی، ابوالفضل محمدبن حسین ،
چهاردهم، تهران، مهتاب.

 ،چاپ سوم، تهران، بعثت.، روانشناسی کودك و نوجوان،)1385(محمد، پارسا
 ،شخصیت، ترجمه محمدجعفر جوادي و پروین کدیور، )1389(پروین، لورنس.اي و الیوربی.جان ،

.1389چاپ سوم، تهران، آییژ، 
)،ن، هاي روانکاوي شخصیت، ترجمۀ هوشنگ حقنویس، چاپ دوم، تهرا)، نظریه1363جرالد اس. بلوم

امیرکبیر.
،راحۀ الصدور و آیۀ السروردر تاریخ آل سلجوق، به 1364(الراوندي، محمدبن علی بن عثمان ،(

تصحیح مجتبی مینوي، تهران، امیرکبیر.
) ،خالصه روان پزشکی، ترجمه نصرت اهللا پورافکاري، چاپ دوم، تهران، 1373سادوك، کاپالن ،(

آزاده.
ن شولتلنظریه هاي شخصیت، ترجمه یحیی محمدي، چاپ 1389ز، (شولتز، دوان.پی وسیدنی ا ، (

شانزدهم، تهران، ویرایش.
) ،تاریخ فرهنگ ایران، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.1338صدیق، عیسی ، (
 ،تاریخ ایران، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیر کبیر.1363(فراي، ا.ان ، (
 ،ر شخصیت، تهران،کاویان. ، نقش ناکامی ها د)1354(فرجی، ذبیح اهللا
 ،روانشناسی شخصیت، چاپ چهاردهم، تهران، ویرایش.1389(کرمی، یوسف ، (
 ،قابوس نامه، به اهتمام غالمحسین یوسفی، چاپ دوازدهم، تهران، )1382(کیکاووس، عنصرالمعالی ،

انتشارات علمی و فرهنگی. 
،شجاع رضوي، مشهد، انتشارات آستان ) ، عقده هاي روانی، ترجمه محمد رضا1373(موکی یلی، روژ

قدس رضوي.
مقاالت:

) ،فصلنامۀ علمی پژوهشی »روانشناسی شخصیت در تاریخ بیهقی«)، 1387حجازي، بهجت السادات ،
. 39-9نامه،سل نهم، شمارة شانزده، صص کاوش

) ،زنی روانشناسی شخصیت سلطان مسعود غزنوي و بوسهل زو«)، 1389رحیمی، مهدي و الله پروانه
اي، بیرجند، دانشگاه ، نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهاي میان رشته»در تاریخ بیهقی

بیرجند.
) ،نخستین همایش ملی ادبیات »نگرش روانشناسانه به خلق تاریخ بیهقی« )، 1386عرب، محمدرضا ،

اي، بیرجند، دانشگاه بیرجند.فارسی و پژوهشهاي میان رشته
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بررسی عقدة حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر « ) ، 1386، و احسان قبول،( قوام، ابوالقاسم
.68-49، مجلۀ ادب پژوهی، شمارة اول، صص»اساس روایت بیهقی

 ،مجموعه فلسفه کالم وعرفان، سال »دالیل علمی منع مشروبات الکلی«)،  1341(قهرمانی، رحمت اهللا ،
.45-44صص)،1341چهارم، شماره پنجم(خرداد

مندرج در یادنامه بیهقی، به »سیماي سلطان مسعود غزنوي در تاریخ بیهقی«) ، 1349(نی، جالل، متی ،
کوشش محمدجعفر یا حقی، چاپ سوم، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

) ،مجلۀ »توصیف روانشناسی شخصیت بیهقی بر مبناي متن تاریخ بیهقی« )،1385مرادي، مهران ،
.37-44، صص 30حافظ، شمارة 

 ،مجموعه فلسفه کالم و عرفان، شماره »مضرات الکل«، 1357هاشمی نژاد،عبدالکریم ،
. 43-19)، صص1357ششم(آذر
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نقد و تحلیل اشعار عربی در لمعات فخرالدین عراقی
1رضا نجاریاندکتر محمد

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
فائزه نمک کوبی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزددانشجوي کارشناسی ارشد 
چکیده

، متخلص به هـ .ق)688-610(لمعات، اثري فارسی در عرفان نظري، از شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی
در بیان مراتب عشق، و از عرفاي بزرگ فارسی زبان قرن هفتم است. این اثر بیست و هشت لمعه داردعراقی

عراقی در این کتاب دربارة عاشق و معشوق و عشق سخن گفته و . لی استمطابق با شیوة سوانح احمد غزا
عراقی، در پیدایش این اثر .اي نیز انحاي گوناگون ارتباط عاشق و معشوق را بیان کرده استدر هر لمعه

هاي فصوص الحکم ابن عربی و سوانح العشّاق ارزشمند، عالوه بر دانش و بینش عرفانی خود، از آموزه
م بهره گرفته است. نثري کهن و عرفانی که آمیخته از نثر و نظم است.غزالی ه

سبک نگارش لمعات، موجز، ساده ، فصیح، و آمیخته با سجع و اشعار فارسی و عربی و آیات و احادیث 
حدود چهل بیت یا تک مصراع عربی در بین متن لمعات، متعلق به بزرگان ادب .و سخنان و اقوال عرفاست 

هم دوره یا قبل از عراقی است. در این مقاله سعی شده ضمن تعمق در ایرادهاي دستوري عرب و فارس
اشعار عربی و ذکر شاعر، در باره محور همنشینی بیت با متن و نقش آن ، معنی و نکات عرفانی تحقیق شود.

فخرالدین عراقی، لمعات، اشعار عربی، ادبیات تطبیقیها: کلیدواژه
.مقدمه1

تم حمله مغول به ایران بمثابه عذاب الهی و ایستادگی در برابر مغول ایستادگی در برابر مشیت در قرن هف
تصوف و ). آثار23الهی تلقی می شد و همین باعث اشاعه فرهنگ انزوا در اهل تصوف گردید(صفا، ص 

از مولوى (م مکاتیبو مافیهفیه) و 628م (تألیف بهاءولدالمعارفعبارتند از: عرفان در قرن هفتم و هشتم 
الدین دایه، هـ) و  مرصادالعباد، معیارالصدق فى مصداق العشق، مرموزات اَسدى و رسالۀالطّیر از نجم672

هـ)، 735اَوراداالَحباب و فُصوص اآلداب از ابوالمفاخر باخَرزي، مصباح الهدایه از عزالدین محمود کاشانى (م 
ار سلوك اهل الحال، سلْوة العاشقین و العروة االَهل الخَلوة از شیخ عالءالدوله هاى سرّالبال فى اطوکتاب

و لمعات المجالس و صراط مستقیم از امیرحسین سادات هروىهاى نَزهۀ االَرواح و طَرَبسمنانى و کتاب
.فخرالدین عراقی 

1 .reza_najjarian@yahoo.com
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بی در فلسفی کردن تصوف با از ویژگی هاي عمده تصوف قرن هفتم این بود که تالشهاي ابن عر
وجود شاگردانش گسترش می یابد و تصوف فلسفی و نظري جزء علوم متداول زمان درآمد.کتابهاي فصوص 
الحکم ابن عربی ، فکوك قونیوي و لمعات شیخ عراقی از جمله کتب درسی متصوفه می شود. ویژگی هاي 

س از آیات و احادیث جهت تأکید کالم ، درج و سبکی آثار منثور عرفانی را می توان چنین بیان کرد: اقتبا
تضمین اشعار فارسی و عربی، استعمال آرایه هاي ادبی، استعمال جمالت دعائی و و معترضه و تنسیق 
الصفات.بنابر این نثر قرن ششم ، هفتم و هشتم  نسبت به قبل از به جهت وجود اصطالحات فلسفی و کالمی 

حاظ کمیت نیز به نثر مطنب گرایش می یاید و از لحاظ بالغت به نثر به نثر مغلق نزدیک می شود و از ل
) 20مرسل عالی است.(مصفا، ص 

بیان مسأله1-1
اشعار عربی در بین متن لمعات چه جایگاهی دارد و عراقی تا چه حد به کاربرد این اشعار مقید بوده 

هاي مختلف عرب  بهره برده است . است؟ فخرالدین عراقی براي مزین کردن کالمش از شعر شاعران سده
اي این مقاله در صدد پاسخ گویی به سؤاالت پژوهشی زیر است : شاعران عرب بیشتر متعلّق به چه دوره

فارض و غالباً هستند؟و جایگاه اشعار در متن چیست؟ فرضیۀ موجود این است که عراقی بیشتر از اشعار ابن
گرفته است.در جهت تأکید متن بهره می

ضرورت و اهمیت تحقیق
آثار عرفانی از لحاظ کمیت الفاظ در برابر معانی به جهت استناد به ایات و احادیث و درج و تضمین 

عرفانی چون لمعات ابیات عربی قابل منثوردر اثر . اشعار و آرایه هاي ادبی، نثري مطنب (دراز، طویل) است
یات عربی متن در اعراب و کتابت مخدوش است براي شود.بنا بر این از آن جا که اباي یافت میمالحظه

درك مفاهیم عرفانی لمعات الزم است از عبارات و اشعار عربی رمزگشایی گردد.
پیشینه تحقیق1-1

هجري است. از جملۀ 11تا 9هاي زیادي نوشته شده که این شروح متعلّق به قرون براي لمعات شرح
)، شرح شاه نعمت اهللا ولی، اشعه 812ی تبریزي شیرازي (متوفیهاي شیخ یار علتوان به شرحها میاین

) و... اشاره کرد. البتّه امروزه هم در بعضی 1024اللمعات جامی، نظام الدین فاروقی تهانسیري بلخی (متوفی
اند که هاي متفاوت چاپ کردهکتب در کنار آثار دیگر عراقی، از لمعات یاد کرده و گاهی آن را با نسخه

ها بطور کامل توان بر همۀ آنداراي معنی ابیات و جمالت عربی و اعراب گذاري هستند، البتّه نمیبعضی 
توان به این کتب که اند، میصحه گذاشت. عالوه بر کتبی که لمعات را در کنار اشعار دیوان عراقی آورده

داراي معنی عبارات و ابیات عربی هستند اشاره کرد:
) بعد از شرح حالی از عراقی به متن لمعات با اختالف نسخ 1363لمعات (محمد خواجوي در کتاب 

به همراه معانی عبارات و اشعار عربی پرداخته و سعی داشته به ترجمۀ روان نزدیک شود که گاهی این اتفاق 
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ون ) عالوه بر توضیحاتی پیرام1372نیفتاده است .  نسرین محتشم در کتاب مجموعه آثار فخر الدین عراقی (
ها لمعات نیز وجود دارد. وي عالوه بر شخصیت و افکار عراقی، به معرفی آثارش هم پرداخته که در بین آن

شروح لمعات در ذکر تفاوت نسخ در حاشیه، اعراب و معانی ابیات و عبارات عربی را هم بیان کرده است.
). 92ص،1376شروع شده است (چیمه، ایران از قرن هشتم و نهم، و در پاکستان و هند از قرن دهم و یازدهم

الدین علی ترکۀ اصفهانی به نام الضوء؛ شرح یارعلی شیرازي برخی شروح این کتاب عبارتند از: شرح صاین
بن یوسف کوکهري، از متصوفۀ قرن به نام اللمحات فی شرح اللمعات؛ شرح خاوري هندي؛ شرح درویشعلی

لح ـ ش، مقدمۀ نفیسی، ص1335عارف و شاعر قرن نهم (عراقی، الدین عبداهللا ختالنی، نهم؛ و شرح برهان
اللمعات از ). برخی از شروح لمعات به چاپ رسیده اند، از جمله اشعۀ1197، قسمت دوم، ص3لط؛ صفا، ج

آبادي، مقدمۀ ولی ( برزشاهللانعمتآبادي و شاهعبداهللا برزشنورالدین عبدالرحمان جامی، شرح لمعات سید
محمد اختر چیمه در کتاب مقام شیخ ؛ عراقی، مقدمۀ محتشم، ص شصت و هشت).13خواجوي، ص

) به شرح احوال و آثار و تحلیل افکار عراقی پرداخته و توضیحاتی دربارة 1372فخرالدین عراقی در تصوف (
لمعات داده است.

اثر برآنیم تا  به نقد و تاکنون تحقیقی مستقل در باره ابیات عربی لمعات صورت نگرفته است و ما در این
شرح ابیات عربی لمعات بر اساس دوره هاي تاریخ ادبیات عرب بپردازیم. مبناي ابیات ذکر شده کتاب محمد 

است.1363خواجوي، چاپ 
ل.1

معات
با اینکه است. لمعات، اثري فارسی در عرفان نظري، از شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی، متخلص به عراقی

) این کتاب را لمعات نامیده، در بعضی از نسخه هاي خطی نامهاي دیگري براي آن 47صش،1363عراقی (
88ش، ص1372ذکر شده است،از جمله لمعات انوار، اللمعات القدسیۀ فی العشق و لمعات العشاق (چیمه، 

ی) بوده، )، چون این کتاب مشتمل بر لمعه اي(بارقه اي، پرتوي) از حقایق(عرفان2بنا بر گزارش جامی (ص).
عراقی آن را لمعات نامیده است. گفته اند که عراقی لمعات را هر روز، در اثناي آنکه فصوص الحکم را نزد 

چون کار نوشتن آن، ، در ) و173صدرالدین قونیوي می خواند، می نوشت (جامی، همانجا؛ احمدعلی، ص
به قونیوي نشان داد ، او نیز در تأیید و فص بود)، لمعات را28لمعه به پایان رسید( مانند فصوص که در 28

عراقی ). 37؛ فخرالزمانی، ص109تمجید آن، لمعات را، به حقیقت، لُب فصوص خواند (جمالی دهلوي، ص
زمانی که در خانقاه صدرالدین قونوي بوده، به هنگام بحث و مباحثه دربارة فصوص الحکم، لمعات  را بر 

اقی در وصف لمعات گفته است: کلمه اي چند در بیان مراتب عشق بر شیوة سوانح غزالی نوشته است. عر
سنن سوانح زبان وقت امال کرده می شود؛ اما ظاهرا به نظر می رسد منظور عراقی این است که مطالب این 

)193،ص 1388رساله از تجربه هاي روحانی اوست در موضوع عشق(غالمرضایی،
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)، در بیان مراتب عشق، و مطابق با شیوة سوانح 45، صش1363موضوع لمعات، بنا بر مقدمۀ مؤلف(
احمد غزالی است ( نیزرجوع کنید به صفا، همانجا). عراقی در این کتاب دربارة عاشق و معشوق و عشق 

اي نیز انحاي گوناگون ارتباط عاشق و معشوق را بیان کرده است. در این کتاب، سخن گفته و در هر لمعه
سریان فیض حق و وجود منبسط را در » عشق«و » حب«از معشوق، حق است ومراد وي از عاشق، خلق و

موجودات بیان می دارد. البته رابطۀ حق و خلق به معناي وجود دو چیز یا دو موجود نیست، بلکه به زعم 
عراقی ، حق خود را در آیینۀ عاشقی و معشوقی بر خود عرضه می کند و حسن خود را بر خود جلوه می 

از این رو، یک مشهود بیش نیست. بدین ترتیب، سرتاسر لمعات تبیینی شاعرانه براي اثبات وحدت دهد و 
). وي از تجلیات حق در موجودات به دگرگونیهاي درون عاشق بر 149کوب، صعربی است(زرینوجود ابن

هام از مطالب غامض و کند. بنابراین، درواقع، عراقی براي رفع اباثر نگاه، سخن، عشوه و ناز معشوق تعبیر می
استفاده از اصطالحات ابنعربی مانند احدیت، واحدیت، حضرات، تجلی و غیره، -مبهم فصوص، به جاي 

دربارة ارتباط حق و مخلوقات از شیوة احمد غزالی، یعنی آوردن تعبیرات شاعرانهاي همچون عشق و عاشق 
). 91ص،1358و معشوق، کرشمه، ناز و نیاز، استفاده کردهاست (پورجوادي،

لمعات خیلی زود نه تنها در میان عارفان و صوفیان، بلکه در میان برخی از امیران و شاهان، بخصوص 
). این 92ش، ص1376در سلسلۀ شاهان گورکانی هند، از جمله داراشکوه، مقبول و محبوب گردید (چیمه، 

ز قرن هفتم به بعد در شمار فارض و شروح آنها، اکتاب در کنار فصوص و فتوحات مکیه و قصاید ابن
). لمعات هم در کلیات آثار فخرالدین 170، بخش اول، ص3کتابهاي درسی عرفانی نیز درآمده است (صفا، ج

ش، در تهران 1363کوشش محمد خواجوي درش به کوشش سعید نفیسی، و هم جداگانه به1335عراقی در 
ان از آن و از سوي دیگر به سبب ایجاز و لمعات از یکسو به سبب استقبال صوفیبه چاپ رسیده است.

ابهامات خود نیاز به شرح داشت، ازاینرو شروح و تعلیقات متعددي بر آن نوشته شده است، بخصوص 
اي از صوفیان سالسل سهروردیه، چشتیه، قادریه و شطاریه بر لمعات به این امر پرداخته اند که خود نشانه

). 90ش، ص1376می است (چیمه، تأثیر این کتاب بر تصوف و عرفان اسال
سبک نگارش لمعات، موجز، ساده ، فصیح، و آمیخته با سجع و اشعار فارسی و عربی و آیات و احادیث 

ش، مقدمۀ محتشم، ص شصت و 1372؛ عراقی، 1197، بخش دوم، ص3صفا، ج(اقوال عرفاست و سخنان و 
و معنوي است.عراقی از طریق هم آوایی و نثر لمعات داراي نثري آهنگین و سرشار از صنایع لفظی).سه

سجع و هم از راه موزون آوردن جمله ها و عبارات و درج مصراع ها و پیوند سخن منثور با شعر عربی و 
). او عالوه بر 193، ص 1388فارسی ، آهنگی و لحنی عارفانه و عاشقانه به کالم داده است.(غالمرضایی، 

-ها را نیز به کار میصورت هنرمندانه و شاعرانه، ترجمه و برگردان آنآوردن عین عبارات بزرگان، گاهی به
برد. ما در این مقاله با توجه به دوره هاي تاریخ ادبیات عرب اشعار موجود در میان عبارات عرفانی لمعات را 

بررسی و تحلیل می کنیم: 
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د.2
وره هاي تاریخ ادبیات عرب

. مخضرم:3-1
از هوازن قیس است که نود سال در عصر جاهلیت بوده و بعد اسالم را . لبید بن ربیعه عامري:3-1-1

گوید. او کند و فقط یک بیت در این دوره میدرك کرده است. وي بعد از مسلمان شدن، شعر را ترك می
سالگی فوت کرده است. وي یکی از صاحبان 150هجري قمري در حدود 41عمري طوالنی کرده و در سال 

ست.سبعۀ معلقه ا
. ... و نودي من سرادقات العزّة :1

أال کُلُّ شَیء ما خَال اهللاَ باطلٌ                       و کُلُّ نَعیمٍ ال محالَۀَ زائلٌ
».آگاه باشید که هر چیز جز خدا نابود و باطل است و هر نعمتی به ناچار در معرض زوال است« 

آمده و در بعضی کتب به صورت تک مصراع اول آورده شده )48این بیت، در آخر مقدمۀ کتاب (ص
است. بیت عربی در نقش نائب فاعل براي فعل ماضی مجهول نودي است. هرکدام از عرفا و شعرا، قیوم 

دهند و به نوعی به اند که همه از باقی و پایدار بودن پروردگار خبر میاي بیان کردهبودن خداوند را به گونه
...«:یفه اشاره دارند کهاین آیات شر

...«)( ... جز 88)28(قصص (
« او معبودي نیست، هرچیزي جز او نابود شدنی است... .). 

 ) «...
د و آنچه نزد خداست تا ابد باقی خواهد بود... .)شو( آنچه نزد شما است فانی می)96)16نحل(
هاي اموي و عباسی):. بین الدولتین (بین دوره3-2
هـ . ق) او زمان امویان و عباسیان را درك کرده و 167-95(أبو معاذ): (بشّار بن برد العقیلی- . 3-2-1

در بصره دفن شده است.
و االُذنُ تَعشقُ قَبلَ العینِ اَحیاناً... عشق شوري در نهاد ما نهاد:          . 2

»شود.گاهی گوش پیش از چشم، عاشق می« 
)، دربارة وجد و حرکت عاشق آمده و ویژگی توضیحی و تأکیدي 105شعر در ابتداي لمعۀ هیجدهم (ص

کاربردي در این مصراع بسیار معروف بوده و جنبۀآمده است. »  شقُیع«در بعضی نسخ، براي متن دارد.
یا قوم اُذنی لبعضِ « بیت کامل این شعر در دیوان أبومعاذ اینگونه آمده است: سخنان افراد پیدا کرده است. 

)533، ص 2هـ ، ج1416(العقیلی، »/ و االُذنُ تَعشقُ قَبلَ العین إِحیاناً الحی عاشقَۀٌ
. دوره عباسی:3-3
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از بزرگان اهل تسنّن که مذهب شافعی بدو منسوب است. یکی . محمد بن ادریس شافعی:3-3-1
هـ . ق)204- 150(

باید داشت و به فراق تن در باید داد. معنی این بیت که:پس محب را بعد دوست می. 3
رُك ما أُرید لما یریدفاتْأرید وِصالَه و یرید هجري                    

-خواستم به خاطر آن چه او میخواهد، پس آنچه را که میو دوري مرا میخواهم و امن وصال او را می«

».خواهد رها می کنم
)، دربارة قرب و بعد عاشق و معشوق ذکر شده که عراقی با 116بیت در لمعۀ بیست و دوم (ص

آن در گذارد. سرایندة کامل بیت یافت نشد و تنها مصراع دوم استدالل به این شعر، بر گفتۀ خودش صحه می
( »لَم إن أراد اهللا أمرا / فاتْرُك ما أُرید لما یریدأس«بین اشعار شافعی دیده شده که بیت کاملش اینگونه است: 

).  این شعر در جلد چهارم إحیاء علوم الدین، دربارة نهایت حب عاشق، بدون ذکر 68هـ ، ص1411الشافعی، 
)573ص ،4، ربع1374نام سراینده آمده است. (غزالی،

وي ادیب، کاتب و شاعر بوده و او را شاعرترین هـ .ق)243-176(. ابراهیم بن عباس الصولی:3-3-2
اند. اصالتاً اهل خراسان و در بغداد متولّد شده است. او محدث بوده و از امام رضا (ع)، روایت کاتبان گفته

کتاب الطبیخ است.کرده و آثارش: دیوان رسائل، دیوان شعر، کتاب الدوله،می
تشنۀ این آب هرگز از این سیراب نشود:. 4

ال یرْجِع الطَّرْف عنْه عنْد رؤیته                    حتّی یعود إِلَیه الطَّرْف مشْتاقاً
»گردد ولی هنوز مشتاق است.میشود) تا این که بازگردد (سیراب نمیچشم از دیدن او برنمی« 

هاي خویش در زمینۀ تنوع تجلیات معشوق، این شعر عربی را در عراقی، براي تأکید و تثبیت گفته
)، آورده است. (یرجِع) نیز در کتاب به صورت( یرجع) آمده است.  این شعر در رسالۀ 101لمعۀ هفدهم (ص

ست. در بعضی موارد، بیت قشیریه هم آمده است. بیت، به ابراهیم بن عباس الصولی، نسبت داده شده ا
این بیت با اختالفاتی به ». ما یرجع الطَّرف عنها حینَ یبصرُها«منسوب به الصولی، با کمی تفاوت آمده است: 

». ما یرجع الطَّرف عنها حینَ أبصرُها / حتّی یعود إلَیها الطّرف مشتاقاً« ابونواس هم نسبت داده شده است: 
تبار عرب بوده که در اهواز به دنیا آمده و بعد به بغداد و شهرهاي هـ .ق)، شاعر ایرانی198-146نواس (ابو

دیگر مسافرت کرده است. او یکی از بزرگترین شاعران کالسیک عربی است. شهرت او بیشتر به علّت 
گساري و ستایش شراب (خمریات) است.تصنیفات باده

وي در سوریه متولّد :هـ.ق)231-188((ابو تمام طایی) . حبیب بن أوس بن الحارث الطایی 3-3-3
اند. شده و داراي قوت و جزالت فراوانی در بیان اشعار است و تصانیف بسیاري را به او نسبت داده

ذات محب و عشق او محال است که مرتفع شود بلکه تعلّق او نقل شود از محبوبی به محبوبی:. 5
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ت منَ الْهوي              ما الْحب إِلّا للْحبیبِ األَولِفُؤادك حیثُ شئْنَقِّلْ
به خاطر عشق، دل خود را هر جا که خواهی ببر، (اما بدان) هیچ عشقی خوشتر از عشق نخستین « 

»نیست.
)، دربارة سریان عشق در همه چیز و در تأکید 68این بیت در ادامۀ عبارت عرفانی در لمعۀ هفتم (ص

ست.آمده ا
یادآور بیتی از فخرالدین اسعد گرگانی در ویس و رامین است که:

(اسعد گرگانی، » شتر آمد مهر رامین /  چه خوش باشد به دل یار نخستینز جانش خو« 
)167،ص1349

هـ . ق): پسر ابوالعتاهیه شاعر و فقیه زاهد بوده و در شعر بر 244(متوفی . محمد بن اسماعیل3-3-4
ته است. طریق پدرش رف

گوي تا عیان بینی که:پس أرنا االشیاء کَما هی، می. 6
دلیلٌ علی أَنَّه واحدلَه آیۀٌ                          شَیءفَفی کُلِّ

»کند.اي است که داللت بر یگانگی او میپس در هر چیزي نشانه« 
. در بعضی نسخ، مفعول را در نحو داردگاه ) با که موصولی آمده و جای134بیت در لمعۀ آخر (ص

آمده است. در کشف المحجوب، دربارة توحید و اثبات قدم خداوند، این شعر را » عینه«آخر مصراع دوم 
)361، ص1358شود. (جالبی هجویري، بدون نام شاعر یادآور می

. بایزید بسطامی3-3-5
گذار سکر و فنا در وم هجري است. او را پایهوي به سلطان العارفین مشهور و بزرگترین عارف قرن س

زیسته است. هـ .ق می261تا 161هايدانند. بایزید در حدود سالتصوف می
... بایزید در جواب نوشت:. 7

بت الحب کَأساً بعد کَأسٍ                     فَما نَفد الشَّراب و ما رویتشَرِ
»پس جامی نوشیدم، پس نه شراب تمام شد و نه من سیراب گشتم.شراب عشق را جامی از « 

ثبت شده تشَرَبدر کتاب ) آمده و حکم مفعول براي جملۀ قبلی دارد.102شعر در لمعۀ هفدهم (ص
است. این بیت در کتب بسیاري از جمله: رسالۀ قشیریه، کشف المحجوب، إحیاء علوم الدین، مصباح الهدایه 

. در لمعات و رسالۀ قشیریه، شعر به بایزید بسطامی نسبت داده شده است. در رسالۀ و... ذکر شده است
) در إحیاء علوم الدین بیت در 114،ص1361قشیریه دربارة ذوق و شرب این شعر را آورده است.(قشیري، 

و هـ . ق) عارف 334-247رابطه با مباحث محبت، شوق، رضا و انس آمده و منسوب به ابوبکر شبلی (
، 1374صوفی قرن سوم هجري ذکر کرده که اصالتاً اهل خراسان بوده و در بغداد از دنیا رفته است. (غزالی، 

). دربارة دوام و کشش عشق، عرفاي بزرگ سخنان ارزشمندي را از خود به جاي 625ربع چهارم، ص
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داخته و عشق را همانند اند. عبدالرحمن جامی در شرح قصیدة خمریۀ ابن فارض نیز به این مطلب پرگذاشته
جوي آن بیش کوشند وهرچند بیش نوشند در جست«شود: داند که شخص تشنه از آن سیراب نمیدریایی می

و هرچند افزون خورند، رنج در طلب آن افزون برند، نه مست آن هوشمند گردد و نه حریص آن خرسند ... : 
خورم بادة بی را دریاب/ عمري است چو آب میام تشنه لب و بی پایاب/ هان اي ساقی تشنه لمن بحري

) 126، ص]بی تا[(جامی،» ناب/ نی باده شود تمام و نی من سیراب
. ابوالحسین نوري بغدادي3-3-6

هـ .ق است. وي صوفی، 295شعر از ابو الحسین احمد بن محمد نوري بغدادي( خراسانی)، متوفّی 
سرّي سقطی بوده است. یکی از آثار او مقامات القلوب عارف و شیخ صوفیه در بغداد و مصاحب جنید و

است.
... و هر عارفی عبارتی دیگر گوید و هر محقّقی اشارتی دیگر کند و سخن همین است:. 8

                  دواح نُکسح باراتُنا شَتّی وشیرُعمالِ یالج کُلٌّ إِلی ذاك و
»و حسن روي تو یکی است و همۀ عارفان به آن اشاره دارند.عبارات و سخنان ما بسیار است « 

تأکید سخن آمده و به نوعی معرّب )، دربارة تجلیات گوناگون عشق و در 63لمعۀ پنجم (صبیت در 
هاي امروزه، در ها و حتّی سخنرانیو منظوم شدة عبارت قبل از خودش است. از این بیت در بسیاري از کالم

شود. این بیت در بعضی کتب، با اختالفات اندکی وجود دارد.از آن بهره گرفته میجایگاه ضرب المثل، 
نوري رحمه اهللا از بی نهایتی و دوري این راه چنین خبر داد:. 9

دشْهرُ مغَی دشاه حاظل بسح و                  ظتُهحاظاً لَحل دأشْه لَم و تشَهِد
هده نکرده بودم آن نگریستن را که قبالً دیده بودم و براي من کافی است دیدم محبوب را و مشا« 

»نگریستن شاهدي که پیش از آن ندیده بودم.
هاي رسیدن به ناپذیر بودن راههایش دربارة پایان) و براي تأیید گفته104شعر در انتهاي لمعۀ هفدهم (ص

ادرست است. بیت در لمعات و خالصۀ شرح تعرّف، حقیقت، در نقش مفعولی آمده است. در کتاب(لَحظَتَه) ن
در آخر مصراع دوم آمده است.» غیر مشهود«ها، از قول ابوالحسین نوري، بیان شده است. در بعضی نوشته

ترین مشایخ صوفیان است. وي معروف به سید الطایفه از معروف. شیخ ابوالقاسم جنید بغدادي:3-3-7
وفات یافته است.هجري در بغداد297او در سال 
... زیرا که هر وحدانیت که از اتّحاد و دوگانگی حاصل آید، فردانیتش نگذارد گرد سراپردة . 10

احدیت گردد:
و منْ بعد هذا ما یدقُّ صفاتُه                    و ماکَتْمه أَحظی لَدیه و أَجملُ

آن باریک و دقیق است و آن چیزي است که پنهان کردن آن از پس این مرتبه مقامی است که صفات « 
»تر و زیباتر است.نزد او پر بهره
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)، دربارة وجوب و امکان، در تأکید عبارت آمده است. در بعضی نسخ 91در لمعۀ چهاردهم (ص
ه بآمده است. در کتاب قوت القلوب، این شعر را » أعدل« ، »أجمل«مصراع دوم وجود ندارد و یا به جاي 

)59، ص2، ج]بی تا[است. ( مکّی،جنید بغدادي نسبت داده
گفت:از جنید پرسیدند که ما التوحید؟ گفت: از مطربی شنیدم که می. 11

و کُنّا حیثُ ماکانوا و کانوا حیثُما کُنّاو غَنّی لی من قَلْبی و غَنَّیت کَما غَنّی        
من نیز همانند او خواندم و ما همان جا بودیم که ایشان بودند و او براي من از دلم آواز خواند و« 

»ایشان همان جا بودند که ما بودیم.
) آمده و براي عبارت قبل از خودش، نقش مفعول دارد و به کمک این 94شعر در لمعۀ پانزدهم (ص

شده است. در بعضی بیت، مبحث خود را کامل کرده است. کلمۀ (من) در مصراع اول به صورت (منّی) ضبط
ذکر شده است. این شعر، در رسالۀ » و غَنّی إلَی من قَلبی«کتب، این تک بیت، در قالب دو بیت، با تفاوت 

)521، ص 1361قشیریه هم از قول جنید، در جواب توحید بیان شده است. ( قشیري، 
گان و عرفاي عصر خودش هـ. ق): فیلسوف و یکی از بزر309-244( . حسین بن منصور حلّاج 3-3-8

هایش را مصداق کفر اي از علماي اسالمی آموزهاست. او اهل بیضاء فارس است. به علّت عقایدش، عده
،»الیقین«،»هو هو«ها اثر براي او ذکر کرده، که از جملۀ آن46اند. ابن ندیم حدود دانسته و وي را تکفیر کرده

است. » فرقانقرآن القرآن و ال«،»کبریت أحمر«
نظر در آینۀ عین عاشق کرد، صورت خودش در نظر آمد گفت:. 12

(أَ) أَنْت أَم أَنا هذا العینُ فی العینِ؟               حاشاي، حاشاي، منْ إِثْبات إِثْنَینِ
آیا تویی یا منم؟ این حقیقت تو است در شخص من یا حقیقت من است در شخص تو؟ دور باد « 

») را اثبات کنم.دوگانگی، دور باد مرا، از این که دو کس (مرا
)، دربارة رؤیت عشق آمده و ادامه دهنده و تکمیل کنندة جمله است و 56بیت، در لمعۀ سوم (ص

نقش مفعولی براي متن دارد. در کتاب لمعات، شعر با همین نگارش ثبت شده و با اندك تفاوتی در نگارش 
أَ أَنْت أم أنا هذا فی «ده شده است. بیتی که از حالج در دیوانش آمده اینگونه است: بیت، به حلّاج نسبت دا

)160هـ ، ص1419(حلّاج، »إِثْبات إِثْنَینِالهینِ؟/ حاشاك، حاشاك، منْ
گاه این بینایی او شود تا گوید:. 13

قُلْت منْ أَنْت؟ فَقالَ أَنْتارأَیت ربی بِعینِ ربی                                فَ
»پروردگارم را به چشم پروردگارم دیدم و گفتم که کیستی؟ گفت: من، تو هستم.« 

گذاري بیشتر مطلب ) در زمینۀ یکی بودن محبوب و محب، براي تأثیر67این شعر در لمعۀ ششم (ص
الف مفعولی بوده و در آخر بیت با (و در ادامۀ جمله که در حالت نقل قول بوده، آمده است. شعر داراي نقش

) همراه شده است. شاعر بیت، به طور دقیق یافت نشد. با کمی اختالف، این بیت از حلّاج در زمینۀ اطالق
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). مبحث یکی 123( همان، ص»قَلبی/ فَقُلْت منْ أنْت؟ قالَ أنْت بِعین ت ربی رأی« وحدت وجود پیدا شد: 
اي دارد. مولوي در مثنوي خود نیز به عاشق و معشوق در نزد عرفا و بزرگان جایگاه ویژهبودن و اتّحاد داشتن
، 1391(مولوي، » نقش من از چشم تو آواز داد / که منم تو، تو منی در اتّحاد« کند که: این اتّحاد اشاره می

م محبوب، هم هم محب حق است و ه« داند که اي می) و یا جامی وحدت وجود را به گونه53، ص2ج
طالب حق است و هم مطلوب. او مطلوب و محبوب است در مقام جمع احدیت و طالب و محب است در 

)22ص، ]بی تا[(جامی، » مرتبۀ تفضیل و کثرت.
ظهور دایم صفت محبوب است و... آینه بحسب حقایق خود، ظاهر را حکمی بخشد چنانکه . 14

ظهور را اسمی:
و أَبی شَیخٌ کَبیرٌ فی حجورِ المرْضَعاتذا منْ أَعجباتولَدت أُمی أَباها إِنَّ

هاست در حالی که پدرم پیرمردي است که در آغوش مادرم پدر خویش را زایید و این از شگفتی« 
»شیردهندگان است.

و براي متن جنبۀ )، دربارة ظهور دایم محبوب و با محتوایی جدید آمده78شعر در اوایل لمعۀ دهم (ص
در کتاب مرْضَعات و عجبات اآمده است.»عجباتی، فی ذا معجبات«ها تمثیلی و تثبیتی دارد. در بعضی کتاب
و إنّی شَیخٌ کَبیرٌ فی علُوِ «، مصراع دوم با کمی اختالف ذکر شده است: به اشتباه مرفوع آمده اند. ر یک دیوان

جاتر125همان، ص» ( الد(
به سمع سرّ تو ندا آید که:.15

             هتامإِکْت نْکرٌّ طالَ عس دا لَکبهظَالم أَنْت کُنْت باحص الح و
             بِهرِّ غَینْ سالقَلْبِ ع جابح فَأَنْتهتامخ هلَیع عطْبی لَم الكلَو و

شیده بود، برایت آشکار شد و صبحی که تو خود پرده و تاریکی آن بودي رازي که از دیرباز بر تو پو« 
»گرفت.آشکار شد. پس تو خود پردة دلی از سرّ دل محبوب ولی اگر تو نبودي مهر او بر آن نقش نمی

) در رابطه با فناي عاشق آمده و عبارت را با استناد به این شعر 130شعر در لمعۀ بیست و هفتم (ص
نقش تفسیري براي جمله دارد. البته این شعر در بعضی کتب ذکر نشده است.تکمیل کرده و

أنا منْ أَهوي و منْ أَهوي أَنابلکه همگی خود او را یابد، گوید:. 16
»دارد من هستم.دارد و آن که دوست میمنم آن که دوست می« 

) دربارة بقاي بعد از فنا و وصول عاشق ذکر شده و نقش مفعولی 133هشتم)، ( صدر لمعۀ آخر(بیست و 
حلَلْنا نَحنُ روحانِ«با مصراع دوم بیت، دارد. ین شعر در نسخ مختلف، گوناگون ذکر شده، در یک نسخه

هاي دیگر کتابآمده و در نسخۀ دیگر اصالً بیتی، ذکر نشده است. البتّه این شعر به صورت کاربردي در»بدنا
مورد استفاده قرار گرفته است.
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هـ.ق): عارف و صوفی قرن سوم هجري است. وي اهل خراسان قدیم 334-247(. ابوبکر شبلی3-3-9
و مصاحب جنید بغدادي بوده و در بغداد وفات یافته است. 

:اي افکندهام ربوده است و در لجهشود، از هر سویی موجی... ساحل یافته نمی. 17
مـــفی الیۀفْدعٍ ساکنَضکَی                             ــــی أَنَّنــــاَلْحمد للّه عل

أو سکَتَت ماتَت منَ الغَماها                     ــإِنْ هی فاهت ملَأَت ف
در دریا هستم که در دریا وطن کرده که اگر دهان سپاس خداي را براي آن که من مانند غوکی« 

»بگشاید، دهانش را آب فرا گیرد و اگر خاموش شود، از اندوه بمیرد.
در کتاب خواجوي ضفدع آمده ولی در کتاب محتشم، صفدع. در ضرب المثل هم صفدع ذکر شده.. 

کنند. ین شعر با کمی راقی را تأیید میاند و گفتار ع)، در بیان شیدایی آمده135ابیات در انتهاي لمعۀ آخر (ص
اند و شعري ها هم وجود دارد. همچنین شعراي زیادي از محتواي این شعر بهره بردهاختالف، در دیگر نسخه

قاَلَت الصفدع قوالً فَهمته الحکَماء / فی فمی ماء و هل «المثل شده است که: در این زمینه در زبان عرب ضرب
در کتاب شرح التعرّف، در باب صفت العارف، این ابیات را از قول شبلی آورده است. »؟!ی فیه ماءینطقُ من ف

)460، ص1349(مستملی بخاري، 
هـ . ق): وي به صاحب بن عباد، 385-326(. ابوالقاسم اسماعیل بن عباد طالقانی اصفهانی3-3-10

اي بزرگ در عربی نامهترین اثرش، واژهبوده و مهممعروف است. او وزیر و شاعر شیعه مذهب ایرانی دیلمیان 
است. » المحیط«به نام 

پس معلوم کنی که: لون الماء لون إنائه، این جا هم آن رنگ دارد که: لون المحب لون محبوبه، . 18
پس گویی:

کَلَ األَمرُرقَّ الزُجاج و رقَّت الخَمرُ                           فَتَشابها و تَشا
                             حال قَد رٌ ورٌفَکَأَنَّما خَمال خَم و حکَأَنّما قَد و

شیشه و شراب درون آن شفاف شد، پس کار دشوار شد که ببینی کدام شیشه و کدام شراب است! « 
»و شراب نیست!گویی که تمام شراب است و قدحی در کار نیست و گویی که همه قدح است 

) آمده و با جنبۀ تمثیلی خود، عبارت را تکمیل و تأیید کرده و نقش 65این ابیات، در لمعۀ پنجم (ص
مفعول دارد.

این شعر، در کتب دیگر، همانند مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، دربارة محتوا و کالم قرآن این دو بیت 
هاي مختلف از جمله ) اما در إحیاء علوم الدین، در زمینه167، ص1389را با نام سرایندة آن آورده (کاشانی، 

، ربع اول، ص 1374دربارة پیوستگی و نزدیکی دو عالم، از این شعر بدون نام شاعر بهره گرفته است.(غزالی، 
) همچنین در ترجمۀ فتوحات مکیه نیز در توضیح مبحث ذات الهی شعر بدون نام شاعر ذکر شده است.( 271
) 192، ص1384عربی،ابن 
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وي شاعري بزرگ و داراي ابتکارات زیادي در معانی است. او زردشتی بوده و . مهیار الدیلمی:3-3-11
کند. حرّ عاملی دربارة او آورد و بعدها در تشیع، بسیار غلو میبه دست شریف رضی، اسالم می394در سال 

»جمع کرده است.مهیار، فصاحت عرب را با معانی عجم«چنین گفته است: 
اما فراق را به عینه دوست ندارد بل از آن روي که آن محبوب محبوب است:. 19

بوبحم حبوبلُ الْمفْعکُلُّ ما ی و
»هر آنچه که محبوب انجام دهد، پسندیده و دوست داشتنی است.« 

توضیح بیشتر مبحث آمده است. بیت ) براي تأکید و116این مصراع نیز، در لمعۀ بیست و دوم (ص
( الدیلمی، »رضی تَلونه / و کُلُّ ما یفْعلُ الْمحبوب محبوبارضی و أسخَط أو ا«کامل آن، این گونه است: 

از قول محب و عاشق راست گفتار، مصراع دوم بدون ذکر نام 29) در فتوحات مکیه، باب 24، ص1، ج1372
)385، ص 1384ی، شاعر آمده است.( ابن عرب
دوره مغرب و اندلس:

شاعري از قبیلۀ کومه است که به بالد روم نقل مکان :هـ . ق)690-610(مسانی. العفیف التل3-3-12ْ
کند. وي داراي آثار گوناگونی از جمله، شرحی بر الفصوص ابن عربی و کتابی در عروض است.می

یابد الجرم گوید:...چون محب اسماء و صفات او را عین او .20
شَهِد هی فینا و کنَفْس ةٌ    تدواحماءأَس و صافأَو کَثیرَةً ذات

المرْئی و الرّائید إِتَّحو نَحنُ فیک شَهِدنا بعد کَثْرَتنا                      عیناً بِها 
ذات، بالذات یگانۀ حقیقی است، داراي اسماء و ذات خود را در ما مشاهده کردي در حالی که « 

صفات فراوان است و ما در تو پس از کثرت و بسیاري اسماء و صفات خود، یک حقیقت را مشاهده کردیم 
»اند.که بدان بیننده و دیده شده متّحد و یگانه

کنندة یات، کامل) دربارة دیدن محبوب آمده و داراي نقش مفعولی است. اب76شعر در اوایل لمعۀ نهم (ص
اند. اختالفات اندکی در چند نسخه وجود دارد از اند و براي تثبیت موضوع براي خواننده آورده شدهمتن

ها آورده شده است.و بیت دیگري بعد از این» و أَنت واحد « جمله: 
. دوره ایوبی:3-4
الحموي األصل، ملقّب به شرف هـ . ق) عمر بن علی بن مرشد بن علی 632-576(ابن فارض: . 3-4-1

الدین بن فارض و سلطان العاشقین است. او یکی از بزرگترین سرایندگان شعر صوفیانه عرب است. موضوع 
بیشتر اشعارش عشق به خداوند است و از فلسفه و مبحث وحدت وجود، مطالب فراوانی در آثارش دیده 

ت.شود. قصیدة تائیۀ کبري، از مشهورترین قصاید اوسمی
اَلحمد هللا الذي نَور وجه حبیبِه بِتَجلیات الجمال ... ، الذي لسانُ مرتَبته یقولُ:.21
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ورةً                  فَلی فیه معنی شاهد بِأُبوتیصکُنْت إبنَ آدم و إِنّی و إنْ
جود دارد که گواه پدر بودنم براي آدم اگر چه به ظاهر، من فرزند آدم هستم ولی در من معنایی و«

»است. (من پدر همه هستم.)
)، به ستایش حضرت محمد (ص) پرداخته شده که این بیت در ادامۀ متن آمده و 43ابتداي کتاب (ص

با ضمه آمده که غلط است.» إبن«کند. در کتاب، در نقش مفعولی، جایگاه پیامبر (ص) را بیان می
ي او را دوست داشته باشی و به هرچه روي آوري، روي بدو آورده باشی و هر که را دوست دار.22
اگر ندانی:

جمیعهم لَک قَد دانوا و ما فَطَنواري بِمحبوبٍ یدین لَه                 فَکُلُّ مغْ
رمانبرداري تو کند. جمیع محبان فهر محبی که شیفته و فریفتۀ محبوبی شده است، فرمانبرداري او می« 

»دانند.نهند و نمیکنند و گردن بر بندگی تو میمی
) آمده و به نوعی ترجمۀ عبارت قبل از خودش است و همان عبارت 69این بیت در لمعۀ هفتم (ص

کند. کلمۀ (مغري) در کتاب به اشتباه (مغريٍ) ثبت شده استرا بیان می
ل است زیرا که هرچه را دوست دارند بعد از محبت غیر او را نشاید که دوست دارند بلکه محا. 23

ذاتی که موجبش معلوم نبود یا به هر حسن باشد یا به هر احسان و این هر دو غیر او را نیست:
ملیحۀکُلِّحسنُبلْلَهمعارجمالها              منْحسنُهملیحٍفَکُلُّ

او بهبهکهاستاحدیتحضرتاو از جمالو زیبائیحسنياهر ملیحهو بلکههر ملیحیپس« 
.»استشدهدادهعاریهعنوان

) به کار رفته و جنبۀ تمثیلی و استداللی براي عبارت دارد. در 69این بیت هم در لمعۀ هفتم (ص
ست. (الحموي األصل، آمده است. شعر از قصیدة تائیۀ ابن فارض ا» جمالها«به جاي » جماله«بعضی کتب، 

)85هـ ، ص1904
و چون در پی او رود کژ نرود به حکم: إنَّ ربی علی صراط مستقیم، ناصیۀ او بر دست اوست جز . 24

بر راست نتواند رفت:
بالسدیدةِو إِنْ لَم تَکُنْ أَفْعالُهم فَال عبثٌ و الخَلْقُ لَم یخْلَقوا سدي    

م          عهوررِي أُمتَج ماءۀِ األَسملَی سرَتکْمِ أَجلْحل الذّات فصو هکْمح و
اند، هرچند که کارهاي بندگان کارهاي محکم و هیچ چیز بیهوده نیست و آفریدگان بیهوده آفریده نشده« 

و حکمت ذات خود را (بر جریان امور طبق رودمنظّمی نیست. کارهاي ایشان بر نشان و حکم اسماء الهی می
»راند.اسماء) وصف فرموده است و به احکام خود، قضا و قدر را بر سر مخلوقات می

) و دربارة محب و محبوب آمده که با استدالل و حکم، جملۀ قبلی 93ابیات در اوایل لمعۀ پانزدهم (ص
)130باشد. ( همان، صفارض میکند که از قسمت تائیۀ دیوان ابن را تأیید و تأکید می
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همه به حکم او، و او پس پرده نهان، چون پرده براندازد تو را معلوم شود که حقیقت آن صور و . 25
افعال آن صور چیست:

هفْرَدبِم                     دلٌ واحعف تُهدکُلُّ الّذي شاه نْونَۀَلکبِ األَکجبِح
و لَم یبقَ بِالْأَشْکالِ ریبۀِهرَ لَم تَرَ غَیرَإِذا ما أَزالَ الستْ

ها خود را پنهان و تمام آن چه را که دیدم، همه کار یکی است به تنهایی، اما در پس آن  حجاب« 
که موجب شک و ماند بینی و هیچ شکلی باقی نمیها را بردارد، جز او را نمیکرده است. هرگاه آن حجاب

»ریب گردد.
)، دربارة تطورات محبوب آمده و از شعر براي تأکید و تأیید 97این دو بیت در لمعۀ شانزدهم (ص

در کتب دیگر » شاهدیۀ، األکنهه، مازال السیر لم یر، اشکل، زینۀ«عبارات بهره گرفته است. اختالفاتی از جمله: 
در دیوان، با عبارت باال فرق دارد. ( » بِحجبِ«ت و تنها اعراب، وجود دارد. شعر از قصیدة تائیۀ ابن فارض اس

)126همان، ص
بدانکه توانگر غالباً در غایت قرب بعید است و درویش در غایت بعد قریب است:. 26

تلَرَب تببِالْفَقْرِ ه لَو أَخا               غَناء و فَتال قَصالو ریح فَتصتی عم
»پروراند.شکند و اگر به فقر بوزد به درستی که میباد بوزد توانگر را درهم میوقتی « 

نیازي معشوق است، ذکر شده و در ) که در مورد نیاز عاشق و بی113بیت در انتهاي لمعۀ بیستم (ص
در تأکید و تأیید مضمون فارسی آمده و در ادامه با عبارات فارسی آن را شرح و توضیح داده است. البتّه 

)80ثبت شده است.  شعر از قصیدة تائیۀ ابن فارض انتخاب شده است. (همان، ص» قصف« بعضی نسخ، 
معروف به ابن عربی و شیخ اکبر، عارف مسلمان اندلسی هـ.ق): 640-560(الدین عربی. محیی3-4-2

ضی از آثار او هاي حکمت و علم پدید آورده است. بعشاخهآثار فراوانی در است. وي وارد تصوف شده و
اند از: فصوص الحکم، دیوان، فتوحات مکیه و ... عبارت

و هر آینه در هر آینه رویی دیگر پدید آید:. 27
مرایا تَعدداو ما الوجه إلّا واحد غَیرَ أنَّه                       إذا أنْت أَعددت الْ

)متعدد کنی ها در آن ظاهر شدهکه چهرهها را (ه آینهیک چهره (حقیقت) بیش نیست، جز آن که هرگا«
»ها بسیار شود.)، آن صورتبشماري(

تعددا، «)، دربارة پیدایش عشق و در تأکید عبارت فارسی آمده است. 50این بیت در لمعۀ اول (ص
مبحث تجلّی در شرح گلشن راز، در توضیح ». متعددا بوده که بنابر ضرورت شعري تخفیف یافته است.

) اما در 93، ص1371وحدت مطلقه در مراتب کثرات، بیت را بدون ذکر نام  شاعر آورده است (الهیجی، 
شرح فصوص الحکم، دربارة ذات الهی، این شعر را از قول شیخ (ابن عربی) بیان کرده است.(قیصري رومی، 

شود. در توضیح این به آن توجه می). تجلّی وحدت از جمله مطالبی است که در عرفان بسیار 562، ص1375
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نور حقیقی یکی بیش نیست و آن نور خداست و نور خداي منبسط و نامحدود « تجلّی باید گفت که: 
ها نامتناهی است و عالم تجلّی نور خداي است که به چندین هزار صفت تجلّی کرده است و با این صورت

و جنبۀ اهللاوجهعالمامر کهعالم« و یا به بیان دیگر )79ص]بی تا[جامی،»( خود را ظاهر گردانیده است.
، عالمرا در اینعجیبِ اختالفتکثّر و غوغايو ایننیستبیشنیز یکی،استموجوداتالهیۀ و وِجهۀ ربی

.استبا خود آوردهآفرینش، عالمآفرینشعالمتعداد أعداد آحاد موجوداتبهالتُعد و التُحصیهايینهیآ
و کَونعالمکهو طبعمادهدر عالمکهاستموجوداتوجهۀ خلقیبهمتعلّقو هالکت، مردنو نیستیزوال

و تجدد و اند و نیستیساختهرا از تغییر و تبدیلو مادة اولیۀ آنعالمفلزّ ایناصلباشد. چونمیفَساد است
، 26، مجلس4، ج1361(حسینی تهرانی، » اند.زدهعالماینموجوداتهاياز خشتقالبرا در اولینحدوث

)282ص
کثرت و اختالف صور امواج بحر را متکثر نگرداند... همان دریا خوانند که بود:                           . 28

إِنَّ الحوادثَ أَمواج و أَنْهارالبحرُ بحرٌ علی ما کانَ فی القدمِ   
عمنْ تَشَکَّلَ فیها فَهی أَستارال تَحجبنَّک أَشْکالٌ تُشاکلُها          

هاي نو، ) بود، به درستی که پدیدهپیش از ظهور در مظاهردریا، دریا است بر آن گونه که در قدیم («
آورند، تو را از آن کسی که هایی که خود را به شکل او در میها هستند. مبادا صورتها و نهرة موجپیدا شد

»کند، بازدارد و در پرده نگه دارد.گري میها جلوهها صورت بخشیده و در آنبه آن
) در ادامۀ متن، این قطعه آمده که به نحوي دیگر موضوع رؤیت عشق را بیان 57در لمعۀ سوم (ص

، به جندي، عارف »عمن نشکل«کرده است. این شعر منسوب به ابن عربی است، اما بعضی آن را با اختالف 
دهند. بیت اول این قطعه در دیوان یکی از شعراي قرون اخیر به نام عبدالغنی نابلسی، شاعر نسبت می7قرن 

» فی القدم « به جاي » منَ القدم « ر هجري قمري، دوباره به کار رفته که تنها تفاوت آن د12دمشقی قرن 
آمده است.» ي« با حرف » تَحجبنّک و تُشاکلُها«است و همچنین حروف مضارعۀ 

حلول و اتّحاد جز در دو ذات صورت نبندد و در چشم شهود در همۀ وجود جز یک ذات مشهود . 29
نتواند بود:

ینُ الع      فخْتَلم کْمالح ةٌ ودواحفنْکَشلْمِ یلِ العأَهرٌّ لس ذاك و
»شود.ذات یکی و حکم مختلف است و این سرّي است که بر اهل دانش ظاهر می« 

) در مورد حلول و اتّحاد آمده و براي مبحث مد نظر، جنبۀ استداللی و 81شعر در ابتداي لمعۀ یازده (ص
.کندتثبیتی دارد و جمله را تأیید می

. نامعلوم4
هر لمحه به هر روي وجود خود را بر شهود خود جلوه دهد، وصف او از من شنو:. 30

کَسرُ الْحواجِبِو غَمزُ عیونٍ ثُمیحدثُنی فی صامت ثُم ناطقٍ     
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) و با اشارة قالگاه به زبان حال و گاه به زباندر حالت خاموشی و سپس در حالت سخنگویی (« 
»گوید.ها و بعد با شکستن ابروها با من سخن میچشم

آورد و )، در بیان عشق است و آن را در تأکید عبارت گفته شده، می46شعر در ابتداي کتاب (ص
وصف او را از «توان احتمال داد که شعر از خود عراقی باشد به قرینۀ این سخن: نقش مفعولی هم دارد. می

»من شنو
گوید که متِّعنی بِک، چه سمع و بصر من تویی و أنت خَیرُ الوارِثین:مگر می. 31

      بجح نَهیت عاهللا وار كإِلّا اهللاُ ما اهللاُ؟تَبار علَمی سفَلَی
فَإِنَّ اهللا ثُم ئْتثُ شیقُلْ         خُذْ ح ئْوما شاهللاُت عفَإِنَّ السام نْهع

هایی از نور و جز خدا نداند که حقیقتش بزرگ است خدایی که پنهان کرده است ذات او را حجاب« 
چیست. هر طرف که خواهی بگیر، به درستی که به سوي خداوند است و هر چه خواهی بگو که او همه جا 

»هست و شنوا است.
) آمده است. در 61حاد عاشق و معشوق، در لمعۀ چهارم (صاین شعر در تکمیل و تثبیت بحث اتّ

با فتحه همراه شده است و در » ثُم«در » ث«آمده و اعراب حرف » الواسع«، »السامع«بعضی کتب به جاي 
آمده است. در بعضی کتب هم، بیت دوم مانند نثر بیان شده و احتماالً از » عنه«، »عینه«اي به جاي نسخه

عراقی است.
... با آن که رتبت عشق برتر از آن است که به قوت فهم و بیان پیرامون سراپردة جالل او توان .32

گشت یا به دیدة کشف و عیان به جمال حقیقت او نظر توان کرد:
وِصالِتَفَرُّقِ و الْف الْوصرِّجالِ                    و عنْمِ الْفَهتَعالَی العشْقُ عنْ

یجِلُّ عنِ الْاحاطَـۀِ و الْمـثالِالِ  خیعنْ ءشَیا جلَّمتی م
عشق از ادراك مردان و از تعریف جدایی و وصال برتر است، چون هرگاه چیزي از خیال برتر شد، « 

»شود.از فراگیري و همانندي برتر می
) و در تأکید آمده است و با بیانی 45ایل کتاب (ص این دو بیت ادامه دهندة متن قبل از خودش در او

آمده است. شاعر این دو بیت » همم«، »فهم«کند که در بعضی کتب به جاي دیگر برتري عشق را بازگو می
)260، ص2، ج1340یافت نشد و در رسائل شاه نعمت اهللا ولی، هم بدون ذکر نام آمده است. ( ولی کرمانی، 

اویی او آفتابست چه ظهور او راست، آینه قابلی بیش نیست:... در حقیقت. 33
ت فیها                          فَإذا أَشْرَقَت فَذاك شُروقیشَمسها فَغُیبتظَهرَ

)، پس هرگاه بتابد آن فنا شدم در آنآفتاب ذات او پیدا گشت ، پس در اشراق ذاتش پنهان شدم (« 
اشراق نور احدیت مستهلک شدم، هرگاه که از طلعت محبوب در حال بقا بر من تابش من است (چون در 

»بتابد او تابش من باشد، بدان معنی که او جملۀ من باشد.)



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7904

)، دربارة اتّحاد عاشق و معشوق و در تکمیل و تثبیت جملۀ قبل از خود 60در میان لمعۀ چهارم (ص
وجود دارد.» فغیبه، شرقت«گذاشته است. در بعضی نسخ، آمده که مطالب عرفانی را در قالب شعر به نمایش

این جا فناي من لَم یکُن و بقاي من لَم یزَل با وي روي نماید که:. 34
نٍ لأَنَّک کُنْتَهفَکانَ بِالکوت لمنْ أَبقَیت بعد فَنائه              ظَهرْ

د فنایش باقی گذاشتی و او را وجودي نبود چرا که تو خود او پیدا شدي براي کسی که او را بع« 
»اش مجازي است اما تو حقیقی هستی.) بودي (او هستی

) در مورد جلوة صوري و معنوي محبوب آمده و به نوعی عراقی متن را با 74شعر در لمعۀ هشتم (ص
تر کرده و جنبۀ تفسیري دارد.این بیت رسا و کامل

ف یا از حجاب بود و یا از رفع حجاب، این جا از هر دو ایمن است زیرا که و نیز غایت خو. 35
حجاب میان دو چیز فرض توان کرد و این جا جز یکی نبود  و .... :

کْرانٍ و صاحٍتَساوي فیه سإِذا طَلَع الصباح بِنَجمِ راحٍ                    
»ندد مست و هوشیار در آن یکسان باشبامداد طلوع دهآنگاه که کوکب شراب را«

گونه، متن را گسترانده است. در چند ) آمده و با تأکید و بیانی دیگر و تمثیل79بیت در لمعۀ دهم (ص
اش به کار رفته است.مصراع دوم باید سکرانُ و صاحٍ باشد، زیرا کتب قدیمی دیگر هم شعر بدون نام سراینده

می رسد از باب قانون مجاورت سکران در ظاهر مجرور شده است.فاعل فعل تساوي هستند . به نظر 
رؤیتاززیرااستمعلولوناقصکهمودتیسکر-الف:استسکرگونهدوبرمعتقدهجویري

بودنقصبیکهمحبتیسکر-بمیاندرراخودوبیندخودبیند؛بهنعمتکههروسودحاصلنعمت
دوبرنیزراصحوهمو.نبیندمیاندرراخودوبیندیوبهبیندمنعمکههروآیدپدیدمنعمرؤیتازچونکه

اعظمحجابکه)استازلمحبوبازبودنغافلباتوأمکهصحوي(غفلتبهصحو-1:کندمیمعرفیقسم
حجابسکر،چهباشدصحوچهاست،غفلتباتوأمآنچه. استابینکشفکهمحبتصحو-2است

الجملهفیو.«صحوچونسکروباشدسکرچونصحوباشدمحبتموصولومستحکماصلاگراست؛و
صحوبنمایدخودجمالحقیقتسلطانچونوباشدمعلولاختالف،بعلتمردانرقدمگاهاندسکروصحو

دیگربدایتیکینهایتواستموصولبیکدیگرمعانیدوهرایناطرافآنچازنمایدطفیلیدوهرسکرو
متساويحکماندرباشدتفرقهبهآننسبتآنچونگیردصورتتفاریقاندرجزبدایتونهایتوباشدیک

)203،ص 1371ي،الهجویر(.....: إِذا طَلَعگویدمنیاندرینوبودتفاریقفنیجمع،وباشد
اما چنان ... چه ذات را کمالی است که قابل تغییر و تأثّر نیست، نور به الوان آبگینه منصبغ نشود . 36

نماید:
شُعاعه فَتَراءي فیه اَلْوانُال لونَ فی النُّورِ لکنَّ فی الزُجاجِ بدا     

»آید.نور را رنگی نیست ولی چون شعاعش در شیشه بیفتد، رنگارنگ به نظر می« 
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ز خودش است.  در ) آمده و تقریباً معرّب و منظوم شدة عبارت قبل ا82شعر در لمعۀ یازدهم (ص
آمده است.» فی النّور« به جاي » للنّور« بعضی نسخ 

... و آن جا زبان صاحب خلوت همه این گوید:. 37
و لَو کانَ غَیري لَم یصح وجودهاخَلَوت بِمنْ اَهوي فَلَم یک غَیرُنا            

جز ما نبود و اگر کسی بود، وجود او درست دارم خلوت کردم و کسی با آن کس که دوست می« 
»نمود. (خلوت معنی نداشت.)نمی

) دربارة بیان وصول سالکان، در ادامۀ عبارت آمده و از قول شخص 84در میانۀ لمعۀ دوازدهم (ص
کند و براي متن، نقش مفعول دارد.صاحب خلوت بیان می

ه شدت ظهور محتجب است و به سطوت و اگر به حقیقت نظر کنی حجاب او همو تواند بود، ب. 38
نور مستتر:

رٌلَقَدتَتسنِ مینْ بِالعم كردی فرٍ                     فَکَیصذي بر لتَظْه فَلَم طَنَتب
اي آشکار نشدي، پس آن کس که از چشم پنهان شدي از چشم ظاهربینان و بر هیچ صاحب دیده« 

»؟!پنهان است چگونه درك شود
هاي نورانی و ظلمانی، در تأکید عبارت آمده است.)، دربارة حجاب87بیت در لمعۀ سیزده (ص

زیرا که در قرب و وصال به صفت مراد خود است و در بعد و فراق به صفت مراد محبوب:. 39
ألنّی فی الوِصالِ عبید نَفسی                       و فی الهِجرانِ مولی للموالی

جه     وبیبِ بِکُلِّ ون شُغلی بِحالیشُغلی بِالحم إلی أحب
زیرا من در وصال، بندة نفس خویش و در دوري، بنده مراد ایشان هستم و در هر حال مشغولی من « 

»تر است.به دوست، نزد من از مشغول بودن به خودم دوست داشتنی
کند. در ) آمده و عبارت قبلی خود را تأکید می117بیست و دوم (صاین دو بیت در اواسط لمعۀ 

ها این شعر وجود ندارد.بعضی نسخه
این جا ناز و کرشمه و دالل معشوق با نیاز و تذلّل و انکسار عاشق همه آن گوید:. 40

السرورلَیس إِلّا بِکُم یتمنَحنُ فی أکْملِ السرورِ و لکن                
»شود.ما در نهایت شادمانی هستیم ولی جز با شما شادمانی ما کامل نمی« 

و جایگاه مفعول)، در مورد مراقبت محبوب آمده و داراي 128شعر در لمعۀ بیست و ششم (ص
حالت تأکیدي براي عبارات است. این شعر در رسالۀ قشیریه هم با یک بیت دیگر درباره شوق و عالمات آن، 

که آمده است، »مستند اشعار رسالۀ قشیریه«در مقاله) 578، ص1361ون ذکر نام، آمده است. ( قشیري، بد
اند که سرودة این شعر را مهدي عباسی (پدر هارون الرّشید)، به خیزران (مادر هارون) نوشته و احتمال داده

)185ص ،1354مهدوي دامغانی، شاعران حاشیه نشین مجالس مهدي و خیزران باشد. (
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رود معذور دار که:سخن مستانه می. 41
تَطرِبنیالْکونِناطقَۀِ فیو کُلُّ قَدحاً   معنی لَطیف اَحتسیمن کُلِّ

نوشم و هر گویندة در وجود (به زبان قال چشم) جامی میاز هر معنی لطیف (که به نیروي ذوق می« 
»آورد.ییا حال) مرا در طرب و سرور م

و براي تکمیل مبحث آمده است. در متن در جایگاه تفسیر عبارت)، 134شعر در میانۀ لمعۀ آخر (ص
آورده »احتسی«به جاي» اجتبی«اند و گاهیها این شعر وجود ندارد و آن را در حاشیه یادآور شدهبعضی نسخه

اند.
ن.5

تیجه
ی نتایج زیر حاصل شد:با امعان نظر در باره اشعار عربی لمعات فخرالدین عراق

آورد. تعداد عراقی عالوه بر بیان مطالب واالي عرفانی به نثر، گاه از اشعار عربی و فارسی هم شاهدي می
اشعار عربی موجود در این اثر، حدود چهل بیت و تک مصراع است که حجم کمتري نسبت به اشعار فارسی 

فارض و متعلّق به دورة عباسی است و بقیه از شاعران هاي عربی، از قصیدة تائیۀ ابن دارد. اغلب این شعر
مشهوري مثل: صاحب بن عباد، ابونواس، محیی الدین عربی، ابوتمام و حلّاج است. همچنین اشعار به کار 

رفته بیشتر به شاعران عرب زبان اختصاص دارد.
رسالۀ قشیریه، کشف بعضی اشعار بسیار قدیمی، با توجه به این که حتّی در کتب مختلفی مثل 

ها یاد شده ولی نامی از صاحبان این ابیات ذکر نشده که  احتمال المحجوب ، إحیاء علوم الدین و ... هم از آن
دارد اشعار، متعلّق به عراقی باشد.

ها جنبۀ تأکیدي، استداللی و مفعولی توان گفت که در اکثر موارد، شعردربارة رابطۀ اشعار با متن می
شده ها هم دیده هاي تمثیلی آنتن دارند و بیشتر ادامه دهندة متون هستند و البتّه در چند بیت، جنبهبراي م
است.

گاهی اشعار عربی موجود، با اندك تفاوتی در دیوان شعراي دیگر یافت شده و در بعضی موارد، 
ا کرده است.     هرچند که صاحب شعر گمنام است اما این ابیات جنبۀ کاربردي و ضرب المثل پید

منابع
ها:الف) کتاب

) ترجمۀ حسین انصاریان، قم، انتشارات آیین دانش.1389قرآن کریم، (
) ترجمۀ فتوحات مکیه، ترجمه و مقدمۀ محمد خواجوي، چاپ سوم، 1384ابن عربی، محمد بن علی، ( 

تهران، انتشارات مولی.
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ه اهتمام ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا، تهران، ) ویس و رامین، ب1349اسعد گرگانی، فخرالدین، (
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

چاپ احمد قدسی ، شرح لمعات شیخ فخرالدین عراقی، تهران)،ش1379(،الدین آبادي، شهاببرزش
ش؛ 1358سلطان طریقت، سوانح زندگی و شرح آثار خواجه احمد غزالی، تهران،پورجوادي ، نصراهللا

) فرهنگ اعالم تاریخ اسالم، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.1386ی، سید غالم رضا، (تهام
سه رساله در تصوف لوامع و لوایح، با مقدمۀ ایرج افشار، تهران، کتابخانه ]بی تا[جامی، عبدالرحمن، 

طهوري.
ش1352: ،امد ربانیاشعۀ اللمعات در گنجینۀ عرفان ، تهران، چاپ ح،بن احمدجامی، عبدالرحمان

) کشف المحجوب، تصحیح ژوکوفسکی، با مقدمۀ 1358جالبی هجویري، ابوالحسن علی بن عثمان، (
قاسم انصاري، تهران، کتابخانۀ طهوري.

اسالم -)، مقام شیخ فخر الدین ابراهیم عراقی در تصوف اسالمی، پاکستان1372چیمه، محمد اختر، (
ن و پاکستان.آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایرا

بررسی شروح لمعات عراقی، در نگرشی بر آثار عراقی،با همکاري گروهی از ش؛1376.........................، 
نویسندگان، به کوشش کمال حاج سیدجوادي، تهران 

) معادشناسی، تهران، انتشارات حکمت.1361حسینی تهرانی، سید محمد حسین، (
لبنان، دارالکتب -هـ .ق) دیوان، محمد باسل عیون السود، بیروت1419حلّاج، حسین بن منصور، (

العلمیه.
م) دیوان، با کوشش امین انحوري، بیروت، انتشارات 1904الحموي األصل، عمر بن علی، (ابن فارض)، (

شریف رضی، المطبعه االدبیه.
شارات شریف رضی.) دیوان مهیار الدیلمی، قم، انت1372الدیلمی، ابولحسن مهیاربن مرزویه، (

ش؛ 1362دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، تهران،کوب، عبدالحسینزرین
ام، تهران، انتشارات اطّالعات.) شرح جامع مثنوي معنوي، چاپ سی1391زمانی، کریم (

هـ)،دیوان االمام الشافعی، به کوشش امیل بدیع یعقوب، بیروت، 1411الشافعی،محمدبن ادریس،(
بی.دارالکتاب العر

تهران،ایراندرادبیاتش)،تاریخ1363(اهللا،ذبیحصفا،
) لمعات، تصحیح محمد خواجوي، تهران، انتشارات مولی.1363عراقی، فخر الدین،(
) مجموعه آثار فخر الدین عراقی، به تصحیح نسرین محتشم، تهران، انتشارات 1372..........................، (

زوار.
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محمد ،لمعات به انضمام سه شرح از شروح قرن هشتم هجري، تهران)،ش1363(............،.............
خواجوي 

لیات،  تهران، چاپ سعید نفیسی )،کش1335(،.......................
هـ) دیوان بشّاربن برد، شرح حسین حموي، بیروت، دارالجیل.1416العقیلی، بشّاربن برد، (
) إحیاء علوم الدین، ترجمۀ مؤیدالدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین 1316(غزالی، ابوحامد محمد،

خدیوجم، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
) سبک شناسی نثرهاي صوفیانه،تهران، دانشگاه شهید بهشتی1388غالمرضایی، محمد، (
لزّمان فروزانفر، چاپ دوم، تهران، ) ترجمۀ رسالۀ قشیریه، با تصحیح بدیع ا1361قشیري، ابوالقاسم، (

مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
) شرح فصوص الحکم، به کوشش سید جالل الدین آشتیانی، تهران، 1375قیصري رومی، محمد داوود، (

انتشارات علمی و فرهنگی.
همایی، به ) مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، تصحیح جالل الدین 1389کاشانی، عزّالدین محمود، (

کوشش کوروش نسبی تهرانی، تهران، انتشارات زوار.
) مفاتیح اإلعجاز فی شرح گلشن راز، با مقدمه و تعلیقات محمد 1371الهیجی، شمس الدین محمد، (

رضا برزگر خالقی و عفّت کرباسی، تهران، انتشارات زوار.
ف، با مقدمه و تصحیح محمد روشن، ) شرح التعرّف لمذهب التصو1366مستملی بخاري، ابوابراهیم، (

تهران، انتشارات اساطیر.
، قوت القلوب فی معامله المحبوب و وصف طریق المرید الی مقام التوحید، ]بی تا[مکّی، ابوطالب، 

قاهره، نشر دارالصاد.
انی، به ) رسایل سید نورالدین شاه نعمت اهللا ولی کرم1340ولی کرمانی، سید نور الدین نعمت اهللا، (

کوشش جواد نور بخش کرمانی، چاپ سوم، تهران، انتشارات خانقاه نعمت اللّهی.
نشر ،به تصحیح ژوکوفسکی، چاپ دوم، تهران،کشف المحجوب)، 1371(، علی بن عثمان ،يالهجویر

کتابانه طهوري، 
ب) مقاله:

دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ، مجلۀ »مستند اشعار رسالۀ قشیریه«) 1354مهدوي دامغانی، سید احمد، (
.89، شمارة 22دانشگاه تهران، سال
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اشعار عربی در  لوایح عین القضات همدانی
1دکتر محمد رضا نجاریان

دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه یزد
2معصومه وطن پرست

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه یزد
چکیده

م و ششم عرفان ، تصوف و اندیشه هاي عارفانه برادبیات تاثیر شگرفی گذاشت و آثار در قرن پنج
برجسته اي در این زمینه خلق شد . عین القضات همدانی که در پایان سدة پنجم هجري به دنیا آمد تحت 

گماشت . همت تأثیر اندیشه هاي احمد غزالی به نوشتن رساله لوایح به تقلید از رساله سوانح احمد غزالی
این رساله در باب عشق و عرفان نوشته شده است.  شواهد عربی در این رساله زیاد نیست و از شاعران دوره 

) اشعاري آمده است  که اغلب در نقش هاي تأکید ، 4، 3، 2جاهلی ، اموي ، عباسی ( شاعران قرن هاي 
در نسخه اي که از لوایح تصحیح نموده مفعول ، بدل وتمثیل در متن لوایح کاربرد داشته اند . رحیم فرمنش

این اشعار را به ابو نواس ، عمربن ابی ربیعه ، نوري ، متنبی ، قیس بن الملوح و شاه شجاع کرمانی نسبت 
داده است و پس از جستجو مشخص شد این نسبت ها اغلب نادرست است .

زه در تبیین لطایف عارفانه از در این نوشتار سعی بر این است تا مشخص شود عین القضات تا چه اندا
اشعار عربی بهره جسته است و شگردهاي نحوي او در کاربرد ابیات عربی متن چیست و به اشعار کدام شاعر 

عرب عالقه بیشتري داشته است . 
عرفان وتصوف ، عین القضات ، رساله لوایح ، قرن ششم ،اشعار عربیها:کلیدواژه
مقدمه : 

تصوف رو به گسترش بود در این قرن چند صوفی و عارف برجسته با آثار معتبري در قرن پنجم  عرفان و
همچون احیاء علوم الدین در اخالق صوفیانه و کشف المحجوب درباره تصوف ظهور کردند. در این قرن بود 

ان که افکار صوفیانه در خانقاه ها و مجالس صوفیان گسترش یافت . این افکار در آثار بزرگان تصوف و عرف
این قرن کسانی همچون : شیخ ابو الحسن خرقانی، ابو سعید ابو الخیر، بابا طاهر همدانی، ابوالقاسم  قشیري، 
خواجه عبداهللا انصاري، احمد غزالی، امام محمدغزالی یافت می شود. دورة دوم تاریخ تصوف از اوایل قرن 

کمال می یابد. در همین دوره است که ششم آغاز می شود و تا قرن نهم عرفان عملی ونظري در ادب شیعه 
عرفان وتصوف  پیکرة اصلی ادبیات را تشکیل می دهد و کمترین شاعر ویا نویسنده اي را می توان یافت که 
از ذوق صوفیانه خالی باشد. در این دوره صوفیان بزرگی همچون : احمد غزالی و عین القضات همدانی در 

1 . Reza_najjarian@yahoo.com
2 . Vistavatan59@yahoo.com
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شواري ها وپیچیدگی ها نوشتند وبه همین سبب می توان قرن پنجم و آثار خود نثرصوفیانه را به دور از د
ششم را از حیث نثر صوفیانه یکی از مهمترین ادوار ادبی به شمار آورد . 

عین القضات همدانی در واپسین سالهاي سدة پنجم هجري در شهر همدان دیده به جهان گشود او را 
ور شد او یکی از نوابغ عصر خود به شمار می آید و از محضر عبداهللا نام نهادند و به لقب عین القضات مشه

حکیم عمر خیام و شیخ احمد غزالی بهره ها برده است . او تحت تاثیر اندیشه ها و زندگی حسین بن منصور 
حالج قرار گرفت و با بیان اندیشه ها و نظریات صوفیانۀ خود دشمنان فراوانی پیدا کرد و در نهایت این 

جر شد این عارف بزرگ چندي در بغداد زندانی شود و سپس او را به همدان بردند ودر سن دشمنی ها من
سی وسه سالگی بردار کشیدند . از عین القضات آثار و نوشته هاي زیادي برجاي مانده است که از این میان 

صوفیانه وي رسالۀ یزدان شناخت ، تمهیدات ، و مجموعه نامه هاي او حاوي اندیشه هاي عرفانی و آراي 
است .در واقع آثار این عارف و صوفی مشهور را می توان جزء پر محتوا ترین و دلنشین ترین آثار صوفیانۀ 
قرن ششم دانست . سبک نوشتاري او بسیار ساده و روان و خالی از هر گونه تکلف و پیچیدگی است و در 

درکالم، حکمت، عرفان وي د کرده است .اغلب آثارش به آیات قرآنی ، اشعار فارسی و عربی بسیار استشها
ریاضیات، علوم ادبی، فقه اودر زمینه هايعلمیهايو عربی تبحر فراوان داشت و  اندوختهفارسیو ادب 

.و حدیث، کالم، فلسفه و تصوف درآثارش جلوه گر است
غزالی رامی عشق یکی دیگر از مضامین مهم عرفانی است که مورد توجه عین القضات بوده است .احمد 

توان به عنوان بنیانگذار مکتب عشق معرفی کرد او آغازگر تالیف رسالۀ عشق در ادب فارسی است پس از 
احمد غزالی، عین القضات به پیروي از وي رساله اي به نام لوایح را در همین مضمون تالیف کرد . رساله 

و حکایات ،آیات و احادیث به تقلید از لوایح از لحاظ موضوع و شیوة نگارش و همچنین استفاده از اشعار
سوانح احمد غزالی نوشته شده است .

بیان مسأله
این مقاله در صدد پاسخ گویی به سؤاالت پژوهشی زیر است : شاعران عرب در لوایح بیشتر متعلّق به چه 

به اشعار  اي هستند؟و جایگاه اشعار در متن چیست؟ فرضیۀ موجود این است که  عین القضات بیشتردوره
ابو نواس و عمر بن ابی ربیعه توجه بیشتري داشته است و این اشعار غالباً در جهت تأکید متن به کار رفته 

اند.
ضرورت و اهمیت تحقیق

یکی از خصوصیات سبک نثر و نظم عین القضات طریقه استشهاد او به آیات قرآنی و احادیث نبوي و 
بی از خود و دیگران است . ما در این نوشتار  اساس کار خود را بر امثله و حکایات و اشعاري فارسی یا عر

نسخه اي که به کوشش رحیم فرمنش تصحیح شده قرار داده و سعی برآن داریم اشعار عربی متن رساله لوایح 
را نقد وتحلیل نموده و موارد زیر را بررسی نمایند :



7911 هامجموعه مقاله

حد از اشعارعربی بهره برده است.ـ عین القضات در تبیین و تشریح لطایف عارفانه تا چه1
ـ شگردهاي نحوي درکاربرد ابیات عربی مرتبط با متن فارسی چه برجستگی هایی دارد. 2
ـ عین القضات به اشعار کدام شاعر عرب عالقه بیشتري نشان داده است .3

ك مفاهیم عرفانی از آن جا که ابیات عربی متن به انحاء گوناگون می توانند اشکال داشته باشند، براي در
لوایح الزم است اشعار عربی متن استخراج و تصحیح شوند و نقش آنها در میان متن فارسی تحلیل شود.

پیشینه تحقیق
»(القضاتعینآثارواحوالدر باره « در باره عین القضات و لوایح او تحقیقات زیر صورت گرفته است: 

القضاتعینآثاربرگزیده«پور؛ عالیمصطفی) از 1380» (صلیبتاهمداناز«فرمنش؛ ) از رحیم1360
پورجوادي. از نصراله» اواستادانوالقضاتعین«فر؛ شکیبایدالهوکهدویی)محمدکاظم1373»( همدانی

ولی تاکنون در باره اشعار عربی و جایگاه آنها در متن لوایح تحقیقی صورت نگرفته است که ما در این مقاله 
مهم می پردازیم تا زیباییهاي متن عرفانی بیش از پیش آشکار شود.به این

لوایح 
این رساله را منسوب به عین القضات دانسته اند و به نام وي چاپ کرده اند اما به نظر احمد منزوي ( 

)است (نامه هاي عین القضات ، 573)تالیف عبدالملک ورکانی (متوفاي 2/1355فهرست نسخه هاي خطی ،
)که البته این نسبت نیز قطعی نیست و دکتر عفیف عسیران هم بنا بردالیلی آن را از عین القضات  3/36،مقدمه 

) .نویسنده از نظرتفکر پیرو احمد غزالی بوده ولوایح را به سبک 42نمی داند ( تمهیدات ، مقدمه مصحح ،
ست و آن مشتمل است بر وسیاق  سوانح احمد غزالی در باب عشق با رعایت ایجاز و اختصار نوشته ا

دویست ویک فصل کوتاه وبلند آنچنانکه هر صفحه یک تا پنج فصل را در بر گرفته است . نثر رساله بیشتر 
مسجع است و سلیس و غیر متکلفانه که درآن رباعی هاي فراوان لطیف و طرب انگیز به کار رفته است . 

هاي شیرین و لطیف نیز در آن آمده است .در این رساله به شیوة مناظره تدوین شده و تمثیل ها و حکایت
مکرر دیده می شود . این عبارت »وذلک سر عزیز لمن فهم «هایی چون رساله نیز به شیوة احمد غزالی عبارت

بیشتر در پایان فصل ها به کار رفته است . از آنجا که عین القضات نیز پروردة احمد غزالی است ، مشابهاتی 
لقضات و لوایح وجود دارد اما آنچه در لوایح به اختصار و ایجاز آمده در آثار عین القضات به میان آثار عین ا

تفصیل در باب آن ها بحث شده است . لوایح در مجموع تکرار سوانح احمد غزالی است (تمهیدات ، مقدمه 
آن بر تعدادي از ) صرف نظر از اینکه رسالۀ مذکور از عین القضات باشد یا نباشد ، به سبب اشتمال42،

). نثر عین 668، 1368لطایف معارف صوفیه از نظر تاریخ تصوف ایران قابل توجه است (زرین کوب ، 
القضات ، در مجموع ، شاعرانه و آکنده از شور و هیجان است ،و این دو علت دارد: یکی اینکه مخاطبان 

و دیگر اینکه محتواي نامه هاي او خاص او همچون خود او اهل ذوق و عرفان و شور و حال بوده اند 
حاصل ذوق و وجد و تجارب روحانی و معنوي و کشف و شهود است که در محدودة ادراك و احساس 



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7912

عوام و اهل ظاهر نمی گنجد و مهمترین علت مخالفت با او و در نهایت حبس و قتل او ، تفاهم نداشتن با 
).129و128،صص1388ی ،؛غالمرضای1368،589زرین کوب ، ». ( آنان بوده است

در نسخه اي که به کوشش رحیم فرمنش تصحیح شدة  اشعار عربی رسالۀ لوایح از شاعرانی همچون شاه 
شجاع کرمانی ، عمر بن ابی ربیعه ،متنبی ، نوري ، قیس بن الملوح ، ابو نواس معرفی و عنوان شده است که 

این شاعران نیاز به نقد وبررسی دارند.  به نظر نگارندگان هر کدام از این اشعار و نسبت آن به 
تجلی اشعار عربی در لوایح

عمربن ابی ربیعه 
عمر بن ابی ربیعه از شاعران مشهور عرب که در سرودن غزلیات ملیح وبلیغ شهره بوده است وي از 

به دنیا آمد ثروت هجري 23قبیلۀ بنی مخزوم و ازخاندان قریش بود کنیه او ابا لخطاب یمنی بود وي در سال 
بسیار ،جایگاه اجتماعی ممتاز و هوش و استعداد سرشار ، او را ازهر شاعر دیگري برتري بخشیده بود .عمر 

بن ابی ربیعه در پایان عمرش از لهو لهب به زهد و پرهیزگاري روي آورد .
ت دین اسالم ونشر شعر عربی که در عصر جاهلی تنها در خدمت قبیله بود درآغاز ظهوراسالم ، درخدم

هاي جاهلیت بود. نقش مبادي واصول آن در آمد. اما شعر دورة اموي، بازگشت به مضمون ها و ارزش
شاعران در امور سیاسی این دوره قابل اهمیت است . عمر بن ابی ربیعه ملقب به شاعر وصف زنان است و 

را روایت می کند و گاه وظیفۀ نامه اشعار او اختصاص به جنس مونث دارد. وي دراشعارش بیشتر قصه ها 
نگاري را نیز انجام  می داد. از خصوصیات اشعار او قصه پردازي ،محاوره ودیگر سهولت و موسیقی کالم 

هاي زنان اوست .اشعار وي اگر چه به ستایش لذائذ و نوعی شوخ چشمی و حتی دریدگی به وصف زیبایی
از مضمون .ین و لبخندي طنز آمیز وگیرا برخوردار استاختصاص دارد اما با این وجود از زبانی دلنش

اشعارش می توان به مقامی که در آن روزگار زنان در زندگی اجتماعی داشتند پی برد. وي غزلسراي بزرگ 
عرب بود و از نخستین شاعرانی است که شعر خود را صرفاًَ در خدمت غزل نهاد و در آن باب قصاید و 

غزلش زبان عشق است هرچند به لهو ولعب آلوده است .او زبانی خوش و بیانی قطعات مستقلی پدید آورد .
شیرین داشت گاه به تحلیل هاي نفسانی می پردازد تحلیل هاي او سطحی است . به اوزان و بحور ساده و 

؛ 75،ص1348مالیم چون خفیف و منسرح و رمل یا به اجزائی از بحر طویل می پرداخت .(ترجانی زاده ،
)200تا 198،صص1381؛ الفاخوري،82،ص1382لیل .ج.م،عبدالج

عمر بن ابی ربیعه  دیوان بزرگی شامل هزاران بیت شعر دارد که در حدود چند هزار بیت این دیوان غزل 
در الیپزیک ودر 1893است جزء اندکی ازابیات پراکنده اي که در فخر و وصف است این دیوان در سال 

؛ 73،ص1348در بیروت چاپ شده است . (ترجانی زاده ،1934در سال م ) در مصر و1893ه (1311سال 
هجري وفات یافت . درباره کیفیت مرگ او 93سالگی در سال 70). وي در سن 198،ص1381الفاخوري ،

). 73، ص1348روایات بسیار متناقضی نقل شده است وي در پایان عمرش توبه کرده است .(ترجانی زاده ، 
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رحیم فرمنش تصحیح شده اشعاري را به عمر بن ابی ربیعه نسبت داده است که پس در نسخۀ اي که توسط
از جستجو در دیوان این شاعر هیچ یک از این ابیات یافت نشد .

عشق چو از عاشق هر چیز که جز معشوق بود محو کرد او را فرمود که اکنون روي بدل بی جهت «متن : 
چون فراش الساحت دل از غبار اغیار پاك کند سلطان اال در وي بی خود آر و مرا هزار قبله پندار زیرا که 

):3کیفیتی نزول کند(رساله لوایح، ص
»       فَصادف قَلْبی خالیا فَتَمکَّنااَتانی هواها قَبلَ اَنْ اَعرِف الْهوي             «

)                   127و13و3لوایح ، بی تا ، صص(
قبل از اینکه من با هوا و هوس ها آشنا بشوم، محبت آن وارد سینه من شد و قلب مرا خالی ترجمه : 

.(زان پیشترکه بدانم عشق چیست ،عشق او به سراغم آمد و قلبی آسوده و یافت و در اعماق آن جا پیدا کرد
خالی دید آنجا را برگزید و همانجا ماندگار شد).

ت نه مر جان را بسوزد ونه با جان بسازد چون با جان      نمیآتش عشق که ثمرة شجرة جانس«متن : 
سازد می نماید که وصف او نیست و چون وصف او نباشد هر آینه وصف معشوق باشد و......اگر چه از 
شجرة روح عاشق سربرآرد اما چون او را از پاي در آورد روي به عالم معشوق نهاد بارگاه خالی دید 

( رجوع کنید به :رساله لوایح »قَلْباً فارغاً فَتَمکَنَّا....د و در ملک بنشست: فَصادف مسندبنهاد و پادشاه ش
)13،ص

حجرة عشق اندرون جانست او اندر آن نهانست و .........از آنست که او ببهانۀ خاك پاك کردن و «متن : 
گیرد صادف قَلْباً د در وي قرار میمانبیند و خانه خالی  میآید تعزز معشوق درناآمدن میمسند نهادن درمی

)127رجوع کنید به : رساله لوایح ،ص»( فارِغا فَتَمکَّنا:.....
عین القضات این بیت را سه بار و هر سه مرتبه براي تاکید مطالب خود آورده که دروصف خالی کردن 

ي اهللا واشاره پنهانی به ازلی دل عاشق از هرچه غیر از معشوق است واشاره به نکته ظریف عرفانی نفی ما سو
بودن عشق دردل عاشق دارد و به راستی عین القضات این تاکید را کامال بجا وپسندیده نقل کرده است. این 

بیت در دیوان اشعار عمر بن ابی ربیعه یافت نشد .بیت از قیس بنی عامر(مجنون لیلی) است.  
ش گناه او را ساز وصال از کجا بود: آن را که وجود زحمت راه محبوب بود و خیال:« متن 

ترجمه : وقتی که گفتم چه گناهی کرده ام؟در جواب گفت وجود تو گناهی است که در برابر آن گناهی 
وجود ندارد.

ی بود گرم رو بر راه گذر محمود سبکتکین اَنَاراللّه برهانَه پیوسته باستادي و چون محمود برگذشتی عاشق
)85رساله لوایح ص......»( 

»وجودك ذَنْب الیقاس بِه ذَنْباذا قُلْت ما اَذْنَبت قالَت مجیبۀٌ «
) 113و85( لوایح ،بی تا ،  صص 
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عاشق را آنچه بباید در عشق بیابد و آنچه نباید الزمۀ او بود و زهی درد بی درمان و زهی رنج بی «متن : 
جز بعدم نبود و در عدم بر او بسته و جان او بزخم وجود خسته پایان اي عزیز عاشق را رستن از درد عشق

چون وجود عاشق گناه کبیرة او بود در عشق او را تارك آن بودن بهتر و دست از آن داشتن خوشتر اذا قلت 
...........113رساله لوایح ص»( ما اذنبت(

ات این بیت عربی را دو بارکه این بیت نیز در دیوان عمر بن ابی ربیعه یافت نشد . عین القض
براي تاکید)  در متن لوایح آورده است که در بیان پاك باختن 113تمثیل یا تاکید  و در صفحه 85در(صفحه 

هستی و وجود عاشق در برابرمعشوق و همچنین اشاره اي پنهان به یکی از مباحث عرفانی که همانا فناء فی 
معشوق واشاره به اتحاد و وحدت وجود ،واینکه وجود وهستی عاشق اهللا است و عدم ونیستی عاشق در برابر

همچون حجابی در راه وصال به معشوق است که باید فانی شود . 
عشق چون بکمال رسد عاشق از معشوق گریزان شود زیرا که داند که در ظهور او ثبور این بود «متن : 

هر عاشق را که با خود کار است معشوقه از او بیزار است برین اند عندظُهورِ الحقِّ ثبورِ الخلْقِ و آنچه گفته
معنی قریبست. اي عزیز در اوان ظهورصباح ضوء مصباح باطل شودو مضمحل گردد اذا طلع الصباح حصل 

)  : 46لوایح، ص »(االستغناء عن المصباح
»ضوئُه جراد بحتَبانَ الصا اسفَلم

»لتم کَأسا لوابهرِّ عجاللّظیی ی
»باَنوارِه اَنوار ضَوء الکَواکبِ
»بِتَجریعه طارت کَاَسرَعِ ذاهبٍ

) 46( لوایح ، بی تا ، ص
ترجمه : وقتی که صبح آشکار شود نورش با انوار ستارگان در آمیخته می شود که جرعه جرعه به آنان 

شاند که اگر شعله آتشم آن را بنوشد به مانند سریعترین رونده  می رود .جامی را به آنها می نو
این بیت در دیوان اشعار عمر بن ابی ربیعه یافت نشد .عین القضات این بیت را براي تاکید در بین متن 

لوایح آورده است
او حاصلند سر اي درویش تاب آفتاب قدم همیشه بر عدم تابنده است این ذرات وجود که بشهود :« متن 

اند و ازو بقا یافته،عجب مکون ذرات به غروب آفتاب محقق می شود و ظهورشان  به از زوایۀ عدم برزده
). 43لوایح، ص »( طلوع او اما این ذرات که تاب آفتاب شهود او از افق قدم تابنده است و لم یزل تابنده: 

»الذّي اَعنیه لَیس یغیبو هذاهی الشَّمس الّا اَنَّ للشَّمسِ غَیبۀٌ«
)43( لوایح ، بی تا ، ص

ترجمه :معشوق من مثل خورشید است با این تفاوت که خورشید (آسمان)از نظر غایب میشود ولی 
آنکس که مراد من است غیبتی ندارد .
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بیت را براي تاکید نکته عرفانی این بیت در دیوان اشعار عمر بن ابی ربیعه یافت نشد .عین القضات این 
در بین متن لوایح آورده است.محبوب ازلی را در ساختار تفضیلی به خورشید تشبیه کرده است با این تفاوت 

که او را غروبی نیست
فرساید گاه او را در ساید و از او میدر بدایت عشق ،عشق بالي عاشق بود چون مبردي وي را می«متن : 

سازدو.....چون روزي چند دیگر برآید عاشق بالخود شود د و گاه او را هدف ناوك وال میاندازآتش بال می
خود را بر باال برآرد تا هالك شود و نامش ازدفتر وجود پاك شود .....چون روزي چند دیگر برآید معشوق 

کشید و بخود بالء عاشق گردد و بمثل چون سایه شود بیجان سرگردان و بی عیش ...با خود بار او نتوان 
). 112رساله لوایح ص».( جمال او نتوان دید از براي آنکه نامتناهی را متناهی بقوت خود ادراك نتواند کرد

»الخَیرَ فی عشْقٍ بِالموتمنْ مات عشْقاً فَلْیمت هکَذا«
)112( لوایح ،بی تا ، ص

ن گونه بمیرد چه سودي دارد عشق بی مردن ؟ ترجمه : هرکه عاشقانه می میرد باید ای
این بیت در متن لوایح هم نقش تاکیدي وبه عنوان مفعول آمده است ..

یاد آور بیتی از سنایی : گفت خوبان چو پرده برگیرند      عاشقان پیششان چنین میرند 
چنانکه در عشقه این برهان بحقیقت عشق عاشق را از او بستاند و قواي او را در او نیست گرداند « متن : 

ظاهر شده است اگر عاشق را از سوزش عشق خبر باشد اگرچه آتش عشقش در جگر باشد او پخته نبود خام 
بود تا از سوزش آتش الم نیابد واز قطع مناشیر چرخ نه ......اما آنکه در مشاهدة جمال محبوب بود مستغرق 

پس نشانۀ ذکر او بود و مذکور در سرادق جالل ذاکر خود: جمال او، او در استغراق از صفات خود فانی بود
)122و121رساله لوایح ،  ص»(

عجِبت لمنْ یقولُ ذَکَرْت ربی«
شَرِبت الْحب کَأساً بعد کَأسٍ«

لْ اًنسی فَاَذْکُرُ ما نَسیتفَه«
ویتال رو الشَّراب دفما نَف«

) 122و121ص( لوایح ، بی تا ، ص
دگار خود را، و آیا مگر من فراموش رآوردم پروگوید یاددر شگفتم از حال کسی که میترجمه : 

هاي پی در پی نوشیدم، نه جامعشقاز شراب که فراموش کرده ام راآنچه آورم می به یاد و سپس کنمش می
. یراب گشتممن سشراب تمام شد و نه 

تاکید و تعجب در متن آورده است مبنی بر اینکه او در هیچ زمانی از یاد عین القضات این بیت را براي 
معشوق دور نمی شود 

متنبی 
دانشمند در قرن چهارم هجري هجري ) از شعراي بزرگ و354تا 303احمد بن حسین معروف به متنبی (

د ، کنیه اش ابو طیب ، دوران خالفت عباسی او از خلیفۀ جعفی ، در محله اي در شهر کوفه به دنیا آمقمري
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است .وي حافظۀ بسیار خوبی داشت اشعارش در نهایت فصاحت و بالغت بود چون او در اشعارش از دقت 
بسیاري در مبانی و معانی برخوردار بوده است او را ابو العالء معري در زمره حکما به شمار می آورند . او 

فش ، ابن درید ، ابو علی فارسی ، ابو عمر زاهد بوده شاگرد بزرگانی چون : ابو اسحاق زجاج ، ابو الحسن اخ
نوشته شده است وقتی او دیوانش را می نوشت تا حدود هزاردیوان از » سرقات المتنبی «است .کتابی به نام 

شعراي دیگر را جمع کرد وهر شعري که داراي الفاظ خوب و معانی واال و زیباي بود با کمی تغییر به 
، بیروت ، قاهره ، برلین ،بمبئی و کلکته به چاپ ن او با حروف ابجد ،بارها در مصرواخودش نسبت می داد.دی

رسید . متنبی نخستین کسی است که دیوانش را گرد آورد و آن را براي مردم تدریس کرد و براي برخی از 
گاهی در ضمن ابیات آن را شرح و تفسیري بیان نمود . در شعر او مدح ، رثاء ، هجاء وفخر دیده می شود و 

آن غزل و وصف و حکم نیز دیده می شود . بسیاري از ابیاتش به صورت ضرب المثل هایی در زمینه هاي 
اخالقی و اجتماعی در آمده است . ارزش غزل در دیوان متنبی فراوان نیست در غزل هاي او شور و احساس 

او در ابداع صور و معانی قدرت اندك است و غزل هاي او بیشتر به شیوة قدیم در آغاز قصاید می آید
، 1381هجري به قتل رسید . ( الفاخوري ،356یا 354سالگی در رمضان 53یا 51شگرفی داشت . او در سن 

) 473تا 435صص
معشوق چون به استار عزّت محتجب بود و خود را به کس ننماید بلکه کس را طاقت دیدار او از :« متن 

درمان بود و محنتش بی پایان بود در شرح تعرف آورده است که چون غایت ظهور او نبود درد عاشق بی
محبوب در مکان نیاید و محب از مکان تجاوز نکند درد دل محب ابدي بود و اندوه جانش سرمدي بود 

) : 69رجوع کنیدبه : لوایح ص» ( چنانکه گفته اند
مینی اي دلاو بر فلک و تو بر زگزینی اي دل       خورشیدچومعشوقه

سر بر زانو بسی نشینی اي دلچون در بر خود ورا ببینی اي دل          
»اذا عظُم الْمطْلُوب قَلَّ المساعدوحیدعنِ الخُلّانِ فی کُلِّ بلْدةٍ «

)109، ص2536(متنبی ، امثال سائره،
اده است (او در بین دوستانش منحصر به فرد ترجمه : او در هر سرزمینی که می رود از دوستانش جدا افت

است ) در هنگام سختی ها فریاد رسان و کمک کننده کم است . 
شود و همانا عشق با خود غیرتی تمام دارد و از کمال غیرت خود با معشوق و عاشق آشنا نمی:« متن 

شود در و چون ظاهر میآید چون آتش است در سنگ مکمون از کمال غیرتی که با خود دارد در ظهور نمی
کوشد تا باز در کمین مکون رود و جمال خود را از دیدة اغیار هالك عاشق که دلش محل اوست می

بپوشد.... عشق از آن عیان تر است که بقول عیان شود چون آتش در سنگ مکمونست و چون در در صدف 
وید درد عشق بی درمانست و بیابان مکنون است چون عیان شود ارکان وجود پنهان شود جان سوزد آنکه گ

) 104لوایح، ص ...» ( عشق بی پایانست:  وحید عن الخالن 
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104براي تمثیل و در صفحه 69عین القضات این شعر را دو بار در متن لوایح آورده است که در صفحه 
براي تاکید آورده شده است . 

شاه شجاع کرمانی 
شاه شجاع ،ابو «سوم است در تمام تذکره ها  نام وکنیه او را شاه شجاع کرمانی عرف نیمه دوم قرن

ذکر کرده اند او خراسانی االصل بوده و به سیرجان آمده است و همانجا در گذشته است . او » الفوارس 
شاهزاده اي بود که از مقام شاهی خود کناره گیري کرده و به دنیا پشت پا زده و به عرفان وتصوف روي 

کی از معتبرترین منابع در شناخت شاه شجاع ،البیاض و السواد نوشتۀ ابوالحسن علی بن حسن آورده است .ی
هجري قمري ) است  از امتیازات شاه شجاع این است که برخالف اکثر صوفیان 441سیرگانی (در گذشته 

ه به گواهی برخاسته از طبقات پایین و متوسط اجتماع به طیقات باالي جامعه تعلق داشته و در عین اینک
بش مرآه الحکماء اثري به جا نمانده است ، مرآه بسیاري از منابع او شاهزادگان کرمان بوده  است . از کتا

الحکما مجموعه اي از سخنان و افکار و عقایدحکما  و صوفیان بوده در این صورت پذیرفتنی است که با 
باشد. با توجه به گرایش سلمی به مالمتیه شاه حل مطالب آن در سایر تذکره ها به مرور زمان از یاد رفته 

هجري 300تا 270شجاع نیز مالمتی خوانده شده است سال وفات او را در بسیاري از منابع بین سال هاي 
) 24تا 4، صص1376قمري ذکر کرده اند . ( یادنامه شاه شجاع کرمانی ،

واب خیال او دیده باشد در آرزوي آنکه محب قصد خواب کند از آن جهت بود که وقتی در خ:« متن 
آن پیوسته سر ببالین انتظار باز نهاده باشد و چشم از کُرب و محنت بر هم نهاده باشد که بدان دولت بازرسد 
شاه شجاع کرمانی چهل سال بخفت چون ناگاهی در خواب شد جمال ذوالجالل را در خواب دید از غایت 

داري نی طلبیدم خطاب آمد که یا شاه این عزت ثمره آن بیداري عشق گفت بار خدایا من این عزت را در بی
هاست.بعد از آن شاه همیشه جامه در سرکشیدي بعد از گذاردن فرض و سنت سر بر بالین انتظار بازنهادي و 

)71لوایح، ص»( می گفتی: 
ببت التنعس والمناما            فَاحراَیت سرّورقَلبی فی منامی «

)6،ص1376نامه شاه شجاع کرمانی،(یاد
ترجمه : شادي دل خویش را اندر خواب دیدم برمن دوست گشت به سبب او ( مراد خود را به خواب 

دیدم و به مقصود خود رسیدم اکنون از این سبب خواب را دوست می دارم) 
واقع همان مضمون این بیت شاه شجاع کرمانی  در متن لوایح  به عنوان مفعول آورده شده است  و در 

قبلی تکرار شده است.
قیس بن الملوح 

بن مایه هاي عربی داستان لیلی و مجنون : کهن ترین منبعی که در آن از داستان لیلی و مجنون یاد شده 
قرن سوم هجري ) است که به بررسی جزئیات داستان نپرداخته است . پس » ( الشعر و الشعرا « است ، کتاب 
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محمد بن داود الظاهري ( قرن سوم » الزهره « ابو الفرج اصفهانی ( قرن چهارم ) ، » االغانی « اب از آن  در کت
ابن سراج ( قرن پنجم )ابیاتی منسوب به مجنون و یا داستان هاي خیلی کوتاهی از » مصارع العشاق«  ) و

که در نیمۀ دوم قرن زندگی او گرد آوري آمده است . قیس بن ملوح عامري ملقب به مجنون شاعر عرب 
هفتم می زیسته است او از قبیلۀ عامر در نواحی مرکزي عربستان بود قیس شیفتۀ دختري از همان قبیله به نام 
لیلی است و قیس به سبب این عشق اشعاري در هجران لیلی سروده است و این اشعار در میان اعراب چنان 

ري که نامی از لیلی در آن آمده بود به قیس نسبت  داده شهرتی پیدا کرد که حداقل تا دو قرن بعد هم هر شع
کتاب به زبان عربی به داستان عشق 5می شد . این اشعار و حکایات در گذر زمان گرد آوري شد.  در 

) 173تا 137، صص 1368مجنون اشاراتی  شده است . (اصفهانی ، 
نام قیس را مورد تردید قرار داده طه حسین ادیب و محقق عرب ، وجود واقعی مجنون و شخصی به « 

است . به گفته او گروهی از اعراب متصب گمان می کنند که تردید در وجود مجنون ، از مجد و عظمت 
اعراب می کاهد .  به گفتۀ طه حسین اشعار و روایات عربی که به مجنون نسبت داده می شود آن اندازه 

»( ت واحد انسانی براي مجنون و یا لیلی تصویر نمود. تناقض دارند که بر  اساس آن نمی توان یک شخصی
ویکی پدیا ، دانشنامۀ آزاد ) 

ایست پر آتش شوق و ....اما آتش شوق بوالعجب آتشی است عشق را پرورش میدهد دل آتشکده:« متن 
کند سبب همانست که آتش شوق که محل عشق است سازنده است و آنچه عشق عاشق را بکلی نیست نمی

زنده چون آتش طور .....درخت سبزو تر و آتش در غایت احراق و اشراق، عجب اگر احراق وصف نه سو
سوخت عقل از این رمز سرگردان است و نفس حیران حکیم هند گوید دوست در الزمۀ او بود چرا نمی

که میصورت آثار خود ظاهر کند همانا در صورت آتش آثار انوار عشق ظاهر شد که سوزنده نبود روا بود 
)  107لوایح، ص »( یابد: سوزد اما براي شفاي عاشق بتجدد امثال بقا می

» لُودج تجلِ النّارِ کُلَّما نَضکَاَهدلوج ملَه لشَّفاءل تیداع «

)131، ص1429( دیوان مجنون لیلی، 
ترجمه :مانند جهنمی ها هر وقت پوستشان درآتش سوزان بریان گردد پوستهاي دیگري براي شفا به آنها 

برگرداننده می شود .  
عین القضات این بیت قیس بن الملوح را براي تمثیل در متن لوایح آورده است . 

یگر پیوسته حسد میکنند و پیوسته از در عشق کار چشم برونق تراست از کار دل اگر چه با یکد:« متن 
)106ر.ك: لوایح ص»( برند......یکدیگر می

»والعینُ یحسد قَلْبی لذَّةَ الفکرِاَلقَلْب یحسد عینی لَذَّةَ النَّظَرِ«
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)106( لوایح ،بی تا  ص
ز لذت تفکر حسادت می کند.ترجمه : دل از لذت دیدن بر چشم حسادت می ورزد وچشم به دل ا

عین القضات این بیت را براي تاکید در متن لوایح آورده است .در کشف المحجوب در مصراع دوم  
گویند هجویري این بیت را پس از این عبارت ذکر کرده است: تَحسد ذکر شده که به نظر صحیح تر است.

حبۀ «ب مر صفاي بیاض انسان چشم را چه عراسمی است مر صفاي مودت را موضوع؛ از آن» حب«که: 
پس این یکی محل محبت آمد و آن یکی محل ». حبۀُ القلب«خوانند، چنان که صفاي سویداي دل را » االنسان

)143،1383(هجویري،رؤیت از آن معنی را که دل و دیده اندر دوستی مقارن بودند.
نوري 

. احمدبن است صوفیان مشهور بغداد در قرن سومو از نوري، ابوالحسین، از عرفاي خراسانی االصل
ذکر کرده اند .محمد بغَوي هروي به ابن بغَوي مشهور و به نوري ملقب بود. کنیۀ وي را ابوالحسن 

1364بغداد متولد شد و پرورش یافت (سمعانی،. نوري در بود)شهري در خراسان(از اهالی بغشور،ويپدر
است .العبادامیرالقلوب و قمرالصوفیه و طاووسالقاب او . )78ص 1386؛ جامی،374، ص1ج،

). وي با مشایخ بسیاري مصاحبت داشت، از جمله با سري سقطی، محمد بن علی 191ص ،1362(انصاري،
). برخی به سبب شباهت سخنان و احوال 201ص ،1383،هجویري(قصاب، جنید و احمد بن ابی الحواري 

مرید و جانشین ابوحمزة بغدادي بوده و بعضی از سخنانش نیز تقریر تعالیم اند که نوري ایشان حدس زده
؛ 201ص ،1383).نوري با جنید نیز مصاحبت داشت (هجویري، 126ص ،1363کوب،وي است ( زرین

).گفته شده 125ص ،1363کوب،دانست (زرینخود را از اقران جنید میاو). به 190ص ،1362انصاري،
، بر اثر سعایت غالم خلیل ، دستور قتل چند تن از صوفیان، از هجري264سالی دراست که معتمد عباس

قاضی پس از سؤاالتی از نوري، حکم به برائت آنان اماجمله نوري و ابوحمزه بغدادي و شبلی را داد
میان آموزه هاي عرفانی نوري با ذکر کرده اند .295در رانوريوفات)288-287ص ،1383داد(هجویري، 

جنید تفاوتهایی وجود دارد. شاید تنها شباهت مشرب عرفانی جنید و نوري، که این دو را کمی به هم نزدیک 
اند که وي کند ، پاي بندي به اصول شریعت باشد.او به ارتباط متقابل عشق و رنج عقیده داشت و گفتهمی

127ص ،1363(زرین کوب ،هاي عرفانی وي بودگفت و این موضوع از آموزهدربارة عشق الهی سخن می
است یاننخستین کساو یکی ازترین نمایندگان مکتب عشق در عرفان است. ، نوري بعد از رابعه از برجسته)

مانند جنید و ابوسعید خراز، در شمار کسانی بود که عقیده داشتند وي که به وعظ دربارة عشق پرداخته است. 
). نوري طبعی 43ص ،1407با چشم سر خدا را ندید(کالباذي، رؤیت خدا در دنیا ممکن نیست و پیامبر هم

). از وي شطحیاتی نیز 377ص ،1362سرود(انصاري، شاعرانه داشت و در پاسخ به برخی سؤاالت شعر می
.(نوري در تصوف آثاري به زبان اشارت داشته است.آنها را شرح کرده استباقی مانده که روزبهان بقلی

اي به نام مقامات القلوب نیز به او منسوب است که اگر از وي باشد، نمونۀ رساله)30ص،1407،کالباذي 
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ص ،1363اش است (زرین کوب، آمیز او در بیان تجربه روحانیدیگري از طرز فکر شاعرانه و زبان اشارت
ت در بیروت چاپ شده اس)1968ش/ 1347(این رساله با مقدمه و تعلیقات، به اهتمام پل نویا، در)126

مقامات القلوب شامل مقدمه و بیست قطعه در باب قلب و عوالم آن است و در آن، توالی منطقی موضوعات .
، ص 1986اي استعارة دیگر را از راه مشابهت یا مغایرت به یاد آورده است (نویا، رعایت نشده، بلکه استعاره

16.(
ود حرکت ضعیف بود که در دید آید هر وارد که بود قابل را در حرکت آرد اگر وارد ضعیف ب« متن:

)6ر.ك : لوایح ،ص»(شطح در سماع نشان آنست که .... و اگر وارد قوي بود حرکت قوي بود در دید نیاید: 
 »تُهراح دجنْ فی الوم طْرِبی دجاَلو

قَد کانَ یطْرِبنی وجدي فَغیبنَی« 
» دوالْوجد عنْد وجود الحقّ مفْقُو

ودجوم دجمافی الو دجۀِ الْوؤینْ رع«
) 62و6(لوایح ،بی تا ، صص

ترجمه : وجد به طرب آرد مرا آن کسی را که راحتی او در وجد باشد و لیکن چون حضور حق تعالی 
گرداند مرا از حاصل شود وجد گم گردد ونایاب شود باز گفت : وجد مرا همی به طرب آرد باز مشغول 

وجد آنچه اندر وجود موجود است . 
در نظر اول عاشق بیخود شود اگرچه در خواب بود زیرا که شراب مشاهده مرد افکن است هیچ :« متن 

کس را طاقت مقاومت او نبود آنچه اضطراب در وجد از عاشق پدید آید از این معنی بود و آنچه نوري گفته 
)63و62ر.ك: لوایح ، ص»(طرب من فی الوجد.......است بدین قریب است:  الوجد ی

رحیم فرمنش در رساله لوایح این بیت را به نوري نسبت داده در حالی که در مصباح الهدایه ومفتاح 
)این بیت را به جنید نسبت داده است همچنین 95،ص1387الکفایه عزالدین کاشانی (کرباسی ـ برزگرخالقی ،

)این بیت به جنید نسبت داده شده است . در نفحات 132،ص1413الباذي ،در التعرف لمذهب اهل تصوف (ک
) این بیت به ابو سعید الخراز نسبت داده است . با این تفاوت که در 75،ص 1373االنس جامی (عابدي ، 

ست آمده ا»عنْ رؤیۀِ الوجد منْ بِالوجد مقصود«مصرع دوم بیت دوم با اندکی تغییربه صورت نفحات االنس
و همچنین مصرع اول بیت » عن رویه الوجد من الوجد موجود«.وهمین مصرع درالتعرف چنین آمده است : 

درحالی که در لوایح چنین »قد کان یطربنی وجدي فَأََذهلَنی «دوم درنفحات االنس به این صورت آمده است 
ر متن لوایح نقش تاکید دارد .این بیت د» قَد کانَ یطْرِبنی وجدي فَغیبنَی« آمده است : 

ابو نواس 
-750هجري قمري در اهواز ،198-145(هانی بن عبداالول بن صباح مکنّی به ابونواسابونواس حسن بن

وي در ابونواس از بزرگان شعر عاشقانه عرب بود، از شاعران برجسته ي دوره ي عباسی بود.میالدي) 810
ها هانی روایات مختلفی ذکر کرده اند. بعضیآمد. در مورد ملیت پدرشیکی از روستاهاي اطراف اهواز بدنیا 

گویند از مردم دمشق و جزو سپاهیان مروان آخرین خلفاي عباسی بود. عده اي دیگر هم او را ایرانی می
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شی با اینکه ابونواس در بازار دستهایش به کار عود ترا.االصل خوانده اند. اما مادرش جلبان مسلما ایرانی است
مشغول بود، لیکن دلش همچنان شیفته ي علم و ادب بود. نزد ابوعبیده و خلف األحمر پیشواي اهل لغت 
رفت و زانوي شاگردي زد. وي در آموختن علم و دانش بسیار کوشا و خستگی ناپذیر بود، ابونواس براي 

ورود او به بغداد در حدود .نداینکه به زبان عربی کامال مسلط شود مدتی را در بادیه میان اعراب بدوي گذرا
هارون الرشید هم موفق شد تا زمام خالفت را بدست گیرد. خاندان هـ.ق اتفاق افتاد. در همین زمان179سال 

ابونواس برمکیان را مدح کرد و از آنها جوائز و صالت ند.برمکیان در آن ایام عهده دارمنصب وزارت بود
اندکی از آنان نومید شد و به آل ربیع پیوست.. بیشترین مدایح ابونواس گرانبها دریافت کرد. اما بعد از مدت 

پس از مرگ امین درسال .باشد و جوائز بسیاري نیز از سوي آنان به ابونواس اهدا شدمتعلق به آل ربیع می
هـ.ق ابونواس به شدت نا امید و محزون شد و چون به پیري نیز نزدیک شده بود از اعمال گذشته اش 198

شیمان شد و توبه کرد. او مابقی عمرش را با تکیه بر عفو خداوند به زهد و عبادت گذراند. تا سرانجام پ
در بغداد وفات یافت. از ابونواس دیوان شعري برجا مانده که به چندین بخش )201یا 195(سالگی54درسن 

از او دیوانی دي شده است.شامل: خمریات، غزلیات، مدایح، هجویات، وصفیات، طردیات، زهدیات تقسیم بن
وي باورهاي .دیوان او بارها در بیروت و قاهره به چاپ رسیده استبه جا مانده که دوازه هزار بیت شعر دارد

شعوبی داشت و به برمکیان نزدیک بود او به هرنحوي که بخواهد در اوزان تصرف می کند در مدایح از 
ت از اوزان محکم و کوتاه و درخمریات از هر وزن زیبا و وزنهاي طویل ودر طردیات از اراجیز ودر زهدیا

)115ـ113،صص1382؛ عبدالجلیل ،315ـ296صص 1381خوش آهنگ بهره جسته است . (الفاخوري ،
بیت) از میان( 1ی که فقط(رحیم فرمنش در متن لوایح ابیات زیر را به ابو نواس نسبت داده است در حال

عار ابو نواس یافت شد وشاعر بقیه اشعار براي نگارندگان ناشناس باقی ماند.  ) آورده شده در دیوان اشبیت12
در عشق جملۀ حواس عاشق باید که بمعشوق متعلق بود و هیچ حسی از حواس او در هیچ حال :« متن 

از او خالی نبود چنانکه آن شاعردقیق النظر گفته است در دوستی خمر: 
»قُلْ لی هرُاَال فأسقنی خَمراً والْخَم رُیهکَنَ الْجرّاً اذا اَمالتَسقنی سو«

) 160،ص1986( ابو نواس،خمریات،
هان اي ساقی! پس به من شراب بده و بگو که این شراب است و آن گاه که امکان آشکارا شراب ترجمه : 

.وجود دارد، پنهانی شرابم مدهدادن

روزي گذرش بر مکتبی عول در متن لوایح آورده است . عین القضات این بیت ابو نواس را به عنوان مف
چه اراده کرده؟ استاد » قل لی هی الخمر«دانی که ابونواسِ شاعر از گفت که: آیا میافتاد. کودکی به استاد می

شود: باصره از دیدن؛ ذایقه از چشیدن؛ دانم. گفت: از گرفتنِ جامِ شراب، چهار حواس متلذذ میگفت: نمی
گردد. یاب میبوییدن؛ المسه از گرفتن. باقی ماند سامعه. از گفتن که این شراب است، سامعه نیز لذّتشامه از 
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الشعرا، کلمات»(امابونواس گفت: به خدا اي پسر! معنیی از کالمِ من برآوردي که من هرگز قصد نکرده
).154ص

زیرا که در مقام فراق مقام کردن اگرعشق بالست و در وي بسی عناست اما قوت او از جفاست ....«متن : 
خواهد تا کثرت و دوئی عاشق بوحدت و یکی باز آید و در پی خودي آرام کردن کثرت و دوئی است او می

و در پی آن پیوندي پدید شود.....که در ابتداء عشق جنگ و عتاب و کرشمه و ناز بود تا عشق محکم گردد و 
ك و تلف مهجه روي نماید ودرآخر سکون بی حرکت و سکوت درمیانۀ ارتکاب اخطار و ناترسیدن از هال

لوایح ص »( بی گفت و انتظاري جست بحاصل آمد و آنچه دراین مراتب گفته اند بدین قریب است: 
) 44و43

»وبحرٌ ثُم نَهرٌ ثُم یبسسکُونٌ ثُم قَبض ثُم بسطٌ«
)44(لوایح ،بی تا ، ص

رامش پس از گرفتگی پس از آن گشادگی ودریا سپس نهر و پس خشکی .ترجمه : آ
این بیت در نقش بدل براي ضمیر اشاره است و در واقع همان ومضمون قبل را تاکید می کند

میان عاشق و معشوق بنوعی مناسبت باید تا عشق از کمین مکون جمال نماید یکی از حکما این :« متن 
نماید که طیور با غیر جنس خود الفت کمتر نسبت آن بطیران طیور میکند و میآورد و معنی در تقریري می

پریدند .... و این سرّ دقیق است اي عزیز چون در معنی گیرند درین میان زاغی و کبوتري دیدند که با هم می
ري یکی شوند و یگانگی ایشان بی شکی شود اگر در ظاهر یکی از دیگري غنی بود و مستغنی اما آن دیگ

بدان یکی محتاج بود و مفتقر اما در باطن در هر دو یک معنی بود خفی از عقول بشري و ملکی که موجب 
 :ونَهبحی م وهبح45و 44لوایح صص» .( مناسبت شده است ی (

»فَکُلّ امرِء َیصبو الی من یجانسفَال تَحتَقر نَفسی واَنت حبیبها«
)  45،ص(لوایح ، بی تا 

ترجمه :مرا تحقیر مکن که تومحبوب وجود من هستی و هر کس که الیق و هم جنس اوست مشتاق 
است .  

عین القضات این بیت را براي تاکید سنخیت در متن لوایح آورده است . 
ی بدان که محبت خداوند تعالی مر بنده را و محبت بنده مر خداوند تعالدر کشف المحجوب آمده است : 

را درست است و کتاب و سنت بدین ناطق و امت بر این مجتمع و خداوند سبحانه و تعالی به صفتی است 
و به معنی لغت گویند: محبت مأخوذ است که دوستان ورا دوست دارند و وي دوستان خود را دوست دارد.

را حب نام کردند از آن که به کسر حاء و آن تخمهایی بود که اندر صحرا بر زمین افتد. پس حب »حبه«از 
که آن تخم اندر صحرا بریزد و اندر خاك پنهان که اصل نبات اندر حب؛ چناناصل حیات اندر آن است چنان

گذرد و آن تخم به تغیر ازمنه تابد و سرما و گرما بر آن میها بر آن میآید و آفتابها بر آن میشود و باران
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گویند: مأخوذ است از هاي الوان متغیر نگردد و نیز میدل به تغیر محنتگردد محبت نیز اندرمتیغر نمی
»بآنها را اندر آن مساغی نباشد و باز دارنده ي که اندر وي آب بسیار باشد و آن پر گشته باشد و چشم» ح

دوستحدیثجزبهگرداندممتلیراويدلوشودمجتمعطالبدلاندرچوندوستیهمچنینباشدشده
ويوگردانید،مکرمخُلّتبهراخلیلمرتعالیوسبحانهخداوندچونکهچناننماند؛جايويدلاندررا

از حدیث حق مجرد شد عالم حجاب وي شدند، وي در آن دوستی دشمن حجب گشت. جزبهالسالمعلیه
»/الشّعراء).77ن (فانّهم عدو لی إلّا رب العالمی«آنگاه ما را خبر داد؛ قوله تعالی: 

سمیت المحبۀُ محبۀً ألنّها تُمحو من القلبِ ما سوي «و اندر این معنی شبلی گوید، رحمۀ اللّه علیه: 
»المحبوبِ.

بدانراحبپس. نهندآنبرآبنام آن چهارچوب باشد در هم ساخته که کوزه » حب«و نیز گویند: 
گرانويبرآنوکندتحملدوستجفايوبالوراحتوجرنوعزوذُلمحب،کهخوانندحبمعنی

تش مر آن را بود و نیز گویندکه: خلقوترکیبوهاچوبآنکارکهچنانبود؛آنکارشکهآنازنباشد؛
. بودبدانآناقامتکهباشدآنقوامولطیفهمحلدلحبهوبوددل◌ٔ و آن جمع حبه» حب«مأخوذ است از 

بهراچیزيکنندنامعربواستدلحبهاندرقرارشکهآن،محلاسمبهکردندنامحبرامحبتپس
.آنموضعاسم

و غَلَیانُه عند المطَر الشّدید، آن غلیان آبی بود اندر حال بارانی » حباب الماء«ونیز گویند: مأخوذ است از 
پیوسته دلِ دوست » لْبِ عند اإلشتیاقِ إلی لقاء المحبوبِ.النَّه غَلَیانُ القَ«عظیم. پس محبت را حب نام کردند؛ 

هاي که اجسام به ارواح مشتاق چگونه باشند، دلاندر اشتیاق رؤیت دوست مضطرب باشد و بی قرار؛ چنان
که قیام جسم به روح بود، قیام دل به محبت بود و قیام محبت به محبان به لقاي احباب مشتاق باشند و چنان

)143،ص 1383(هجویري، ،ل محبوب بودرؤیت و وص
اگر وارد عشق با قوت بود و قابل ضعیف، قابل مرکب بود وارد راکب و اگر قابل قوي بود وارد «متن : 

» ضعیف کار برعکس شود و این سري عجیب بود و رمزي بوالعجب درین مقام بنده شاه بود و شاه بنده
) 5و4(لوایح ص 
را که متعالی صفت خواهد این قاعده درست است اما در مشاهده عشق را همتی عالیست زی«متن : 

باشد عشق پادشاه بسی مشاهده شده است بدانکه چون عشق یکی را صید کرد و در برخالف این قاعده می
قید کرد اگرچه شاه است بصورت، بنده شود بمعنی و چون یکی را بربند عز معشوقی برآورد اگرچه بنده بود 

)128لوایح، ص »( بمعنی: بصورت، شاه بود 
»واَکُونُ فی سرّي غُالمکتُدعی غُالمی ظاهراً«

) 128( لوایح ، بی تا ،ص
ترجمه : تو در ظاهر غالم من خوانده می شوي ودر باطن ( درحقیقت ) من غالم توام . 
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عین القضات این بیت را براي تاکید در متن لوایح آورده است .
در افتقار بود معشوق همیشه بافتخار بود زیرا که افتقار صفت عاشق است ...حاصل عاشق همیشه «فصل: 

معشوق مالک والیت وجود عاشق است بملکی که زوال پذیر نیست اگر خواجۀ در عرف با بندة خود عشق 
بازد از راه صورت مالک عاشق بود و مملوك معشوق اما از راه معنی مملوك مالک بود و مالک مملوك و این

) 93و92ر.ك: لوایح صص »( از بوالعجبهاي عشق است : 
»واَکُونُ فی سرّي غُالمکاَدعوك غُالمی ظاهرِاً«

) 92و5( لوایح ،بی تا ، صص
ترجمه : تو در ظاهر غالم من خوانده می شوي ودر باطن ( درحقیقت ) من غالم توام

آورده و هر دو بار هم براي تاکید در متن 92و 5عین القضات این بیت را دو مرتبه دیگر در صفحه هاي
لوایح آورده شده است . 

شود و همانا چون عشق با خود غیرتی تمام دارد و از کمال غیرت خود با معشوق و عاشق آشنا نمی:«متن 
شود در هالك آید و چون ظاهر میآتش است در سنگ مکمون از کمال غیرتی که با خود دارد در ظهور نمی

کوشد تا باز در کمین مکون رود و جمال خود را از دیدة اغیار بپوشد عطاف شق که دلش محل اوست میعا
کردم آواز مخدرة بسمع من کردم و باهواي نفس مصاف میگفت روزي گرد کعبۀ معظمه طواف می

ی و آمد.....دروي نگریستم او را دیدم در حسن بر صفتی که چشم جادوش بناوك غمزه جگر اصفیا خست
) 104و103لوایح ص »(  عنبر گیسوش دام هوا بر پاي وقت اولیا بستی:

لَها مقْلَتا ریمِ فَلَو نَظَرَت بِها«
لَاصبح مشْغُوفا معنِّی بِذکْرها«

»الی عابد قَد قام للّه وابتَهلَ 
»کانَ لَم یصم للّه یوماً ولَم یصلِّ

) 104، بی تا ،ص( لوایح 
ترجمه : او دو چشم خماري( مانند آهو ) دارد وقتی نگاه می کند به عابدي که براي خدا  قیام کرده و به 
حالت زاري افتاده  این عابد شیفته او می شود گویا اصال نه هیچ روزي را روزه اي گرفته و نه نمازي خوانده 

است .
آمده است . این بیت نیز  در متن لوایح براي تاکید 

عاشقی از کمال شوق و قلق و ضجرت بر در سراي معشوق آمد حلقه بر سندان زد و در وله و «متن : 
حیرت افتاد بر ضمیرش گذر کرد که اگر معشوق گوید کیست چه گویم اگر گویم منم گوید ترا با توئی تو 

در هودج کبریاء خود متمکنم و از در عالم ما بار نیست و در والیت ما کار نه و اگر گویم توئی گوید من 
وجود تو مستغنی باز شو و در گداز شو مسکین تا در زد بر قدم انتظار بیچاره و زار و شرمسار بماند و می 

)26و25لوایح، ص »( گفت: 
»وقَولُ قائلهِم منْ اَنْت یارجلُ وخجلَتی منْ وقَوفی باب دارِهم«
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قُلْت الْغَریب الذَّي ضَلَّ الطَّریقُ بِه«
یس الْطَریقُ کَذاقالوا انْصرف راجِعالَ«

»فَاَرشدونی فَقَد ضاقَت بِی الحیلُ
کَییلرافی وانْص شَغَلٌف کْرِکُمفی ذ«

)26( لوایح، بی تا ،ص
زسخن گوینده آنها که بگوید اي مرد ترجمه : خجالت من از این است که پشت درخانه آنها بایستم و نیز ا

تو کیستی؟ گفتم من آن غریبی هستم که راه را گم کرده است.مرا راهنمایی کنید زیرا من چاره اي ندارم 
گفتند: برگرد که راه چنین نیست چگونه برگردم در حالی که ذهنم مشغول شماست . 

ر تثبیت عجز او در وصال به ذات هستی ابیات در بین متن لوایح مقول قول هستند و بیان حال شاعر د
بخش است.

عاشق را از غلبات عشق خود برآمدن بهتر بود از آنکه در بر معشوق درآمدن زیرا که داند که من «متن : 
جاوز حده اُورِثَ ضده راست است راه بنده از بندگی بیرون شود اما بباالي آالي شاهی بر نتواند آمد که او را 

او صعود ممکن نیست و بعالم بندگی باز نتواند افتاد تا مؤونت او را شاه تحمل کند ....و آن دیگري با اوئی
) 66و65(ر.ك: لوایح صص» خود را از باالیی درافکند و نام و نشان خود برافکند و می گفت: 

»ۀِ اسهلُوالْموت منْ فَقْد الْاَحبیوم الْفَراقِ منَ الْقیامۀِ اَهولُ «
) 66( لوایح ، بی تا ،ص

ترجمه : روز جدائی از قیامت هولناك تر است ومرگ از هجران دوستان راحت تر است.
این بیت به عنوان مفعول در متن لوایح آورده شده است در بیان تلخی فراق از یار

متن : عاشق نخسبد و خفتن او عجب بود: 
»لْمبا لجع نامی فکَی بحرامب ححلَی المکلُّ نَومٍ ع«

)70(لوایح ، بی تا ،ص
اي برادر عاشق یا در مقام فراق بود یا در هودج وصال اگر در عالم فراق بود از الم و وجع خواب گرد او 

)71و70لوایح، صص» ( نگردد و .....عجب از محبی که محبوبش نخسبد و او قصد خواب کند... 
ترجمه : در حیرتم که عاشق چگونه خواب و آسایش دارد چرا که هر خواب برعاشق حرام است .

این بیت در متن لوایح براي تاکید مضمون فارسی است که اي عاشق دلداده مگر خوابت هست؟  . 
یرون اي برادر معشوق را بخود نه وصال است و نه فراق چون عاشق در غلبه حال از والیت خود ب:« متن 

افتد و از اوصاف خود فانی شود بدو بقا یابد و از او لقا یابد چون از او لقا یافت و بقا بدو یافت چون در 
خود نگرد مقصود بیند بعد از آن او را از خود در خود نه فراق بود و نه وصال لیس عند ربکم صباح و ال 

)133و132ر.ك: لوایح ص»(مساء:  
»تَساوي فیه سکْرانٌ وصاحٍجم راحٍاذا طَلَع الصباح لنَ«

) 113(  لوایح ، بی تا ،ص
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.مست و هوشیار در آن یکسان باشدکندشراب  طلوع صبح براي ستاره آنگاه که ترجمه : 
عین القضات این بیت را براي تاکید در متن لوایح آورده است . 

نتیجه گیري :
ات در خصوص شیوه و بسامد کاربرد اشعار عربی  نتایج زیر با مطالعه دقیق رساله لوایح از عین القض

حاصل شد
اشعار غالبا مربوط به شاه شجاع کرمانی ،عمربن ابی ربیعه ، متنبی ، نوري ، قیس بن الملوح ، ابو نواس 

هستند 
اگر نسبت این اشعار به این شاعران صحیح باشد می توان گفت که عین القضات به اشعار ابو نواس و 

بیت ) است1ر بن ابی ربیعه توجه بیشتري داشته است و کمترین بسامد مربوط به  متنبی ( عم
نقش ابیات عربی در رساله لوایح محدود به مفعول،تمثیل ، بدل و تاکید است .

ابیاتی منسوب به نوري در مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه و التعرف لمذهب  اهل تصوف متعلق به جنید 
ن ابیات در نفحات االنس جامی مربوط به ابو سعید الخراز است . است؛ ولی ای

بیت عربی در رساله لوایح حکایت از این حقیقت دارد که عین القضات تمایل زیادي براي 28وجود 
استفاده و کاربرد اشعار عربی در رساله لوایح نداشته است .  

کتابنامه
1995لی نجیب عطوي ، دارو مکتبه الهالل ، ابی نواس ، الحسن بن هانی ، دیوان غزلیات ،ع
 ، 1986ــــــــــــــــــــــــــ ، دیوان خمریات ، علی نجیب عطوي ، دارو مکتبه الهالل
 تهران ، چاپخانۀ 1اصفهانی ، ابو الفرج ، برگزیدة االغانی ، ترجمۀ محمد مشایخ فریدنی ،  جلد ،

1368انتشارات علمی و فرهنگی، 
1362بداهللا ، طبقات الصوفیه ، محمد سرور موالئی ، تهران ، انصاري ، ع
 ، 1348ترجانی زاده ، احمد ، تاریخ ادبیات عرب از دورة جاهلیت تا عصر حاضر ، تبریز، شمس
 جامی ، نور الدین عبد الرحمان ،نفحات االنس ، تصحیح محمود عابدي ،چاپ دوم ، تهران ،موسسه

1373اطالعات ،
1368الحسین ، نقش برآب ، تهران ، انتشارات معین، زرین کوب ، عبد
 ،1385انتشارات امیرکبیر، ، تهرانـــــــــــــــــــــــــ ،جستجو در تصوف ایران
تهران،مرکز اسناد مجلس ،،تصحیح علیرضا قزوهکلمات الشعرا ،محمد افضلالهوري،سرخوش

2010شوراي اسالمی، 
ۀ ابو منصور عبد المومن اصفهانی ، تهران ، چاپ قاسم انصاري ، سمعانی ، عوارف المعارف ، ترجم

1364
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، 1382عبد الجلیل ، ج.م ، تاریخ ادبیات عرب ، ترجمۀ آ . آذرنوش ، چاپ پنجم ،تهران
 غالمرضایی ، محمد ، سبک شناسی نثرهاي صوفیانه ( از اوایل قرن پنجم تا اوایل قرن هشتم ) ، تهران

1388، مرکز چاپ و انتشارات ، ، دانشگاه شهید بهشتی
1381،توس،تهران،پنجمچاپ،آیتیعبدالمحمد،عربیزبانادبیاتتاریخ،حنا،الفاخوري.

ت کرباسی ـ محمد رضا برزگر خالقیکاشانی ، عز الدین محمود ، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ، عف ،
1387چاپ سوم ، تهران ، انتشارات زوار ، 

مکتبه ، العلمیه ، بیروت ، باذي ، ابو بکر محمد بن اسحق ، التعرف لمذهب اهل تصوف ، دارالالکال
1993هجري ـ1413، الطبعه االولی ، لبنان

 متنبی ، صاحب بن عباد ، امثال سائره ، ترجمه فیروز حریر چی ، شاهرضا ، انتشارات سحر ، مقابل
2536دانشگاه تهران ،  

 م2008هجري /1429، دیوان مجنون لیلی ، دارالمعرفه ، بیروت ، لبنان ، المطاوي ، عبد الرحمن
 ، 1383هجویري ، علی بن عثمان ، کشف المحجوب ، محمود عابدي ، تهران
 همدانی ، عین القضات ، رساله لوایح ، تصحیح رحیم فرمنش ، کتابخانه منوچهري ، بی تا
اهتمام علی نقی منزوي ـ عفیف عسیران ، تهران ، ــــــــــــــــــ ، نامه هاي عین القضات ،به

1377انتشارات اساطیر ، 
 یادنامۀ شاه شجاع کرمانی ،به کوشش داریوش کاظمی ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و

1376ارشاد اسالمی ،  
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هاي فاضل نظريهاي سبک هندي در غزلبررسی ویژگی
1آزاده نجفیان

ت فارسی دانشگاه شیرازدانشجوي دکتري ادبیا
چکیده

هاي دهم تا دوازدهم ه.ق در ایران و هندوستان است. غزل سبک سبک هندي، سبک مسلط شعري قرن
شده هاي دیگر غزل فارسی، شناختههاي زبانی و بیانی در میان گونهمندي از برخی ویژگیهندي به دلیل بهره

خیالی و آفرینش تصاویر تازه مشهورند.كسرایان این سبک، به نازو قابل تشخیص است و غزل
ها هاي امپراطور و آني اقلیت، گریههاي فاضل نظري، شاعر جوان معاصر، که در سه مجموعهدر غزل
هندي معرفی ي شاعران سبک ي شیوهدهندهخورد که او را ادامههایی به چشم میاست، ویژگیمنتشر شده

ن عامیانه، اسلوب معادله، فراوانی تشبیه، استعاره و تشخیص، هایی چون: کاربرد زباکند. ویژگیمی
آمیزي، اظهار ناامیدي و نامرادي و ... .سازي، حسمضمون

هایی بازنموده و ي نمونههاي فاضل نظري با ارایههایی در غزلدر این مقاله، کاربرد چنین ویژگی
است.شدههاي او بررسیهاي سبک هندي در زبان و محتواي سرودهنشانه

غزل، سبک هندي، فاضل نظريها:کلیدواژه
. درآمد1

هاي دهم تا دوازدهم هجري قمري در ایران و هندوستان است. سبک هندي، سبک مسلط شعري در قرن
است. هاییدارد که آن را در طول تاریخ ادبیات فارسی مشخص و متمایز کردهغزل این سبک ادبی، ویژگی

هاي بارز این سبک ي معاصر است که اشعار او بیشتر  ویژگیشدهسرایان شناختهزلفاضل نظري یکی از غ
هاي آن با اشعار نظري که به بررسی مشخصات غزل این سبک و میزان شباهترا در خود دارد. پیش از آن

دیدگاه ي پیدایش سبک هندي و عوامل و شرایط به وجود آمدن آن پرداخت تا بپردازیم، نخست باید به زمینه
و تعریفی کلی از آنبه دست آید.

هاي پیدایش سبک هنديزمینه. 1-1
عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادي. 1

هاي سلطنتی را بنا ي صفویه در ابتداي قرن دهم، نه تنها بنیانگذاري سلسلهشاه اسماعیل صفوي با پایه
اي از حیات اجتماعی، سیاسی و ي تازهدورهکرد که نزدیک به سه قرن به حیات خود ادامه داد؛ بلکه آغازگر 

اقتصادي در ایران نیز شد. شاه اسماعیل نخست با اعالم تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران، وحدت ملی و 
هاي مجاور اي را ایجاد کرد که این سرزمین را در منطقه، متمایز و مستقل از دیگر حکومتمذهبی کم سابقه

1 . azade.najafian@gmail.com
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ي ایرانیان شدهکرد. این موضوع، در کنار خواست نهفته و سرکوبا در غرب)،میهها در شرق و عثمانی(ازبک
براي بازیافتن هویت تاریخی و فرهنگی پیشین خود که به دلیل هجوم و سلطنت طوالنی مدت مغوالن چندي 

در هاي گستردهي صفویه کمک کرد و راه را براي دگرگونیبود، به استواري و استقالل سلسلهخاموش مانده
ي ایرانی فرهنگی، مستقل و قدرتمند را زنده کنند.ایران گشود. پادشاهان صفوي بار دیگر توانستند خاطره

ي اقتصاد ي صفوي باعث رونق و آبادانی به ویژه در حوزهثبات قدرت در دوران دویست و پنجاه ساله
بازرگانی بیش از پیش رونق گرفت و سراها و... تجارت وها، احداث کاروانشد. با ایجاد امنیت، گسترش راه

اي بین ایرانیان و اروپاییان به وجودآمد. این رونق تجاري، در کنار آبادانی صنعتی شهرهاي ارتباطات تازه
هایی از شهرنشینی مدرن ي بارقهکم این مناطق را به سمت تجربهبزرگی چون تبریز، قزوین و اصفهان کم

ي این گروه، به وجود آورد هاي ویژهنین شرایطی، با عالیق و سرگرمیي اجتماعی خاص چسوق داد و طبقه
سابقه بود. البته در کنار این نکات مثبت از خونریزي و فساد پادشاهان که تا پیش از این در تاریخ ایران بی

را بر پوشی کرد؛ اما در یک نگاه کلی این رونق و آبادانی به تدریج تاثیر مستقیم خودتوان چشمصفوي نمی
فرهنگ و ادبیات نیز گذاشت.

عوامل فرهنگی و ادبی. 2
ازپیش نیاز با به رسمیت شناخته شدن مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران، شاهان صفوي بیش

هاي دینی و سیاسی حکومت خود احساس کردند. از آنجا که مبرمی به عالمان این مذهب براي تقویت پایه
ایران بسیار محدود بود، سیل مهاجرت علماي شیعه از مراکزي چون بحرین و دسترسی به این مشایخ در 

جبل عامل لبنان به ایران آغاز شد. با ورود و محبوبیت این مشایخ غیر فارسی زبان، زبان عربی که طی دو 
لوم رنگ شده بود، دوباره در مرکز توجه قرار گرفت و به زبان نخست عقرن به دلیل قطع رابطه با بغداد کم

تبدیل گردید. از سویی، شاهان صفوي ترك زبان بودند و حتی کسانی چون شاه اسماعیل به زبان ترکی شعر 
سرودند. به همین دلیل از میزان توجه به زبان فارسی و گسترش و تعلیم آن تا حد بسیاري کاسته شد و می

ال داشت. هرچند این دوره از نظر این مطلب آمیختگی هرچه بیشتر عربی و ترکی با زبان فارسی را به دنب
آید، میها به شمارترین دورهي رواج زبان فارسی(از هند تا روم شرقی) یکی از درخشانمیزان و گستره
دهد. تنها با بود؛ ادامه میاي را که از قرن پیش آغاز شدهي درست از این زبان منحنی نزولیکیفیت استفاده

خواندگان روزگار بود و و نهم سستی و فتور بیشتر در زبان ادیبان و درسهاي هشتماین تفاوت که در قرن
).177: 1387در این دوره به زبان دیگر طبقات جامعه نیز راه یافت و عمومی گشت (صفا،

توجهی شاهان صفوي به شعر و ادبیات را نیز اضافه کرد که خود یکی از به دو عامل یاد شده باید بی
رونقی شعر در ایران و مهاجرت شاعران و ادیبان ایرانی به مراکز فرهنگی خارج از این ترین دالیل کممهم

ي پادشاهان صفوي به شعر و ادب کم بود و دلیل ظهور شاعران بسیار در این سرزمین است. توجه و عالقه
عمت اهللا ولی، هاي محلی ایران (خاندان شاه نشمار از صاحبانقدرتدوره را باید مدیون توجه چند تن انگشت



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7930

اهللا صفا سه عامل را براي ي شاملو و...) به شعر و رونق دربار همسایگان مجاور ایران دانست. ذبیحطایفه
شمرد:مهري شاهان صفوي نسبت به شعر فارسی برمیبی

گذاري شده و خاندان توجهی نخست آن بود که دولت صفوي به دست ترکمانان پایهعلت اساسی این بی«
تا مدتی طوالنی با همین ترکمانان مواصلت داشت و زبان اصلیش ترکی بود نه فارسی و شعر فارسی سلطنتی 

خان ازبک و دیگر ترکان سرودند که عبیداهللاگونه میاسماعیل و پسران او به همانرا هم کسانی چون شاه
سراي.پارسی

اصلی کشور بود که از عهد علت بزرگ دیگر نفوذ و دخالت ترکمانان قزلباش در کارهاي اساسی و 
سرایان اسماعیل اول تا مدتی طوالنی ادامه داشت و اگر چه از میان این ترکمانان بعضی مشوق پارسیشاه
پرداختند.اند، لیک چیرگی با کسانی بود که جز به کارهاي لشکري و حکومتی نمیبوده

روف تربیت و نگهداشت عالمان دین هم شاهان و بزرگان دولت آن عهد به جاي توجه به ادب، بیشتر مص
کرد و بود و این ترتیب و بزرگداشت را سیاست دینی صفویان و نیازشان به تقویت بنیاد تشیع ایجاب می

).199(همان:» شدهاي علوم عقلی و به ادب و شعر متوجه میطبعا زیانش به حوزه
شد، شعر در دربار گورکانیان هند و ري میمههرچه در ایران، به دالیل یاد شده، به زبان و ادب پارسی بی

شد و این مناطق به پناهگاهی امن و پررونق براي گسترش زبان سالطین عثمانی با اقبالی روزافزون مواجه می
بود.و ادبیات فارسی تبدیل شده

ن، شمار از جانب شاهان و رجال عهد، به ویژه در هندوستاهاي بیها و ترغیبي تشویقنخستین نتیجه
هاي ادبی هاي شاعران و محفلسبب شد تا هر که طبع شعري داشت به شاعري روي بیاورد و در انجمن

حضور یابد تا به مراکز قدرت و ثروت راه یابد و صاحب نام و مال گردد. این مطلب، دلیل وجود و ظهور 
هاي دانش و ادب از خاندانشماري از شاعران در این دوره است که بسیاري از آنان درس خوانده یاتعداد بی

). حرکت شعر از دربار به بازار 205پرداختند (همان:ي ذوق خود به سرودن شعر مینبودند و تنها به پشتوانه
ترین عوامل سادگی بیش از ي مردم عادي، یکی از مهمي اشرافی به حضور در میان طبقهو تنزل آن از مرتبه

آید.ارسی به شمار میاندازه و نادرستی استفاده از زبان ف
یابد.کند و کمال میدر چنین شرایط اجتماعی و فرهنگی است که سبک هندي به تدریج ظهور می

سبک هندي. 1-2
ي جغرافیایی که بدان اشاره ي گستردههاي شعري این دوره در گسترهي جریانتوان بر همهبه سختی می

حصر به فرد، نام سبک هندي را نهاد. به همین دلیل بسیاري هاي منها و شیوهشد و با وجود شاعرانی با سبک
ي ایرانی (صائب، کلیم، طالب آملی و...) و هندي (بیدل، غنی و...) نظران براي این سبکدو شاخهاز صاحب
اند. اما در این پژوهش، این عنوان به شناسی این دو جریان پرداختهاند و به شکلی جداگانه به سبکقائل شده

زیستند. پیش از ورود به ي زمانی میگردد که در این بازههاي کلی مشابه در اشعار شاعرانی اطالق میویژگی
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ي شعر این دوره اشاره ي کلی دربارههاي غزل سبک هندي، نخست باید به دو نکتهي ویژگیبحث درباره
کرد:
56: 1372دهد (لنگرودي، یاساس شعر این مکتب را نه لفظ و نحو و مفردات، بلکه خیال تشکیل م-1

هاي ). شاعران این دوره بر خالف نویسندگان و نثرپردازان معاصر خود، در پی بازي217تا 216و صفا: 
لفظی و کالمی نیستند؛ بلکه معیار شاعري در این دوره، آفرینش تصاویر خیالی بدیع و مبتکرانه است. شاعر 

کند هاي ملموس اطراف خود میصرف آمیختن خیال با پدیدهي سخن، نهایت تالش خود رادر این طرز تازه
ي گاه افراطی از صنایع بدیعی نشانگر این مطلب است. این کالم مخیل که بارور از استعاره و مجاز که استفاده

گردد که دسترسی است، گاهی چنان پیچیده و دیریاب میاست و در نهایت ایجاز در یک بیت گنجانده شده
رسد.معناي مورد نظر شاعر بسیار دور از ذهن به نظر میبه تصویر و

تخیل در شعر سبک هندي، تخیلی تالیفی و تفسیري است، یعنی تخیلی است مملو از عناصر عینی و «
هاي اساسی تخیل در سبک هندي با ملموس، تخیلی که بر چگونگی تناسب اشیا استوار است... از فرق

ها و قی، این است که: اوال تخیل در شعر هندي اصال پیرامون پدیدههاي دیگر، به ویژه سبک عراسبک
ي تجسم تصاویر بیرونی است. حال زند؛ تصویر سبک هندي نتیجهواقعیات و اتفاقات زندگی روزمره دور می

گردد و از نوع تخیل ها، مجردات و اتفاقات ذهنی میکه مثال در سبک عراقی تخیل عموما پیرامون اسطورهآن
شود که اشیا در شعرشان جان تکاري است. ثانیا این نوع برخورد شاعران سبک هندي با اشیا سبب میاب

شود. یعنی هر قدر شاعران عراقی زندگی مادي را اثیري و یابد و الجرم زندگی در شعرشان جاري میمی
؛ در نتیجه تصاویرشان کنندکنند، شاعران هندي چیزهاي اثیري و غیرمادي را مادي و زمینی میغیرمادي می

).62تا 61(لنگرودي:» تجسمی و قابل لمس است و همین کارشان نیز رکن اصلی انقالب بزرگشان است
ي فرهنگی قدرتمندي نخوانده به آن، پشتوانهشعر سبک هندي به دلیل اقبال شاعران عوام و درس-2

هاي فرهنگی و ادبی پیشینیان از سنتندارد. این موضوع، خود نشان از گسست فرهنگی شاعران سبک هندي 
توجهی به برخی از دقایق ادبی و بازتاب نمودهاي قومی، اساطیري، تاریخی و توان بیدارد. به همین دلیل می

). 89تا 88اعتقادي را در شعر این دوره دید (لنگرودي:
صفوي باشد. اجتماعی حاکم بر عصر-شاید این گسست ناشی از کم سوادي و فقر آگاهی تاریخی«

ي تاریخ و فلسفه و کالم، و بیشتر پرداختند و کمتر به مطالعهي آثار معاصران خود میشاعران بیشتر به مطالعه
توان شعر این دوره را مولود لقاح هاي شاعران بود. میکشف و شهودهاي شاعرانه محصول ادبیات و غزل

).27تا 26: 1384پور آالشتی،(حسن»هاها و ایدهایماژها دانست، نه فرزند لقاح اندیشه

هاي غزل سبک هنديویژگی. 1-2-1



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7932

شود.پیش از ورود به این هاي شعري دیگر متمایز میهاي زیر از غزل سبکغزل سبک هندي با ویژگی
اند، ها آورده شدهمبحث اشاره به این نکته ضروري است که ابیاتی که به عنوان نمونه در هر کدام از بخش

اهللا صفا هستند.ه نقل از تاریخ ادبیات ذبیحهمگی ب
. سادگی زبان و کاربرد زبان عامیانه1

زبان فارسی از قرن هشتم و نهم در متون ادبی به سادگی هرچه بیشتر متمایل شد. سادگی زبان در این 
ي متوسط ن طبقهاي از این جریان دانست. از سویی به دلیل رواج شعر و شاعري در بیدوره را نیز باید دنباله

مردم جامعه، این سادگی طبیعی با واژگان و ترکیبات عامیانه نیز آمیخته گردید و به زبان شعر راه یافت. به 
اي روبرو هستیم که تا پیش از این همین دلیل در شعر سبک هندي با فهرستی از کلمات و ترکیبات تازه

آمدند:ار میي ورود به شعر را نداشتند و غیرشاعرانه به شماجازه
)کلیم(زشت آن به که به آیینه برابر نشود/ ي اوستمدعی گر طرف ما نشود صرفه-
)صائب(نیست پشمی در کاله محتسب، ساغر بنوش/ زند حرفی براي خویش واعظ، می بکشمی-

پیش از ي شاعران این دوره به آفریدن مضمامین تازه و ابتکاري، بیش ازدر کنار این عوامل، توجه ویژه
هاي کالمی و لفاظی کاست و به ساده ماندن زبان شعر در این زمان کمک بسیاري کرد.اما توجه آنان به بازي

توجهی به کاربرد زبان، تا آنجا پیش رفت که حتی شعر شاعران استاد همین اقبال بیش از اندازه به معنا و کم
به آن گروه که هم اصرار در مبالغات خیالی داشتند و هاي زبانی دور نماند، تا چه رسداین دوره نیز از لغزش

).223تا 222رسید (صفا:شان از زبان به استادان عهدشان نمیهم بهره
براي نمونه:

)ثنایی(ام کجاست که بینم به سوي دلآن زهره/ باشد همیشه یار درون دلم مدام-
همیشه و مدام تکرار یک معنی است. یا

)بینش کشمیري(شیفته چون خاطر پژمرده شد/ خورده شدبس که گلش دست ستم-
).178که شیفته به معنی آشفته نیست (همان:بس که بر گلش دست ستم خورده شد و این

وجوي معنی بیگانه. مضمون سازي و جست2
یابی، هاي ادبی را باید توجه ویژه به مضمونترین وجه تمایز شعر سبک هندي با دیگر سبکشاید مهم

ي خستگی و مالمت شاعران بتکار در سخنوري و آوردن معانی تازه و بدیع دانست. چنین حرکتی طبعا نتیجها
هاي پیشینیان بود.ها و گفتهاز تکرار اندیشه

هاي خوش قماش کنمکه اختراع سخن/ بافی از آن پیشه ساخت مطالبخیال-
آید و تقلید از این دوره به شمار میي سخنوري از شروط اساسی شاعري دراین شیوه و طرز تازه

شود:دیگران، چه در لفظ و چه در معنی و مضمون، عیب شمرده می
)کلیم(دوباره بستن کفرست در طریقت ما/ چگونه معنی غیري برم که معنی خویش-
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ا نیز هعالوه بر آفرینش معانی و مضامین تازه، نگاه نو به موضوعات گذشته و دمیدن روحی دوباره به آن
آید.هاي شعر این دوره به شمار میاز ویژگی

ي تصویرها در پیرامون موتیوهاي رایج ي تداعی و شبکهدر شعر سبک هندي عالوه بر گسترش حوزه«
خورد. بنابراین هاي قبل، کوشش براي وارد کردن موتیوهاي جدید هم فراوان به چشم میبین شاعران دوره

هاي قالی و... از خصایص شعر این ي ساعت، گلگرفته، شیشه، کاغذ آتشموتیوهایی از قبیل: گل کاغذي
گویندگان است... گذشته از این موتیوهاي جدید، گسترش بعضی از موتیوهاي قبلی در شعر این دوره نیز 

ي موج یا حباب یا گرداب یا ساحل در شعر این دوره مورد تصویر چه بر پایهگیر است. مثال آنبسیار چشم
ها چه قدما در باب آنتوان گفت خاص این دسته از شاعران است و آناست به حدي است که میر گرفتهقرا

).71تا 70: 1387(شفیعی کدکنی، » اند بسیار اندك است و قابل اغماضگفته
)تشخیص(.جان بخشی به اشیا3

بخشیدن دوباره دیدن و جانهاي اطراف و تخیلی قوي دربراي یافتن مضامین تازه باید نگاهی نو به پدیده
هاي اصلی دارانگاري، یکی از ویژگیبه اشیا داشت. بنابراین چندان دور از ذهن نیست که تشخیص و جان

کند و با آن یکی شعر این دوره به شمارآید. شاعر براي یافتن تصویر و معنایی نو به درون اشیا حلول می
).218تا 217اي دست یابد (صفا:د و به آفرینش ادبی تازهها را به سخن و حرکت وادارشود تا پدیدهمی

بیند:براي نمونه، در بیت زیر، شاعر از شدت تنهایی، آهش را تنها پرستار و مراقب خود می
مگر آه ما زاین پهلو به آن پهلو بگرداند(حکیم شفایی اصفهانی)./ پرستاري ندارم برسربالین بیماري-

ودات روزمره و نزدیکی با طبیعت و محیط زندگی. دقت در محسوسات و مشه4
هاي پیرامونش و ي شاعر به پدیدههاي تازه و منحصر به فرد شعر این دوره دقت ویژهیکی از ویژگی

حضور عناصر زندگی روزمره در اشعار اوست. شاعر سبک هندي براي یافتن مضامین تازه به سراغ مجردات 
کند؛ چون که در ترین اشیا پیرامونش براي آفرینش ادبی استفاده میدستترین و دمرود؛ بلکه از سادهنمی

تر از هر اصل دیگر است. براي نمونه: دیدگاه او خلق تصویر و مضمونی تازه مهم
ي افتادگی/ گر گذارند اره بر فرق تو سر باال مکن (واعظ)یادگیر از بید مجنون شیوه-

هاي درخشانی از سابقه نیست و نمونهدر شعر شاعران بیهاي زندگی روزمره و طبیعتحضور پدیده
توان دید، اما یک تفاوت اساسی در این حضور عناصر طبیعی را به ویژه در شعر شاعران سبک خراسانی می

بین وجود دارد:
است نه با ابراز احساسات و عواطفی که نگرش آن شاعران به عالم خارج بیشتر با وصف آن همراه بوده«
ي مذکور[چهارم و پنجم] ي استادان دو سدههاي ماهرانهتوانست ایجاد شود. توصیفین راه در آنان میاز ا

مثال کسایی مروزي، فردوسی طوسی و منوچهري دامغانی چنان با قدرت و توانایی همراه بود که به ترسیم 
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است در این تصویرگري به ي ممانست اما شاعران عهدي که مورد مطالعههاي تصویر میدورنماها در پرده
ي رمانتیسم در ادب اروپایی. یعنی عالم و همه چیز اطراف خود گویند که شاعران دورههمان شیوه سخن می

ها هستند و یا بهتر بگوییم به که آنکنند نه چناننگرند و درك میها دارند میرا با احساسی که خود از آن
گویند آید به یاري شعر خود جواب میلم خارج در آنان پدید میاحساسات و عواطفی که از راه تماس با عا

که خواهند نه چنانبینند که میها را چنان مینمایند. آني خویش ترسیم میها را در بیان شاعرانهو یا آن
).225(صفا:» هستند
..)آمیز از صنایع بیانی و بدیعی (استعاره، تشبیه، مجاز، ایهام و.ي مبالغه. استفاده5

ترین ابزار شاعر براي آفرینش تصاویر تازه است. شاعر سبک هندي براي رسیدن به طرز صورخیال مهم
ي سخنوري و آفرینش مضمون مبتکرانه خود را مجاز به استفاده از هرکدام از صنایع ادبی براي تازه

که و بسیار مشتاق است. چنانها، کنایات و مجازهاي نداند و به خلق استعارهانگیزترکردن شعر خود میخیال
گوید:طالب آملی در این باره می

نمک نداردشعري که استعاره ندارد/ سخن که نیست در او استعاره نیست مالحت-
هاي تشبیهی و استعاري و... جدیدي روبرو به همین دلیل در شعر این دوره با تشبیهات، استعارات، ترکیب

اند و بسیاري از آنان به دلیل همین تازگی بسیار دیریاب سی سابقه نداشتهشویم که پیش از این در ادب فارمی
رسند:به نظر می

شبستان حنا امشب چراغ روشنی دارد(میررضی دانش)./ بینم قدح در دست رنگینششب عیدست ومی-
. اسلوب معادله6

ابیاتی که در این سبک ترین ویژگی سبک هندي به شمار آورد که بهشدهاسلوب معادله را باید شناخته
است. اصطالح اسلوب معادله را نخستین بار شفیعی کدکنی به کار اي بخشیده اند تشخص ویژهسروده شده
المثل مشخص کند، جایی که این ترکیب به خوبی توانست تفاوت این ویژگی را با تمثیل و ارسالبرد و از آن
رواج یافت:

ي دو جمله تواند در شکل معادلهمی-خصایص سبک هندي استکه محور –تمثیل در معنی دقیق آن «
اي است که به اند معادلهچه متاخرین بدان تمثیل اطالق کردهي آنمورد بررسی قرار گیرد و تقریبا مجموعه
گوید و وجود دارد و شاعر در مصراع اول چیزي می-دو مصراع–لحاظ نوعی شباهت، میان دو سوي بیت 

یزي دیگر، اما دو سوي این معادله، از رهگذر شباهت قابل تبدیل به یکدیگرند و شاید براي در مصراع دوم چ
اند از قلمرو چه را که قدما تمثیل یا تشبیه خواندهجلوگیري از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند تا آن

است و اه بعضی از اهل ادب شدهي اشتبالمثل است و مایهکه ارسال-تعریف جدا کنیم همچنین کاربرد مثل را
).85تا 84: 1390(شفیعی کدکنی،» ي تعریف خارج کنیمنیز از حوزه-اندآن را تمثیل خوانده

براي نمونه: 
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) صائب(بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را/ تر استسال از جوان افزوني نخل کهن ریشه-
ک هندي از حکمت عامه و طرز استدالل مردم کوچه شمس لنگرودي بر این باور است که این ویژگی سب

است؛ زیرا که مردم عموما به این موضوع گرایش دارند که حرفشان را با استشهاد به یک و بازار گرفته شده
).81تا 78ي عینی و ملموس استدالل کنند (لنگرودي: نمونه
هاي مشهور. تک بیت7

کند ي تالش خود را مییت است نه غزل. شاعر همهمعروف است که قالب مسلط شعر در سبک هندي ب
ي خود را در یک بیت به خواننده منتقل کند. به همین دلیل غزل سبک هندي تا در نهایت ایجاز، هنر شاعرانه

توان ابیات را غزلی پاشان است که در محور عمودي از وحدت چندانی برخوردار نیست و به راحتی می
جا کرد. با توجه به این موضوع کم نیستند ابیاتی از شاعران این سیبی برسد جابهکه به کلیت غزل آبدون آن

اي که پیش از این به آن اشاره شد یا مندي از حکمت عامیانهدوره که از زمان خود تا به امروز به دلیل بهره
اند و در دهي محکمی که دارند، بیش از شاعر و حتی دیگر ابیات غزل مشهور ششناسانهساختار زیبایی

اند:المثل یافتهمکالمات روزمره جایگاه ضرب
ور به سختی گذرد نیم نفس بسیا راست/ عمر اگرخوش گذرد زندگی خضرکم است-

)حسین بیگ رفیع قزوینی(
یا: 

) شکیبی(ما را به سخت جانی خود این گمان نبود/ ایمهاي هجر راگذراندیم و زندهشب-
باور است که این ساختار پاشان غزل در سبک هندي و در مرکز توجه قرار پور آالشتی بر این حسن

گراي ي ذرهنگار و اندیشهي لحظهایده«گرفتن بیت، ریشه در مسائل اجتماعی عصر شاعران این دوره دارد: 
که ساختار تاثیر نیست. همچنانهاي شاعر چندان بیگیري بیت به عنوان قالب اندیشهعصر صفوي در شکل

تناسب صیده با ساختار دربار تناسب دارد، ساختار بیت فرد با ساختار اجتماعی فردگراي عصر صفوي نیز بیق
).27پور آالشتی: (حسن» نیست

. اظهار شکستگی و نامرادي و یاس8
ناامیدي و یاس یکی از مضامین پرتکرار در شعر شاعران این دوره است. این مضمون را حتی در شعر 

توان دید. شمس لنگرودي معتقد است دلیل اظهار چنین ن این عصر از جمله صائب نیز میشاعران متمک
اي است که آن را باید نخستین ها در دورهناامیدي و شکستی در اشعار شاعران سبک هندي، زیستن آن

ي بازرگانی و متمرکز ایران و آغاز گرایشات فردگرایانه دانست (شمس ي شهرنشینی جامعهمرحله
یابد که پیش از این سابقه اي دست می). شاعر این دوره براي نخستین بار به تجربیات تازه93تا 91گرودي:لن
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کند. از این لحاظ شعر سبک هندي را باید هاست که گاهی او را ناامید و افسرده میاند و همین تازگینداشته
هاي اروپا دانست:مشابه آثار رمانتیک

)صائب(گلی نچیدن ودیدار باغبان دیدن/ زیان دیدننصیبم است زیان بر سر-
)غنی کشمیري(گنجی بود آرام که در زیر زمین است/ کس آسوده نباشدبرروي زمین هیچ-
زندگی وآثار: فاضل نظري. 1-3

در شهر خمین استان مرکزي به دنیا آمد. تحصیالت خود را در 1358فاضل(ابوالفضل) نظري در سال 
هاي معارف اسالمی و مدیریت به تهران آمد و ي تحصیل در رشتهسار گذراند و براي ادامهشهر خمین وخوان

و عضویت در المللی شعر فجري بینجشنوارهي دکتري رسید. دبیرعلمی ي مدیریت صنعتی به درجهدر رشته
هاي ادبی و علمی اوست. نظري عالوه بر فعالیت، از جملهفرهنگستان زبان و ادبشوراي ادبیات انقالب 

صداوسیما نیز هست و در مرکز موسیقی و سرودشوراي عالی شعر، عضو ي هنري استان تهرانحوزهریاست 
هاو ضدبه همت ي امپراطور،آنهاپردازد. از این شاعر، سه مجموعه شعر اقلیت، گریهدانشگاه به تدریس می

اند. از نظري ها تجدید چاپ شدهها باراست که هر کدام از این مجموعهبه چاپ رسیدهي مهرانتشارات سوره
ي هشتاد تجلیل شده و برخی از آثار او در دیگر کشورهاي فارسی زبان منتشر ساز دههبه عنوان شاعر جریان

است.است. در این پژوهش تنها به سه دفتر نخست این شاعر پرداخته شدهگردیده
تحقیقيپیشینه. 1-4

ها و اي هستند که در روزنامههاي پراکندهاند یادداشتمنتشر شدهي آثار فاضل نظريهایی که دربارهنوشته
ها به اشعار، بررسی محتوایی یا تحلیل صورت و اند و نگاه غالب آنبعضی از مجالت منتشر گردیده

است: ي گذرا به نزدیکی اشعار فاضل نظري با سبک هندي شدهااست. تنها در دو نوشته، اشارهصورخیال بوده
31ي همشهري به تاریخ در روزنامه» هاي آقاي مدیرشاعرانگی«داشتی که رضا وحیدزاده با عنوان در یاد

است،فقط در یک پاراگراف با آوردن چند نمونه به این موضوع اشاره شده که اشعار نوشته1388شهریور 
اند اما زدیک شدهگرا بودن و استفاده از اسلوب معادله به شعر سبک هندي نفاضل نظري به دلیل مضمون

» امپراطور اقلیت«ي . مهدي مظفري ساوجی نیز در مقاله)؟:1388دزاده،یوح(استتوضیح بیشتري داده نشده
است که است تنها در یک سطر به این نکته اشاره کردهي شعر منتشر شدهوهشتم مجلهي شصتکه در شماره

خورد آثار نظري بسیار به چشم میهاي سبک هندي است، درپردازي، که یکی از ویژگیمضمون
.)؟: 1388،یساوجیمظفر(

ي این ایده بپردازد که اشعار جانبهاي تحلیلی و مستند، به اثبات همهي حاضر بر آن است تا به گونهمقاله
هاي سبک هندي هستند.فاضل نظري بیش از این اشارات گذرا، متاثر از ویژگی

هاي فاضل نظريزلهاي سبک هندي در غبررسی ویژگی. 2
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باید به اي گسترده و پرتکرار، متاثر از سبک هندي است؛گونههاي فاضل نظري، بهبراي اثبات این که غزل
هاي او که با واژگان و ترکیبات عامیانه درآمیخته و ي غزلهاي اشعار این شاعر رفت. زبان سادهسراغ ویژگی

هایی که بیتهایی تازه پدید آورده، در کنارفراوانی تکبا و مضمونها ادبی، تصاویري زیگیري از آرایهبا بهره
هاي اند؛ از بارزترین ویژگی غزلافزون بر سادگی زبان و تخیل قوي، با استفاده از اسلوب معادله سروده شده

ن هاي نظري از لحاظ فراوانی نیز بسیار قابل توجه است که در ایها در غزلنظري است. وجود این ویژگی
شود.هاي شاخص اشاره میبراي کوتاهی کالم، تنها به برخی نمونهنوشتار،

. سادگی زبان و کاربرد زبان عامیانه1
هاي نظري را باید سادگی زبان آن دانست. در ترین دالیل گسترش و محبوبیت غزلیکی از اصلی

ي ابیات او از ساختار فت که همهتوان گشود. میي ناآشنا یا ترکیب دشوار دیده نمیهاي او واژهسروده
نحوي منظمی برخوردارند و ارکان جمله، فعل و فاعل و مفعول و...، درست، در جاي خود قرار گرفته است. 

اي هاي او مانند جملهاي که اگر عامل وزن را ندیده بگیریم، هر یک از بیتگونهشعر او به روانی نثر است، به
هاي آهنگین هایی از این ابیات که جملهمنثور قابل دریافت هستند. به نمونهي ساده و مستقیم در یک نوشته

ساده و روانی هستند، توجه کنید:
» فروختداري پیر در بازار عمر/ داشت یوسف را به مشتی خاك عالم میزندگی چون برده «

).67: 1390)، 1(نظري (
).21(همان: » نوازي کن که دیگرتاب نیستمهمانغیر از خواب نیست/ایاجل! گویند این دنیا بهگرچه می«
).1390:43)، 2(نظري (» چینان شنیدم آشنایت نیستم/خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستماز سخن«
).20(همان: » مقصد نهایی ماست» سفر«ي دیدار و آشنایی ماست/ ازین به بعد سفربهانه«
).83: 1390)، 3(نظري (» ات کنندبرند که زندانییبارمیوسف! به این رها شد نازچاه دلمبند/ این «
).35(همان: » جز مبارزه باآفریدگارم نیستبه این نتیجه رسیدم که سجده کردن من/ به«

گیر دارد که در سادگی زبان شعر ها و اصطالحات زبان عامیانه کاربردي چشمهاي نظري ترکیبدر غزل
انات زبان عامیانه، که براي خواننده زودیاب و فهمیدنی است، گیري از امکاو موثر است. نظري با بهره

از یک واژه، کند. گاهی حتی یک بیت، بیشي خود را به روشنی بیان میها و احساسات شاعرانهاندیشه
ترکیب یا تعبیر رایج میان مردم کوچه و بازار را در خود دارد:

).27):1نظري (»(و باشی چه حسابی چه کتابیي چشمیم/ آن جا که تي یک گوشهساقی! همه بخشیده«
).75):2(نظري (» اي موج پراز شور! که بر سنگ، سرت خورد/ برخیز، فداي سرت، انگار نه انگار«
).77):3نظري (»(زنند/ مشکل از ناسازي ساز بدآهنگ من استدوستان همدلم ساز مخالف می«

دي و روزمره در شعر و پیوستگی هرچه بیشتر این یادآوري این نکته ضروري است که استفاده از زبان عا
ي این ریزي شعر نو در نظر داشت که بدون شک باید دنبالهدو، یکی از اهدافی است که نیمایوشیج براي پایه
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گرفت. استفاده از زبان ساده و عامیانه در شعر یکی از نقاط هاي یازدهم و دوازدهم پیاندیشه را تا قرن
کند.معاصر را به شعر سبک هندي نزدیک میشباهتی است که شعر

وجوي معنی بیگانهسازي و جست.مضمون2
شود که مضمونی تازه با خود دارد. رو میهایی روبههاي فاضل نظري، پیوسته، با بیتي غزلخواننده

ا ي غزل را بشدهنظري با نگاهی تازه و ذوقی خالق توانسته است احساسات و مفاهیم رایج و شناخته
کردن نگاه اونسبت به زدایی از ذهن مخاطب با تازهتصاویري نو و بیانی تاثیرگذار پیوند بزند. او با آشنایی

هاي خود اي به غزلو بوي تازههاي تکراري، موفق شده است رنگها و اندیشههاي آشنا، احساسپدیده
که با استفاده از تداعی طرح و نقش اي زدنی است. براي نمونه، مضمون تازهببخشد که پسندیدنی و مثال

ساخته شده است:  » لکه به پیراهن داشتن«پوست پلنگ و تعبیر 
).17):1(نظري (» ي ماست خطا از ما نیستما پلنگیم مگو لکه به پیراهن ماست/ مشکل از آینه«

رگرفتن و ي هنري و تلمیح به ماجراي به دریا افکندن موسی، براي بیان حس بازیچه قرایا استفاده
جویی: انتقام
»ي خودساخت چون موسی که دریارا / فراموشش نخواهم کرد چون دریا که موسی رامرا بازیچه«

).25(همان: 
کند. تازگی در بیت زیر، شاعر، پشیمانی خود را از نبوسیدن معشوق بیان و شرم را مانع خود معرفی می

افزون بر پیوند با فعل » گل«ي داند.زیرا واژهگل سرخ میاین بیت، در این است که شاعر شرم را الیق نفرین
اند:دیگر مرتبطنیز  با یک» سرخ«و » شرم«ي نیز هست و دو واژه» بوسهگل«یادآور ترکیب » بکارم«

).99):2(نظري (» بار به پیراهن تو بوسه بکارمکه نگذاشت/ یک» شرم«نفرین گل سرخبر این «
خواندن ایی را که از اشتیاق عاشق براي آمدن معشوق بر مزارش و فاتحهنظري دربیت زیر مضمون آشن

سازد: هاي معشوق میکند، با استفاده از تصویر گل سرخ روي مزار و پیوند آن با رنگ سرخ لبحکایت می
).17(همان: » بینی کهحمده ما زلب سرختو شنیدن دارد/ گل سرخی به مزارآمده می«

اش خریدار یوسف است، مضمونی ریسیاره به ماجراي پیرزنی که در ازاي دوك نخدر بیت زیر نیز با اش
است:آمیز بیان شدهگالیه
).39): 3(نظري (» هاي ارزان پرشده استریسی بیاور یوسف مصري ببر/ شهر از بازار یوسفدوك نخ«

است مضمون عاشقانه تاکید شدهانداختن به ماه، بر این در این بیت هم با اشاره به اشتیاق پلنگ براي چنگ
معشوق قانع باشد:» دیدار«که محال است عاشق به 

).41(همان: » من محال است به دیدار تو قانع باشم/ کی پلنگی شده راضی به تماشا از ماه«
گل، سازي در شعر فاضل نظري، فراوانی موتیوهاي شعري اوست. آینه،ي دیگر در پیوند با مضموننکته
هاي نظري است که با ایجاد پیوند ماهی، دریا، آتش و... از موتیوهاي پرتکرار غزل، ماه (مهتاب)، آهو،عمر، باد
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کند. از ي تصاویر، شعر او را به سبک هندي نزدیک و شبیه میي تداعی و شبکهواژگان و گسترش حوزه
گل و... موتیوهاي موج،ریا،ها، ازجمله آینه، آتش، دسوي دیگر، نباید فراموش کنیم که بیشتر این واژه

هاي نظري غالبا هر یک از این موتیوها با واژگان متناسب و ي غزل سبک هندي است. در غزلشدهشناخته
اند. براي نمونه: انگیز پیوند یافتهتصاویري خیال

سنگ، شکستن و... :تماشا، قلب (دل/ سینه)،با آه، غبار،» آینه«
).9):1(نظري (» بنویس/ بدون عشق جهان جاي زندگانی نیستیپرغبار منبه روي آینه«
).71):2(نظري (» کنیدالن خانه میي شکستهاي عشق سنگدل که به آیینه سرزدي/ در سینه«
).75):3(نظري (» آه در آینه تنها کدرت خواهد کرد/ آه! دیگر دمت اي دوست مسیحایی نیست«

صدف و... :با موج، صخره، ساحل، قایق،» دریا«و 
).39):1(نظري (» قایقی در طلب موج به دریا پیوست/ باید از مرگ نترسید اگر باید عشق«
»اند از صحبت دریا بپرهیزدبه حرف دوستان از دست مند امن مکش هرچند/ به ساحل گفته«

).59):2(نظري(
).57):3ري ((نظ» ي آن صخره که از صحبت دریا/ جز سیلی امواج نبرده است نصیبیجزقصه«
.جان بخشی به اشیا (تشخیص)3

انگیز در غزل فاضل نظري، کاربرد وجوي مضامین تازه و تصویرهایی خیالیکی از نتایج آشکار جست
هاي متفاوت جلوه یافته است، دارانگاري) است که به گونهي ادبی تشخیص (جانویژه و پرتکرار آرایه

ازجمله:
دل، آفتاب و...:چون ترس، مرگ، آینه،هایی همیده. مخاطب قراردادن اشیا و پد1-3
).27):1(نظري (» بار نیاویختم از سقف طنابیهمه تردید/ یکتو را شکر که با این!اي ترس«
).37):2(نظري (» اي سنگ صبور روزهاي من/ امشب خودت هم محرم اصرار میخواهی!اي عشق«
).45):3(نظري (» ختی زیر این ویرانه مرده استهایم برنخیزید/ روزي دراز شانه!هاگنجشک«
جان طبیعتهاي انسانی به عناصر بیدادن افعال و احساس.نسبت3-2

عاشق شدن کوه و...:شدن نسیم،وطنبیشدن بهار،مانند کفن
)71):1نظري (»( روي و ابرها به گریه که برگرد/ چشم خداوند اشکبار مبادا می«
» هایی که بین ساحل و دریا گذاشتري را به دنیا گفت و رفت/ با صدفمهموج را ز سر به«

).83):2(نظري (
).63):3(نظري (» زمین از آمدن برف تازه خشنوداست/ من از شلوغی بسیار ردپا بیزار«
هایی وصفی و اضافی.ترکیب3-3

هاي شمع و... :هاي عاشق، نسیم مست، مشت روزگار، اشکچون ماهی
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).25):1(نظري (» ها راکند یک روز گلوقتی بوي گل می داد دانستم/ که این دیوانه پرپر مینسیم مست «
).73): 2(نظري (» عشق، نفرت، شوق، بیزاري ،تمنایاگریز/ حاصل آغوش گرم آتش و اسفند چیست؟«
).45):3(نظري (» بختانه مرده استور نیست/ آن ماهی دلتنگ خوشدرتُنگ، شور دریا غوطه«
ي زندگیدقت در محسوسات و مشهودات روزمره.4

ي انقالب ادبی نیما و پیروانش آوردهاي شایستهیکی دیگر از دستیابی این اشیا و عناصر به شعر نیز راه
توان گفت که هاي غزل نیز تزریق شد. میهاي شعر فارسی جاري کرد و به رگاي در رگبود که خون تازه

شود. هاي شعر سبک هندي سیراب میدانه و تاثیرگذار نیما از چشمههاي این اقدام هوشمنریشه
ها و عناصر طبیعت و اشیاي محیط بهره اش از پدیدهنظري نیز براي بیان مضامین و خلق تصاویر شعري

ي شعر خدشه آنکه در فضاي تغزلی و عاشقانهها و عناصر زندگی معاصر، بیهاي او پدیدهگیرد. در سرودهمی
اند:دست آوردهی وارد کنند، جایگاه خود را بهو خلل
).17):1(نظري (» ها نیستي دلتنگی ماهیبرگل فرش به جان کندن خود فهمیدیم/ مرگ هم چاره«
).45همان:»(شدن بود؟ي بیگانهشدن چارهي متروك فروریخته بر خویش/ ویرانهاي کلبه«
).30):2(نظري (» ي شرح قصه نیستلهرویم/ ما کمتریم، حوصبا پرچم سفید به پیکار می«
)11(همان: » کند؟سهم ما از خاك وقتی مستطیلی بیش نیست/ جاي ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می«
).83):3نظري (»(ات کنندهاي زمستانیات کنند/ تا کاج جشنبرند چراغانیاز باغ می«
).61(همان:» زم شروع شدگاه آتش از دل هیبین به تماشاي من گرفت/ آنخورشید ذره«
آمیزي،ایهام و...)آمیز از صنایع بیانی و بدیعی (استعاره، تشبیه، تضاد، تلمیح، حسي مبالغه. استفاده5

اند. یکی از امتیازات اي هنري و موثر به کار رفتهگونههاي فاضل نظري بهصنایع بیانی و بدیعی در غزل
تنها از سادگی زبان و روشنی و وضوح شعر هاي ادبی نهوان آرایههاي نظري در این است که کاربرد فراغزل

تصاویر و مفاهیم تازه پدید آورده است:انگیز،او نکاسته، بلکه با ایجاد تصاویر پویا و خیال
تلمیح، تضاد:استعاره،کنایه،تشبیه،

).33):1نظري (»(زیانیفروشان به فکرسود ودامان/ تومثل بردهبه به یوسف تو هزاران عزیزدست «
استعاره،کنایه،تضاد:

» فروختمرهم میزد زخم،فروخت/ با همان چشمی که میفریبی داشت شبنم مینرگس مردم«
).67(همان: 

آمیزي، تضاد، کنایه:حس
).13):2(نظري (» زندگی سرخی سیبی است که افتاده به خاك/ به نظر خوب رسیدیم ولی بد رفتیم«

بیه، کنایه:استعاره، تش
).39):3ي صبر درختان پر شده است (نظري (هاي زمین از داغ باران پر شده است/ آسمانا! کاسهشاهرگ«
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استعاره،تشبیه،تضاد:
).21ام (همان: ام/ چون زهر هرچه باشما گرکم زیاديدر چشم آفتاب چو شبنم زیادي«
. اسلوب معادله6

هاي غزل از آشکارترین ویژگیهاي سبک هندي است،ژگیترین ویشدهاسلوب معادله که از شناخته
افزون بر استفاده از ي غزل نظري با زبان روزمره،آید. پیوستگی زبان سادهفاضل نظري به شمار می

گر است. دارند نیز جلوه» اسلوب معادله«اصطالحات و تعبیرهاي آن، در ابیاتی که به تعبیر شفیعی کدکنی 
یادماندنی بیان بسیار موثر و بهدادن در ابیاتی با اسلوب معادله،ا و مضامین را با جايهنظري برخی اندیشه

اند: هاي زیر از میان این ابیات  فراوان انتخاب شدهکرده است. نمونه
).63):1(نظري (» کشندها باري گران برد وشد ریا میکرد نساده نیست/ موجزیر بارعشق قامت راست«
).77(همان: » ي توست/ زنگی کوه بسته است به کاهیشت من مژهخطبه خط سرنو«
).83):2(نظري (» ي سوزاندن خود را گذاشتسرا/  هیزم اول پایههرکه ویران کرد ویران شد دراین آتش«
).45(همان: » دلیل دویدن نشستن استطوفان اگرفرو بنشیند عجیب نیست/  پایان بی«
).47):3(نظري (» سبب نیست که فواره فروریختنی استواست/ بیخشدن از خاك بریدن میآسمانی«

آید و بدون شک یکی از ابزارهاي هاي تمثیل و تشبیه به شمارمیاسلوب معادله از زیرمجموعه
تصویرسازي است. نظري با هوشمندي تمام از این صنعت ادبی در جهت تحقق دو موضوع استفاده 

است و ي محدود بیت براي خود آفریدهتري را در گسترهفرینی گستردهکه امکان تصویرآاست: نخست آنکرده
دوم آنکه با این روش توانسته بیت و تصویر موردنظر خود را مدت زمان بیشتري در ذهن مخاطب حفظ 

کندتا هرجا الزم باشد به راحتی دوباره در ذهن یادآوري شود.

هاي مشهوربیت. تک7
طور که شود. همانزلی با وحدت محتوا و ارتباط عمودي ابیات دیده میهاي نظري کمتر غدر میان غزل

غزل سبک هندي غزلی پاشان است که در محور عمودي از وحدت چندانی برخوردار نیست و به راحتی 
هاي نظري نیز ترتیب ابیات جا کرد؛ در غزلکه به کلیت غزل آسیبی برسد جابهتوان ابیات را بدون آنمی

ها را به هم پیوسته است. همین ي قافیه و ردیف آنمند و وابسته به محتوایی یگانه نیست و رشتهچندان قاعده
هایی بتوان یافت که بدون بیتهاي نظري تکشود در غزلویژگی یکی از دالیلی است که موجب می

د. امروز بسیاري از اي باشنگر احساس یا اندیشهتوانند به تنهایی، گویا و رسا و بیانپیوستگی با غزل می
آنکه گاه حتی کنند، بیهایی از نظري را به خاطر سپرده و زمزمه میبیتمخاطبان شعر و غزل معاصر، تک

شاعرش را بشناسند:  
» نیست» غم فردا«و » حسرت دیروز«خواب دیدیم که رویاست ولی رویا نیست/ عمر جز «
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).17):1(نظري (
).19(همان: » اش از انفاق است:/ عشق گنجی است که افزونیامبعد یک عمرقناعت دگر آموخته«
).27):2(نظري (» مهرت به خلق بیشتر از جور برمن است/ سهم برابر همگان ،نابرابري است«
).13(همان:» ببرند از یادت» یاران«نشناسند تورا غربت نیست/ غربت آن است که» مردم«اینکه «
).43):3(نظري (» هاي من از ابتدا رواج نداشتکه سکهتفاوت من واصحاب کهف در این بود/«
).9(همان: » هاستمثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب/ در دلم هستی و بین من و تو فاصله«
. اظهار شکستگی و نامرادي و یاس8

هاي فاضل نظري ایجاد کرده، اندوه، با وجود پویایی، تازگی و تنوعی که زبان ساده و هنري درغزل
انگیز همراه نموده است. فضاي تغزلی و عاشقانه هایی همیشگی، غزل او را با حسی تلخ و غمنومیدي و گالیه

وفاییدنیا و... شکوه از بیمهري معشوق و سختی ایام هجر،مانند گله ازبیي امکاناتی که در خود دارد،با همه
ي اشتراك دیگري هاي نظري نقطهده است تا غزلهایی فراهم آوري مناسب را براي انتقال چنین حس، زمینه

هاي ها و ناامیدي و اندوه خود را اظهار کرده است که بیتهاي فراوانی گالیهبا سبک هندي بیابند. او در بیت
هاست:هایی از آننمونهزیر،
).9):1(نظري (» هیچکس نیست به جز آینه صادق با من/ نیست در آینه آن عاش قصادق با من«
).35(همان: » تاکنون هیچ نسیمی نوزیده است به لطف/ بعد ازین هم نوزد باد موافق با من«
).47): 2(نظري (» یپنهانشدهدرپشتغبارم/ آهاینمنمایآینه! کمسرزنشمکنمنسایه«
).49(همان: » بس که دامان بهاران گل به گل پژمرده شد/  باغبان دیگر به فروردین ندارد رغبتی«
).79):3(نظري (» ی نوح و نه سرنهاده به کوه/ براي آمدن مرگ از انتظار پرمنه اهل کشت«
).57ي عمر خودت را بفریبی (همان: آخر چه امیدي به شب و روز جهان است/ باید همه«
گیرينتیجه. 3

ا هاي نظري باي مستند و تحلیلی نشان داد که همانندي غزلتوان به گونهبا استناد به پژوهش حاضر، می
هاي غزل نظري را برشمریم، باید به همان و عمیق است. اگر بخواهیم ویژگیغزل سبک هندي گسترده

هایی چون: سادگی زبان و کاربرد زبان هایی اشاره کنیم که از آنِ غزل در سبک هندي است. ویژگیویژگی
ي با طبیعت، استفادهدقت در محسوسات و مشهودات روزمره و نزدیکیتشخیص،سازي،مضمونعامیانه،

هاي مشهور و بیتتکاسلوب معادله،آمیز از صنایع بیانی و بدیعی (استعاره، تشبیه، مجاز، ایهام و...)،مبالغه
اظهار شکستگی و ناامیدي.  

به دلیل آمیختگی با اصطالحات و هاي نظري که شعرهایی به روانی نثر پدید آورده،زبان طبیعی غزل
است. نظري با آفرینش مضامین تازه یا با نگاهی نو به نه، سادگی و نفوذي دوچندان یافتهتعابیر عامیا

زدایی کند و چشم او است از ذهن مخاطب خود آشناییهاي تکراري و آشناي غزل عاشقانه، توانستهمضمون
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به چنین موفقیتی او با یافتن یادماندنی در تابلوي غزل خود بگشاید. براي دسترا به تصاویري زیبا، بدیع و به
گیري شایسته از ابزارهاي ادبی و صنایع بدیعی و هاي محیط پیرامون و بهرهدقت در محسوسات و پدیده

ویژه مندان شعر، بهاست که این روزها بر لب عالقهها موفق به سرودن ابیاتی ماندگار شدهبیانی در بیشتر غزل
جاري است. غزل،

تواند گواه روشنی باشد بر این ادعا هاي فراوان براي این پژوهش برگزیده شد میهابیاتی که از میان نمون
هاي زبانی و محتوایی غزل امروز به او اجازه که فاضل نظري به خوبی توانسته است تا جایی که ظرفیت

هایی با رنگ و بوي غزل سبک هندي بسراید. ي هشتاد غزلدر دههاست،داده
کتابنامه:

شناسی غزل سبک هندي. تهران:سخن.).طرزتازه؛ سبک1384آالشتی، حسین.(پور حسن
).صور خیال در شعر فارسی، تهران: سخن.1390شفیعی کدکنی، محمدرضا.(
). ها. تهران: آگه، چاپ هشتم.شاعرآینه).1387ـــــــــــــــــــــــــ
)سوم.).سبک هندي و کلیم کاشانی. تهران: مرکز، چاپ1372شمس لنگرودي
چاپ ششم.4).تاریخ ادبیات ایران،تلخیص از محمد ترابی. تهران: فردوس،جلد1387اهللا.(صفا، ذبیح ،
.1388زمستان،69ي شعر،شماره.مجله»امپراطوراقلیت«مظفري ساوجی،مهدي.
)ي مهر، چاپ سیزدهم.ها. تهران: سوره). آن1390).(1نظري، فاضل
)چاپ چهاردهم.ي مهر،ران: سوره). اقلیت. ته1390).(2ــــــــــ
)چاپ هفدهم.ي مهر،هاي امپراطور. تهران: سوره). گریه1390).(3ـــــــــ
.1388ي همشهري، اول مهر روزنامه،»هاي آقاي مدیر شاعرانگی» وحیدزاده، رضا.
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در قرن یازدهم و دوازدهمی ادبیحث پزشکابررسی مب
لی سلیمان)ده شاه عب(با تکیه بر نسخه ي ز

1زهرا ندافی قهنویه

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد
دکتر حمیدرضا قانونی
استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر محمدابراهیم ایرج پور
استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده
که نسل به نسل از گذشتگان به ما رسیده طب سنتی ایران جزو دانش هاي بومی و اصیل ایرانی است

است. در واقع پزشکی سنتی بخش بزرگی از میراث کهن کشور ماست و ما به عنوان وارثان این مرز و بوم 
وظیفه حفظ و ثبت این میراث گرانقدر را بر عهده داریم.

هاي داخل و هبخش بزرگی از میراث در قالب نسخه هاي خطی به صورت کامالً ناشناخته در کتابخان
هاي ناشناخته پزشکی ـ ادبی تالش خارج کشور نگهداري می شود و بر ماست که براي احیاي این گنجینه

نماییم تا آنها را به نسل امروز منتقل کنیم.
در همین راستا بر آن شدیم تا به بررسی یکی از این آثار پزشکی ـ ادبی یعنی نسخه منظوم شاه علی 

ا آنجا که ممکن است به صورت هرچند مختصر ویژگی هاي پزشکی و ادبی آن را براي سلیمان بپردازیم و ت
عالقمندان به این نوع آثار بیان کنیم.

پزشکی، منظوم، سلیمان، طبیبها:کلیدواژه
:مقدمه

درد و رنج در تمام دوره هاي زندگی بشر همراه او بوده است و به علت این قرابت و نیاز به درمان ،طب 
کی نیز ناخوداگاه در تمام ادوار به چشم می خورد.حال بسته به موقعیت زبانی و زبان غالب هر دوره و پزش

این دانسته ها را به طرق مختلف به آیندگان منتقل می شده است.
تاریخچه ي پزشکی در ایران به  دوره اي  دور می  رسدکه یا تهاها در زادگاه نخستین خود در نزدیکی 

نامیده شده که در واقع مانند اسکپیوس براي "ترتیا"می کردند و اولین پزشک آریایی خوارزم زندگی
)85و84: 1390یونانیان و آسکوالپیوس براي رومیان است.(ر ك کرامتی،

1 . Nadafii1984@yahoo.com



7945 هامجموعه مقاله

در جراحی نیز دست داشته.ترتیا از "ترتیا"نوشته هاي کتاب هاي مختلف زبان پهلوي نشان می دهد که 
ف نیز آگاهی کامل داشته و به ویژه خود عصاره ي آنها را تهیه می کرده.همانطور خواص دارویی گیاهان مختل

آمده است: سومین ناموري که گیاه هئوما را فشرد و عصاره ي آن را مهیا ساخت تریتا 10بند 9که در یسناي 
: 1390،از خاندان سام بود، آنکه صاحب دو پور دلیر یکی ارواخشیه و دیگري گرشاسب گردید.(رك کرامتی

)88و87
با توجه به بررسی هاي به عمل آمده ایران یکی از قطب هاي فعال پزشکی بوده است که دانش و یافته 

هاي خود را به مناطق مختلف صادر می کرده است.
در ایران قدیم وضعیت طب پیشرفته تر از آشور بود.حتی به جرات می توان پا را فراتر نهاده گفت که 

ن چیزي را که طب یونانی نامیده شده به یونانیان تعلیم داده اند حتی خود یونانی ها هم ایرانیان اصول آ
فرضیه ي طبایع چهارگانه خود را یک فریضه ي بیگانه می شناختند و به رسم آن زمان آن را ایرانی می 

)36: 1370نامیدند.(رك الگود،
آثار پزشکی و جایگاه آن در ادبیات-1

گیردمیبردرراهجريدوازدهمسدهمیانهتادهميسدههايسالنخستینازکهصفویهيدوره
تصمیمدرباشیانحکیمکهمهمینقشبهتوجهباعصرایندر.استایرانادبیاتوتاریخازمهمیدوران
خاصجایگاهیدورانایندرپزشکیعلمکهکردتصورتوانمیاندداشتهاجتماعیسیاسیهايگیري
نمیچشمبهایرانپزشکیاموردرعصرایندرچندانیکشفیاتکهداشتاذعانبایدولیاستداشته
است.دادهادامهخویشمسیربهپیشینادوارسنتیروندوخورد

هاي مذهبیحوزهسويبهرادانشچونوشودمیکاستهطبیعیوریاضیهايدانشبهعالمانشمار
نیستکماندنوشتهکتابطبیعیونظريوریاضیهايدانشدردورهاینردکهکسانیتعدادکشانندمی
تکرارعقلیهايدانشدرآنهامحتوايواستشدهنگاشتهایرانازبیرونعالماندستبههاکتابایناما

زندهاراثرهايورفتقهقهرابهعلمدورانایندر.استبودهآنهاتلخیصیاحاشیهوشرحیاوقبلسخنان
.گردیدنامفهومونایابآنهاي

یکی از ویژگی هاي زبان شعري یادگیري سریع تر و استفاده بیشتر عموم از آن است.طب سنتی، علمی 
مردمی بود و به همه طبقات از دانشمندان تا مردم کوچه و بازار تعلق داشته و به همین دلیل از زبان شعر 

این نوع کتابها به طور کلی به قدري ساده هستند که به راحتی و براي تعلیم آن استفاده می کردند.اشعار
سهولت می توان آنها را به خاطر سپرد و هر خواننده اي با مطالعه آنها به راحتی می تواند به مجموعه اي از 
اطالعات سطحی در مورد بیماري هاي مختلف و نحوه ي درمان آنها دست یابد.به همین دلیل در عصر 

زبان فارسی و زبان ساده شعر که از مهمترین ابزار انتقال دانش در میان عوام بود توجه بیشتري می صفویه  به
شود.
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تعلیمیادبیاتدرفاخريبسیارآثاراستگذشتهفارسیادبیاتبرکههاییقرنوگذشتهسالیانطولدر
عیندروتعلیمیبرجستهنکاتازرسرشاکهسناییو،سعديموالناگرانقدرآثارماننداسترسیدهبه ظهور

ادبیاتيزمرهدراگرچهکهشوندمییافت،آثاريفارسیادبیاتتطوردراما.استمعنويهايزیباییحال
واستنحووصرفآموزشدرکهمالکابنيالفیهمثلنیستندادبیاتدرداخلاماگیرندمیقرارتعلیمی

میقافیهووزنوشعريقالبدرچهاگرآثاراینکهچرا.فلسفهدريسبزوارهاديمالحاجيمنظومهیا
اینبهتراستلذاباشندمیخالیادبیاتوتخیلجوهرازامابرخوردارندادبیاتهمانندظاهريازوباشند

.خواندتعلیمینظمراآثار
ات تعلیمی به شمار با توجه به تعریف ادبیات تعلیمی می توان آثار پزشکی منظوم را جزو ادبی

آورد.چنانچه در تعریف آن اینطور می خوانیم که شعر تعلیمی شعري است که هدف در آن تعلیم و علم و 
اخالق و هنر است، یعنی حقیقت نیکی (خیر) و زیبایی.در ادبیات ملل مختلف دو نوع شعر تعلیمی دیده می 

نوعی که موضوع آن -2الق قرار دارد نوعی که موضوع آن خیر و نیکی است که در حوزه ي اخ-1شود 
زیبایی و حقیقت است که حوزه شعرهایی است که مسئله اي از علم یا ادب می آموزند (به نقل از 
کدکنی).در آثار گذشته ي ما براي ادبیات تعلیمی نام هاي مختلفی چون زهد و تحقیق و پند و حکمت و 

)408: 1372وعظ و تعلیم به کار رفته است.(رك فسایی ،
فصلیکگاهشعريگونهایندرشاعرکهنحويبه.استگوییاختصارتعلیمینظمبارزهايویژگیاز

.گوییمورد بحث اختصارنسخهو.کندمیخالصهبیتیدرراکتاباز
طبق مطالعات به عمل آمده توسط دکتر براون می توان گفت که اکثر پزشکان نامدار دوره صفویه افراد 

تحصیل کرده اي بوده اند و جاي تعجب  نیست که اکثر ایشان شاعر نیز بوده اند و اگر بخواهیم فوق العاده 
تحت عنوان کلی پزشکان شاعر مطلبی بنویسیم باید همه آنها را نام ببریم.براي مثال تعدادي ازنسخه هاي 

فهرست وار در خطی پزشکی متعلق به قرن یازدهم و دوازدهم که به صورت منظوم ثبت شده را به صورت
زیر می آوریم.

چوب چینی،مسیح مهتدي.–1
فوائد االنسان، درویش دوایی شیرازي–2
کلیات الطب، شیخ مهذب الدین احمدبن عبدالرضا–3
منظومه صدیق –4
منظومه جواهرالمقال،علی بن محمدبن عبدالرحمن–5
منظومه برزونامه،عطائی–6
القوامیه، میرزا قوام الدین محمدبن محمد مهدي حسینی سیفی و قزوینیمفرح القوام یا مفرح –7
مثنوي طب منظوم،شهاب الدین کازرونی–8
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ونسخه مذکور مثنوي طب منظوم،شاه علی سلیمان کحال –9
البته د ر این میان می توانیم تقسیم بندي دیگري هم داشته باشیم: شاعران طبیب و طبیبان شاعر. شاید در 

ه اول اختالف چندانی میان این دو گروه نباشد اما در واقع تفاوت موجود در این تقسیم بندي آنقدر زیاد نگا
است که باعث شده دو گروه کامال متفاوت از آثار پزشکی ـ ادبی به ما ارائه شود.

گروه اول یعنی شاعران طبیب شامل شاعران صاحب سبک و ذوقی هستند که مطالب پزشکی و غیر 
ی خود را به زیباترین نحو ممکن به خوانندگان خود ارایه می دهند از این گروه می توان به طبیب پزشک

انجمن «اصفهانی اشاره کرد که از شاعران پزشک خوش ذوق و تواناي قرن دوازدهم است.او از اعضاي فعال
ر سرودن غزل بوده و در رواج و رونق سبک بازگشت ادبی تالش زیادي نموده است.او د»ادبی مشتاق

شاعري توانا بوده.براي نمونه چند بیت از یکی از غزلیات این شاعر طبیب را می آوریم.
به نازي که لیلی به محمل نشیندغمش در نهان خانه دل نشیند 

که از گریه ام ناقه در گل نشیندبه دنبال محمل چنان زار گریم

زشکان قرن هشتم است و به علت مهارت خود در طبابت و یا جالل طبیب شیرازي که از حاذق ترین پ
مورد تقرب پادشاهان زمان خود بوده است.طبق نظر دکتر صفا جالل طبیب گذشته از تبحرپزشکی شاعر نیز 

)و نقل است که داروي 1033بوده و در شعر خود غالباً جالل و گاه طبیب تخلص می کرده است( صفا:
با ابیاتی در وصف فواید آن به خدمت شاه فرستاد.شاه در جواب وي مفرحی براي شاه شجاع درست کرد و

)299(دولتشاه سمرقندي:»نیک بگفتی، اما پیري مشکل به جوانی بدل شود.«اینچنین گفت که:
و گروه دوم طبیبان شاعري هستند که صرفاً به خاطر عالقه خود به شعر و شاعري پا به این عرصه می 

ر ذکري در حوزه ادبیات ارائه نمی دهند اما به علت مهارت خود در پزشکی آثار گذارندو اگرچه آثار در خو
آنها مورد توجه قرار می گیرد.نسخه منظوم شاه سلیمان را می توان جزء این گروه به حساب آورد.

نسخه خطی–2
ن نسخه متمم سلیمان کحال  متعلق به قرن یازدهم هجري و به خط نستعلیق در قطع خشتی است .ای

سطر را در خود جاي داده است و تعداد کل 22صفحه یک ال است که هر صفحه حدود 589نسخه داراي 
هزار بیت می شود.جلد آن تیماج مشکی مندرس است با کاغذ دولت آبادي 13ابیات آن در حدود 

تاد خود شکري.تمامی مطالب کتاب منظوم است . مگر عناوین هر بخش و گاه یاداشت هایی پزشکی را از اس
میرزا کریم نقل کرده و در ذیل آن قید می نماید که در حاشیه نوشته شود و این نکته نشان می دهد که کتابت 
اثر توسط مولف و سراینده آن است.در بیشتر صفحات بر یک یا چند مصراع خط کشیده و به جاي آن 
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قرمز نوشته شده است تا جداسازي مصراع یا بیت دیگر نوشته شده است. عناوین در بیشتر صفحات با جوهر 
عناوین از متن اصلی به راحتی انجام شود و در عین حال زیبایی هم به اثر بدهد.

از لحاظ آسیب دیدگی در چند صفحه نخست آن آثار آسیب موریانه دیده می شود و نیز آثار رطوبت در 
ی ابیات آغازین صفحه ها شده صفحه از این نسخه دیده می شود که گاه موجب محو شدگ60ابتداي حدود 

است.(برگرفته از سایت آقابزرگ)

ناظم اثر–3
تا آنجا که در کتب و تذکره هاي پزشکی جستجو شد در مورد تاریخ تولد و وفات مولف و محل آن 
اطالعاتی به دست نیامده است اما با توجه به مذهب غالب در دوره صفویه و مشاهدات نسخه به نظر می 

لف شیعه مذهب است و مسلمان بودن آن کامال مبرهن و آشکار است.به عنوان نمونه:رسد که مو
پس از حمد خالق خیر و 

کمال
خداي شفا بخش هر اعتالل

قلوب حزین را خجسته طبیبدرود رسول کریم حبیب

)1بر اشیاع و اتباع و احباب او(سلیمان:ثنا نیز بر آل و اصحاب او

رساندمیپایانبهدعااینباراخودسخنکتاب،پایانیرسطودریاو
وزین درد ما را دوایی بدهالهی تو ما را صفایی بده

چو   عمرم  بود  نسخه  
آخرین 

به رحمت ببر سوي خلد 
)281برین(سلیمان:

صفات او شروع می البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اکثر آثار پزشکی سنتی با نام خدا و ذکر 
شود و نویسنده آنها بعد از توصیف و تمجید خداوند مطالب خود را عنوان می کند.

ویژگی هاي بارز نسخه-4
هر اثري را می توان در زمینه هاي مختلف مورد بررسی قرار داد.برخی از آثار زمینه ي فکري قوي دارند 

ی آثاري فاخر و ارزشمندي هستند. مثل فرهنگ هاي و برخی دیگر زمینه ادبی و برخی نیز در حیطه ي زبان
لغت.
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اگر چه اثر یاد شده بیشتر یک اثر فکري و زبانی است و از ویژگی هاي ادبی خالی است اما گاه می توان 
برخی از ویژگی هاي ادبی را نیز در آن مشاهده کرد.

منظوم می پردازیم.در این مجال به بررسی مختصر ویژگی هاي فکري ، زبانی و ادبی این اثر
ویژگی هاي فکري اثر1-4

منظور از ویژگی هاي فکري بیشتر اندیشه ها و دغدغه ها و مسایلی است که مولف می کوشد تا آن را به 
نحو احسن در اثر خود بگنجاند و خواننده اثر را از آن آگاه سازد.
این ویژگی را تحت عناوین ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.

ي پزشکیدستورها
نقل قول تجربیات پزشکان پیشین

استفاده از میزان هاي دقیق طبی
دستورهاي دقیق پزشکی1-1-4

ادبی دقت نظر نوسینده در توضیح و تشریح موضوع -یکی از امتیازهاي ویژه و بزرگ این اثر پزشکی
ند.وزن هر گیاه، نحوه است.نویسنده با تمام توان خود تمام دقایق و ظرایف مربوط به گیاهان را بیان می ک

آماده سازي و مدت زمان مصرف آن.با این توضیحات هر خواننده اي می تواند اطالعات مفیدي از نحوه 
درمان بیماري خود به دست آورد.

که یابند از ادویه نفع و سودولی وزن دارو بباید نمود
سه درهم بنه رازیانه برانبنه پنج درهم ز اصل اندران

ز گل قند باید در آن ده درمقند باید در آن ده درمز گل

1)2چو پختی بالغم ببر بعد از این(سلیمان: بده هفت روزش صباح اینچنین

2(1

از دیگر نکات قابل توجه این اثر تاکید نویسنده بر این نکته است که باید با توجه به شرایط بیمار ازین 
نسخه ها استفاده نمود.

که باشد در اوجاع سرها ضرورقصور و فتورنوشتم همه بی

چو پیش از تحقق نه ظاهر بودولیکن تراکیب اخالط بد
)5ترکب بباید که آرد نجات (سلیمان:به حدس و به تخمین ازین مفردات

شاه علی سلیمان کحال است.از نسخه خطی متمم2در این نوع ارجاع منظور صفحه 1
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ان با خواندن این نسخه به راحتی می توان پی برد که نویسنده طبیبی حاذق و مسول است چراکه بعد از بی
شیوه درمان به بیمار یاداوري می کند که بعد از بهبود از چه موادي استفاده کرده و از چه موادي دوري کند به 

عنوان مثال می گوید:
چو یابی فراغ از عالج صداع

ج

بکن منع از عود آن اي مطاع

مهل خسته هرگز که آنها خورد غذا و فواکه که نفخ آورد
)6(سلیمان:

و یا:
فزایند سودا و سازد مریضکه که باشند خشک و غلیظفوا

)7فزایند سودا حذر کن حذر(سلیمان:چو خرما و خارك چو آبی دگر
و یا توضیح ظریف ترین نکته براي اثرپذیري بیشتر دارو:

)31پزم تا نماند درو آب ها (سلیمان:به دیگی که سنگ بود این مواد

شکان پیشیننقل قول تجربیات پز2-1-4
نقل تجربیات پزشکان دیگر که مولف، بدون هیچ واهمه و با حفظ منبع آن به صورت کامال شفاف و 

روشن بیان می کند و با این کار مهر تاییدي بر حسن امانتداري خود می زند.
)33یرقان ببردي به تسعیط او (سلیمان:قریطون فاضل شنیدم که او

)94که این فن ازو یافته انتظام (سلیمان:مچنین گفت جالینوس عالی مقا

و یا آنجا که نام گوینده را نمی داند باز هم حسن صداقت خود را نشان داده و عنوان می کند که این گفته 
از فرد دیگري است که مورد استفاده قرار گرفته است.

)89چنین است مروي ز اهل حکم(سلیمان:غذایی که الیق بود در سقم

استفاده از میزان هاي طب قدیم3-1-4
همانطور که پیش از این هم عنوان شد ناظم با توجه به مهم و حساس بودن مبحث درمان ، دقت نظر 
ویژه اي بر میزان و مقدار استفاده از داروها دارد.واحدهاي غالب مورد استفاده در این نسخه مثقال ،درهم 

ی بیشتر به توضیح مختصر هر یک می پردازیم.،دانگ ،رطل، حبه ،وقیه است که براي آگاه
مثقال:

به اعتبار زمان و مکان وزن مثقال متغیر بود و در مأخذهاي مختلف براي این واژه معادل هاي مختلفی 
قیراط می باشد آورده اند بدین قرار: در عرف چیزي است که وزن شده آن پاره اي از طال و به مقدار بیست

و متوسط است پس وزن مثقال یکصد دانه ي جو است. (دهخدا:ذیل واژه مثقال)ي جو قیراط پنج دانه
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درهم:
مقیاسی براي وزن و آن شش دانق است و دانق شش حبه است و حبه دو جو دانه است.(دهخدا:ذیل واژه 

درهم)
دانگ:

)دانگواژهذیل:دهخدا.(شش یک چیزي.یک بخش از شش بخش چیزي.
رطل:

)رطلواژهذیل:دهخدا.(تینی لیترا ، نیم من،دوازده اوقیه.معرب لتر، مأخوذ از ال
حبه:

)حبهواژهذیل:دهخدا.(یک دانه ،شش یک دانگ،سدس سدس مثقال ویا ربع تسع مثقال.
اوقیه:

درهم است.وزن معادل هفت مثقال ولی وزن امروزه متعارف میان مردم و اطباءوزن ده درهم و 
)اوقیههواژذیل:دهخدا.(

ویژگی هاي زبانی اثر2-4
همانطور که پیش ازین هم عنوان شد این اثر به علت بعد پزشکی آن و این که مولف آن طبیبی شاعر بوده 
است و نه شاعري داراي سبک و ذوق و اینکه صرفاً به علت عالقمندي به شعر و ادب به منظوم ساختن اثر 

جزو شاهکارهاي ادبی به شمار نمی آید اما در این بین می توان خود پرداخته است در دو بعد زبانی و ادبی
به مواردي از آن که بیشتر جلب توجه می کند اشاره نمود.

منظوموزندرطبیوسنگیندشوارواژگانگنجاندن1-2-4
تخصصیواژگانکهبردپینکتهاینبهراحتیبهتوانمیشدهیادينسخهازصفحهچندمطالعهبا
دشواربسکاريمصرعیابیتیکدرآنهابردنکاربهکهسنگینوثقیلکلماتازاستسرشارتیسنطب

نکتهاینواستبرآمدهخوبیبهمهماینانجاميازعهدهمواقعاکثردراثراینناظماما.استناممکنگاهو
،اهلیلج،سقمونیاوخودوساسطچونکلماتی. کردذکراثراینمثبتهايشاخصهازیکیجزوتوانمیرا

...و،بسفایج،هلیله

)132به سه وقیه دوغی که دارد صفا (سلیمان:بکن حل به یک دانگ سقمونیا

)14ز اسطوخودوس نصف ده آورم(سلیمان:از آن ده درم ده درم آورم

میزان استفاده از کلمات عربی2-2-4
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یافت می شود چه به صورت مفرد و چه به صورت استفاده از کلمات عربی در این مجموعه به وفور
جمع هاي مکسر

)1بر اشیاع و اتباع و احباب او(سلیمان:ثنا نیز بر آل و اصحاب او

نه و اصل سوس از شجر چو بهدازفانید و صمغ و کتیرا دگر
)69(سلیمان:

ته نویسنده سعی کرده است که استفاده از اصطالحات رایج در زبان عربی و ورود آنها به این مجموعه.الب
معادل فارسی آن را هم در شعر بگنجاند تا خواننده ناآشنا به زبان عربی را یاري کند.براي مثال عنوانی با نام 

صداع گرم بر می گزیند و بالفاصله در اولین بیت معادل فارسی آن را به کار می برد.
)2سلیمان:سرش گرم باشد امیر خرد (چو گرمی سر آورد درد سر

و یا عنوان صداع ریحی و آوردن معادل ان در اولین بیت
)5که از باد باشد وجع ها دگر (سلیمان:بود قسم پنجم ز اوجاع سر

در این مجموعه از اعداد عربی نیز به وفور استفاده می شود.
)9بود بدتر از حر اگر بنگري (سلیمان: بود قسم ثانی ز برد و تري

)30دراهم که از شمع در آن نهد (سلیمان:ن اثنان و عشرین بودولی وز

از دیگر موارد استفاده از لغات عربی به کار بردن اسامی حیوانات به صورت عربی است
)16زرانباد امثال هم آورد(سلیمان:لسان البقر آن که کوهی بود 
و سمک در طعامش بنه قریص غذاهاي سرد و غلیظش بده

)112یمان:(سل
استفاده از کلمات یونانی3-2-4

در نسخه یاد شده می توان گفت استفاده از کلمات یونانی نسبت به کلمات عربی و فارسی بسیار ناچیز 
است و فقط در حد آوردن نام اطبا و بزرگان بونانی می باشد.

)87که باشد لبن مصلح این ضرر(سلیمان:ز جالینوس فاضل شنو این خبر
که پنجاه ساله کشید این تعب ین گفت بقراط عالی نسب چن

)33(سلیمان:
واژگان پرکاربرد نسخه4-2-4

به علت بعد پزشکی این اثر اینطور می توان گفت که نام گیاهان دارویی و واحد وزن آنها جزء واژگان پر 
کاربرد در این نسخه است.
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ویژگی هاي ادبی اثر3-4
بیانگر زیبایی ها و مهارت نویسنده و شاعر آن اثر و میزان تسلطش بر ظرایف ویژگی هاي بالغی یک اثر

و دقایق ادبیات فارسی است.وقتی نویسنده از تشبیهی زیبا و دور از ذهن استفاده می کند و خواننده را در 
تر نمود فضایی جدید قرار می دهد .این امکان در آثاري که صرفا جنبه ادبی داشته و تلفیقی نمی باشد بیش

پیدا کرده است اما در آثار تلفیقی و یا صرفاً تخصصی شاید این امکان براي نویسنده اثر آنقدر فراهم نباشد تا 
بتواند از مهارت و هنر خود استفاده کند.

نسخه حاضر نیز از جمله آثاري است که فقط در حیطه ي پزشکی قدم برداشته است و طبیب با ذوق آن 
کلمات آنچنان که شایسته است نتوانسته است از ویژگی هاي بالغی و بیانی استفاده با توجه به محدودیت

کند.البته باید یاداوري کرد که با توجه به تخصصی بودن این اثر در بعد پزشکی، نویسنده با تمام توان خود 
جلوگیري کند سعی در ایجاد محیطی است که خواننده را به خواندن اثر ترغیب و تشویق نماید و خستگی او

و در طی این مسیر گاه از ترکیب ها و بدایعی استفاده می کند که کالم را به صورت دلنشین و زیبا ادا می کند 
که در زیر به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم.

این اثر در بحر متقارب مثمن محذوف (فعولن فعولن فعولن فعل) که در رکن چهارم آن زحارف یعنی 
ایانی روي داده است.حذف هجاي پ

کاربرد انواع جناس1-3-4
یکی از پرکاربردترین صنایع بدیعی در آثار منظوم که تقریباً همه شاعران و نویسندگان به کار می 
بردند صنعت جناس است و با توجه به منظوم بودن این اثر نیز انواعی از آن در این نسخه به چشم می خورد 

دي از آن اشاره می کنیم.که در زیر به ذکر موار
جناس زاید:

این جناس جزو یکی از پرکاربردترین انواع جناس است و معموال دست شاعر و نویسنده را در 
استفاده از کلمات بازتر می گذارد.

)134دگر نصف آن آب سیبش بنه (سلیمان:بگیر اوال رطل آب به

)116حکمت شکوه (سلیمان:بگیرند ارباب به آب کرفسی که روید به کوه
)117به صحت رسد معده و کل حال (سلیمان:خالصی ببخشد ز رنج طحال

جناس لفظ:
جناس لفظ هم که استفاده از کلماتی که نگارش متفاوتی دارند ولی در لفظ یکسان می باشند.

)22خالصی از آن هم عجیب و غریب (سلیمان:بود سکته رنجی به مردن قریب

ناس الحق:ج
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استفاده از کلماتی که در حرف اول یا وسط با یکدیگر متفاوتند.
)132ز گرمی مفرط ز غصه هموم (سلیمان: شود گاه حادث بدي در هضوم

) 114که آرد فواق و رساند خلل (سلیمان:شنو بعد ازین ثانی آن علل 

)115شحوم (سلیمان:که از مرغ و بره پزي باچو زردي بیضه چو آب لحوم 

جناس خط یا تصحیف:
تفاوت در تعداد نقطه در کلمات جناس خط را ایجاد می کند.

)133بیامیز آن ادویه اي رفیق(سلیمان: سفیدي بیضه ولیکن رقیق

)121ز قرحه همه درد آید به یاد (سلیمان:ز گرمی و سردي و اورام و باد 

جناس اشتقاق:
)83ز آالت باشد که دارد سقام (سلیمان:ارض شود در کالمعوارض که ع

جناس مکرّر (مزدوج):
)76بود ده درم اي لبیب حبیب (سلیمان:ولی وقیه ي اصطالح طبیب

رد القافیه:
اگر معده افشاند از خود مواد چو در معده یابد طعامی فساد

)131اصل فساد (سلیمان:که باشد منافی مقوي بخور بعد ازان آن مواد

رایه هاي معنوي:2-3-4
با توجه به طبیب بودن نویسنده و عدم تسلط کامل او بر ظرایف و دقایق شعري میزان کاربرد آرایه هاي 
معنوي در این نسخه بسیار محدود و کمرنگ است و استفاده او از این آرایه به علت زیبایی کالم نیست و 

این آرایه ها را ایجاد کرده است اما با این حال بیان آن خالی از لطف نیست.ضروریات پزشکی استفاده از
مراعات النظیر:

از میان آرایه هاي معنوي آرایه معنوي مراعات النظیر با توجه به تخصصی بودن و پیوستگی مطالب 
بیشتر از سایر آرایه ها به چشم می خورد.

) 110ندي اي عقل کل(سلیمان:دگر ساوج هگل اذفر و سنبل و برگ گل

)83ز هر یک درم آورد حبر طوس(سلیمان:انیسون و صمغ عرب اصل سوس
تضاد و طباق:

)109تقاضاي قی باشدش پر ضرر (سلیمان:به هر وقت چیزي خورد خشک و تر 
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)83فراخی ز گرمی بود والسالم (سلیمان:ز سردي شود تنگی اندر کالم

و در نهایت 
اعداد (سیاقه االعداد):

)80بنه بر محل و ببر درد و غم(سلیمان:بپز خردل و تین مدقوق هم
)94فضولش براند نشیب و فراز (سلیمان:ز قی و رعاف و زبول و تراز

نتیجه:
نسخه متمم منظوم شاه علی سلیمان اثري پزشکی ـ ادبی است که بعد ادبی آن بسیار ضعیف است.این اثر 

علت نداشتن سالست و روانی آثار ادبی مشابه نمی تواند جزء آثار ادبی فاخر قرار بگیرد اما دقت و به 
ظرافت مولف در نگارش دقایق پزشکی آن هم به زبان منظوم،آن را اثري فاخر و شایان توجه کرده است.

را به صورت هر چند امید در این مجال اندك تا آنجا که شایسته است توانسته باشیم این اثر ناشناخته
ناچیز به عالقمندان این رشته معرفی نماییم.

کتاب نامه
)علمی فرهنگی–ترجمه جواد فالطوري –)، تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی 1373اشپولر،برتولد
)الگود، سیریلCyril Elgood) (1371 تاریخ پزشکی ایران و سرزمین هاي خالفت شرقی، ترجمه دکتر ،(

امیرکبیر-انیباهرفرق
)تذکره الشعرا ،چاپ ادوارد براون1318*دولتشاه سمرقندي ،(
)انتشارات دانشگاه تهران–)،فرهنگ لغت 1377دهخدا،علی اکبر
)انتشارات نوید شیراز-چاپ اول–)، انواع شعر فارسی 1373رستگار فسایی
)انتشارات فردوس–تهران –جاپ نهم -) ، انواع ادبی1381شمیسا،سیروس
) نشر میترا–تهران –) ،معانی 1375*شمیسا،سیروس
) فردوس–تهران –) ،بیان 1376*شمیسا،سیروس
)، تهران–3) ، تاریخ ادبیات در ایران ،جلد1363*صفا، ذبیح اله
)تهران–)، آموزش پزشکی نوین در ایران 1390کرامتی،یونس
فهرست نسخه هاي خطی-*منزوي،احمد
)چاپ اول-تهران–)، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر صفوي 1371میراحمد،دکتر کریم
)دانشگاه تهران-تهران–)، تاریخ طب در ایران پس از اسالم 1366نجم آبادي ،محمود
 ویکی پدیا فارسی، دانشنامهhttp://fa.wikipedia.org
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ه عطارنامتصویرسازي در مثنوي الهی
دکتر بهمن نزهت

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه 
1باغسیده شهال پیام قره

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه  
چکیده

براي شناخت زیبایی یک اثر ادبی، باید با تصویرهایی که خالق اثر ایجاد کرده، آشنا گشت. عطار از 
لک و برجستۀ ادب فارسی است که در خلق آثار عرفانی و ادبی به این امر توجه خاصی شاعران عارف مس

هاي هاي چهارگانه یعنی الهی نامه، اسرارنامه، منطق الطیر و مصیبت نامه بارها دیدگاهداشته است. او در مثنوي
عطار سرشار از نامهتوان گفت که الهیخویش را در باب شعر و ادبیات بیان نموده است. به جرأت می

تصاویر خیالی است که گاه این تصاویر تکراري و گاه نیز تازه و نو است. نگارنده در این مقاله به منظور 
نامه، تصاویر ادبی آن را به دو تبیین میزان ابداع و ابتکار عطار در تصویر آفرینی، پس از بررسی مثنوي الهی

است که در اري تقسیم کرده و در هر بخش نشان دادهبخش تصویرهاي تکراري و تصویرهاي تازه و ابتک
اي بیافریند یا جهان بینی ادبی و عرفانی عطار چه عواملی سبب شده تا عطار در این اثر تصویرهاي تازه

تصویرهاي دیگران را به طرز نو در شعرش بیاورد.
الهی نامه، تصویرسازي، عطار، عارف، عرفان.ها:کلیدواژه

مقدمه
اند هتوان نوشت؛ کسان بسیاري کوشیددر این مجال مختصر چیزي نمیعطار ها و عقاید اندیشهدر مورد 

مدون سازند و به اصطالح به آنها نظم و ترتیب منطقی ببخشند، هاي او راتا اعتقادات و اندیشه ها و نوآوري
توان ت عارفانه جهان کسی را نمیراسر قلمرو ادبیاسدردلیل آن این باشد که شاید اند.ولی هرگز توفیق نیافته

متفکري است که با عطار وسعت نظر و نیز تسامح انسانی نظیر او باشد.یافت که از حیث عمق، جامعیت، و
زند تا به حقیقتیابد. نقاب ظاهر را کنار میبه کنه همه مظاهر مادي و معنوي راه میقدرت اندیشه خود

. به وحدت را نشان بدهدرسیدن زند تا راه به یک سو میها راثرتکپنهان در وراي آنها برسد. 
پردازان مسائل دهد در ادوار مختلف میان منتقدان و نظریهتأمل در سیر و تطور نظریات ادبی نشان می«

اي وجود داشته است؛ مثال آفرینندگان ادبی از یک سو،  و  شعرا و نویسندگان آثار ادبی از سوي دیگر، فاصله
دانند که از خلق اثر ادبی عاجزند و منتقدان، خالقان آثار ادبی را از درك قدان را افرادي ناتوان میآثار، نا
)  شاید به دلیل همین مجادالت و 18: 1361کوب، (زرین» کردند.هاي مربوط به ادبیات ناتوان فرض مینظریه

1.spayam54@yahoo.com
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بان یا به تعبیري خالقان آثار ادبی هاي صاحکمتر اثري پیدا شود که در آن نظریات و دیدگاه«ها، مکشکش
پردازان حوزه ادبیات پرداخته هاي آنان با نظریهبررسی، نقد و ارزیابی شده باشد یا به نوعی به مقایسه دیدگاه

ي توان به نظریاتی در حوزهي ادبی میکه با بررسی آثار برجسته) در حالی80: 1378(شمیسا،  » شده باشد؛
دهند که در اي ارائه میپردازان ادبی، نکات نو و تازهه ضمن تطابق با آراي نظریهآثار ادبی دست یافت ک

باشند.ي ادبیات بسیار جدید و تازه میهاي نظري عرصهدیدگاه
که بدون شک و تردید منظور از سخن همان شعر -عطار در آثار خود دیدگاهی درباره شعر و سخن 

هاي وي مانند عنی و... ارائه کرده است. بخشی از نظرات و دیدگاهاز نظر وزن، قافیه، ردیف، لفظ، م-است
هاي نقد الشعر ي وزن، قافیه و ردیف یا کذب در شعر ایراد نموده، با آنچه در این باره در کتابآنچه در باره

شده  کند و تنها از این نظر اهمیت دارد که از زبان یک شاعر و خالق اثر ادبی بیانآمده چندان تفاوت نمی
ي تأیید یا پذیرش چنین موضوعاتی از سوي عطار است؛  اما در بخشی نیز عطار است و این خود به منزله

عالوه بر تأیید نظرات دیگران در سرودن و خلق اثر ادبی داراي نظراتی نو و حتی بسیار امروزي است؛ مثالً 
ي غزل به بررسی آثار او خصوصاً در عرصههاي عطار و باي الهام، معنی و مخاطب با تحلیل دیدگاهدر حوزه
بریم. هاي شگرف او پی مینوآوري

آورد را گوید و حال خود را در قالب کلمات میي خود سخن میاگر اشعاري را که شاعر در آنها درباره
کند میکند و از خود انتقادفهمیم که طبع او غمناك و دردناك و بدبین است. او شکایت میدر نظر آوریم، می

ّعی است که زندگی خود را بیهوده به سر برده است و از دو دلی در ایمان و عمل شکوه و همچنین مد
ي خود که هر چند به آن اعتماد ندارد ولی به ي اینها، شکوه از تنهایی و انتقاد از عمل شاعرانهکند. بر همهمی

کند را باید اضافه کرد.آن افتخار می
ام ولی هنوز از ابلهی در اسرارنامه چنین گفته است: بارها خود را از اهل درون گفتهاو پس از حکایتی 

شد پرید، پریدیم. گاهی با رندان در میخانه بودیم و گاهی روي بر بتخانه ام. با هر پري که میبیرونِ در مانده
مست و گاهی هشیار بودیم... سودیم. گاهی زنّار ترسایان بر میان بستیم و گاهی در دیر مغان نشستیم. گاهی 

گاهی سر بر زانوي فکرت نهادیم و گاهی در هاي و هوي افتادیم:
گهی کشتیم و گه هیچی درودیمگـــهی بوده گهـی نابوده بودیم

)172: 1386کنون بــــر ناامیدي بازگشتیم...(عطار، اسرارنامه، ي این راز گشتیمبسی در پویـه
هاي زهر سر کشیدیم. بسیار گفتیم اما سیلی از ماه و سال خوردیم و چه بسا قدحدهد که بسیارو ادامه می

آرامش نیافتیم و بسیار رفتیم اما راه را پایانی نبود:
)173که نـاپروايِ کـــارِ خویش مـــاندیم(همان، کنون رفت آنک حرف از خویش خواندیم

کرد که از پس گردنی داشت و همیشه به آن افتخار میعطار در تمام عمر، خود را از دربار امرا دور نگاه
گوید: آن کیست که مانند من فرد و تنها است و خشک لب غرق الطیر میدربانان در امان است. او در منطق
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ام... نه هواي در دریاست؟ مرا همراز و همدمی نیست. همت من چنان بلند است که قصد ممدوحی نکرده
ي دربانان است:ه گردن من در معرض سیلی و ضربهي سلطان دارم و نلقمه

: 1388الطیر، نه به دل از خلق دوري یک دمم(عطار، منطقنه به تنهـــایی صبوري یک دمم      
442(

گوید همین حالت اندوه و حیرت و تنهایی همراه با کشش رام نشدنی براي سخن همچنان که عطار می
کند و شعر گفتن او براي در اشعار خود از اشکال معمولی پیروي نمیگفتن علّت شاعري او بوده است. او 

جلب عنایت بزرگان زمان نبوده است آنچنان که خود به صراحت گفته است:
کـــی شود در منّت هر سفله پست؟هر توانگر کاین چنین گـنجیش هست

نیمي هـر نــــاســـزاواري بستـــهشکـــر ایزد را کـــه در کـاري نیم
هــر دون را خداونــدي نهمنـــامِ من ز کس بــر دل کجــا بندي نهم

امنــــه کتـــابی را تخلّـص کــردهامنـــه طعــامِ هیچ ظالــم خـورده
)440قوت جسم و قوت روحم بس است(همان، همت عــــالـیم ممدوحم بس است

گوید:داند و میو همنفس میاو گاهی علت شعر سرودن خود را نداشتن همدم 
: 1388الطیر، هم بـه شعر خود فرو گفتم بسی(عطار، منطقچون ندیدم در جهان محرم کسی

440(
عطار معتقد است که اگر تمام جهان دارالسالم باشد، جان خودش براي تماشا کافی است. او هر همدم و 

داند و غم خود را در کتاب در همه جا کتاب میداند و همدم و همراه خود را دوستی را حجاب راه خود می
گوید:دارد و میگوید. او چون به کسی وفا ندارد بنابراین وفا جستن از دیگران را نیز روا نمیباز می

کــه باشد محرمِ من در جهانی؟چو من محرم نیم خود را زمانی
)399: 1387نامه، طار، الهیز اخوانِ صفــــا گردي ندیدم(عز همــراهانِ دین مردي ندیدم

کند. در نظر او قصاید ستایشی دیگر حرمتی ندارند و سرا و درباري دوري میاو از هنر شاعران قصیده
اند. بنابراین اکنون سخن اند و خامان ماندهگوید: شعر در عهد ما بدنام است، زیرا پختگان این فنّ رفتهمی

کمت رسیده است. دلش از منسوخ و ممدوح گرفته است و ارزشی ندارد و مدح منسوخ گشته و وقت ح
معتقد است:

در سرِ جان من این همت بس استتا ابد ممدوحِ من حکمت بس است
)151: 1386نامه، (عطار، مصیبت

سراید: نامه میي مصیبتچون و چراي شعر خود آگاه بود به همین سبب در خاتمهاو از اصالت بی
من» نامهمصیبت«نام این کردم ساختم هنگامه مندر مصیبت
)448ي عطار خوان(همان، نامهپس مصیبتبایدت بسیــار دانگر دلی می
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عطار عالوه بر تأیید نظرات دیگران هم در مرحله نظري یعنی ارائه دیدگاه و هم در «اما در بخشی دیگر 
ي نو و حتی بسیار امروزي است؛ مثالً در حوزهمرحله عملی یعنی سرودن و خلق اثر ادبی داراي نظراتی

ي غزل به هاي عطار و با بررسی آثار او خصوصاً در عرصهالهام، معنی و مخاطب با تحلیل دیدگاه
).22: 1388الطیر، (عطار، مقدمه منطق» بریم.هاي شگرف او پی مینوآوري

نامه، صور خیال استفاده ا بررسی مثنوي الهیبه منظور تبیین میزان ابداع و ابتکار عطار در شعر فارسی، ب
ایم و در هر بخش شده در آن را به دو بخش تصویرهاي تکراري و تصویرهاي تازه و ابتکاري تقسیم کرده

ایم که چه عواملی سبب شده است عطار تصویرهاي دیگران را در شعرش بیاورد یا اینکه نشان داده
اي بیافریند.تصویرهاي تازه

ویرهاي تازهتصالف)
بسیاري از تصویرهاي شعر عطار، هر چند ممکن است در شعر شاعران پیش از او نیز سابقه داشته باشد، 

اند. در واقع، این تصاویر نو حاصل بازسازي ولی به لحاظ بسامد و نوع نگرش خاص و شخصی عطار تازه
ار باریدن باران از ابر با تعبیرات متنوع ي تجربیات شخصی شاعرند. مثالً در شعر شاعران پیش از عطهنرمندانه

تصویر شده اما سفر باران تصویر آفرینی خاص عطار است.
1362دیوان، سفر تو هرگز گهر نگردي(عطار،زیرا کــه بیزین ابر تر چو باران بیرون شو سفر کن

 :171(
ر مربوط به اصطالحات طبی، گر است تصاویهاي هنري عطار در آنها جلوهاز جمله مواردي که تجربه

اي او نیز ربط دارد. در ترکیبات تشبیهی تریاك ي شعر و دانش حرفهها آنهاست که با پیشهداروها و وابسته
ي عشق، معجون یقین، زهر بدگمانی، مرهم عشق، مرهم دعا، تریاك سعادت، زهر ناکامی، زهر هجر، سرمه

ست و مشبه به از اقالم طبی و دارویی. همچنین، شاعر خاك درد، مشبه از مسائل انتزاعی و غیرمحسوس ا
کند:درگاه معشوق و امید خالص از مزاج زهرآگین چهار عنصر را به تریاك مانند کرده که دفع زهر می

: 1387امید خالص ازو چو تریاك(عطار، الهی نامه، زهــرست مزاج چار عنصر
147(

ر از عناصر دارویی و اصطالحات طبی بهره جسته است:اینک شواهدي دیگر، که در آنها شاع
: 1387نامه، کنم(عطار، الهیخاك پایت توتیایی میي عطّار راروشنی دیـــده

231(
)112هست عاشق صورت و جانش توي(همان، عشق تـو دردست و درمانش توي

هم درد و هم درمان ماستزآنچه وصل و هجر او طرّقوا یـــا عـــاشقــان کین منزل جانان ماست
)165(همان، 

)311شربت خاصان درگاهت دهند(همان، لذّت دنیی اگــر زهرت شود
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)327تو من(همان، گمانی بیزهر خوردم بیدل چو برکندم ز تریــاك یقین
در دم چو طبیب دیـد دردگفتم به طبیب درد خود را
)403مرهم(همان، وان نیز بـه صبر کرد بنوشت به خون دل جوابی

»صبر زرد«و » بردباري«با ایهام صبر به معناي 
)293گاه و بگاه نیستی سرمه ز خاك پاي تو(همان، چشم من از گریستن تیره شدي اگر مرا
)369که ندانم که دمی گـرد وصـــالت بینم(همان، کاشکی خاك رهت سرمه چشمم بودي

)405ب میگونْت جویم(همان، مفرّح لز لنمیرم تا ابد گر درد خود را
)129یا بِه به تري گردد یا گلشکري سازد(همان، بنماي لب و رویت تا این دل بیمارم

هیچ آبی بــر جگـر دارم ز توخاك بر فرقم اگر جز خون دل
)273پس چگونه چشم تر دارم ز تو(همان، چون ندارم هیچ آبی بــر جگر

)289هت از گَرد توتیا بخشد(همان، راوگَرَت چشم تیرگی دارد
هاي غیرطبی خاصیت طبی و ارزش دارویی قایل شده است:عالوه بر این، عطار براي پدیده

)293وقت بیماري شکر باري بود(همان، گــر بخندي عاشق بیمار را
)407افزاي تو(همان، عاشق یاقوت جانجــان من عاشقم از دیرگاه

)411یــاقوت تو قوت تنگدستان(همان، رستانپاي روي تو شمع بت
)432گر موجب خنده زعفران است(همان، در روي من شکستــه دل خند

)93پستی و زردي گــزید تـــا برهد از گزند(همان، ي بیننده داشتهر که چو نرگس به باغ دیده
)105، ز خار رشک خروش از گالب برخیزد(همانز بس که بوي گل عارضش عرق گیرد

)163لب گلرنگ او شــراب دهد(همان، تشنگان را که خار هجر نهاد
شود:ساز پر بسامد در شعر عطار است که به برخی از شواهد آن اشاره میشمع از جمله عناصر مضمون

)196اکنون چوشمع از آن دم سر زیر گاز دارم(همان، ز من چون شمع تـا یک ذره زدم ز گرمی
)223چون شمع سر آور از دم گاز(همان، گرت برد سرمقراض اجل

)279هــر زمانم بــــه زیــر گاز کنی(همان، گرچه چون شمع سوختم ز غمت
: 1388الطیر، همچو شمعم چه نهی گاز امشب(عطار، منطقنفســی در رخ من خند چو صبح

163(
)342: 1386نامه، ، مصیبتدر میان سوز چون شمع سحر(عطارزیستممردم گهی میگـــاه می

)127: 1386مـرده دلم بی می ناب اي غالم(عطار، اسرارنامه، آب حیات است می و من چو شمع
نگه کن در من مسکین که بس مضطر فروماندمتـــو چون شمعی میان آتش و آبمهمه شب بی

)138: 1387نامه، (عطار، الهی
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دهد، ترکیبی که دلی نشان میدارد. او شادمانی را با زنگیعطار در ساخت تصویرهاي نو ابتکارات بسیاري
رفت مانند بیت زیر:پیش از او وجود نداشت یا اگر هم بود در معنی به جز شادمانی به کار می

)340همه زنگی دلی رفتــه ز زنگی(همان، دلی چون دیدة موري ز تنگی
گوید:ه مینگرد آنجا کعطار حتی به نو شدن ماه نیز با کنایه می

)329که او هر ماه خود را نعل گیرد(همان، کجـــا از ماه سنگت لعل گیرد
ب) تصویرهاي تکراري

ي مستقیم عطار در زندگی بوده است، مثل تصاویر ي تجربهاین قبیل تصویرها معموالً خارج از حوزه
سته به اشراف، بلکه به عنوان یک مربوط به دربارها و شاهان و اشراف. البته عطار، نه به عنوان شاعري واب

هایی کلی را در نظر داشته انسان عادي به این عناصر و تصاویر نظر داشته و از این میان بیشتر وجوه شباهت
ها و جزئیات را. او در اغلب این گونه تصویرها، رنگ را به عنوان وجه شبه برگزیده چنان که کاريتا ریزه

ه زر مانند کرده است. مانند:ي آفتاب را بزردي روي و چهره
)252: 1387نامه، طبیب آورد حـــالی بــر سر او(عطار، الهیچو شوهر دید روي چون زر او

تشبیه کار نیک انسان به تابش آفتاب،
)293نتوان کرد(همان، نقــاشیِ این روي چو زر میبی اشک چون خونم ز غمِ نقشِ خیالت

)381بـــــرِ چون سیمش از رویم زر آورد(همان، ختلبِ چون لعلش از چشمم گهر ری
مانند کردن سرخی می و لب را به لعل

)362که بودش شاربی سرسبز در پی(همان، لب او داشت جــامِ لعل پر می
)372شـــرابش از زالل کــوثري بود(همان، لب لعلش که جامی گوهري بود

)273الماسِ زبـانش(همان، نبود آن جز بهبلی گر سفته شد لعل دهانش
بــــرِ چون سیمش از رویم زر آورد(همان، لب چون لعلش از چشمم گهر ریخت

391(
یا می را در سرخی به شنگرف مانند کرده است:

)195شده از جزم وقف بیست و نه حرف(همان، دهانش بود چون حرفی ز شنگرف
طفلی است کــه در مهد چو زرنگار نهادند(همان، گل ترمی نوش چون شنگرف به سرخی که 

217(
ي لؤلؤ و مروارید از اشک و دندانو همچنان است استعاره

)154در فشـان چون حلقۀ لؤلؤي تو(همان، شد زبان در وصف تو عطار را
ت که گذشته از شکل یا آنکه در را از دندان و اشک به استعاره آورده  یا این دو را به آن مانند ساخته اس

ظاهري به اعتبار سپیدي آنها است:
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)145: 1387نامه، ز دو لعل خوشابش بند کرده(عطار، الهیدهانش سی گهـر پیوند داده
)372تر زان دگر بود(همان، که هر یک گوهريدهـــــانش درج مروارید تر بود
)273ــه(همان، دران سی در ناسفتــــه نهفتدهانی داشت همچون لعل سفته

چشم چون بادام و دندان است چون در خوشابدل منــــه بر چشم و دندانِ بتان کاین خاك راه
)393(همان، 

)411اي(همان، در ز چشم درفشان بگشــــادهنیست چون عطار در دریاي عشق
یا این که به اعتبار رنگ آسمان آن را فیروزه خوانده است:

)258بایدش(همان، وز دل تـو یک نگین میاي از کان اوستنه فلک فیروزه
اي اشرافی عطار، از ظروف طالیی و اسباب و آالت تجملّی کمتر نشانی هست و آنچه در تصاویر کلیشه
هاي قدیمی است. براي مثال، طشت زر را براي استعاره از خورشید آورده است:هست مربوط به سنت

)196آب حیـات و طشت زر آرد ز خاورم(همان، شوي رادارِ فلک دستهر روز طشت
شود. عطار در اند اسباب تجمل به وفور دیده میاما در آثار شاعرانی که به دربارها تعلّقی داشته

تصویرهاي مأخوذ از دیگران، گاهی تصرّف کرده است تا به نوعی روح تازگی را در آنها بدمد. او به کاربرد 
پردازد گیري از خالقیت شاعرانه، به ترکیب و تلفیق تصویرها میکند بلکه، با بهرهنده نمیاي بستصویر کلیشه

اي را اي استدالل یا اندیشهکند. در جایی به تصویر کلیشهیا تکراري بودن تصاویر را با صنایع ادبی جبران می
کند که سبب زردي رخ من آن میاي است، اما شاعر استدالل افزاید؛ مانند تشبیه روي به زر که کلیشهمی

بر است و رویم در آرزوي وصل او ضرّاب زر شد:است که گفتند آن نگار سیم
)163تا رویم از آرزوي او زر زرد(همان، بر نگار است اوگفتند که سیم
زري سازد(همان، زرش نبود از وجهچـــون وجهخواهیزر را زر نیست تو میاین عاشق بی

176(
اي است اما علتی که شاعر میان دو عنصر تشبیه نین است در ابیات زیر که اغلب تشبیهات کلیشههمچ

برقرار کرده تازگی دارد:
دیدن چشم مست معشوق سبب خماري چشم نرگس

)193: 1387نامه، مخمور ز گلستــان بــــرآمد(عطار، الهینرگس چون بدید چشم مستش
)375به یک ساعت بسی طوفان روان کرد(همان، دفشان کرز دو نرگس چو ابري خون

ي معشوقي برآمدن تیر از کمان و سر تیزي غمزهرابطه
)128هر تیر کــه از کمان برآمد(همان، ي اوستوز سر تیزي غمزه

ریزيي غمازي و غمزه با خونرابطه
)128ي تو غماز(همان، شد سرخی غمزهي توچون خونی بود غمزه
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دل به اللهتشبیه 
)128ام(همان، داغ بــــر دل ز انتظاري ماندهرخَشي خون بیهمچو الله غرقه

تشبیه دندان به مغز پسته؛ اشاره به شوري پسته با نظر به معناي ایهامی آن
)193زان قند که مغز پسته داري(همان، صد شور به پسته درفتادست

او در قبال معشوقتعلیل سیاهی آفتاب در قیامت از جهت بندگی
)293تا شود روشن که او هندوي اوست(همان، زان سیه گردد قیــــامت آفتــاب

ي باریکی سخن با باریکی میان معشوقرابطه
)184کــــز میان تو هر زمان گفتم(همان، زان سبب شد مرا سخن باریک

بر لب آمدن جان به هواي یکی شدن با جان معشوق
)128تــا به جانت فرو شود جانم(همان، مدست مراجان از آن بر لب آ

هاي دیگر از تلفیق تصاویر چونو نمونه
)112فشـــان آوردي(همان، ماه را در زره مشکتا به ماهت نرسد چشم بد هیچ کسی

)146ي ماه رخ از نقطـــه دهانی(همان، از دایـــرهپا و سرم زان که تو داريچون دایره بی
)408دارت(همان، که هست از دیرگاهی طشتدود با طشت خورشیدن میفلک زا

)392صد هزاران جان و دل پروانه شد(همان، پیش شمع روي چون خورشید تو
توان گفت که راز جاودانگی هر چیزي در زیبایی آن است و خداوند زیبایی آفرین، حیات به جرأت می

و هر چیزي تا زمانی زنده است که زیبا باشد. هر چیزي را در زیبایی آن قرار داده است 
هاي بدیعی همواره جزء گردد که آرایهي طوالنی شعر و ادب فارسی آشکار میبا اندکی تأمل در سابقه

الینفک ادب فارسی بوده و در تبدیل سخن عادي به سخن ادبی یا باال بردن نقش ادبی آن بسیار تأثیرگذار 
لهی نامه عطار وجود دارد که شاعر در قالب تشبیه، ایهام، استثنا، تکرار و ... هستند. تصویرهاي زیادي در ا

هاي بسیار زیبایی در شعر او گردیده است در این قسمت از بکار برده و این تصاویر موجب ایجاد موسیقی
و انواع پردازیم که مربوط به اصوات، الفاظ هاي دیگر موسیقی شعر او میمقاله به بررسی برخی از ویژگی

تکرارها است.
جوید و به جبران اي تصاویر را تا حدي بپوشاند از صنایع ادبی بهره میاو براي آنکه خصلت کلیشه

برد و به سخن خود تشخص تکراري بودن تصاویر، صنایع لفظی و معنوي را در اشعار خود به کار می
آوریم:بخشد. اینک شواهدي از این معنی میمی

جناس (تجنیس)
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آن است که گوینده یا «هاي همجنس و همانند در کالم است. به عبارت دیگر، جنیس استعمال کلمهت
نویسنده در سخن خود کلمات همجنس بیاورد که در ظاهر به یکدیگر شبیه و در معنی متفاوت باشند. این 

) 22: 1384محمدي، (خان» صنعت از مهمترین صنایع نثر است و به انواع گوناگونی تقسیم شده است.
که از حکم ازل گشتن محـال استمدامت این حکایت حسب حال است

)189: 1387(عطار، الهی نامه، 
نامه: هاي دیگري از استفاده از جناس در الهیهمچنین است نمونه

319 ،448کاهن و آهن ،478کن و التکن ،508قرب و قربت ،521زور و زر و زاري

قربان 1664جیم و جم، 1392چشم، 1359فالن و فالنی، 697ري و نزاري، زا525روان، 
2311همه دان و همدان، 2067دور، 1767سر پل، 1710ناتمامی و ناتمام، 1689و کیش، 

سر با سرّ، 2779سوخته، 2650روشنایی و آشنایی، 2647هاروت و ماروت، 2452ابلیس، 
2936 ،3170نور و نار ،3208غرق و فرق ،3480ده ،هم با بندهم3485بِنَد بندهم و ابن
دیار 3943فصل ربیع و فضل ربیع، 3779باد، 3581آخر، 3552جان و جهان، 3534ادهم، 

و کَسري، کسري 4400گور خان و گور خانه، 43874389گاه و بیگاه، 4220و دیر و دیار، 
4473 ،نه، بهراممرمنه د4578در ،4824عالی و حالی ،4904ماه ،4925افسون و افسوس

و 6573خورش، نان6369خاري و باري، 6324زنگی، 5048خویشت، 5039باران و یاران، 
6590 ،6631آمدم من ،6636دلگیر ،6639پدیدار و خریدار ،6675کرد ،حافی و صافی
6685 رویی و مویی

ایهام
ایهام در لغت به معنی در وهم و گمان افکندن و در اصطالح بدیع آن است که گوینده در سخن خود 
لفظی آورد که حداقل داراي دو معنی باشد که یکی معنی نزدیک و دیگري معنی دور (= یکی از معانی 

پس از شنیدن کالم، به معنی ظاهر و غریب متوجه شود ولی آشکار و دیگري مخفی باشد) و ذهن شنونده
گیرد و او را بر سر دو راهی مقصود گوینده معنی دور باشد. ایهام از این نظر که ذهن مخاطب را به بازي می

دهد و مخاطب با بررسی ارتباط هر یک از آن راهها با مقصود و در نظر گرفتن پیوند معنایی انتخاب قرار می
برد با منظور گوینده پی به معانی فشرده نهفته در واژه ایهامی برده، از کشفی که کرده است لذّت میهر یک 

نامه هایی از کاربرد ایهام در مثنوي الهی) در زیر به ذکر نمونه147: 1384محمدي، (خان» داراي اهمیت است.
پردازیم:عطار می

)129: 1387ومات جویان(عطار، الهی نامه، یکی علم است، معلیکی عقل است، معقوالت گویان
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که علم در زبان ارباب شریعت بیشتر ناظر بر علم دین به ویژه علم حدیث است ولی در این بیت از 
نامه، ظاهراً عطار مفهوم دانستن را در نظر داشته است. همین طور واژه کیمیا که به معنی علم شیمی است الهی

گري و مکر را در نظر داشته است:ارهولی در بیت زیر عطار حیله و چ
)129بــرِ ادریس بنشین کیمیـا ساز(همان، ي سیمرغ کن بازدو پر در سایه

مدروس کردن در اصل به معنی کهنگی و فرسودگی است ولی در ابیات زیر عطار آن را در معنی بسته و 
تعطیل به کار برده است که ایهام دارد.

)182درش دربستم و مدروس کــردم(همان، دمدرین دیرش چنین محبوس کر
)239قبولش کــرد و بنشاندش به اعزاز(همان، سر و رویش ببوسیده به صد نـاز

قبول کردن به معنی پذیرفتن است ولی عطار در این بیت آن را در معنی با خوشرویی برخورد کردن به 
کار برده است. 

فاده کرده است. به طور مثال در بیت زیر از دروازه به معنی ي دروازه نیز با ایهام استعطار از واژه
گورستان استفاده کرده و چنین آورده است:

)269به عزلت در جهان آوازه دارد(همان، وطن گــه بر درِ دروازه دارد
یا در بیت زیر:

)328یکی مسواك و نعلینی مطــرّا(همان، یکی کهنه حصیر از برگ خرما
ي طُرد به معنی تري و تازگی است و تمامی کاربردهاي آن در فارسی مفهومی در حدود مطرّا از ماده

طراوت و تازگی دارد ولی عطار در بیت فوق مطرّا را صفت نعلین در معنی چوب پرورده در بوي خوش به 
کار برده است که ایهام است.

چو 84گناه کردن، -2ه دنیا آمدن صد بار ب-1صد جهان 36همچنین است استفاده از ایهام در ابیات: 
به معنی ساز: رگ به معنی تارهاي آن است که زده -1چنگ دو معنی دارد چنگ از هر رگی فریادم آید 

گذارد و درد دارد، هایی است که در بدن میبه معنی پنجه و ناخن: خراش-2کند شود و تولید صدا میمی
نگهبانی از او » پهلوان«هیجده هزار مرد -2ک گرد لباس او شد، هیجده هزار عالم ی-1هیجده هزار 338

زخم سنان 387دل او خود قرآن کاملی بود، -2جمع کننده قرآن -1جامع قرآن 376را متعهد شدند، 

نوك -2زخمی که در پاي حضرت علی(ع) ایجاد شده بود و در هنگام عبادت از پاي او درآوردند -1
487انسان داراي روح پاك، -2روح پاك -1مشک جان 416که دنیا را فتح کرد، اش (شمشیرش) نیزه

کماندان -2قربان در معنی فدا شدن و -1کلمه قربان و کیش 819میان پنجاه و شصت ایهام وجود دارد، 
قربان و 820دین و ایمان، -2کیش به معنی ترکش و -1اند) گذاشتهاي که کمان را در درون آن می(جعبه

به معناي -1مرگ 1725صفت اسب، به رنگ شب، -2نام اسب -1شبرنگ 1395کمان ایهام دارند، 
دهان از شدت تنگی گنجایش هیچ چیز را نداشت -1درو از ضیق 1930به معناي عار و ننگ، -2مردن 
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هاي انسان-2است موجودي مانند مار که بسیار کوچک-1کرمان 2060امکان سخن گفتن نبود، -2
جمع -2شهر کرمان -1کرمان 2134دلخون شدن، -2انتقام گرفتن -1خون گرفتن 2098ارزش، بی

شور 4220خورشید، -2محبت -1مهر 3058پسندیده، -2محمود غزنوي -1محمود 2373کرم، 

غالم حلقه به گوش-2گوشواره -1حلقه گوش 4258شور و اشتیاق عشق، -2شوري نمک -1
استثناء

آید را استثنا به کار بردن یکی از الفاظ استثناء مانند مگر، اال، جز و مانند اینها و آنچه پس از آن می«
)170: 1363(اقبالی، » گویند.

نیست» التکن«هست گشت از » کن«که از اســاس هــــر دو عالم جز سخن نیست
)130: 1387(عطار، الهی نامه، 

، 1225، 1098، 1038، 1033، 1025، 904، 896، 886، 718، 439ین است کاربرد استثناء در ابیات: همچن
1333 ،1736 ،2196 ،2342 ،2424 ،2440 ،2483 ،2707 ،2827 ،2831 ،2911 ،2977 ،3118 ،3313 ،3345 ،
3457 ،3567 ،3729 ،3786 ،3940 ،4078 ،4231 ،4370 ،4516 ،4929 ،5017 ،5188 ،5347 ،5352 ،5605 ،
5703 ،5810 ،5942 ،6056 ،6123 ،6194 ،6214 ،6462 ،6516 ،6547

اشتقاق
هایی بیاورند که از در لغت به معنی شکافتن است و در اصطالح ادبی آن است که در شعر یا نثر کلمه«

ته در اشعار هایی از اشتقاق به کار رف) در زیر به نمونه38: 1384محمدي، (خان» یک ریشه مشتق شده باشند.
کنیم:نامه اشاره میالهی

)111: 1387بود نزدش چو مویی از سیاهی(عطار، الهی نامه، زهی زینت که از مه تا به ماهی
همچنین است استفاده از اشتقاق در ابیات زیر: 

، میان کلمات قیوم و قایم و لوم و الیم1907شمردیش، شمار، 495عالم و علم، 486کلیم و کالم، 450
گورخان و 4389ملک و مالک، 4643راضی و رضا، 3698شمعی و شمعون، 3235علت و معلول، 2442

ناگفتنی و بگفتم 4929همتی و همت، 4478گورخانه، 
تکرار

تکرار آن است که شاعر لفظی را در شعر خود مکرر بیاورد. این صنعت از ابزارهاي بسیار مؤثر در 
هاي بسیار ) نمونه16: 1384محمدي، شود. (خانباعث تقویت موسیقی کالم میباشد که زیباسازي کالم می

نامه وجود دارد که در ذیل چند نمونه از کاربردهاي آن را زیادي از کاربرد صنعت تکرار در مثنوي الهی
آوریم:می

)112: 1387ولــی حسرت نـدارد سود ما را(عطار، الهی نامه، زهی حسرت که خواهد بود ما را
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کلمه ذات و صفات. به تکرار ذات دو بار در مصرع 10همچنین است استفاده از تکرار در ابیات: 
102هاي و هوي، 44مویی، 17نکو، 12گویند.، اول و یک بار در مصرع دوم آرایه توزیع نیز می

 ،182در ترکیب بس آخر ،344جان ،355شرق و غرب ،462هر روز ،775سخن

لعنت، 2377مردم، 2119دیوانه، 1894و 1893دریغ است، 1813مطلق، 917خویش، 
2429 ،2657زخم ،2667چراغ ،2975همه ما ،3176چنین باد ،3269و 3268گشت

6456گري و دشوار، می5667یک و صد، 4892سر و پا، 4744خود، 3474جام جم، 

هاي و هوي 6628دریغا، 
استعاره

» نوعی از مجاز است که لفظی را به مناسبت شباهت در یکی از صفات، به جاي لفظ دیگر به کار برند.«
پردازیم:نامه عطار میهایی از کاربرد استعاره در الهی) در زیر به نمونه196: 1363(اقبالی، 

)111: 1387ها(عطار، الهی نامه، گهر تیغ زبانز یــــادش پرهاز نامش پرشکر شد کام جان
شود.که در این بیت گهر استعاره از سخنانی است که به یاد خدا گفته می

)111فگنده در خم چوگان افــالك(همان، به دست صنع گوي مرکز خاك
صر م130دنیاي معنوي و آخرت، دنیا، گلشن گلخن 129همچنین است استعارات در ابیات زیر: 

 آخرت، چاه ،دیو 131دنیا نفس، سلیمان ،پالس 136جان پاك تن، اطلس ،روح پاك
بارگاه معنوي الهی، روضه 155ارزش دنیا، متاع بیانسان، مگس و مردار عنکبوت و کرکس 145
صدر اکرم 209حضرت محمد(ص)، باز 172حضرت محمد(ص)، صدر و بدر آفرینش 157

صدر دو عالم 254بارگاه خداوندي، دنیا، دارالملک ربانی دان تاریک210رت محمد(ص)، حض

چراغ خلد 343سخن، گوهر 307اشعار و سخنان باارزش، گهردار 285حضرت محمد(ص)، 

چراغ 354عمر، عمر، چراغ خلد چراغ چرخ خورشید 353نور رهبري عمر، چراغ 344عمر، 
دو دختر عثمان که همسران عثمان، دو نور پیمبر جهان معرفت و جان مصور 358خورشید، آسمان 

اهللا، تابد، نور ذي النورین نوري که دائماً حاضر است و مینقد عین 361حضرت محمد(ص) بودند، 
، اهللاشاهد 382دو دختر عثمان که همسران حضرت محمد(ص) بودند، چشم و چراغ مصطفی 365
پسر داري شش 430حضرت علی(ع)، زر و نقره، شیر گوساله 396معشوق، شمع جنت 385

کند، سیمرغ تمام صفاتی که انسان را به خدا نزدیک میدوپر 444نفس، وهم، عقل، علم، فقر، توحید، 

آب دهان،عقیق درفشان 489خمیدگی مو، معشوق، خم صنم 487خدا یا حضرت محمد(ص)، 
دیو 541اشک، چشم و ژاله نرگس 525لب، دندان، لعل مروارید 491سخنان نیکو، خضر 
صبح دولت 740مرگ، دام اجل 670زن، ماه زمانه 654زن، آن ماه 600شیطان، خوار 

اهزاده، شماه 857لعل، دندان و دو لعل خوشاب سی گهر 821از ابرو، کمان 820خورشید، 
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شکر پاشیدن از لب 1066نفس انسان، سگی 985حضرت علی(ع)، شیر 905معشوق، جانان 862
 ،لعل 1067زیبایی لب معشوق ،دولتی 1074لب ،کهنه والیت 1109ملکوتی بودن ،1177زمین

ب خداوند، صد حجادلستان 1223حضرت حق، رحمت و عشق خداوندي، خورشید سایه 

تواند استعاره از دنیاي مادي تن (میزندان 1376موانعی که در راه رسیدن به معشوق حقیقی وجود دارد، 
شکر نی 1396چشم، نرگس 1394موي مجعد، خال، میم مصرع دوم جیم 1391هم باشد)، 

شه آفاق 1474شهزاده، سمن بوي 1435شاهزاده، ماه 1405دندان، مرجان 1398شاهزاده، 

تجلیات ظاهري خداوند در دنیاي مادي که گاهی موانع رسیدن به خداوند جامه 1481حضرت حق، 
نفس آدمی، سگ 1575نفس، دیو 1541خداوند، نقاش 1485حضرت دوست، شوند، شه می

سگ 1657دنیا، بالیه 1641دنیا، زندان خواري 1629هاي گمراه، انساندجال و مهدي نما 1600
 ،چاه 1666نفس ،رستم 1668نفس پیر و مراد (راهنما)، سنگ ،1671موانع عروج روح الهی

دل که محل بتخانه 1720اعمال ریایی و نادرست، نقد نبهره 1717امکان رویت غیب، جام جم 
عناصر اربعه، چار رکن 1718)، امام جعفر صادق(عافروز شمع دل1730هاي دنیوي انسان است، عالقه
گل 1954سوز دل، شمع خویش 1830عشق الهی، دریا 1823زمین و آسمان، دریاي درد 1821
 ،قفل 2028خون و زخم کفر، گشودن در ،گرگان دنیا 2060هدایت کردن فرديهاي انسان

2138گناهکاران، تردامنان 2095سان، اناي گوي 2085مکان گمراه کننده، گوي خاك 2084بد، 
شه 2310آسمان، گنبد گردنده 2180لیلی، جهانی اول 2173هاي جسم، خواستهالت و لوت 

جسم، خراب آباد خراب 2609چشم، تنگناي آب و خاك 2608خدا، ساقی 2380خداوند، 

گریه، درفشان 3092تن و جهان مادي، تنگ آشیان 3040هاي نفس، خواستهسگان 2775زمین، 
حجاب الی پرده 3546دنیا، خانه تنگ 3371مردمک چشم، لعبت دیده 3288دنیا، ده 3208
سخنان زیباگهربار بودن زبان 5231جان و دل درست، صحیحین 5152اهللا، 

تشبیه
اعر چیزي را به چیزي دیگر در صفتی تشبیه در لغت به معنی مانند کردن و در اصطالح آن است که ش«

نامه از صنعت تشبیه به فراوانی و زیبایی استفاده نموده ) عطار در الهی78: 1384محمدي، (خان» مانند کند.
است. 

)111: 1387هاست نامش(عطار، الهی نامه، سر فهرست دیوانهاست نامشي جاننـامهمفرح
نامه نام کتابی از داروها بوده است که استفاده از آن سبب تقویت دل نامه. مفرحتشبیه نام خداوند به مفرح

شده اطالق هایی که غالباً با اجزایی از احجار کریمه درست میشده است. همچنین مفرح به مجموعه ادویهمی
شده است.می

)111بود نزدش چو مویی از سیاهی(همان، زهی زینت که از مه تا به ماهی
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62رباط (کاروانسرا)، جهان 55دریاي عام، رحمت 40هات در ابیات زیر: همچنین است تشبی
طفلی خرد 183خمیدگی چوگان، پیري و خم شدن کمر 95به جست و خیز بز، بازیگوشی انسان 

حلم 357امام مطلق و شمع دو عالم، عمر 327دریایی از یقین، دل حضرت محمد(ص) 189بشیر، 
نور حضرت علی(ع) و پیامبر(ص) 391کوه محلم، دریاي اعظم و تن دل 375زمین، عمر 

تشبیه علم حضرت علی(ع) به دریاي 410مشک ناب  و خالص، سخنان حضرت علی(ع) 407چشم، 
تشبیه کار 423تشبیه زبان به تیغ، 412اي بوده است، مدیترانه این دریا در مقابل علم حضرت علی(ع) قطره

عمر را به مجمري تشبیه کرده که سخنان شخص در درازاي آن ظاهر 430ان به تابش آفتاب، نیک انس
تشبیه چشم و ابرو به صاد و 488تشبیه صورت و گیسوي زن به روز و شب (تشبیه تفضیل)، 484شود، می

چنان بیرون تشبیه او از زیر سنگ 534تشبیه زنخدان به سیب، 492مصرع اول تشبیه تفضیل دارد، 490نون، 
تشبیه زن به 714تشبیه دریا به آتش، 641تشبیه جوان به پیر، 597آید، آمد که لعل از دل سنگ بیرون می

841تشبیه دو گیسو به دو چوگان، 829تشبیه دو ابرو به دو کمان، بیت تشبیه مرکب دارد، 818خورشید، 
وشیروان به تیر صاف و راست و پیرمرد در تشبیه ان930خاك خونین در سرخی به گلنار تشبیه شده است، 

بنفشه زیبایی تارهاي خود را از او وام گرفته و 1060تشبیه موي چون شیر (سفید)، 931خمیدگی به کمال، 
تشبیه صورت به روز 1061گل لب خندان و گلبرگهاي زیبایش را از او گرفته است تشبیه مضمر، 

تشبیه ابرو به کمان تشبیه 1065به معنی کمال است، شست زلف تشبیه مضمر شست1062(درخشانی)، 
1832تشبیه کامل، 1435بیت تشبیه مرکب دارد، 1398اي، تشبیه پیشانی معشوق به لوح نقره1391مضمر، 

تشبیه صورت به ماه و زلف به ماهی، 1838تشبیه زلف به ماهی و هندو، 1837آرایه تشبیه در مصرع دوم، 
دارد: هر موي او همانند نوك (منقار) عقاب بود که انگار بالش را بر روي صورت او بیت تشبیه مرکب1620

1977تشبیه خمیدگی مو به حرف دال، 1926تشبیه دنیا به مردار و نفس انسان به سگ، 1644گسترده بود، 
مغز تشبیه مؤذن به گردویی که فقط پوست است و 2184تشبیه در مصرع دوم، 2005تشبیه در کل بیت، 

تصویرسازي بین شکل زنار با چلیپا (صلیب) که شبیه 2512چون الم الف تشبیه به دستاربند، 2510ندارد، 
تشبیه دماغ (مغز) به شمع 2834گرداند، تشبیه فلک به زنی پیر که چرخ را می2771الف و الم فارسی است، 

ه موي سفید به پنبهتشبی4837تشبیه عصا به حرف الف و قدر به حرف دال، 4487سوخته، 
تشبیه صریح (مطلق)

» تشبیه مطلق یا صریح آن است که چیزي را به چیزي دیگر بدون هیچ قید و شرطی تشبیه نمایند.«
) مانند:79: 1384محمدي، (خان

: 1387ز نـور عشق بر عیوق باشم(عطار، الهی نامه، بلی گر کشتۀ معشوق باشم
146(

)148به دام عشق خویشم درکشیده است(همان، استیکـی مور است کز من ناپدید 
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جهان صدق، 1023نور رحمت، 1003یوسف جان، 993اوباش راه ایمان، 950همچنین است در ابیات: 
مشک مو، 1151جهانی آتشم، 1089روز جوانی، 1068در دندان، 1067

داد صبر، 1294نقد عمر، 1228شهر دل، 1221پرده سراي عصمت، 1201دولت جاي اسرار، 1195
دجال 1603آتش خجلت، 1589باران اشک، 1588بند زمان، 1531سواد صید، 1395مشک جیم، 1391

کیخسرو روح، 1671ترکستان طبیعت، ایران شریعت، 1670افراسیاب نفس، 1665دجال دنیا، 1612جادو، 
شیر عشق، 1921نقد جان، 1891زلف، کمند 1847دریاي درد، 1821نقطه تقدیر، 1794حبیب عمر، 1742
نقد شادي 2167نقد امروز، 2161مرغ جان، 2116پرده ناز، 2103جوهر ایمان، 2031نور ایمان، 2026

2338طوق لعنت، 2334میدان معنی، 2316گوي تلبیس، 2305گنج سخن، 2245در معنی، 2172جهان، 
2621باده دیوانگی، 2613نهنگ مرگ، 2491چاه بال، 2486پرده عز، 2393دردي لعنت، 2380خیمه سپهر، 

3190تخت دل، 3093شیر مرگ، 3021نقد جان، 2955سکّان سپهر، 2775زنجیر زمین، 2774بحر سینه، 
3297لعبت دیده، 3288الماس زبان، گهر بیان، 3270شمع ایمان، 3260پرده صبح، 3235پستان الست، 

شیر شرك، 3437چرك شرك، 3436سر عشق، 3412شربت زهر، 3406شق، بار ع3373خودي، قباي بی
دام 3788بار قهر، 3777بحر حیرت، 3717مقامرخانه دنیا، 3624گاه دنیا، آتش3547دفتر وحدت، 3456
رباط دنیا، 4445ترك غم، 4416تیغ قهر، 4160دریاي جان، 4150دریاي بال، 3965نور عقل، 3861مکر، 
4895آتش رشک، دانه اشک، 4892ملک درویش و قباي مسکنت، 4780شیر مرگ، 4529تن، ملک4505

مرغ حرص5240الماس زبان، 5231خورشید رخ، 5148آتش تشویر، 5075چراغ روح، 4902تیغ مرگ، 
تضاد

است و در اصطالح بدیع آن است که» ضد و مخالف هم بودن و ناسازگاري و دشمنی«در لغت به معنی «
ي عطار از صنعت نامهالهی) در مثنوي96: 1384محمدي، (خان» کلمات از نظر معنی مخالف یکدیگر باشند.

کنیم:هایی از آنها اشاره میهاي زیادي کرده است که در ذیل به نمونهتضاد استفاده
: 1387فراوان بوده و نابوده گفتم(عطار، الهی نامه، خداوندا بسی بیهوده گفتم

112(
)116فغان از زاد و از بود من و تو(همان، زیان آمد همـه سود من و تو

)272که راهت محو گشت و کاروان شد(همان، دریغــا سود بسیــارت زیـان شد
بوده و نابوده، 35نقصان و تزاید، 22یک ذره و صد طوفان، 15نفی و اثبات، 9همچنین است در ابیات: 

درویش و 72گل و خار و شراب و خمار، 65کام و ناکام، 59گدا و شهنشاه، 57کاه و کوه تضاد هنري، 47
درون و 275اول و آخر، 132شکر و مگس، گل و خار، وصال و فراق، 111شربت و غم، 82شهریار، 

457بیش و کم، 453هست و نیست، 448همه و هیچ، راستی و پیچ، 428مشرق و مغرب، 386برون، 
رند و زاهد 1022که و مه، 690دریا و آتش، 641خیر و زیان، 542شب و روز، 524ممکن و محال، 
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شب 2050و 2033کفر و دین، 1690خوبی و زشتی، دوزخی و بهشتی، 1567سیاه و سفید، 1479(تقابل)، 
دشمن و دوست، 3689جو و گنج، 3580بد و نیک، بلند و پست، 2602خوشی و ناخوشی، 2163و روز،  

گدا و پادشاه، 4468سالمت و مالمت، 3995ناجوانمرد و جوانمرد، شب و روز، 3780کبر و کرم، 3744
ایمان و 4866پیر و جوان، 4840طعام جوع و خوان گسترده، 4781نجات و هالک، 4643وام و مال، 4630

هشیار و 5136پیر و جوان،5106درد و درمان، 5095استطاعت و قناعت،4997کفر، مسلمان و کافر، 
دوزخ و 6107آب و خاك، 6096درد و درمان، 5841بهشت و دوزخ، 5664مشغول و معزول، 5439مست،

پست و بلند6665کافر و مسلمان، 6574بهشت، 
تشخیص

در لغت به معنی تمییز دادن و در اصطالح ادبی شخصیت بخشیدن به چیزي است. بدین معنی که در آن «
شوند و خصوصیات و رفتارهاي آن جاندار را گر میانتزاعی به صورت جاندار جلوهجان یا موجودات بی

آوریم:نامه عطار میهایی از کاربرد این صنعت در الهی) در زیر نمونه85: 1384محمدي، دارند. (خان
: 1387نیابد گم شود در ســایه جـــاوید(عطار، الهی نامه، زهی هیبت که گر یک ذره خورشید

112(
باشدگم شدن خورشید آرایه تشخیص می

)113نخواهد بود کس را رستگــاري(همان، کاريبسی کردست گردون دست
باشد. دست کاري کردن گردون صنعت تشخیص می
در قفل، 318در بنده و خدمتکار بودن آفتاب، 170همچنین است استفاده از این صنعت در ابیات: 

438 ،505چرخ گردان1742کند، ل همانند انسان مبارزه میعق ،1934به شتاب آمدن صبح

بوستان از نهایت زیبایی 2336طاق آمدن طاقت؛ چرا که طاق شدن طاقت اختصاص به انسان دارد، 
دل آنچنان صاف خواهد 3058گر همانند انسان)، دنیاي غدار (حیله2360کند، معشوق، عرق شرم می

فلک همانند انسان 4040کوري و کبودي نرگس و بنفشه، 3653شود، آن دیده میشد که خورشید در
کندحسودي می

تلمیح
و در اصطالح ادبی آن است که گوینده در ضمن کالم به » ي چشم نگریستنبه گوشه«در لغت به معناي «

نامه از این مثنوي الهی) در 165: 1384محمدي، (خان» داستان، روایت، مثل یا حدیثی معروف اشاره کند.
نامه کاربرد صنعت تلمیح است. به طور مثال داستان هاي الهیتلمیح بسیار زیاد استفاده شده است. اکثر داستان

ها است. معراج حضرت محمد(ص) در همان ابتداي مثنوي از همین نمونه
که هان آگاه باش اي صدر اکرمشبــی آمد بــرش جبریل خرّم

)120: 1387به دارالملک ربــانی سفر کن...(عطار، الهی نامه، ان خیز و گذر کندازین تاریک
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شود:یا داستان حضرت سلیمان با مور که در مقاله دوم آمده است و با این ابیات شروع می
)148: 1387به خَیلِ مور بگذشت از کناري...(عطار، الهی نامه، سلیمان با چنان کاري و بـــاري   

یامین در مقاله سوم نیز استفاده از صنعت تلمیح طور در داستان یعقوب و یوسف و یا یوسف و ابننهمی
شوند:باشد که با این ابیات آغاز میمی

)157دیگر رسیدند آخــــر کـار...(همان، به یکچو یعقوب و چو یوسف آن دو دلدار
زریننشاندش هم نفس بر تخت چـو پیش یوسف آمد ابنِ یامین
)158کـــه نتوانـــد نهفتن آفتــابی ...(همان، نشستـــه بـود یوسف در نقابی

از مه تا به ماهی تلمیح دارد به اشاره قدما در مورد 921و 13همچنین است استفاده از تلمیح در ابیات: 
استان حضرت اشاره به د18این که زمین بر روي شاخ گاو قرار گرفته و گاو روي ماهی ایستاده است، 

دیو و سلیمان تلمیح دارد به داستان 131اشاره به الست بربکم قالوا بلی. تلمیح به امانت الهی، 31ادریس، 
مصرع دوم تلمیح دارد به شکستن 176دزدیده شدن انگشتري توسط دیو و حکومت موقت بر ملک سلیمان، 

حضرت محمد(ص) که در این شب حضرت جز تلمیح دارد به داستان معراج 189هاي خانه خدا (کعبه)، بت
تلمیح دارد به 299، 195، 194تلمیح دارد به دو شقه شدن ماه در آسمان،193خدا به هیچ چیز توجه نکرد، 

، 382، 381، 380، 326، 314، 313، 304تا 301داستان پناه گرفتن حضرت محمد(ص) و ابوبکر در غار، 
ی(ع) و مصرع دوم تلمیح به سه روز سیر کردن فقیر و یتیم و مصرع اول تلمیح به شجاعت حضرت عل387

این بیت تلمیح دارد به حدیث انا مدینۀ العلم و علی بابها، 393تلمیح به حدیث علی حبه جنۀ، 390درمانده، 
تلمیح 417ام، تلمیح دارد به این سخن حضرت علی(ع) که فرمودند همانا من دنیا را سه طالقه کرده394

تلمیح دارد به آموختن اسماء به انسان توسط خداوند و عرضه آن 422حدیث قل الروح من امر ربی، دارد به
تلمیح دارد به توبه و گریه کردن بسیار حضرت آدم در روي زمین که از 437ها، توسط حضرت آدم به فرشته

ن از کف و فلک از زمین از کف درست شدن تلمیح به ساخته شدن زمی798پوش بود، فرط غم گناه سیاه
تلمیح دارد به داستان حضرت ابراهیم و 1014، 22: 50آیه چو پرده برنیفتاده است اشاره است به952دود، 

نامه به تفضیل اشاره قربانی کردن حضرت اسماعیل در کوه منی. به تمامی تلمیحات در بخش چهارم این پایان
باشد.مکررات میگردیده است و آوردن مجدد آن در این بخش تکرار 

کنایه
کنایه به عبارتی می گویند که داراي دو معنی باشد یکی واقعی و دیگري غیر واقعی که منظور گوینده 

اي است که مراد گوینده معنی ظاهري آن نباشد. اما کنایه ترکیب یا جمله«همان معنی غیر واقعی آن است. 
: 1387(شمیسا، » جه معناي باطنی کند وجود نداشته باشد.اي هم که ما را از معناي ظاهري متوي صارفهقرینه

نامه به فراوانی از کنایه استفاده کرده است که در هاي خود و به خصوص در مثنوي الهی) عطار در مثنوي85
آوریم:نامه میهایی از کاربرد کنایه را در مثنوي الهیزیر نمونه
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)151: 1387سگ بهترم من(عطار، الهی نامه، توانم گفت کز اگــر اوباش راه ایمان برم من
باشد. و یا در بیت:که در بیت فوق اوباش راه کنایه از تمامی موانع سلوك و رسیدن به حق می

)178همــه آبش همه نــانش سیه کن(همان، کنون گر دوزخی خواهی نگه کن
ت. اما ظاهراً این کاربرد در زمان عطار آب سیاه به معنی گرفتاري و بدبختی و نان سیاه نیز نوعِ بد نان اس

ي خاصی بوده است. یا در بیت زیر:کنایه
)184تــرا چونین پلی زان سوي رود است(همان، درود استکه چون گبري تو جانت بی

ثمر بودن است. این عبارت در ابیات دیگري نیز حاصلی و بیکه در این بیت پل آن سوي رود کنایه از بی
کنیم:شده است که در زیر به آنها اشاره میتکرار

)184کجا با من به پل بیرون بري تو؟(همان، وگـر نستانی این زن بگذري تو
اي است که هنوز هم کاربرد دارد و به معنی مقلوب کسی بودن است. و این دست زیر سنگ بودن کنایه

عبارت در ابیات زیر هم کنایه است:
گرفتی عاشقان را جـامه در چنگر سنگاگر جامه زدي در آب بــ

)290به یک ره دست زیر سنگ او بود(همان، همــه عشـــاق را آهنگ او بود
)309نیایی(همان، کـــه بــا میرِ اجل بــــر میچه ملک است این و تو چه پادشایی

فارسی این کلمه و امیر اجلّ ها است. در اشعارکه میر اجل کنایه از عزرائیل است که فرمانروا و امیر اجل
(امیر بزرگ) غالباً ایهام دارد. 

درقبا شدن کنایه از یگانگی یافتن:
)348دان که با تو در قبـا شد(همان، گلی میچو در پاي تو خار از بهر ما شد

پوشیده چشم شدن کنایه از نابینایی:
)365ان، ولی پوشیده چشم از خاکدانی(همشده پوشیده از چشمش جهانی

تابوت گردیدن مهد کنایه از مرگ:
)216که چون تابوت گردد مهد محمود(همان، کـــه اي همدم بحقّ عهد معبود

براق کنایه از مرکب شاخص و ممتاز. توضیح اینکه براق مرکبی است که در شب معراج حضرت 
ها رفت:رسول(ص) بر آن نشست و به سیر آسمان

)262براق عشق را در زیر ران کـش(همان، کشازینجا رخت سوي المکان
: 1388الطیر، پس بـــــراقی از عدم در پیش کن(عطار، منطقخویش کنخویش را اول ز خود بی

415(
)98: 1386رو آورد از نور(عطار، اسرارنامه، بـــــراقی برقدرآمد یک شبی جبریل از دور

انگیزي:گل در آب افکندن کنایه از فتنه
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: 1387به هر جایی گلـــی در آب کرده(عطار، الهی نامه، ه هر کنجی دلی در خواب کردهب
212(

تیرپرتاب کنایه از سرعت:
)279روان شد تــــا یکی دکّان قصاب(همان، بگفت این پاسخ و چون تیر پرتاب

صدر عالم افروز کنایه از حضرت محمد(ص):
)280نشستـــه بـــود صدر عــالم افروز(همان، چنین نقل است از سلمان که یک روز

دو منزل را یکی کردن کنایه از سرعت سیر است و کم کردن فواصل استراحت:
)284که تا آخر به خاك بابل آمد(همان، به جاي منزلی دو منزل آمد

سبقت کسی گوي ربودن از 18داشتن روزگار خوش، کام پرشکر باد 3همچنین است در ابیات: 
روي دادن اتفاق در یک نفس کشیدن به اندازه یک لحظه، به یک دم زدن دم 23گرفتن بر کسی، 

34مردن، در خاك افتادن 26چیز کم، سر مو 25تحمل فشار بسیار، نان را در خون زدن 24لحظه، 
کار 42هستی و عدم، ده بوده و نابو35کشته شدن، در خون غرق شدن 34کل وجود، پاي تا فرق 

47ارزش، چیز کم و بیکاه 47صحبت کردن، هاي و هوي 44کامیابی انسان، جهان روشن شدن 
داغ 51ناراحتی و غم و اندوه، سر بر زانو نهادن 51یک لحظه به اندازه یک بار نفس کشیدن، یک دم 

کور کردن چشم و به این منظور به ر چشم میل کشیدن ب52نهایت حسرت و ندامت، نهادن بر پهلو 
انجام دادن کاري سوزن را در دریا یافتن 54هایت را در مقابل هواي نفس کور کنی، کار رفته که چشم

رسیدن به آرزو و بهره کام برداشتن از چیزي 59کفن و قبر، سه گز کرباس و ده خشت 57محال، 
87انسان، دنیا و غریب غریبستان 73تجربه مرگ، را بستن خواه یا ناخواه کمري62بردن از آن، 

آه و آب گرم باد سرد 94ناتوانی در آن، دست کوتاه بودن از امري 91نوشتن، قلم برداشتن 

تنگناي دهر 103تنبیه کردن، گوشمالی کردن 102پایان عمر، تک گویش سر میدان رسیده 95اشک، 
 ،مگس نیست خار نیست یا شکر بیهیچ گلی بی111زمین و دنیا این که هیچ شیرینی و کامیابی
یک یک دم 121ناتوانی و ناراحتی بسیار در امري، خاك بر سر ریختن 119شود، دردسر کسب نمیبی

خلعت پوشیدن 137دنیا، این که یک روز خواهی مرد. این پستی بهر خاك زادستی 123لحظه، 

المکان 180محروم کردن خود از چیزي، بر خود در را بستن 138اب و انتصاب شدن به مقامی، انتخ
سبقت 218تسلیم و آماده فرمان بودن، حلقه به گوش بودن 212نهایت پاکی آن فرد، بودن فردي 
بود 276به اندازه یک ذره ناچیز و اندك،سر مو 240بسیار پرسرعت و سبک بودن، گرفتن از باد 

فتح ایران و فتح قلب ایرانیان گشادن صدر عجم 331نهایت تواضع، خاك شدن انسان 291هستی، 
چراغ 355مراقب باش، دار گوش می351فتح سرزمین روم، گشادن قفل رومی 333توسط عمر، 
به خون 389دن، کار بیهوده و باطل کرگل گرفتن بر صورت ماه و خورشید 368عمر، جنب افروز 
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هم 396قایل شدن وجود براي خود در مقابل خدا، دوي 392مندي، دعوت کردن براي بهرهنشاندن 
زمین، نایب دارالخالفه 416زمین، چهار رکن 415سخن، دم 406مبارزه، پنجه شدن 
بارگاه فضاي قدس 418سخنان مشکبار و ارزشمند گفتن است، انسان، نافه گشودن دارالخالفه 
دم 430این که نشانه خداوند هستی یا نظر کرده خداوند هستی، نقش خاص قیومی 425خداوندي، 

به گرد کسی 438اطاعت از رهبر و هدایت یافتن، به فرمان راه یافتن 435سخن ارزشمند، مشکین 
فی الجمله 471پذیري)، تنرم و منعطف بودن (حالچون موم بودن 459سرعت بسیار، نرسیدن 

سخنان فشاند، درفشاندن که از سخن در می494برآورده کردن نیاز، ساختن کار بر مراد 472همگی، 
به زیر و زبر شدن 505پذیرفتن و تسلیم بودن در برابر آن، تن نهادن در امري 500ارزشمند گفتن، 
روان کردن حکم و فرمان 535ارزش کردن کسی، یخوار و بکم کسی را گرفتن 513جنگ پرداختن، 

نهایت پیراهن کفن شدن 536نهایت فرمانبرداري و عالقه نسبت به کسی داشتن، کسی با خون خود 
از جاي 694قیامت، فردا 626کاال، رخت 607تحقق یافتن، راست شدن 551درد و اندوه، 

تو باقی بمان 709عدم توانایی در حرکت و سکون، ندن برجاي ما703دار بودن، خویشتننجنبیدن 

همواره جفت و همراه غم شدن 754ساکت شدن، خموشی، تن زدن 711اظهار دعاي سرت سالمت، 
796قصد انجام آن، ساز کردن کاري 763توانایی در حرکت، رونده و گیرنده بودن 761غمگین بودن، 
وارد عرصه گوي در میدان افکندن 823آماده خدمت بودن براي فردي، در خدمت بودن، راست بودن 

858ترس و عدم توانایی روبرو شدن با کسی،پیاده رخ نیارد در شاه 839مبارزه شدن و حریف خواستن، 
ثروتمندان، قارون 882آماده خدمت بودن، زنار بستن 872بلند مقام و ارجمند بودن، بر عیوق بودن 

میان بستن 896آید یا نه؟، ي کسی برمیبراي بیان این که کاري از عهدهکار به بازوي کسی بودن 890
تنبیه، گوشمال 902سیاه بختی است، گلیم سیاه بودن 900آماده شدن براي انجام آن، براي کاري 

پادشاه و قباداران 979خود را مالك اعتبار و سنجش قرار دادن، سنگ خود را در ترازو نهادن 944
آماده کردن و مهیا کردن او براي امري بریدن ناف کسی 988صوفیان، اهل سالمت 980لشکریان، 

از دهان شیر قوت 1045قیامت، فردا 1008نهایت خضوع در برابر خداوند، خاك تر شدن 989است، 
آن که نتواند زیان بی1048ناك قرار دادن، کار بسیار خطرناك کردن، خود را در موقعیتی خطردرآوردن 

1069آماده خدمتگزاري شدن است، زنار بستن 1062همدل و صمیمی، همرنگ 1055حرف بزند، 
دماغ از گریه پالودن 1088اینکه روح و عقلش را به کناري انداخت، بِدر افکند هم جان هم خرد را 

خط همچون قیر و نامه همچون شیر شدن 1101کوت و خاموشی، سدم در کشیدن 1090گریستن بسیار، 
جگر خوردن 1104اي ندارد، عملی که نتیجه ،بر چشم نهادن 1119تحمل رنج بسیار بسیار عزیز

1162تحمل درد بسیار، خون شدن سنگ 1159بدبختی، پشولیده بودن روزگار کسی 1152داشتن، 
تصمیم براي کار غیرمنطقی داشتن، دل بیگانه سر افسانه داري 1175ایی، قدرت و توانسرپنجه داشتن 
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عدم کامیابی، نگیرد هیچ کارت روشنایی 1176عالقگی نسبت به کسی، تفاوتی و بیبیداشتن با کسی 
1238توجه به خود، با خویش بودن 1228مند شدن، بهرهنه هر چوگان به آن گوي تواند زد 1218

زهره 1294همدم و دوست، دمساز 1252متحد شدن براي کاري، وردن نردم جهانی در کاري دست آ
زیر و زبر 1342فروانروایی و پادشاهی، خط کسی روان شدن 1319جرأت نداشتن، نداشتن در کاري 

 ،در خون جان خویش شدن 1378آشفتگی ،با 1408این که به دست خویش سبب مرگ خود شدن
بسیاري تیر و شمشیرها و گرد و خاك که در تاریک شدن زمین 1416با نهایت شوق رفتن، رفتن سر 

جگرخواري 1465کامیابی و سعادتمندي، یاري دادن بخت 1427اند، اند و زمین را سیاه کردههوا پراکنده
 ،زبان گشودن 1466درد و رنج بسیار ،پاي در سنگ آمدن 1475سخن گفتنیکی 1480ست، شک

به اندازه موي نبودن چیزي 1529نظران، صاحباصحاب دیده 1489دیدن تنها خداوند، بین 

ندامت و پشت دست خاییدن 1556کار و عمل بسیار باارزش کردن، گهر سفتن 1532ارزشی آن، بی
آب و نان 1573ن، میزباصاحب دعوت 1569خوردن، نان شکستن 1565پشیمانی از انجام کاري، 

نهایت غم و خون در جان افتادن 1588گرفتار کردن و بدبختی آوردن براي کسی، کسی سیاه کردن 
خون ریختن، خون کردن 1614نهایت درد و اندوه، از آه دلش کام زبان سوخت 1589اندوه درونی، 

ثمر حاصل و بیبیي رود پل آن سو1699قیامت، فردا 1662خون ریختن، خون راندن 1634
1733رفع مسئولیت از خود، از گردن انداختن 1732نهایت درد و اندوه، خون شدن دل 1704بودن، 
دل در چیزي 1765گوشه دارد، 4کعبه که چارپهلو 1738تقدیر که در آغاز نوشته شده است، آغاز 

سرافشان 1801عدم توانایی انجام کاري، دست بسته بودن 1799به چیزي عالقمند شدن، بستن 

کم ماه کسی پشت ابر بودن 1813کند، اش به راحتی فدا میکسی که جان خود را براي پادشاه و عقیده
1835هفت سیاره (ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتري)، هفت دایرع 1818طالعی و شوربختی، 

چشم زخم خوردن، چشم رسیدن 1839خویش بودن، مواظب سخن و گفتارگوش کردن زبان 
شوریده 1903زندگی را در راه او فدا کردن، جان در سر شدن 1854مواظب، گوش داشتن 1850
کم کسی/ 1908فدا شدن در راه حضرت دوست، با خون وضو ساختن 1904شوربخت، بدبخت، ایام 

1910کار باطل و بیهوده کردن، گرد خود گشتن 1909س، ناچیز شمردن آن چیز یا کچیزي را گرفتن 
آمیزش و دست در کمر داشتن 1927هیچ بودن، باد بودن چیزي و کسی 1922کل وجود، بند بند 

این که گوهر را به غالمی ثقبه (سوراخ) در گوش گهر کردن 1931قرب و یگانگی داشتن با چیزي، 
بپاي افکندن 1985به خاك افتادن، در سر آمدن 1975کل وجود، یک یک ذره 1969خویش گرفتن، 

 ،با خود برآویختن 1988خود را به کشتن دادن ،2011در درون خویش به تأمل و اندیشه پرداختن
مسلمان زنار پاره کردن 2037لحظه مردن، دم آخر 2035نهایت خشم، آتش از چشم زبانه زدن 

ترسیدن بسیار، سرانجام، زهره و دل خون بودن و آب شدن بیرون شو 2045، شدن و ترك مسیحیت
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سر بشکنی 2048تذلذل و فروتنی، تکبر، چاه را وطن خود کردن سر به گردون برافراختن 2047

بد و 2100دار آن بودن، عهدهدر گردن کسی بودن 2087بسیار کم، یک نقطه 2065فروتنی و خضوع، 
خاموش تن زدن 2141مردن، بر لب آمدن جان 2116رها کردن دنیا، هان را بر در گذاشتن نیک ج
آماده شدن براي کاري، میان در بستن 2146صرف نظر کردن از خوردن، نگه داشتن حلق 2145شدن، 
جوز 2184رقابت کردن با آسمان، سر در آسمان سودن 2180گذشته، دي 2157آینده، فردا 2150

سخن نَفَس زدن 2191بسیار سخنگویان، حرف کاران 2189فایده، انجام عمل بیبر گنبد افشاندن 
اقامت رخت نهادن 2278عاشق، خون خواره 2236گریه بسیار، چشک چشمه شدن 2206گفتن، 

جان 2310و بدبختی، شوربختی سیاه بودن گلیم 2291انگیزي، فتنهگل در آب کردن 2282گزیدن، 
بخوابانید 2356بهره بردن، بو بردن 2341پربار، پرمایه، پربرگ 2335جان فدا کردن، افشاندن 

بیرون رفتن از دنیا 2360کل دنیا، از مه تا به ماهی 2359چشم بر روي مصلحت بستن، چشم 

اي، کاري را به به کمترین وسیلهستن کاري به مویی توان ب2372مرگ، تابوت مهد شدن 2368مردن، 
2487ترك چیزي یا کاري، پشت پا زدن 2413سربلندي، سر بر چرخ سودن 2405سرانجام رساندن، 

ضربه خوردن قضا خوردن 2508تعهد و مسئولیت، پشتواره 2501غمگین شدن دل، تنگ دل شدن 
زبان را از سخن گفتن پی کردن زبان را 2561سرپیچی و نافرمانی،پیچیدن 2551و آسیب دیدن، 

وسایل اندك یک پیراهن پرده نگردد 2580کوچکترین عیبی ندارد، مویی درنگنجد 2575بازداشتن، 
هاي خشکیهفت اقلیم 2625گرفتاري شدید، پاي در گل بودن 2620براي کار بزرگ کافی نیست، 

2670به هوش آمدن، به خویش آمدن 2668هاي روي زمین، دریاها و اقیانوسروي زمین، هفت آب 
2825آتش زدن و سوختن، دود برآوردن از چیزي 2721خدا، خاك 2689نامه اعمال انسان، نامه 

دوري کردن، دامن چیدن 2951حضرت موسی، طوطی طور 2930خواري، غمنواله از جگر کردم 
بردن 3183نهایت درد و اندوه، خاك بر فرق ریختن 3170و مقاومت، استقامت پا برجا بودن 3112
 میراندن، آوریدن ،زندان 3190به وجود آوردن ،روز تیره بودن 3195دنیا ،از 3225بدبختی

خط دادن 3242دل سیاه و گمراه، دل تاریک 3238شناخت غلط و ناقص از چیزي، آتش دود دیدن 
ملک آب و گل 3258ایت کردن، امان دادن، حم ،دارالملک جاوید 3262دنیا ،مردن 3286بهشت

چیزي را مناسب کسی یا چیزي دیدن، قباي بر قد دیدن 3297اعراض از خواست و آرزوها، از خود 
رخت به جایی کشیدن 3373خطري یک چیز یا کسی، ارزشی و بیبییخی در مقابل آفتاب بودن 3303
سر در آوردن 3412ل شدن، منتق ،از گهواره به تابوت رفتن 3472برتر شدن ترك عالقه و مردن از

طفلی 3476دوگانگی، مستی و سکر، احولی خود هوشیاري، بیبا خود 3474همه چیزها، 

آماده بسته میان بودن 3529هیچ و تهیدست بودن، باد در دست داشتن 3501خامی سالک، 
غم و رنج ، بار 3572ارزش، پست و بینامعلومی 3563تسلیم، افگنده 3530تگزاري بودن، خدم
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انگشت در دندان گزیدن 3716ناپذیر است، اتفاق افتادن کاري است که جبرانتیر از شست شدن 3609
 ،افروز صدر عالم3747تعجب بسیار ،برآمد سرخ و زرد 3769حضرت محمدلت به تغییر حا

به جاي منزلی دو منزل آمد 3831غرور و تکبر، باد و بروت 3798دنیا، مردار 3788واسطه درد، 

جامه در چنگ و دندان زدن 3961خدا، یک 3887دنیا و آخرت، کونین 3862سرعت سیر و حرکت، 
 ،دست زیر سنگ بودن 3962باشتاب و سرعت رفتن ،زهرة دل رفتن 3967مقهور و زبون کسی بودن
 ،پوستین به گازر دادن 4011هراس و وحشت بسیار ،گوش داشتن 4074تسلیم به دشمن کردن

سر در 4297فرط غم و اندوه، عالم پیش چشم کسی سیاه شدن 4216مراقب بودن و با تأمل نگریستن، 
کننده که حامی و حمایتداشتنپشت گرم بودن 4298بزرگی و فرمانروایی، گنبد گردندن سودن 
آب در 4340ارزش دانستن و ناچیز شمردن آن، بیجوي انگاشتن چیزي را 4322سبب دلگرمی باشد، 

مردار خانه 4386عزرائیل، میر اجل 4368تابوت، تخته وقف 4361هیچ داشتن، غربال بودن 

گریه، خون فشان شدن 4495گرفتن، آرامرگ راست نهادن 4390قیامت، روز واپسین 4387دنیا، 
مراقب بودن، گوش داشتن 4563پیروز شدن و برتري، گوي بردن 4500همراهی، عنان شدن هم

آسمان، هفت پرگار 4742گري بسیار، حیلهسر تا پاي دستان 4715مردن، شهمات شدن 4612
4792نفرت داشتن از آن و ترك آن، چیزي خاك انداختن بر 4782دنیا، دامگاه لعب اطفال 4768

گاو او 4817مداخله شخص نادان در کار، پاي گاو در میان بودن 4816رسول، خواجۀ انواع و اجناس 
داو 4819عازم رفتن شدن، لباده بر گاو افکندن 4818کند، براي تو ایجاد مشکل میدر خرمن تست 

4915فریب دادن، در جوال کردن 4832اخالف، پشت 4820نقش به مراد ننشستن، نیافتن 
سدره 5087دهان به اعتبار سرخی و کوچکی، ثبقه لعل 5011کار بیهوده کردن، خورشید به گل نهفتن 

 ،میان دریا دنبال خاك گشتن 5119عالم ملکوت ،کمان را به قدرت 5124افکار و اعمال لغو و بیهوده
زمان شود با راه رفتن زمستان و سردي برطرف نمی5141ن کار به صاحب توانایی، سپردبازو سپردن 

تن نهادن 5206توانایی کاري را داشتن، بیند اینجا چشم درمن تو را می5189براي هر امري الزم است، 
 ،در قبا شدن با 5228تسلیم شدنیگانگی یافتن

مجاز
اي به جمالت را در معناي اصلی به کار نبرند اما اوالً باید قرینهها ودر ادبیات مرسوم است که واژه«

اي باید بین معناي اولی (حقیقی) و ثانوي (مجازي) لغت رابطهدست دهند تا مقصود آنان فهمیده شود و ثانیاً
اربردهاي ي خود کنامه) عطار در مثنوي الهی23: 1387(شمیسا، » گویند.وجود داشته باشد، که به آن مجاز می

کنیم.هایی از آنها اشاره میزیبایی از مجاز داشته است که در زیر به نمونه
ترکیب سروقت، هم به صورت سرِ وقت و هم به صورت سرْوقت در ادب منظوم قرن هفتم رواج دارد 

ن زمان روزگاري از آ«ولی عطار این کلمه را در مفهومی متفاوت از دیگران به کار برده است یعنی در مفهوم 
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باشد. مانند بنا بر تعبیر او سروقت به معنی مبدأ زمانی، زمان مجرد یا الزمان است که مجاز می» گذشته است
استفاده از این ترکیب در بیت زیر:
: 1387ست(عطار، الهی نامه، که لیلی یک نفس رویم نمودهستپس او گفتا بسی سروقت بوده

163(
کنیم، عطار مجرّد (ال زمان) دارد. در ابیاتی که در زیر به آنها اشاره میعطار تعبیرهاي دیگري هم از هستی

ها در ي زمانبه توصیف هستی مجرد از زمان و منقطع از ماضی و مستقبل و حال (ال زمان) که در آن همه
یک زمان جمع است، پرداخته است:

اهــتوئی و نورِ حق آن حضرت شکش درین راهعـــزیزا پیـر هیزم 
ستانی راضه میــچو آن یک یک قانیـــحق یک یک نفس در زندگ

ان بیابی ــه پیش تخت آن همیــباویدان بیابیــردا عمر جـــچو ف
رنه خامی ــدمی نبود چنین دان گزاران قرن ازان عمر گرامیـــــه

زاران قرن پس یک موي نبود ــهچون آن دم را گذاشتن روي نبود
ر جاودان تو ــابی ذوقِ عمــــبیگردي یک زمان توگر آنجا خسته

)176(همان، اي میري ـانی باشی و بر جـــزمان بر پاي گیريــر بند زمــــوگ
آوریم:اسرارنامه میبراي دیدن تصویر دیگري از ال زمان در نگاه عطار، ابیاتی نیز از مثنوي

رچوب طبع برخیزدمی زین چــااال اي تنگ بـــازِ تند مستیــــز
زمــان شوزمین و بیزمــانی بیبــه پـــروازِ جهـانِ المکان شو

: 1386بـه پیشت هر دو یکسـانند با هم(عطار، اسرارنامه، که اندر الزمان صدسال و یک دم
106(

خوردن که مجازاً در معنی رنج و مصیبت است:یا در بیت زیر استفاده از ترکیب خون
بها خورد(عطار، الهی نامه، که خون خوردن بود از خونبهــا کردســـر را خونیـــارم پنمی

1387 :274(
باد که این عبارت، عبارتی بوده که مفهوم آن جدایی و وداع یا در بیت زیر استفاده از ترکیب شبت خوش

در چه سیري، راه من و است اما عطار این مفهوم را در معناي مجازي که بگوید من در چه سیري هستم و تو 
تو جداست به فراوانی به کار برده است. کاربرد این ترکیب به این صورت به هیچ روي خاص شب نبوده 

است:
کـــه روز روشنـــــی هــرگــــز نبودت(همان، خوش چه سودتشبت خوش باد و زین شب

287(
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مردم جهان، جهان 42دهان، ها کامکام جان3انسان، صاحب نطق 1همچنین است در ابیات: 
نان مجاز از خوراك انسان، جامه 135عرفا، نقادان بازار طریقت 99تیر ، درد زه 98قبر، خاك 97
شرق و غرب 344هاي انسانی، تمام پوشیدگی ،دماغ 351کل مردم دنیا مغز، دل محل دریافت و

بسیار ارزشمند جهانی 431دو عالم مادي و ملکوتی، مردم و موجودات دو عام 389ادراك انسان، 
نفس 740مردن، برخاستن از راه در این جا 709مردم جهان، جهانی 697خانه، وثاق 556بودن، 
زه کردي مجاز تبعی، 1065انسان، مشتی خاك 988قصر شاهی، ایوان 862طلوع کردن، زدن 
جرأت، زهره 1717مردم جهان ذکر محل اراده حال، جهان 1637قدرت، ثروت، نام نان 1428
پیشانی و سر، سجده گاه 1899قصر ذکر جز اراده کل، ایوان 1780سوره حمد، الحمد 1759
اعوذ باهللا من اعوذي 2301جنون، سودا 2150مردم جهان، جهان 2098سر، کاسه 1986

از آن لعنت همه 2377فرمانروایی، حکم 2359نزدیک به حق شدن، قلمروالشیطان الرجیم، الهی 
کفی خاك 2688مقراض مجاز تبعی از سخن چینی، 2516مجاز از آیه علیک لعنتی، گوینده دید او 

کام 3733قبر، خاك 3340گفتن، سفتن 3270انگشتري، خاتم 2815انسان، خاك 2689انسان، 
 ،خاك 3781آرزو و میل ،خاك 4748انسان ،دست 4809قبر و گور ،کوس و علم 5192مسند
 ،هفت 5238سلطنت و حکومت ،سنگ 5281هفت نوع آرایشچیز باارزش و گرانبها

ملمع
است و در اصطالح ادبی آن است که شاعر شعري را بگوید که یک » رنگارنگ گردانیدن«ملمع در لغت «

: 1384محمدي، (خان» فارسی و مصراع یا بیت دیگر آن به عربی یا به زبان دیگر باشد.مصراع یا بیت آن به 
پردازیم:نامه می) در زیر به چند نمونه از کاربرد آن در مثنوي الهی65

)111: 1387عطار، الهی نامه، »(التوحید اسقاطُ اإلضافات«کـه ست در ذاتنکو گویی نکو گفته
)116خلعت بپوشی(همان، » واسجد و اقتَرِب«ز بکوشیاگــر هـر دم حضوري را

)118همان، »(منْ رآنی«یکی دیدي که گفتی زدي دم از عیــانِ المکـــانی
، 414، 413، 400، 390، 344، 298، 246، 137، 24، 12، 11همچنین است استفاده از این آرایه در ابیات: 

783 ،826 ،869 ،1045 ،1330 ،1486 ،1492 ،1602 ،1613 ،1755 ،1926 ،2211 ،2274 ،2294 ،2301 ،
2357 ،2459 ،2749 ،2752 ،2754 ،2767 ،3140 ،3436 ،3928 ،4474 ،4556 ،4566 ،4572 ،4641 ،4939 ،
5046 ،5056 ،5091 ،5394 ،5599 ،6159 ،6201 ،6315 ،6382 ،6505 ،6580

گیرينتیجه
مثنوي قالبی از شعر فارسی است که داراي ابیات زیادي نامه را در قالب مثنوي سروده است.عطار الهی

اي جداگانه ها و مطالب طوالنی کاربرد دارد. در این قالب هر بیت داراي قافیهبوده و براي سرودن داستان
شود.است و به همین دلیل به آن مثنوي (دو تا دو تا) گفته می
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هاي متداول آن عصر تبحر کامل و و فنون و حکمتآید که وي در علوماز مرور در آثار عطار چنین برمی
در علوم فقهی از قبیل تفسیر و حدیث و قصص اسالمی و روایات دینی، مطالعات وسیعی داشته است.

با معرفتی که نسبت به . عطارهاي مصنوع و متکلّف استنامه بسیار ساده و به دور از آرایهسبک الهی
هاي گوناگون آراسته و در سیر و کالم داشته، سخن خود را به زیور دانشآیات قرآنی و احادیث و نجوم و تف

توان گفت که همین ساده رعایت کرده و به جرأت میجانب سادگی و روانی را ،بیان موضوعات عرفانی
از معارف اسالمی و انباشته جنبه تعلیمی دارد و او اشعار اغلب . گویی، سبب ماندگاري آثار او گردیده است

ل اخالقی و فضایل انسانی است. یمسا
. روداز آنجا که مثنوي به لحاظ قافیه محدودیت ندارد بیشتر براي موضوعات طوالنی به کار می

ها اغلب در قالب مثنوي سروده شوند.خصوصیات مثنوي باعث شده است که داستان
کند. در چنین بیداد میدروغ و فساد و ناامنی دوشادوش جنگ و توطئه و خونریزي در همه جاي ایران

خیزد و با سالح قلم و جامه معرفت احوالی است که مردي عطار نام، از مردم نیشابور در میدان دین به پا می
بندد و دایرةالمعارفی پربار از فرهنگ اسالم و عرفان را با تصاویري زنده و تقوا به جنگ جهل و ظلم کمر می

گذارد. او رازهاي نهفته در سیاسی ایران از خود به یادگار میو جامع از اوضاع اجتماعی و اخالقی و
ترسد، سخنانش گوید و چون از جان خود میو سخنان دل خویش را در پایان این منظومه باز می» نامهالهی«

آشکار نشود. » نامهالهی«هاي دهد تا راز و رمز داستانهاي پایانی قرار میرا ضمن یکی از داستان
نامه به تحقیق و بررسی بپردازیم باز هم جایی براي گفتن سخن تازه وجود باب مثنوي الهیهر چه در

دارد. معانی و عبارات و تمثیالت و نکات به کار رفته در این مثنوي به قدري ژرف و عمیق است که سخن 
ر به بررسی این هاي مختلف و متنوع دیگگنجد. امید است بتوان در زمینهگفتن از آنها در یک مقاله نمی

اي براي شناخت رمز و راز سخن او بگشاییم.مثنوي پرارزش عطار پرداخته و باب تازه
کتابنامه

، تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوري، چاپ اول، تهران، انتشارات 1373زاده، رضا: اشرف-
اساطیر.

زمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ،  دانشنامه ادب فارسی، چاپ اول، تهران، سا1382انوشه، حسن: -
ارشاد اسالمی.

هاي سخن، چاپ اول، قم، انتشارت ظهور.، علم بدیع آشنایی با آرایه1384محمدي، محمدحسین: خان-
، نقد ادبی، چاپ سوم، تهران، انتشارات ظهور.1361کوب، عبدالحسین: زرین-
شر میترا. ، بیان و معانی، چاپ سوم، تهران، ن1387شمیسا، سیروس: -
،  نقد ادبی و دموکراسی، چاپ اول: تهران، انتشارات فردوس.1378: ______-



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران7982

، اسرارنامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر محمدرضا 1386عطار نیشابوري، شیخ فریدالدین محمد: -
شفیعی کدکنی، چاپ سوم، تهران، انتشارات سخن.

تعلیقات: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ سوم، نامه، مقدمه، تصحیح و، الهی1387: ______-
تهران، انتشارات سخن.

، دیوان، تصحیح دکتر تقی تفضلی، چاپ دوم، تهران، 1338عطار نیشابوري، شیخ فریدالدین محمد: -
انتشار بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

کدکنی، چاپ سوم، نامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر محمدرضا شفیعی ، مصیبت1386: ______-
تهران، انتشارات سخن.

الطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ سوم، ، منطق1388: ______-
تهران، انتشارات سخن.

، شعر و شاعران در ایران اسالمی، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ 1363معظمه اقبالی، اعظم: -
اسالمی.

،  الهام هنري، کتاب سخن، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگی.1368مال: میر صادقی، ج-
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معرفی خودانتقادي، به منزله روشی جدید و نظام مند 
در مطالعه فرانقدي ادبیات و هنر

مهرداد نصرتی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده
ان افالطون برمی گردد. نقد فنی در طی قرون و اعصار پیشرفت سابقه نقد فنی در عرصه ادب و هنر به زم

کرده و به مراتب شیوه هاي مختلفی به آن افزوده شده که با تولد هر یک، دریچه اي تازه بر روي متون 
گشوده گشته، به نحوي که حتی گاه، مطالعه مجدد آثار از پیشتر خوانده شده را هم جالب نموده است. 

هنري را توصیه می کند. در این مطالعات، توجه -خوانشی جدید در مورد آثار ادبیپژوهش حاضر نیز، 
معطوف به پدیدآوري است که اثر خود را بسته به روش، در حین، یا پس از تولید نقد می نماید. اگرچه از 

گفته اند، اما قبل پدیدآورانی بوده اند که اثر خود را به نقد نشسته اند و یا دیگرانی که از خودانتقادي سخن
هنري، با ابزارهاي مشخص، روشی سازمان یافته و -این نخستین باري است که خوانش خودانتقادي ادبی

مسیري هدفمند مطرح می گردد. طی مطالعات کتابخانه اي حاضر که به روش قیاسی انجام شد، اثبات گردید 
ی تواند متفاوت از نقد توسط منتقد ثانویه بوده، که در موارد متعدد، نقد، توسط پدیدآورنده اثر(منتقد اولیه)، م

منتقد، به خصوص می تواند مورد -ابعاد پنهان ویژه اي از متن را واگشایی نماید. محصول نقد توسط پدیدآور
عالقه مطالعات روان شناختی و جامعه شناختی قرار گیرد. 

اولیه)، منتقد ثانویه، مولفه هاي آگاهانه منتقد(منتقد -هنري، پدیدآور-نقد، خودانتقادي ادبیها: کلیدواژه
معنایی.-لفظی

مقدمه: 
هنري شاید به آغاز ادب و هنر بازگردد، اما آنچه از سابقه مکتوب این علم، براي -تاریخ پیدایش نقد ادبی

ما به ارث مانده است، به زمان افالطون مربوط است، اگرچه او خود هنوز، مطالبی را از پیشینیان خویش، 
چون سقراط حکیم، بازگو می نماید که گویاي قدمت قابل تامل این دانش است در طی قرون و اعصار، هم

هنري، با دگرگونی هاي ادب و هنر همراه بوده، چرا که هرگاه ادیب و هنرمند، شیوه اي -سیر تحول نقد ادبی
د هم در نقد آن آثار به وجود تازه را براي بیان مافی الضمیر خویش ابداع نموده، به واسطه نیاز، روشی جدی

آمده است. هرچند، گاهی هم اتفاق افتاده که این یکی بر آن دیگري پیشی گرفته است. تاریخ ادبیات جهان 
گواهی می دهد که در مواردي، نقد، راه را بر ادب و هنر گشوده و طریق پیشوایی را در پیش گرفته است. 

الي ادب و هنر است و آنچه النجینوس حکیم از علو، براي این دو امروزه معتقدند که نقد، نه تنها حامی اعت
آرزو می کرد، تنها از مسیر نقد محقق می شود، بلکه باور دارند که نقد، ادامه اثر است و منتقد، بخش غیر 
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قابل انفکاك از اثري که پدیدآور به وجود می آورد. اینگونه است که هر دریچه جدیدي که بر روي خوانش 
)1391و مطالعه آثار هنري گشوده گردد، در واقع، باعث تکامل آن آثار می شود.(مهرداد نصرتی، متون

روش هاي مختلف موجود در نقد ادب و هنر از مسیرهاي متفاوتی پدیدار گشته اند. یکی از معروفترین 
- در نقد ادبیاین طرق، بهره گیري از روش هاي موجود درعلوم دیگر و هماهنگ سازي آنها، جهت کاربرد

هنري است. این پدیده، خصوصاً در مثال هایی که منتقدان، جهت روشنگري به کار می گیرند، خودنمایی می 
کند. چنانکه براي نمونه، گاهی از اصطالحات و حتی دانش جغرافیا، براي توضیح فرایندي موجود در یک 

م بود، نیز، به این سخن نزدیک است. ما در شعر استفاده می گردد. آنچه در مقاله حاضر با آن روبرو خواهی
واقع، روشی را که سالیانی دور، در سیاست و روان شناسی به کار می گرفته اند، براي مطالعه بیشتر و دقیق تر 

متون ادبی و آثار هنري، همگام سازي و متناسب نموده، نظام مند کرده و معرفی می نماییم. 
بیان مسئله: 

با محورهاي سه گانه آن(مولف محوري، متن محوري و خواننده محوري)، این در بررسی انواع نقد
سئوال مطرح می شود که با توجه به پیشینه خودانتقادي، اگر پدیدآوري خود به نقد اثر خویش بپردازد(همان 

حصولموروشتاثیر(تاثیراتی) را درمنتقد، آیا-مولفوحدتمنتقد اولیه)، یا به تعبیري دیگر، در صورت
ازکدامیکدرتاثیر(تاثیرات)چیست؟تاثیراتآنپاسخ،بودنمثبتصورتدرمشاهده خواهیم کرد؟اثرنقد

رانقديروشمذکور،هايمولفهباتوانمیآیاکدامند؟تاثیرهايمولفهشود؟میمالحظهنقدهايروش
چگونهروشآننهایتاً اینکه؛و؟بگشایدمحققانرويبرراارزشمنديمطالعاتیحوزهکهنمودمعرفی
است؟

خواهد بود. بدین قیاسیوايکتابخانهروش پاسخ دادن ما به این سئواالت؛ بنیادي،حاضر،در پژوهش
هايمولفهوآزماییممینقدهايروشازیکهردرمنتقد(منتقد اولیه) را-پدیدآوروحدتنظریهکهشکل

.کنیممیگیرينتیجهنهایتاًواستخراجراثانویهتوسط منتقدنقدباآن،فاوتتتاثیرازمانعیاباعث،اصلی ِ
اهمیت، اهداف و موضوعات بررسی شونده در پژوهش: 

پاسخ به چنین پرسشی دریچه هاي جدیدي را به روي متن گشوده، افزایش گستره علم و باز نمودن مسیر 
وحدتعدمیاوحدتکهنقدمختلفهايروشزاهاییمولفههنري با استخراج-جدید در نقد ادبی

هنري را -ادبینقددرروشیچنیننظام مند ازالگوییسپس کشفواستبر آنها موثرمنتقد-پدیدآور
در اینجا، پس از تعاریف عملیاتی، ابتدا با روش کتابخانه اي به مطالعه روش هاي نقد و .موجب می گردد

دیدآور(منتقد اولیه) به نقد اثر خویش دست می زند، پرداخته، تک تک قیاس آنها با وضعیتی که در آن، پ
روش ها را در قیاس با چنین شرایطی می آزماییم(این عمل، زیرمجموعه فرانقد یا همان خارج نقد می باشد) 

هنري را به دست می -و نهایتاً داده ها را استخراج و نتیجه گیري کرده، شیوه عمل در خودانتقادي ادبی
یم.آور
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پیشینه تحقیق:
: "خودانتقادي"پیشینه 

اعتراف نامه هاي مشتمل بر دعا، نیایش و همچنین طلب غفران الهی را می توان از خودانتقادي با عنوان 
بابلی نیز، از -بیست و پنج قرن پیش از میالد مسیح، در ادبیات مصریان باستان رصد نمود. در ادبیات آشوري

هزاره پیش از میالد، سرودها و دعاهایی همچون مزامیر عبرانی در دسترس است. قریب یک و نیم، الی دو 
ازسوي .، آیینی مقدس است(خودانتقادي)، مراسم اعترافبرخی کلیساهاامروزه نیز، مطابق بنیادهاي تعالیم 

می ضروري آن را برخی روانشناسان آموزش و پیشینه خودانتقادي، متعلق به حوزه روانشناسی است دیگر، 
با مرور کردن نقاط(مهم) منفی روان خویش، به اصالح آنها ترغیب می ،خودمنتقداندانند و معتقدند که

شوند. این می تواند شامل: باورها، رفتار و عادات خود و نیز، نتایج و بازخوردهاي شخصی و گروهی آنها 
فع و مسیر فکري روشنفکران آنها در برخی نظام هاي کمونیستی، اعضاي حزب که از منا،از سوییباز باشد.

فاصله می گرفتند، مجبور می شدند تا جلسات خودانتقادي را بگذرانند تا به صورت شفاهی یا کتبی اقرار 
نمایند که چگونه از لحاظ ایدئولوژیک به اشتباه افتاده و ایمان مجدد خود را به شیوه فکري روشنفکران شان 

شناخته می شد و kritika i samokritikaوي سابق، خودانتقادي با عنوان تایید نمایند. در اتحاد جماهیر شور
بخش مهمی از آئین مائویی بوده است. در خاطرات فرانکوس jiǎntǎoدر چین کمونیست، این تکنیک با نام 

بیزوت از دوران زندان او در مناطق روستایی کامبوج، با نام دروازه، عنوان خودانتقادي نزد خمرهاي 
و نیز (Longe O and others, 2010است."آموزه هاي دینی"، به معنی rien sot)، Khmer Rougeسرخ(

Bizot: 2004 نام گاه در حوزه هایی غیر از اینها سابقه داشته است. مثالًً"خودانتقادي")دیگر اینکه، اصطالح
که در هستی شناسی می باشد)1984(انتشارات اسپرینگر:کتابی از ارنست جوز، آخرین خودانتقادي لوکاس

است.
:"خودانتقادي ادبی"پیششینه 

(اگرچه به ندرت، اما) در طول زمان، نویسندگانی بوده اند که به نقد اثر خود پرداخته اند، بدون آنکه 
در عین حال، مبخائیل باختین، منتقد نام آشنا، در کتابی با عنوان تخیل .باشندروشی نظام مند را به کار گرفته

مکالمه اي ضمن طرح نظریات خود در مورد پست مدرنیسم، مباحثی را در باب خودانتقادي مطرح می نماید. 
لت عمیقی دارد که یک متن، با همان جایگاه خود به عنوان یک مصنوع زبانشناختی، می تواند دالبیان میوي 

خودانتقادي گفتمان، یکی از صفات ممیزه و "بر دنیاي بیرون از خود داشته باشد. براي مثال می گوید: 
). سپس به این می پردازد که چنین 412(تخیل مکالمه اي : "مقدماتی رمان، به عنوان یک ژانر است

کال، مولف را که در جریان خودانتقادي چه شکل هاي متفاوتی می تواند به خود بگیرد. یکی از این اش
). 413نوشتن رمان است، مطرح می کند. (تخیل مکالمه اي: 

بحث:
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خودانتقادي:تعریف 
به معنی Auto: می باشد) متشکل از  دو بخشAuto-criticismخودانتقادي(مطابق فرهنگنامه وبستر، 

. این "به خود انجام می دهدنقدي که فرد نسبت"عبارت است از: و"نقد"به معناي Criticismو"خود"
که به اظهار نظرهاي منفی و بررسی آنها منتهی می شود. خودانتقادي می نقد مشتمل است بر خودآزمایی

تواند سودمند باشد. نیز می تواند به فرد کمک کند تا جنبه هاي منفی را بهبود ببخشد، همچنانکه می تواند با 
یب برساند. ضربات منفی بر اعتبار شخصی، به او  آس

: "خودانتقادي ادبی")عملیاتی(تعریف 
هنري-اثر ادبیاز(منتقد اولیه)خودانتقادي ادبی، در این پژوهش عبارت است از: نقدي که یک پدیدآور

خود به دست دهد. 
منتقد یا منتقد اولیه: - پدیدآور

ولید یک متن(اثر)، خود به پدیدآورنده متن ادبی(یا اثر هنري) گفته می شود که در طی یا پس از ت
بالشخصه، به نقد آن بپردازد.

تواند نویسنده، شاعر(و حتی پدیدآور منتقد می خوانیم؟ زیرا اوالً؛ پدیدآور می-منتقد اولیه را چرا پدیدآور
هنري) باشد و ثانیاً؛ وي ابتدا دست به خلق اثر می زند، آنگاه بسته به روش نقد -اثري در سایر ژانرهاي ادبی

استفاده، در حین تولید و یا پس از اتمام اثر، به نقد آن می پردازد.مورد
هنري؟ ممکن است این سئوال اساسی پیش آید که وقتی بنیاد یک اثر ادبی -اساساً چرا خودانتقادي ادبی

بر بیان غیرمستقیم است و به همین جهت نیز از زبان عادي منحرف می شود، چه دلیلی دارد که همان 
ینبار به عنوان منتقد اولیه، مجدداً به واگشایی رموز و بازگردان گفته ها به سوي زبان معیار مشغول پدیدآور ا

شود؟ پاسخ دو بخش دارد: اوالً؛ پیش از این نیز بارها پدیدآورانی به نقد اثر خود دست زده اند، فلذا چنین 
ر توسط پدیدآور آن، خود به نوعی نیازي قبالً هم حس شده است. به عالوه، ویرایش بعد از تولید یک اث

مستلزم نقد آن اثر به وسیله همان پدیدآور بوده است. ثانیاً؛ از سویی، نقد، ادامه یک اثر و مکمل آن است و از 
سوي دیگر، هویت مستقل خود را دارد. فلذا ممکن است پدیدآوري در متن خود اثر نیاز ببیند تا با انواع 

ل غیرمستقیم مطرح نماید و در حین نقد، الزم ببیند که نکاتی را آشکارا بیان شگردها، اندیشه اي را به شک
دارد و این دو مانع یکدیگر نیستند..

نظریه مبنایی:
به را جامعه تمدن زده قرن بیستم هر فرد در ": زایش زندانمراقبت و تنبیه"در ) 1984-1926کو(میشل فو

پروژکتورهاي پرقدرت نگهبان، دائماً در حالیکهدرندکتشبیه می محبوس پشت میله هاي سلول زندانی
هم به فرض، براي هر لحظه ممکن است تحت نظارت باشد و اگراوافتاده است. بدین وجه، اوچشم 

ساعتی نگهبان به خواب رود، به علت نور شدیدي که بر چشمانش می تابد و مانع از مشاهده نگهبان می 
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. )Faucault, 1975(زندگی خصوصی را تجربه کند،ارد تا به معناي واقعیجرات و خیال راحتی ندوي گردد، 
مثال عینی این قضیه، دوربین ها و مجموع ابزارهایی است که در خدمت سیستم هاي امنیتی بوده و هر لحظه 

. مثال دیگر، ضرورتهاي مکتب پرطرفدار زمان تولید اثر است را تحت مراقبت خود دارندان زمانه ماشهروند
که دقیقاً همان تاثیر پرژکتورهاي نگهبان(هژمونی قدرت) را دارد و باعث ایجاد خصوصیاتی در اثر می گردد 

که به فراخور زمان و مکان بدان تزریق شده است.
مکانی جدید که متفاوت از نیازهاي زمان تولید -پدیدآور، به عنوان منتقد اولیه، بسته به نیازهاي زمانی

یر هژمونی قدرت، ضرورتهاي ادبی، هنري، شخصی و ...) است، به تبیین نکاتی از کار اثر(با توجه به تاث
هنري پنهان نموده بود. البته -هنري خویش می پردازد که در شرایط دیگر آنها را با انواع شگردهاي ادبی-ادبی

، اما آنچه او را به معنایی غیرمتعمدانه اي نیز نائل آید-ممکن است وي در این میان به کشف مولفه هاي لفظی
عنوان منتقد اولیه متفاوت(نه برتر یا پست تر) از منتقد ثانویه قرار می دهد، اطالعات خاصی است که معموالً 

فقط نزد او موجود است و یا احتمال بیان دقیق آنها از سوي او بیشتر است تا منتقد ثانویه. 
ست آمده از مقایسه روش هاي شناخته شده نقد در جداول و راهنماها: در ذیل به گردآوري داده هاي به د

دو وضعیت، یعنی  وضعیتی که منتقد، همان پدیدآور است(منتقد اولیه) و وضعیتی که منتقد فردي غیر از او 
است(منتقد ثانویه) می پردازیم و احتمال تفاوت نقد و محصول آن را بررسی می کنیم. در ایجا توجه به چند 

ي جدول ها ضروري است:نکته در باب داده ها
منتقد، تنها معرف امکان -) بودن تاثیر وحدت یا عدم وحدت پدیدآور–تشخیص مثبت(+) و یا منفی(

وجود تاثیر و نه به منزله قطعی بودن آن است. 
ممکن است یک تشخیص، در باب کلیت یک نقد متفاوت از زیرگروه هاي آن کلیت باشد.

یی که وحدت مد نظر ما در آن مثبت بوده و سپس موراد منفی درج در چینش انواع نقد، ابتدا روش ها
شده است.

تصمیم گیري در مورد تاثیر یا عدم تاثیر وحدت مورد نظر(تفاوت نقد یا محصول آن توسط منتقد اولیه با 
منتقد ثانویه)، با توجه به انتظارات فعلی از روش هاي مذکور است. در عین حال باید توجه داشت، ممکن 

است بعدها در هر یک از این متدها، تغییراتی ایجاد شود که تشخیص هاي قید شده را تغییر دهد.
منتقد(منتقد اولیه)، در نقد، صراحت و صداقت داشته باشد. -در تمامی موارد، شرط این است که پدیدآور

عملکردهايوتصمیمبهمنجرکهداردوجودمتعدديمناظرنقد،هايروشازبرخیدرکهآنجااز
شده در این ارائهتعاریفبربنامنتقد،-پدیدآوروحدتتاثیرعدمیاتاثیرمولفهتعیینشوند،میمتفاوت
.استگرفتهصورتتحقیق،

منتقد در آنها -هایی که وحدت یا عدم وحدت پدیدآورروش بررسی ها: دادهتحلیل-تجزیهآزمون و
): 1(موثر می باشد
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جدول ها:
اي موثر:جدول روش ه

ف
نوع نقدردی

ص
شخی

ت

توضیح

بسته به روش زیر گروه+عملی-نظري1
بسته به روش زیر گروه+معنا-صورت2
گروهزیرروشبهبسته+اجزاء- کل3
گروهزیرروشبهبسته+غیرژانرگرا-ژانرگرا4
گروهزیرروشبهبسته+ذوقی-فنی5
گروهزیرروشبهبسته+خالق-التقاطی-مطلق6
سرکوبوخودسانسوريقدرت،موثر بر تاثیرات هژمونی+اخالقی7
به دلیل مولفه هاي آگاهانه معنایی+موضوع محور عام8
سرکوبوخودسانسوريقدرت،هژمونیتاثیراتبرموثر+جدیدمحورانسان9
سرکوبوخودسانسوريقدرت،هژمونیتاثیراتبرموثر+اعتقادي10
سرکوبوخودسانسوريقدرت،هژمونیتاثیراتبرموثر+سیاسی11
سرکوبوخودسانسوريقدرت،هژمونیتاثیراتبرموثر+مارکسیستی12
سرکوبوخودسانسوريقدرت،هژمونیتاثیراتبرموثر+در مکتب فرنکفورت13
وبسرکوخودسانسوريقدرت،هژمونیتاثیراتبرموثر+پسامارکسیستی14
سرکوبوخودسانسوريقدرت،هژمونیتاثیراتبرموثر+فرهنگی15
سرکوبوخودسانسوريقدرت،هژمونیتاثیراتبرموثر+فلسفی16
بالغی که آگاهانه در متن بکار گرفته شده اندافشاي مولفه هاي+ژورنالیستی17

+تاریخی18
در افشاي روابط برون متنی مولف با به شرط شمول عنوان براي نقد آثار معاصر موثر 

معاصران خود
تقلیدي-افشاي تاثیرات آگاهانه اقتباسی+اقتباس و تقلید19
افشاي خلقیات و روحیات و شرایط زندگی+تکوینی20

+نوینتاریخی21
زوایاي زندگی نویسنده، بازتاب وضعیت تاریخی متن، قواعد و احکام اجتماعی موجود 

در متن

+ايتذکره22
زوایاي زندگی نویسنده، بازتاب وضعیت تاریخی متن، قواعد و احکام اجتماعی، سیاسی، 

عقیدتی موجود در متن، اتفاقات معاصر مولف
افشاي تاثیرپذیري و دلهره هاي افشاء و تاثیرات آن بر متن(شامل خودسانسوري ها و ...)+برابرنهادي23
نویسندهاجتماعیفضايوخلقیاتوزندگیافشاي بافت+نیویوركروشنفکرانروشبا24

+نو25
آهنگووزناجزاء،هماهنگیاثر،بنديترکیبمانندمتن،آگاهانهساختاريهايمولفه

...وهندسیتناسباتخصوصاًو
آهنگووزناجزاء،هماهنگیاثر،بنديترکیبمانندمتن،آگاهانهساختاريهايمولفه+فرمالیستی26
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...وهندسیتناسباتخصوصاًو

+ساختارگرا27
آهنگووزناجزاء،هماهنگیاثر،بنديمانند ترکیبمتن،آگاهانهساختاريهايمولفه

هندسی و...تناسباتخصوصاًو

+محوربافت28
آهنگووزناجزاء،هماهنگیاثر،بنديترکیبمانندمتن،آگاهانهساختاريهايمولفه

...وهندسیتناسباتوصاًخصو

+نئوفرمالیستی29
آهنگووزناجزاء،هماهنگیاثر،بنديترکیبمانندمتن،آگاهانهساختاريهايمولفه

...وهندسیتناسباتخصوصاًو

30
سبک شناسانه صورتگرا و 

امپریالیسم مدرن
بالغیوواژگانینحوي،واجی،ظرافت هاي آگاهانه+

افشاي رمزگان آگاهانه نوشتار که در پیرنگ نمود می یابد و مولفه هاي آگاهانه ساختاري+شناسیروایت31
افشاي وضعیت خود که منجر به تولید متن شده است.+جامعه شناختی32
افشاي مسائل مربوط به جنسیت که آگاهانه بکار رفته اند.+محورجنسیتنقد33
.اندرفتهبکارآگاهانهکهجنسیتبهمربوطسائلمافشاي+کوییر و همجنسیتگرایی34

+محورزن35
-اند، خصوصاً در باب پدیدآوررفتهبکارآگاهانهکهجنسیتبهمربوطمسائلافشاي

منتقد زن
.مخالفت)چهوموافقتبابازچه(فمنیستهانظرمدآگاهانههايمولفه+فمنیستی36
اندرفتهبکارآگاهانهکهبه پساجنسیتمربوطمسائلافشاي+گراییپساجنسیت37
کمک در افشاي معانی متعمدانه پنهان در متن+گرابوم38
کمک در افشاي معانی متعمدانه پنهان در متن+فمنیسم-بوم39
متندرپنهانمتعمدانهمعانیافشايدرکمک+پسااستعماري40
متندرپنهانمتعمدانهنیمعاافشايدرکمک+امریکایی-افریقایی41

+بینیسراسر42
مولـف  پنـدار حتـی ورفتارگفتار،درهمیشگیهايسرکوبموجبکهاسراريافشاي

شودمی

+روانکاوانهوروانشناختی43
مـی مولـف پندارحتیورفتارگفتار،درآگاهانههايسرکوبموجبکهاسراريافشاي

شود

+اينامهزندگی-روان44

شخصـیت تکـوین دریافتـه تحریـف هـاي انگیـزه پدیدآور وشاي تاثیرات ناخودآگاهاف
نویسنده. توجه به این نکته ضروري است که تعبیر ناخودآگاه نباید ما را گمراه کند، زیـرا  
بسیاري از عوامل در هنگام تاثیر بر متن ناخودآگاه بوده اند، حال آنکه بعدها بـراي خـود   

نسته ها قرار می گیرند.مولف نیز در محدوده دا
افشاي کاربردهاي پنهان اسطوره در متن و دالیل احتمالی کاربري از آنها.+الگوییکهنواياسطوره45
افشاي روند درونی احساسات و افکار پدیدآور در تولید اثر+پدیدارشناسانه46
ق آن با نگرش ماتریالیسم است.مولفه هاي آگاهانه معنایی در متن که نشانگر تطاب+گراطبیعت47
معنایی در جهت عبور از تکصدایی متن-افشاي مولفه هاي متعمدانه لفظی+باختینمکالمهمنطق48

49
پسافرمالیستییاپراگمکتب

منظرازشناختیزیبانقدو
افشاي روابط ظریف متعمدانه در متن+
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زبان

جدول روشهاي غیرموثر:2-9-2

ف
نوع نقدردی

ت
ص

توضیحاتشخی

مربوط به آثار گذشتگان است.-متونتصحیح1
بسیار کلی بودن موضوع مورد عالقه این نقد-محاکاتی2
بسیار کلی بودن موضوع مورد عالقه این نقد-ارسطویی نوین3
بسیار کلی بودن موضوع مورد عالقه این نقد-داروینی4
دن موضوع مورد عالقه این نقدبسیار کلی بو-پوزیتویستهاي منطقی5
تاکید بر خوانش و دریافت شخصی و متفاوت هر خواننده-بلیچنقد موضوع محور6
نقداینعالقهموردموضوعبودنکلیبسیار-شناختی7

-پساساختارگرا8
تاکید بر خوانش و دریافت شخصی متفاوت هر خواننده و بی تفاوتی نسبت به 

ی متعمدانه متنمعان-خصوصیات لفظی

-پست مدرن9
بهنسبتتفاوتیبیوخوانندههرمتفاوتشخصیدریافتوخوانشبرتاکید

متنمتعمدانهمعانی-لفظیخصوصیات

-ساختارشکن10
بهنسبتتفاوتیبیوخوانندههرمتفاوتشخصیدریافتوخوانشبرتاکید

متنمتعمدانهمعانی-لفظیخصوصیات
معانی متعمدانه متن-بی تفاوتی نسبت به خصوصیات لفظی-جستاري11
معانی متعمدانه متن.-بی تفاوتی نسبت به خصوصیات لفظی-عملگرایی نوین12

13
کاربردي یا مبتنی بر واکنش 

-خواننده
زاویه دید نقد که وجود شخص ثالثی را الزم می کند تا نسبت به متن و نیت 

ه باشدنویسنده نگاهی از بیرون داشت
معانی متعمدانه متن-بی تفاوتی نسبت به خصوصیات لفظی-سبک شناسی تاثیري14
معانی متعمدانه متن-بی تفاوتی نسبت به خصوصیات لفظی-کنایی، استعاري15
ایجاد تناقض -ماتریالیسم فرهنگی16

-هرمنوتیک17
سبت به خصوصیات تاکید بر خوانش و دریافت شخصی هر خواننده و بی تفاوتی ن

معانی متعمدانه متن-لفظی

-زیباشناختی18
تاکید بر خوانش و دریافت شخصی هر خواننده و بی تفاوتی نسبت به خصوصیات 

معانی متعمدانه متن-لفظی
خالصه و نتیجه گیري:

نقد منتقد، احتمال تاثیر بر تفاوت بین -یی که در آن، وحدت پدیدآوراستخراج نکات کلیدي از روش ها
منتقد اولیه و ثانویه را افزایش می دهد. البته توجه به این نکته ضروري به نظر می رسد که ممکن است یک 
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روش نقد در چند جنبه قابل بررسی باشد و حتی از جهاتی یک روش در دسته اول و از جنبه اي دیگر، در 
روش هاي نقد براي منطقی، گروه دوم قرار بگیرد. اما از آنجا که هدف ما استخراج نکات کاربردي

ساختارمند، هدف دار و موثر ساختن روشی ابداعی است که یک پدیدآور به وسیله آن بتواند اثر خود را بهتر 
:مورد مطالعه قرار دهد، موارد مذکور خللی ایجاد نمی نماید 

-ژانرگرااجزاء، -معنا، کل-، صورتعملی-نقد نظري:در برخی نقدهایی که جنبه کلی دارند(مانند
خود داراي زیرگروه هاي متعدد هستند، بسته به روش نقد، ،)خالق و...-التقاطی-غیرژانرگرا، فنی، مطلق

.مذکور مثبت استامکان تاثیر 
نقد اخالقی، اعتقادي، فلسفی، فرهنگی، سیاسی، :(مانندمنتقد در برخی نقدها-وحدت پدیدآور

) ظرفیت مکتب فرانکفورت، سراسربینی، روانکاوانه و...، انسان محور جدید،پسامارکسیستی،مارکسیستی
هاي جدیدي براي کشف تاثیرات هژمونی قدرت، سانسور و سرکوب به وجود می آید.

بالغی اقبال بیشتري براي کشف و تبیین دارند. مانند: نقد در برخی روش هاي نقد، مولفه هاي آگاهانه
ژورنالیستی و...

نقد امکان گسترده تري براي آشکارسازي دارند.مانند: معناییي متعمدانه در برخی روش ها، مولفه ها
، جنسیت محور، کوئیر، فمنیستی، بوم گرا، طبیعت گرا، بوم فمنیستی، پساجنسیتگرا، موضوع محور عام

امریکایی، و...-پسااستعماري، بررسی هاي افریقایی
نقد سبک گرایی بختی برخوردارند. مانند:از چنینزبانی-لفظیدر بعضی روش ها مولفه هاي متعمدانه 

، امپریالیسم نقد مدرن، زبانشناسانه، باختینی، زیباشناختی و...صورتگرا
مولفه هاي متعمدانه پیرنگی نیز در نقدهایی مانند نقد روایت شناسانه، بافت محور و... امکان کشف و 

تبیین بیشتري دارند.
، روانکاوانه، پدیدارشناسانه، روان سراسربینیتکوینی، ر نقد (مثالً ددر برخی دیگرمولفه هاي روانی

منتقد اقبال بیشتري براي کشف و تبیین دارند.-) در صورت وحدت پدیدآورزندگی نامه اي و...
، مارکسیستی، پسامارکسیستی، مکتب روشنفکران نیویورك فمنیستیجامعه شناسانه، هایی مانند: نقددر نقد

احتمال آشکارسازي شان اقتصادي و... مولف-فرهنگی-اجتماعی-هاي سیاسینگرش و موضع گیريو... 
افزایش می یابد.

منتقد در دسترس -توسط پدیدآور، کهن الگویی و ...مثالً در نقد اسطوره ايپدیدآور شیوه سمبل نگري 
تر خواهند بود.

افشاي داده هاي مربوط به ) براي ، اقتباس و تقلید و...در برخی از روشها(مثالً در نقد برابرنهادي
.تاثیرپذیري شاعر(مثل شاعر و شعر والدي براي وي)، منبع را اصیل تر می سازد
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روابط برون متنی پدیدآور(مثل ، تاریخی نوین، تذکره اي، و...در برخی دیگر(مثالً در روش تاریخی نوین
. شوند، بهتر آشکار می گرددو ...) که نهایتاً به نحوي بر متن موثر واقع می ی ها، دشمنی هادوست

)، ، نقد نو، فرمالیستی، ساختارگرا، نئوفرمالیستی و...روش هاي نقد(مثالً در نقد ساختارگرابعضیدر 
منتقد ، در افشاي هرچه بیشتر مولفه هاي ساختاري آگاهانه متن، مانند ترکیب بندي اثر، -وحدت پدیدآور

و...موثر است.هماهنگی اجزاء، وزن و آهنگ، تناسبات هندسی 
استخراج نکات کلیدي از روش هاي غیرموثر:

چرا منتقد از اساس منتفی است-) موضوع وحدت پدیدآورو...در برخی روش ها(مثل نقد تصحیح متون
که الزامات زمانی مانع از آن می شود که اثري با این روش توسط پدیدآور آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

، ارسطویی نوین، داروینی، مکتب پوزیتویست هاي منطقی، موضوع نقد محاکاتیدر برخی روش ها(مثل
-آنقدر کلی است که وحدت یا عدم وحدت پدیدآور،) موضوع مورد عالقهمحور بلیچ، نقد شناختی و ...

.یا مورد توجه نیستمنتقد موثر 
لف باشد، بدین معنا خواهد )، چنانکه منتقد همان موو...در برخی روش ها(مثل نقد ماتریالیسم فرهنگی

بود که مولف چیزي را نگاشته که خود با آن مخالف است و نقض غرض پیش خواهد آمد. لذا وحدت 
منتقد در چنین روش هایی مطرح نیست.-مولف

) ، پست مدرنیستی، هرمنوتیکی، زیباشناختی و...ساختارشکنپساساختارگرا، در برخی روش ها(مثل نقد 
ن نیز اریافت شخصی است که این خود هنوز ممکن است شامل پارامترهاي زمان و مکتاکید بر خوانش و د

بشود، لذا فرقی نخواهد داشت که منتقد همان مولف باشد یا شخصی دیگر.
) نسبت به خصوصیات ، عمگرایی نوین، نقد کنایی یا استعاري و ...در برخی روش ها(مثل نقد جستاري

منتقد زمانی متفاوت از نقد منتقد ثانویه -هست و از آنجا که  نقد پدیدآورمعنایی متعمدانه بی تفاوتی-لفظی
است که بحث آگاهی افزون مولف نسبت به شخص دیگر در میان باشد، وحدت مد نظر ما بی تاثیر است.

) زوایه دید نقد، وجود شخص ثالثی را الزم یا واکنش خواننده و...در برخی روش ها(مثل نقد کاربردي
د تا نسبت به متن و نویسنده(نیت او) نگاهی از بیرون داشته باشد. لذا وحدت مذکور منتفی است.می کن

بر تفاوت احتمالی میان نقد منتقد اولیه و منتقد ثانویه می گردد و مولفه هایی که باعث تاثیر یا عدم تاثیر 
:خواهد بودتوجه به آنها یاریگر پدیدآور در نقد بهتر اثر خود، فلذا ارتقاي آن متن

منتقد آنگاه موثر است که بحث از پارامترهایی باشد از قبیل؛ تاثیرات هژمونی قدرت، -وحدت پدیدآور
سانسور و سرکوب، مولفه هاي روانی، مولفه هاي آگاهانه معنایی، لفظی، ساختاري(مانند ترکیب بندي اثر، 

- اجتماعی- ع گیري هاي سیاسیهماهنگی اجزاء، وزن و آهنگ، تناسبات هندسی و...)، نگرش و موض
اقتصادي مولف، تاثیرپذیري شاعر، روابط برون متنی پدیدآور(مثل دوستان، دشمنان و...) سبک -فرهنگی

سمبل گذاري در متن و...
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منتقد، آنگاه موثر نیست که موضوع مورد عالقه نقد بسیار کلی باشد، باعث نقض غرض -وحدت پدیدآور
ت هاي گوناگون و متعدد از متن باشد، نسبت به مولفه هاي آگاهانه لفظی، گردد، تاکید بر خوانش و دریاف

معنایی و ساختاري بی تفاوتی باشد و نهایتاً اینکه نیاز باشد تا کسی غیر از مولف متن را نقد کند.
در نقد (منتقد اولیه)منتقد-در صورتی که پدیدآورخراجی جهت اجراي نقد توسط پدیدآور:تروش اس

لفه هاي ذیل توجه نماید، محصول می تواند متفاوت از نقد منتقد ثانویه باشد:خود به مو
مولفه هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیک و ... که :شامل.افشاي تاثیرات قدرت بر نوشتار وي

منجر به سانسور و سرکوب در متن گردیده است.
متن شده و یا در شکل گیري هاي خاص افشاي وضعیت روحی، روانی و احساسی که منجر به تولید

متن موثر بوده است.
بررسی مولفه هاي معنایی که آگاهانه در متن پنهان کرده است.

بررسی دالیل گزینش هاي واژگانی و نحوي و روابط آگاهانه اي که بین عناصر متن گنجانده شده است. 
ت هندسی و...)(مانند ترکیب بندي اثر، هماهنگی اجزاء، وزن و آهنگ، تناسبا

افشاي موضع گیري هاي آگاهانه متن از ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیک و ...
افشاي تاثیرپذیري هاي شاعر از اثر یا پدیدآور اثر دیگر که در متن بازنمودي آشکار یا پنهان دارند.

مودي آشکار یا پنهان دارند.افشاي روابط برون متنی شاعر(دوستی ها، دشمنی ها و...) که در اثر بازن
بررسی مولفه هاي آگاهانه سبکی(مثالً در سمبل گذاري ها). 

پاسخ به پرسش هاي پژوهش: 
منتقد می تواند موجب تغییر در برخی از روش هاي نقد گردد و بر محصول نقد -اوالً؛ وحدت پدیدآور

2-9-2و 1-9-2ه می شود، به شرح جداول ثیرات و روش هایی که در آن تاثیرات مالحظاموثر باشد. ثانیاً؛ ت
رابعاً؛ می توان بر اساس داده بوده،3-3می باشد. ثالثاً؛ مولفه هاي تاثیر به شرح 2-3و 1- 3و توضیحات 

4-3منتقد را به صورتی ساختارمند و هدفدار تعریف کرد که به شرح -هاي بدست آمده روش نقد پدیدآور
.خواهد بود

محدودیت ها:
یت هاي تحقیق: محدود

مطالعات قیاسی در این پژوهش، تنها شامل آن دسته از روش هاي نقد می شود که از آنها اطالعات مکفی 
در دست بود. دیگر اینکه امکان مقایسه برخی روش ها با این نگرش خاص وجود نداشت، چرا که مولفه 

. مثالً در باب نقد تصحیح متون، از آنجا هاي مورد عالقه روش و یا شرایط الزم براي اعمال قیاس محیا نبود
که این روش معموالً براي اصالح متون کهن به کار می رود، بحث نقد توسط پدیدآور منتفی است. 
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(منتقد منتقد-فاوت عمده نقد پدیدآورنیز وجود دارد. مثالً می دانیم که تمحدودیت هاي اعمال روش
دقیق تر از هر خوانشگر دیگر می تواند به ظرافت هایی ،ر اثر ادبیو منتقد ثانویه آنجا است که پدیدآواولیه)

که آگاهانه در اثر خود به کار برده است اشاره نماید، با این حال، در مورد ظرافت هاي بکار رفته ناخودآگاه 
که خاص پدیدآورندگان حرفه اي است، با سایر منتقدان یکسان است.

مهمترین عواملی که مانع تحقق اهداف این نگرش در نقد، عدم دیگر محدودیت اعمال روش آن است که 
عدم صداقت و صراحت که عمدتاً می تواند ریشه رواشناختی لذا منتقد است.-صراحت و صداقت پدیدآور

موجب گردد تا آنچه را واگوي خصوصیات می تواند در هژمونی نفسانی بر فرد خودمنتقد داشته باشد، 
(خصوصاً طبقاتی) و... که پدیدآور با فنون ادبی در البالي سطرهاي اثر پنهان اخالقی، اعتقادي، اجتماعی

نموده، مجدداً خودسانسوري نماید. 
منتقد به واگشایی منجر به - ، می تواند عدم تمایل پدیدآوردر اعمال روشدیگرو محدودیت علت 

ویژه است.آموزش تکنیک هاي نویسندگی اش باشد که بیشتر متوجه پدیدآوران صاحب سبک
پیشنهاد براي ادامه این پژوهش: 

در مورد علل عدم عالقه برخی پدیدآوران به نقد اثر خود و واگشایی اسرار خاص، باب تحقیق باز است 
و پژوهشگران می توانند با پرداختن از مناظر تخصصی همچون؛ روانشناسی، شناختی، جامعه شناسی و...به 

میل این پژوهش بردارند.این موضوع، گامی موثر در جهت تک
هنري، بر نوشته هاي نقادانه اي که فرد پیشتر نوشته است، نیز -خودانتقادي می تواند عالوه بر اثري ادبی

اعمال گردد. امید است این پیشنهاد دریچه اي تازه را بر مباحث خودانتقادي بگشاید.

یادداشتها:3-8
و تعاریف معیار براي 2-9-2و نیز 1-9-2جداول دردرجمننقدبراي مطالعه بیشتر در زمینه روش هاي

،)1391نصرتی،(ادبیفرانقدمقدمات: ر.ك،"منتقد-پدیدآوروحدت"شرایطدربررسیهر یک، جهت
،)1377دیگران،وتئودور(ادبیاتشناسیجامعهبردرآمدي،)1387ابرامز،(ادبیاصطالحاتتوصیفیفرهنگ

نقدوروانشناسیفلسفه،)1385برتنز،(ادبینظریهمقدمات،)1378ادیه،ایوت(بیستمقرندرادبینقد
شمیسا(ادبینقد،)1388کوب،زرین(ادبینقدباآشنایی،)1388دیچز،( ادبینقدهايشیوه،)1388بونژه،(آن
نقدهايشیوهبردرآمدي،)1369گلدمن،(تکوینینقد،)1370وفیله،کارون(ادبینقد،)1378: 

An Introduction to literary، )1359یونگ،(هایشسمبلو،انسان)1387،گورین(ادبی

criticism(Bressler, 2007), Dictionary of literary terms & literary theory(Cudden,2008),
کتابنامه:
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، ترجمه سعید سبزیان م.،تهران: انتشارات فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی)، 1387ابرامز، ام. اچ؛(-
ا.رهنم

، گزینش و ترجمه محمدجعفر درآمدي بر جامعه شناسی ادبیات)، 1377آدورنو، تئودور و دیگران؛ (-
پوینده، تهران: انتشارات نقش جهان.

، ترجمه مهشید نونهالی، تهران: انتشارات نیلوفر.نقد ادبی در قرن بیستم)، 1378ایوتادیه، ژان؛ (-
فرزان سجودي، تهران: انتشارات ◌ٔ ، ترجمهقدمات)ادبی (م◌ٔ نظریه)، 1385برتنز، یوهانس ویلم؛ (-

آهنگ دیگر
، ترجمه محمدجواد زارعان و فلسفه روانشناسی و نقد آن)، 1388بونژه، ماریو و آردیال، روبن؛ (-

همکاران، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
وسفی، تهران: ، ترجمه محمدتقی صدیقیانی و غالمحسین یشیوه هاي نقد ادبی)، 1388دیچز، دیوید؛(-

انتشارات علمی.
، تهران: انتشارات سخن.آشنایی با نقد ادبی)، 1388زرین کوب، غالمحسین ؛(-
، تهران: انتشارات فردوس.نقد ادبی)، 1378شمسیا، سیروس؛ (-
وش و افشین جهاندیده، تهران:نیرخو سکیترجمه ن،داند زنوله:تیبنت و تبراقم)، 1378فوکو، میشل(-
، ترجمه خسرو مهربان سمیعی، تهران: انتشارات بزرگمهر.نقد ادبی)، 1370کارون وفیلونه، ژ.س؛ (-
، ترجمه محمدتقی غیاثی، تهران: انتشارات بزرگمهر.نقد تکوینی)، 1369گلدمن، لوسین؛ (-
،ترجمه علیرضا فرح بخش و زینب درآمدي بر شیوه هاي نقد ادبی) 1387گورین، ویلفرد. ال.؛ (-

مقدم، تهرن: انتشارات رهنما.حیدري
، کرمان: مهرشاعرمقدمات فرانقد ادبی)، 1391نصرتی، مهرداد؛ (-
، ترجمه ابوطالب صارمی، تهران: کتاب پایا.هایشانسان و سمبل)،1359یونگ، کارل گوستاو؛ (-
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بازتاب اخالق در شعر شهریار
١فریبا نصیري

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
٢دکتر فریدون طهماسبی

دکتراي زبان و ادبیات فارسی 
چکیده

سید محمد حسین بهجت تبریزي، متخلّص به شهریار، از سرآمدان شعر سنّت گراي معاصر است؛ اشعار 
ی از فراز و فرودهاي زندگی و ناکامی هایی است که شاعر، آن را و غزل هاي شورانگیز او، بی گمان انعکاس

به مدد طبع روان و احاطه به ظرایف هنري شعر فارسی، به اثر گذارترین شکل، به خوانندگان عرضه کرده 
است. یقیناً آن چه به ماندگاري چهره ي پرافتخار این عاشق وارسته در گستره ي ادب فارسی می انجامد تنها 

ه ي زیبایی شناختی و هنري شعر او محدود نمی شود بلکه توجه شهریار به عمق انسانی و جنبه ي به جنب
- اخالقی آثارش را باید یکی از اصلی ترین رموز محبوبیت اشعار او در میان عموم اقشار جامعه دانست؛ مقاله

داده و بر این نکته تأکید ي حاضر، در صدد آن است تا مصادیق رویکردهاي اخالقی را در شعر شهریار نشان
کند که شهریار، متأثّر از روح رقیق و سرشت انسان دوستانه و اخالق مدارانه ي خویش، در آثار خود از 
تعلیم و تکریم ارزشهاي اخالقی همچون مناعت طبع، نوع دوستی،صبر، قناعت، عدالت، دنیاگریزي و مفاهیم 

بهره نمانده است.بی شماري از این دست، بی
شعر معاصر، شهریار، ادب تعلیمی، مفاهیم اخالقی.ها:لیدواژهک

:مقدمه
یقیناً پس از دوران سلطنت هزار سالۀ شعر وادب کالسیک در ایران، ظهور جریان هاي شعري متعدد در 
نیمه نخست عصر حاضر، منجر به بروز تحوالت گسترده و چشمگیري در ساختار و محتواي شعر سنّتی 

است.فارسی گشته 
1285ي شروع شعر معاصر فارسی را آغازعصر بیداري و انقالب مشروطه (صرفنظر از این که نقطه

هـ.ش)، بینگاریم 1301ي نیما (»افسانه«ي حاضر، همزمان با سال انتشار هـ.ش) و یا اولین سال هاي سده
ي شعر و ادب در گسترهسابقه اي کهها و تغییرات بدیع و بیي نوگراییپرواضح است که علیرغم همه

ي خویش ادامه می فارسی در این عصر، به وقوع پیوسته است شعر سنّتی فارسی، همچنان به حیات پردامنه
دهد.

1 .fnasiri56@yahoo.com
2  .Drftahmasbi47@gmail.com
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سید محمد حسین بهجت تبریزي متخلّص به شهریار، یکی از موفّق ترین چهرهاي شعر سنّت گراي 
ب می شود که عمده ي شهرت و محبوبیت او محسو» حسن ختامی براي شعر کالسیک ما«معاصر و به قولی 

زبانان به سبب سرودن لطیف ترین و سوزناك ترین اشعار عاشقانه به شیوه ي کالسیک، در در نزد فارسی
قالب غزل می باشد. 

او که از نخستین سال هاي زندگی، در محضر پدر دانشمند خود با قرائت گلستان سعدي و همچنین 
حافظ و دیگر منابع پربار میراث ادبی گذشتگان، از زالل ترین آبشخورهاي دین، قرابت با قرآن و دیوان 

فرهنگ و ادب این مرز و بوم سیراب گشته بعدها، تأثّر خود را از این آثار، خصوصاً اشعار خواجه ي شیراز، 
به زیباترین شکل ممکن، در قالب غزل، نمایان ساخته است.

تضمین، مضمون گیري و استقبال، بزرگترین شاعري است که از او در عرصه ي نظیره گویی، اقتفا و«
)27-28(سبک دل، صص » حافظ، تأثیر پذیرفته است.

آن چه به بسیاري از اشعار سنّت گرایانه ي شهریار، رنگی مبتکرانه می بخشد دلیري طبع شاعر، در به 
وجود همین ویژگی در شعر او، سبب کارگیري واژه ها و اصطالحات عامیانه و روزمرّه در شعر می باشد که 

» بسیاري از اشعار او، از تشخّص و سبک و سیاق خاصی برخوردار شده و نو و امروزین جلوه کند«شده که 
) و گردکهنگی و تقلید، به واسطه ي همین ابتکارات جرئت مندانه ي شاعر، از شعر او 86(حسین پور،ص 

زدوده گردد.
در شعر، که حاصل » وقوع گرایی«موسیقی ایرانی و وجود نوعی حالت البته آشنایی عمیق شهریار با 

تجربه ي عشق نافرجام او در جوانی می باشد نیز، از دیگر عوامل اصلی موفّقیت شهریار، به حساب می آید؛ 
شهریار، شاعري اصیل است که تجربیات و شهودهاي شخصی خویش را می سراید و به نظر می رسد همین «

) )176زرقانی، ص»(رش است که نام او را در حافظه ها نگه داشته است.بخش از اشعا
از تحوالت ادبی عصر خود، « شهریار، با همه ي دلبستگی که به شعر و ادب گذشته داشته است هیچ گاه 

غافل نماند و کوشید تا آثار و دیدگاه هاي جدید ادبی را، آن چنان که در زمان او بود، بشناسد و با سنجش و
دقّت، آنچه را براي شعر روزگار خود، سودمند می دانست برگزیند و در بناي ساختمان شعر خود به کار 

)27(ابهري، ص » ببرد.
او پس از آن که از سرچشمه ي زالل ذهن و زبان شاعران کالسیک، خصوصا حافظ، سیراب گشته است 

مانتیسم نیز طبع آزمایی می کند؛ او پس از طبع ي نیما، در عرصه ي نوگرایی و ر» افسانه«به دنبال آشنایی با 
آزمایی در قالبهاي غزل، قصیده، قطعه و دیگر قوالب شعر کالسیک فارسی، به سرایش اشعاري در قالب هاي 
کالسیک نو و سپس نیمایی (آزاد) روي آورده و توانایی طبع خداداد و تخیل بلندپرواز خویش را، بر همگان 

آشکار می سازد.
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یده دارد که رمانتیسم، تنها مکتبی است که جاي خود را در ادبیات ما باز کرده است؛ به نظر او، این عق«او 
مکتب را دیگر، نباید بیگانه و فرنگی به حساب آورد زیرا این مکتب به عقیده شهریار، از سالها پیش در 

)36، ص (مشرّف» ادبیات ما وارد شده و شاهکارهایی هم براساس آن، ساخته شده است.
سالم بر «شهریار، عالوه بر اشعار سنّتی، نوسنّتی و آزاد به زبان فارسی، منظومه اي ترکی تحت عنوان 

عالوه براینکه از نظر ادبی ارزشمند است اثري است «نیز سروده است که این شاهکار بی بدیل، » حیدربابا
انۀ روستا  را، به خوبی نقاشی کرده است و اجتماعی و اخالقی که شاعر در آن، آداب و رسوم و عادتهاي عامی

)65(پیرمحمدي، ص » اصطالحاً، اثري فولکلوریک خلق کرده است.
شاید یکی از دالیل تنوع مخاطبان و شیفتگان شهریار، به سبب همین تعدد قالب ها و طبع آزمایی شاعر 

حور اصلی بسیاري از اشعار اوست در انواع گونه ها و جریان هاي شعر فارسی باشد. علی اي حال، عشق، م
اما این، تنها مضمون و درونمایه ي اشعار شهریار نبوده است بلکه مضامین مختلف اجتماعی، انتقادي، 

فلسفی، اخالقی و ... نیز، در تار و پود آثار او جاي گرفته اند.
ویش، از عمق انسانی شهریار، متأثّر از صبغه ي مذهبی، روح رقیق و طبع انسان دوستانه و صلح جوي خ
آثارخود و ذکر مفاهیم تعلیمی و تکریم فضایل اخالقی در آنها نیز، غافل نمانده است. 

اگر موهبت بیانی براي خود قائل باشم آن را در «چنانچه خود به وجوداین جنبه در آثارش اذعان دارد: 
)57ر، ص (شهریا» خدمت اجتماع و چراغ هدایت دینی و اخالقی و جهان می خواستم.

دعوت به کسب مکارم اخالق و پرهیز از رذایل اخالقی، عالوه بر کتاب الهی قرآن و احادیث و متون 
مذهبی، موضوع بسیاري از کتب ادبی ما نیز هست. اساساً جستجوي مفاهیم اخالقی، منحصر به یک نوع ادبی 

ه ي خاصی از این دسته بندي یا قالب خاص نمی باشد زیرا  اخالق و مفاهیم مربوط به آن، مختص گون
نیست. 

شهریار، تحت تأثیر الگوهاي موفّق و برجسته ي شعر کهن فارسی، همچون حافظ، سعدي و ... به این 
نکته توجه داشته است که ادبیات و اخالق، داراي تقارن و پیوستگی دیرینه و غیرقابل انکار می باشند؛ از این 

و چه در منظومه ي ترکی حیدربابا، به اندك مناسبتی به طرح مسائل رو چه در اشعار سنّتی و نو فارسی
آموزنده ي اخالقی پرداخته است و کمتر فضیلت یا رذیلت اخالقی است که او در انواع شعر خود، از ذکر 

آن، غافل مانده باشد.
ت واقف است او که انسانی وارسته و صاحب تجربیات و اندیشه هاي ناب عرفانی بوده است به این حقیق

که خلق اثر ادبی، خالی از تعلیم و تأیید ارزشهاي اخالقی، حتّی اگر در اوج ظرافت هاي شعري و ادبی نیز 
بوده باشد محبوبیت و ماندگاري الزم را به دست نخواهد آورد.

بنابراین، همگام با سرشت روحانی و عقاید اخالق مدارانه ي خویش، عشق و توصیف و ستایش و 
دیگر شعرش را با عناصرو مفاهیم انسان دوستانه در می آمیزد به گونه اي که خواننده ي آثار او، به مضامین 
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موازات خواندن اشعارش، حضور شاعر را به عنوان یک انسان متعهد به ارزشهاي اخالقی، که از شعر خود در 
و کمال، حس می کند. در جهت تعلیم اخالق و ستایش و نکوهش این دست مفاهیم بهره برده است به تمام

ادامۀ این مقاله، به بررسی و تحلیل مصادیق مفاهیم اخالقی و تعلیم آن در شعر شهریار، می پردازیم:
، 1نیکی و احسان: احسان در لغت به معنی نیکی، نیکوکاري و بخشش و انعام است. (معین، ج-1
)158ص

خالقی، مصادیق متعددي در کتب دینی و آثار سفارش به نیکی و نیک رفتاري به عنوان یکی از فضایل ا
در این باره می فرماید:» گلستان«ادبی ما دارد. چنانچه شیخ شیراز در مقدمۀ 
)16خنک آن کس که گوي نیکی برد.(سعدي، ص نیک و بــــد چون همی بباید مــــرد

کید کرده است. او معتقد شهریار ملک سخن، در موارد متعددي بر لزوم نیکی و احسان در حقّ خلق، تأ
است که شرط رسیدن به شرف و بزرگواري و زندگی جاوید، نیکویی و احسان در حق دیگران است:

)623،ص 1بگیر سیرت احسان وشیوه انصاف.(شهریار، جگرت هواي شرف بود و عزّت اشراف
او با تأکید بر ارزش احسان و نیکوکاري، به خواننده گوشزد می کند که:

)613کسی که شاکر احسان بی ریاي تو نیست.(همان،ص باش که بازت ندارد از احسانبه هوش 
از نظر شهریار، بهتر است که  این نکویی و احسان در حقّ دیگران، در خلوت و پنهانی انجام شود:

نبینــد کس او را و با کس نگــویدگراحسان میکنی آن چنان کن که گفتند
)620به خاك اندرون سنبل از وي نروید:(همان،صهـــان نگــرددنــدیدي که تا دانــــه پن

او معتقد است که وقتی در حق دیگران نیکویی می کنیم باید این احسان، بدون هیچ گونه چشم داشتی 
باشد:

همان،ص »(نکویی کن و درآب انداز.«به قول خواجه: گرت چو  نوح نبی کشتی نجاتی هست
259(

نیا دنیاست نیکوکاري،شایسته و اعمال زشت، گناه محسوب می شود:از نظر او، تا د
،ص 1تا ابد زشتی گناه است و نکوکاري ثواب.(شهریار،جابتذال و کهنگی را با حقایق راه نیست

465(
قناعت: قناعت در لغت به معنی خرسند بودن به قسمت خویش و خشنودي نفس است به آنچه از -2

)2731،ص 2شود. (معین، جروزي و معاش، قسمت او می 
حرص و بخل به عنوان یکی از رذایل اخالقی همواره مورد مذمت قرار گرفته و نقطه ي مقابل قناعت 
محسوب می گردد. انسان حریص، هیچگاه به قسمت و بهره ي خود، راضی و قانع نمی باشد؛ پس همواره 

ی نیازي از خلق می انجامد و موجب مناعت در رنج و دشواري به سر خواهد برد اما قناعت، به استغنا و ب
طبع و عزّت نفس در شخص می گردد.
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)504فروخت یوسف مصري به کمترین ثمنی.(حافظ، ص هر آنکه کنج قناعت به گنج دنیا داد
شهریار، باتوجه به اهمیت قناعت و نقش آن درتعالی انسان، در موارد متعددي، خواننده را از صفت 

شته و به ستایش مناعت و علوطبع در انسان پرداخته است:بر حذر دا» حرص«
،ص 1از آسمان بر شده طارم توان گذشت.(شهریار، جگر سر بر آستان قناعت توان گذاشت   

140(
از نظر او، آراستگی به فضیلت قناعت، سبب می شود تا شخص، هیچگاه دست طلب در مقابل صاحبان 

از همگان بی نیاز باشد:قدرت و نعمت، دراز نکرده و 
)326تا تمنّا نکنم نعمت ارباب نعیم. (همان،صدولت همت سلطان قناعت خواهم

و نیز می فرماید:
)286تا ابد خطّ امان دارم ز دیوان ازل. (همان،ص تاج فقرم بر سر و تخت قناعت زیر پاي

ی نیاز و انسان حریص امروز، با او معتقد است که انسان قانع دیروز، با وجود نداري و فقر، غنی و ب
وجود ثروت فراوان، همچنان نیازمند و گداست:

)475امروز با وجود تمول چنین گداست. (همان،ص دیــروز با وجود نـــداري چنان غنـی
وآنکه قباي قناعت بپوشد هیچگاه دامنش به ننگ تمنّا، آلوده نخواهد گشت:

)402کفاف کم خود، از همه افزون باشی. (همان،صباهمت اریار تو شد منّت اغیارت نیست
شهریار، شاه مردان، علی (ع) را به عنوان یکی از کاملترین الگوهاي قناعت و استغنا معرّفی کرده و از قول 

آورده است:» علی و دنیا«او در شعر زیباي 
قضـابدان قدر که رضــا داده کارگاه مـن از جهــان شمــا قـانعــم به کفــاف

)1043،ص 2به میهمانی کرکـس نمی رود عنقـــا.(شهریار، جگذشته جهان، خوانِ الشخوران استاز این
نتیجه اینکه، با دور کردن حرص و بخل از وجود، شخص می تواند به استغنا و توانگري رسیده و سعادت 

واقعی را به دست آورد:
همه در کشتن حرص دنیاست.(همان،ص که سعادتحرص دنیا همه را کشت و درون ها داناست 

1201(
اي بسیار تلخ و مهوع به دست می آیدو این صبر: صبر در لغت به معنی گیاهی است که از آن شیرابه-3

شیرابه در درمان بعضی از بیماري ها، کاربرد دارد. اما در اصطالح، انسان صبور، کسی است که شکیبایی و 
)2129، 2: ج1375د. (معین، بردباري را پیشه ي خود می ساز

خواجه ي شیراز، شرط رسیدن به کامیابی را صبر و شکیبایی در مقابل دشواري ها می داند:
)33عاقبت روزي بیابی کــــام را.(حافظ، ص صبر کن حافظ، به سختـــی، روز و شب   
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در امتحان صبر پیروز شود از نظر شهریار، صبر و بردباري یکی از اصلی ترین لوازم عاشقی است و آنکه 
شاهد ظفر را در آغوش خواهد گرفت:

کآنچه که منظور نظم در نظر آید:می دهدت شهــریار، خواجه یکی بیت
)240،ص 1شهریار، ج»(براثــر صبــــر، نوبت ظفـــر آید.صبر و ظفــر، هر دو دوستان قدیمنـد«

و نیز می فرماید:
)257نوبت شکر آید و تحسین و احسان غم مخور.(همان،ص الامتحان صبر، چون شایسته دادي در ب

شهریاردر ستایش صبر خویش، آورده است:
)289در امتحان صبر، دهد نمره بیستـم. (همان،ص خود مدعی که نمره ي انصاف اوست صفر

و نیز می فرماید:
این غم به شهریار شکیبا گذاشتتند.هر عاشقی شکیب ندارد به داغ عشق

بر را همچون سالحی کارآمد در نبرد با مصائب می انگارد:او ص
او چه مکري که معافی دهد از هر مکروهعقل را اسلحه در جنگ مصائب، صبر است
به شکـــر خنده هم اندود توانـی انــدوهچـــون فلزّي که مطـلّا کنی از آب طــــال
که از حرف ستیزنده نیاید به ستــوهبـــوگــاهی آزاد کُنـــد تیغ زبان را به غـــالف

با وجودي که غم انباشته دارد چون کــوهچه بسا لب به تبسـم بگشـاید چون فجــــر
)1201،ص 2(شهریار، ج

شهریار، معتقد است که بالیا و مصائب، شکیبایی و صبر را به انسان می آموزد و صبر کردن، قناعت و 
:شکر را براي او به ارمغان می آورد
بال، صبر و صبرت، قناعت دهد یادزنومیدي آید غنـــاي خــداداد
)1206،ص 2که سیمرغ افسـانه را گشتم استــاد.(همان، جمرا سیلی آسمان درسی آموخت

او در منظومه ي حیدربابا، صبر و تحمل را،تنها راه نابودي بناي ستم به شمار آورده است:
حیدربابا، گالیه نباشد ره صواب

اخ ستم، به صبر و تحمل شود خرابک
)1022(همان، صدرویش، خود به صبر و شکیب است کامیاب. 

شهریار، صبر و بردباري را حکمت اصلی روزه داري معرّفی کرده است:
بـاز هم گفتـه و شنیـده شــودحکمـت روزه داشتـن بگذار
دوز تو شیطــان رمیــده شــوصبرت آمــوزد و تسلّط نفس
)1094(همان،ص پشت شیطان از او خمیده شود.هرکه صبرش ستون ایمان بود

در وجود استاد، پرداخته است:» صبر«، به ستایش فضیلت »زیارت کمال الملک«او در شعر 


