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)766(همان،ص بردباریش آیتی است دگر. هر چه دارد کمال ملک هنر
:وباز خود را نیز در شکیبایی، اینگونه می ستاید

همه آفاق هم حیران از این صبر و شکیب من.من از صبــر و شکیبم شهــریارا شهرة آفاق
)350، 1(همان، ج

و در جاي دیگر آورده است:
من نه یوسف، لیک زندانم دو چندان یا علی!من نه ایوبم ولی صبرم به محنت بیش از اوست

)408،ص 1(شهریار،ج
،ص 2به معناي تواضع و افتادگی و خشوع می باشد. (معین، جفروتنی و پرهیز از غرور: فروتنی-4
2530 (

اما تکبر و غرور که در نقطه ي مقابل فروتنی قرار گرفته به معنی به خود بالیدن و نخوت و خیال باطل به 
)2406رود.(همان،ص کار می

سعدي در باب چهارم بوستان، شرط رسیدن به منزلت را، فروتنی دانسته است:
زِ شیـــبِ تواضع، به باال رســیواهی که در قدر واالرســـیچو خ

)314که خود را، فروتــر نهادند قــدر(سعدي، ص در این حضرت، آنان گرفتند صدر
شهریار، به جوانان توصیه می کند که غرّه ي جوانی نگردیده و تواضع پیشه کنند:

جوانی و این آب و تاب می گذرد.به آب و تاب جوانی چگونه غرّه شدي         که خود 
)168،ص 1(شهریار، ج

همچنین در جایی دیگر می فرماید:
مشـو از باغ شبـابت به شـکفتن مغـــرور        کــز پِیش، آفت پیــري بــود و پـژمــردن. 

)342(همان،ص 
ونه بیان می کند:او عاقبت تواضع و تکبر را با توسل به مصادیقی زنده در طبیعت اینگ

همان عزیز نگین بلند و فیروز استاگر به چاه فرو تا بداز تواضع، ماه
)611همان پلید سیه روزن سیه روز است.(همان،ص و گر به ماه ساید سرِ تکبــــر، دود

او کبر و غرور را به فرعون و عزّت و بلند مرتبگی را به موسی (ع) منتسب کرده است:
عصاي عزّ و شرف از موارث موساست. و منی از مقابر فرعـوندمـاغ کبــر 

)479(همان،ص
شهریار، فقر را به ثروتی که منجر به عجب و سرکشی گردد ترجیح داده و می گوید:

)609که سر نخوت و گرد نکشی آرد ما را. (همان،ص ما نداریم و نداري بِه از آن دارایی است
دچار نخوت و تکبر کند نیز، خالی از ارزش و قدر است:در نظر او، علمی که صاحبش را 
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که دایش به دل و دیدة پاك اندازدعلم کو راه سعادت بنماید نوري است
)616مرغ پــرواز تودر دام هـالك اندازد.(همان،ص علم تو بال شکسته است که از باد غرور

)2279،ص 2است. (معین ، ج »دادگري و انصاف داشتن «عدالت : عدالت در لغت به معنی -5
دعوت انسانها به برقراري عدل و داد و پرهیز از ظلم و ستم، عالوه بر کتب دینی ما، شواهد بسیاري در 

میان آثار  ادبی نیز دارد.
سعدي در گلستان درباره ي اهمیت عدل براي پادشاهان و حکمرانان، به منظور بقاي سلطنت و حکومت 

ایشان، آورده است:
که نیاید ز گـرگ، چــوپـانینـد جـور پیشـه سلطــانینک

)31پاي دیوار ملک خویش، بکند.(سعدي ،ص پادشاهی که طرح ظلم افگند
و لزوم پرهیز از ظلم » عدالت«شهریار نیز به تبعیت از الگوهاي بزرگ شعر فارسی و با توجه به اهمیت 

پرهیز از شرّ و فتنه و ظلم و ستم، دعوت می کند:در جامعه، در موارد بسیاري، خوانندگان را به 
تو باري عدل کن نوشیروان خانه ي خود باش      که گر با زیردستانت سر ظلم است ضحاکی.
)405،ص 1(شهریار، ج

او انسانها را به بر افراشتن علمهاي عدالت و بر چیدن علم ظلم و ستم از جهان، دعوت کرده است:
)617ماه و آفتاب            گفتا که جز به عدل به عالم، علم مزن.(همان، صگفتم چه خوش بود علم 

گوید ، از ستمی که بر او و همنوعانش روا گشته، سخن می»حیدربابا « شهریار در منظومه ي دلنشین 
وکوه را اینگونه مورد خطاب قرار می دهد:

حیدر بابا، تو را وطن خود شمرده ام
دل سپرده اممیهن خطاب کرده، به تو 

با دیدنت سر شک ز مژگان سترده ام
غافل از این که بود تو را غربتی غمین

زندان تار و شربت تلخ و دل حزین
یک تن نماند تیغ نیازد براي ما
یا زیر زیرکی نکشد زیر پاي ما

مردي نشد که داشته باشد هواي ما
اهریمنان به کرسی عزّت نشانده اید

)1020،ص 2(همان، ج دوانده اید. اسب ستم به پیکر انسان 
او عدل و انصاف را به عنوان یکی از زیبا ترین فضایل بشر، اینگونه توصیف می کند:

تـرازویی که هــر کمیتی با وي به میـزان استخوشا انصاف، کز صافی ترین اوصاف انسان است
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داراي نصف ایمان است.پیمبر گفت انصافی کهگرت توفیق این نعمت بود شکــر خــدا می کن
)611،ص 1(شهریار، ج 

آرزوي شهریار این است که روزي، ریشه ي ظلم و بیداد از جهان، برکنده شود ودرخت عدالت، سایه 
گستر گردد:

گو ساقه ي ستمگري از ریشه کنده باد. هر شاخه اي که بار ستم داد بشکنش           
)486(همان،ص

است و در اصطالح، مرادف » نفقه دادن و خرج کردن«در لغت به معنی دستگیري و  انفاق: انفاق-6
بخشندگی و کرم و دستگیري می باشد.

خواجه ي شیراز، در ستایش کرم و بخشندگی، می فرماید:
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. (حافظ، ص بدیــن رواق زبرجد نوشتــه اند به زر

204(
ر لزوم بخشندگی و انفاق، تأکید کرده و خوانندگان را از لئامت برحذرداشته شهریار در موارد متعددي ب

است:
چــو دودمان کریمان، به سود باش و ثمر                 نه همچو دیگ لئیمان به دود و خاکستــر

ز آه گرسنگان سخت بر حـــذر می باش                که گفته اند :  چراغی نسوخت تا به سحر.
)620،ص 1(شهریار، ج

او دستگیري از افتادگان را شکرانه ي توانایی و ایستادگی شخص می داند:
)420شکر این نعمت ایستاد گیت بر سر پا               دستگیري است که از مردم افتاده کنی.(همان، ص 

فضیلت بخشندگی در ،از پدرمرحومش یاد کرده و زبان به ستایش»اي واي مادرم «شهریار در قطعۀ زیباي 
اوگشوده است:

انصاف می دهم که پدرم رادمرد بود
با آنهمه درآمد سرشار از حالل

روزي که مرد، روزي یکسال خود نداشت
اما قطارهاي پر از زاد آخرت

وز پی هنوز قافله هاي دعاي خیر
)865، ص2(همان، جاین مادر از چنان پدري یادگار بود. 

رنده را، سپرهاي دفع بال می انگارد:او، دستهاي دست گی
،ص 1زنـــهار دستگیري افتادگان کنیـــد               کاین دستها، سپر شده دفع بال کنند. (شهریار، ج

220(
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و نیز می فرماید:
تا که بر روي ترابی، دستی از بیچاره گیر             هین ترا بیچارگیها خفته زیر این تراب. (همان،ص 

466(
در دیدگاه شهریار، تنها آن چه انسان، در راه خدا انفاق می کند براي او می ماند و نه هیچ چیز دیگر:

)1050،ص 2به راه خدا، آن چه انفاق کردي                  براي تو آن ماند از مال دنیا. (همان، ج 
ان انجام دهیم:و البته تأکید می کند که این فضیلت را پنهانی و دور از چشم دیگر

)227،ص1دستگیري به نهانی که سخاوتمندان            لب ببندند اگر دست سخا بگشایند. (همان، ج
او دستگیري و احسان را از لوازم اصلی مسلمانی می داند:

مسلمان شدي دست افتاده گیر               که ایمان بیابی و سلمان شوي
)1126، ص2د               به ملک دو عالم، سلیمان شوي. (همان،جبه احسانت ایمان، چو تقوا شو

شهریار، مرید بی چون و چراي شاه مردان، علی (ع) است و از او که مصداق بارز بخشندگی و انفاق می 
باشد طلب کمک و دستگیري می کند:

،ص 1علی.(همان، جاز شهریار پیـــر زمین گیر دست گیـــر           اي دستگیر مردم بی دست و پا
407(

و نیز می فرماید:
)408مستمندم بسته ي زنجیر و زندان یا علی          دست گیر اي دستگیر مستمندان یا علی.(همان،ص 

او از خداوند، براي تمام بخشندگان و دستگیران، تقاضاي سعادت و کامیابی می کند:
)401به سر منزل مراد رسی.(همان،ص خدا کند کهاگر بـــالکش بیداد را بـه داد رســـی

محبت و پرهیز از کینه : دعوت به دوستی و محبت و دوري از دشمنی و خصومت، نمونه هاي -7
فراوانی در متون فارسی ما دارد. سعدي در مواعظ خود، در این باره می فرماید:

)964(سعدي ، ص حیف باشد که سگ وفا دارد                  وآدمی دشمنی روا دارد !   
خواجه شیراز نیز در این باره، شعري سروده که همواره، بر سر زبانهاست:

درخت دوستی بنشان که کام دل به بـار آرد                   نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد.
)140(حافظ ، ص 

شهریار، در مذمت کینه و ستایش دوستی و محبت آورده است:
برو باغ محبت کار و کار از کشت کاران شمنی یک میوه ي شیرین نمی رویدبه شاخ د

پرس.
)268،ص 1(شهریار ،ج 

و در جایی دیگر می فرماید:
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بیا کاین داد خواهی ها به روز محشر اندازیم.به زهر کین و کیفر ، کام شیرین تلخ نتوان کرد
)329(همان، ص

انسان را از هر گزندي مصون می دارد:از نظر او ، پرهیز از کینه و دشمنی،
)822، ص2که یابی زهر دشمنی ایمنی.(همان ، جتو در خود بکش نیت دشمنی  

رفع کراهت و تحمل «در لغت به معنی خشنودي است و اصطالحاً در معناي  » رضا «رضا و تسلیم : -8
)1659، 2: ج 1375ی رود. (معین، و تسلیم شدن در برابر آن، به کار م» احکام قضا و قدر

حافظ در موارد بسیاري، بر لزوم تسلیم و پرهیز از ستیزه و جدال با قضا و قدر، تأکید می کند : 
)180بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ              که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد. (حافظ، ص 

جه شیراز، از خداوند، توفیق رضا و تسلیم در شهریار نیز در اشعارش، پیرو مراد طریقت خویش، خوا
برابر تقدیر الهی را می طلبد :

)326،ص 1هم از الطاف همایون تو خواهم یا رب      در بالیاي تو، توفیق رضا و تسلیم. (شهریار، ج
او در مناجاتهاي خود با خداوند، به تسلیم و رضا در برابر خواست الهی، اعتراف کرده است:

و شادیم مــراد تو چیست                 تا مـــراد تو در نظــــر گیرماز غم
)890،ص 2اگرم خنده خوب؟ خوش خندم                 و گرم گریه؟ گریه سر گیرم.(همان ، ج

از نظر شهریار، تسلیم و رضا، موجب سهولت در گذشتن از تنگناهاي راه زندگی و تحمل تنگدستی و 
فقر می گردد:

)140،ص 1از تنگناي فاقه مسلّم توان گذشت. (همان، جر سینه ي رضا، سر تسلیم اگر نهیب
در نگاه او، مقام تسلیم و رضا، پاداشی است که دوستدار حق،به عنوان پاداش، از او دریافت کرده است:

)489،ص 1از خدا خلعت تسلیم و رضا می گیرد.(شهریار،جهر که حلواي ارادت به دهانش مزه کرد
شهریار که خود همواره درصدد کسب مقام رضاست دیگران را نیز به تسلیم در برابر قضاي الهی، فرامی 

خواند: 
کان سوادي که همه قال و مقال انگیز جبر و تفویض به تسلیم و رضا سودا کن

)104است.(همان،ص 
اري از کسی به خاطر نیکی و شکر گزاري و پرهیز از کفران نعمت: شکر در لغت به معنی سپاسگز-9

اشکري آمده ) و کفران یا کفرنعمت نیز به معنی ناسپاسی و ن2057،ص 2احسان اوست. (معین، ج
) 3004،ص 3است.(همان، ج

سعدي در مواعظ خود، اینگونه انسانها را به شکرگذاري در برابر حق، فرامی خواند:
حق گـــزاردوست دارد بندگـــان شکر نعمت را نکویی کن که حق
)824فضل او فضلی است بیرون از شمار.(سعدي،ص لطف او لطفی است بیرون از عدد
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شهریار، خود را از شکر نعمات بی شمار الهی، عاجز می بیند و می گوید:
که جـــز خــــدا نتواند شمردن، آنهـا راولی چگــونه تــوان شکـــر اینهمه نعـــمت

چه بندگی است ندانم در این میان، ما را.تو و زبان از توستچو نعمت از تو و شکر از 
)1035،ص 2(شهریار، ج

او شکرگزاري را، راز زیاد شدن نعمات و ناسپاسی را موجب از دست رفتن آنها می داند:
)150،ص 1ز نهار لب میاال با شکوه و شکایت.(همان،جراز مزید نعمت، در شکر می توان یافت

و نیز می فرماید:
الجرم نعمت خود داده، خدا می گیرد.(همان،ص نعمتی بود خدا داده که کفران کردیم

489(
در نگاه او، انسان هر چه دارد از فیض الهی به دست آورده است پس براوست که همواره به حق گزاري 

و سپاس در برابر الطاف حق بپردازد:
سپاس حقّ نعمت می کنم.پاس نعمت راتاج فقر و خاکساري و آنچه دارم فیض اوست

)317(همان،ص
می باشد » دست کشیدن از گناه و بازگشتن به طریق حق«توبه و طلب مغفرت: توبه در لغت به معنی -10

و شخص گناهکار که به عفو خداوند، امید دارد و از ارتکاب گناه، پشیمان است باتوبه، به سوي حق بازمی 
)1160، ص1گردد. (معین،   ج

اب دهم بوستان، در مناجات و ختم کتاب، در این باره می فرماید:سعدي در ب
عجب داري از لطف پروردگار            که باشد گنهـکاري امیـــدوار؟

)399درِ توبه باز است و حق، دستگیر.(سعدي، ص تو را می نگویم که عذرم پذیر
گناه و ریختن اشک به درگاه الهی از شهریار در ابیات بسیاري، از ندامت و پشیمانی حاصل از انجام 

جانب انسان، سخن می گوید. او معتقد است که با نوشیدن شربت توبه و ندامت، می توان به رحمت و عفو 
الهی، امیدوار بود:

)342،ص 1وز بدي هاي خود اظهار ندامت کردن.(شهریار، جاي خوشا توبه و آویختن از خوبی ها 
ودر جاي دیگر، آورده است:

)478لکّه ي ننگی که بر دامان ماست. (همان،ص ز به اشگ توبه، نتوان پاك کردج
او معتقد است که در هنگام سحر، تمامی موجودات عالم، در حال توبه و طلب مغفرت از حق می باشند:

)466همـه در یاربند و یا تواب. (همان،صمرغ و ماهی به ذکر توابین
س از مغفرت الهی، خطایی بزرگ و نابخشودنی است:از نظر او، نا امیدي و یأ

شربت، ندامت است بنوش و شفا ببینبا درد شرك و اینهمه واگیر و شور و شر
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مسدود ساختن به خود، ام الخطـا کـــس، بی خطا نرفته ولـی راه بازگشت
)365ببین.(همان،ص

است و یأس » ، رجا، توقّع داشتن و اعتمادآرزومندي« امیدواري و پرهیز از یأس: امیدواري به معنی -11
) 356، ص1و ناامیدي، نقطه ي مقابل آن می باشد. (معین، ج

بسیاري از روایات و سفارشات دینی ما، انسان را از یأس بر حذر داشته شده و از او می خواهند که به 
اهی است نابخشودنی. سعدي رحمت و بخشایش الهی، امیدوار باشد چرا که نا امیدي از درگاه الهی، خود گن

شیرین سخن، در مواعظ خویش در این باره می فرماید:
)850کجا رود مگس از کارگاه حلوایی(سعدي، صز درگه کرمت، روي ناامیدي نیست

می جوید در موارد بسیاري، انسانها را از ناامیدي بر » عشق و امید«شهریار که سعادت دنیا را در دو عنصر 
حذر داشته است:

در دل یأس نهان است امیدمحور چرخ جهان است امید
در دل شب چه بود غیر امیدروشنــی بخش قلـــوب نـومید

کــار عالم ز نظام افتــــاديگـــر نبودي ز امیـــد امــدادي  
)756، ص2کسی از یأس به جایی نرسید.(شهریار، جآدمی زنده ي عشق است و امید           

رماید:و نیز می ف
نــا امیــدي کـــفر باشد تا شبستـان ضمیــر          روشن است از چلچراغ عشق و ایمان غم مخور

ابر گریان دارد و خورشید خندان غم پشت هر غم شادي اي بنهفته بنگر کآسمان 
مخـــور.

)257، 1(همان، ج
وارند:در نگاه او، حتّی کافران نیز به درگاه الهی امید

)219که کافران به نعیمش امیدوارانند. (همان،ص مرا به وعده ي دوزخ مساز از او نومید
اوهمچنین، معتقد است که انسان، همواره باید در دو مرتبه ي خوف و رجا به سر برَد:

)322دل بیمناك باید و امیدوار هم. (همان،ص خوف و رجاست وزنه ي میزان آدمی
خدمت به همنوعان و غمخواري آنان و پرهیز از دل آزاري، از آن دست مفاهیم اخالقی نوع دوستی: -12

است که در ادبیات ما خصوصاً ادبیات تعلیمی، شواهد بسیار دارد. شیخ شیراز در مواعظ خود، در مذمت دل 
آزاري فرموده است:

)964کو دل دوستان بیازارد. (سعدي، ص سگ بر آن آدمی شرف دارد
یز، در نکوهش آزار خلق می فرماید:حافظ ن

)76که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. (حافظ، ،ص مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
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در نگاه انسان دوستانه وصلح جویانه ي شهریار، آدمیان، شاخ و برگهاي یک درختند و آنکه به شخصی 
شر، آزار رسانیده است:آزار می رساند  نه فقط به یک انسان، بلکه به نوع ب

کاین همـــه، از یک تنـــۀ آدمـــندآدمیـــان شــاخه و بـــرگ همــند
کند خداوند و در این دشت، کشتاصل درختی است کهن کز بهشت

شــاخ درختـی که درختـی جداستخــلق همه، شاخ درخت خـداست
ز بیــخ، کنــد(شهریار، بلــکه درخت بشــر اهـــر که تنی کُشت نه شاخی فکند

)702،ص 2ج
و در ادامه آورده است:

برگ به شاخ است گرش زندگی است. آدمــی از نوع جـدا، زنــده نیست
)702(همان،ص

شهریار، در شواهد بسیاري، بر دستگیري همنوعان و غمخواري آنان تأکید کرده و انسانها را ازآزار خلق 
بر حذر می دارد:

)781همه را وصله ي تنت انگار. (همان،ص دوست بداراي بشر نوع خویش 
و نیز می فرماید:

انسان همیشه باید با نوع خویش، غمخوار.وز لوح دین و اخالق، این نقش هم بخوانید
)511، ص1(شهریار، ج

در نظر او دل آزاري، گناهی است نابخشودنی:
نی، دل آزاري است. (همان،ص ولی گناه نبخشودخـــدا گناه دل آزردگـــان ببخشـــاید

114(
والبته، به دست آوردن دل افتادگان، راهی است روشن که به حق، ختم می شود:

راه نزدیکش دل مردم به دست آوردن است. راه بسیار است مردم را به سوي حق ولیک
)616(همان،ص

و خودخواهی و بی تفاوتی در آئین بشر دوستانه ي شهریار، آدمیان، مرهمی هستند براي دردهاي یکدیگر
در مقابل آالم دیگران، در این آئین، جایی ندارد:

درد بشـر دیــدن و دارو شـــدنشرط بود با همه یکــرو شدن
)705، ص2خود همـگان را خودي انگاشتن.(همان،جرسم خـودي با همـگان داشتن

ر زخمهاي همنوعان خویش:انسان واقعی، کسی است که دلی را از غم برهاند و مرهمی باشد ب

هم به مردي که گناه است دلی آزردنگر به مردي نشــد از غم دلی آزاد کنــی
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شیوه ي تنگ غروبست گلـــو بفشردن.صبحدم باش که چون غنچه دلی بگشایی
)705،ص 2(شهریار،ج

و در جایی دیگر در این باره می فرماید:
هزار شکر که خارم به پاي کسی نخلید.اگر که خاك شدم زیر پايِ خلق چه باك

)247، ص1(همان، ج
) و 1424،ص 1می باشد. (معین، ج» قهر و غضب و غیظ«پرهیز از خشم: خشم در لغت به معنی -13

است نقطه ي مقابل آن می باشد. البته حلم، از دیدگاه فلسفه، » بردباري و آهستگی نمودن«حلم که به معنی 
نان طمأنینه اي شود که غضب و خشم، نتواندبه آسانی، آن را تحریک کند. آن است که نفس، داراي چ

)1370(همان،ص 
سعدي در گلستان،درباره ي رعایت اعتدال در خشم و لطف، آورده است:

خشم بیش از حد گرفتن، وحشت آرد و لطف بی وقت، هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو، سیر «
)167(سعدي، ص » ه بر تو دلیر شوند.گردند و نه چندان نرمی کن ک

شهریار در نکوهش خشم، به بیان این نکته می پردازد که اهل غضب و خشم، مورد خشم الهی واقع می 
شوند و این حالت مذموم نفسانی را، شمشیر شیطان و مایه ي نابودي بشر، معرّفی می کند:

ل ایمــانادب، پیرایــه بند اهغضب، قلّاده پیچ اهل کفـــر است
)338،ص 1ولیکن رحمت آرد با رحیمان.(شهریار، جخدا را با غضوبان جز غضب نیست

و در جاي دیگر، می فرماید:
)826،ص 2مایه ي انقراض انسان است. (همان، جحیلت و خشم، تیغ شیطان است

گیهاي انسانی او حرص و خشم را به عنوان رذایلی معرّفی می کند که شخص را از با ارزشمندترین ویژ
او، دور می کنند:

که دیو در توچو بنشست آدمی برخاست. به دزد حرص و غضب، وامکن دریچه ي دل
)479،ص 1(همان، ج

در نگاه او، کظم غیظ و فرو خوردن خشم، نوعی عبادت محسوب شده و انسان حلیم،به سبب بردباري، 
مورد رحمت حق، قرار می گیرد: 
)630عبادت آنکه به روي جگر نهی دندان. (همان،صوخوردن خودي، خدا شود از خشم فر
و در جایی دیگر آورده است:

)1061،ص 2هرآن کز کاظمین الغیظ، عافی است. (شهریار، جفرو خور خشم و با خُردان ببخشاي
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آداب سخن گفتن : در بسیاري از آثار تعلیمی، انسانها به سکوت و سخن گفتن به موقع و به جا و -14
یز از زیاده گویی دعوت شده اند. همچنین سفارش می شود که شخص، کمتر سخن بگوید و بیشتر گوش پره

کند. همچنین شایسته است که سخن، اندك ولی پرمایه باشد.
سعدي در باب هفتم بوستان، دراین باره می فرماید:

)342چو دانا یکی گوي و پرورده گوي. (سعدي، ص حذر کن زنادان ِ ده مرده گوي
در دیوان شهریار، این مسأله از جنبه هاي مختلفی مورد توجه، قرار می گیرد. نخست اینکه، ارزش 

سکوت، از سخن باالتر است:
)1054،ص 2سخن گر زنقره، سکوت از طالست. (شهریار،  جببیــن تا چـه فــرمود مــوال عــلی

شد:و خاموشی، برتر از به زبان آوردن سخنان باطل و خام می با
)1118همان بهتـر که لب خــاموش داري.(همان،ص سخن تا خام و خــالی از محبت

دیگر اینکه، سخن و شیوه ي بیان آن، بیانگر ارزش وجودي صاحب سخن می باشد:
کـش پایه به چاه یا به کیهان شده مردبا هـر سخنی که گفت برهان شده مرد
»زیر زبان خویش پنهان شده مرددر «پس حرف همانست که مـوال فــرمود:

)612،ص 1(همان، ج
پس چه نیکوست که آدمی ازگفتن سخنان باطل لب فرو بندد:

گَر به حق وا شود دلگشاست. که لبز گفتــار بــاطــل، فـــروبنــد لب
)1054،ص 2(همان، ج

فاهیم اخالقی است که وفاداري: وفاداري به عهد و پیمان و پرهیز از پیمان شکنی و خیانت، از م-15
مصادیق بی شمار و متعددي در کتب دینی، اخالقی و ... دارد. انسان پیمان شکن به مجازات و مکافات عمل 

زشت خود گرفتار می گردد و مورد نکوهش دیگران قرار خواهد گرفت.
خواجه ي شیراز در این باره می فرماید:
)414کن از صحبت پیمان شکنان.(حافظ، ص گفت پرهیزپیر پیمانه کش من که روانش خوش باد

شهریار نیز معتقد است که انسان، همانگونه که از دوستان خود، انتظار وفاداري دارد خود نیز باید به 
تعهدات خویش پایبند بوده و از پیمان شکنی و خیانت بپرهیزد :

ي است.که خواهش تو هم از دوستان، وفاداربه دوستی که وفادار یار دیرین باش
)114،ص 1(شهریار، ج 

در نظر او، انسان سعادتمند، کسی است که وفا، پیشه کند:
)168گــوي میــدان سعـادت او بــرد.(همان،ص هر که سـر باخت به چــوگان وفـــا

و در راه پیمان، از بذل جان خویش نیز، دریغ ننماید:
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بر سر پیمان حق تا پاي جان.(همان،ص هم بایستدمرد آن باشد که حق گوید چو باطل رخنه کرد
565(

پیام به «و » پیام دانوب به جامعه ي بشر«صلح و پرهیز از جنگ طلبی: شهریار در منظومه هاي –16
، مستقیماً به نکوهش جنگجویی و قدرت طلبی انسان معاصر می پردازد و او را به سبب قتل عام و »انشتین

آمده است:» پیام دانوب«علم و دانش، محکوم می سازد. درشعر کشتار همنوعان و بهره ي نادرست از
اي جنس دو پا که خود بخوانی انسان

در اوج تمدن از عروج صنعت
در قعر توحش از سقوط اخالق
هم آدم و هم دیو ودد آدمکش

زانسو ملک العرش و به تسخیر فضا
زینسو گیوتین روز، این موشکها

ردهم در پس پرده، جنگ سردي نام
درنده به نوع خود، تعرّض نکند

اما تو ! خداي من، اما تو!
انصاف بده

تنها تلفات این دو جنگ خونین
خونین و هنوز دنباله دراز

شاید که گذشته باشد از صد ملیون
تازه تلفات جنگ گرمت شاید

جنب تلفات جنگ سردت صفر است
)977-976،صص2(شهریار، ج آخر به خود آي از بهر خدا.  

، شهریار پس از تحسین انشتین و تقدیر از او، به سبب آشتی دادن علم با دین و »پیام به انشتین«در شعر 
مذهب، اظهار تأسف خود را  از اینکه جهانخواران از اکتشاف علمی دانشمندان درجهت قدرت طلبی و 

می خواند:مقاصد سوء خود بهره می برند اعالم می دارد و انشتین را به یاري فرا
انشتن صد هزار احسن و لیکن صد هزار افسوس

حریف از کشف و الهام تو دارد بمب می سازد
انشتن اژدهاي جنگ !

جهنّم کام وحشتناك خود را باز خواهد کرد
دگر پیمانه ي عمر جهان، لبریز خواهد شد
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)860،ص 2دگر عشق و محبت از طبیعت، قهر خواهد کرد ...  (شهریار،ج
- موارد متعددي، انسانها را به برقراري صلح و دوستی در جهان و پرهیز از جنگ طلبی دعوت میاو در 

کند:
و گر جنگ و جـدل ، دنیا جهنّــماگر صلح و صفا، عالم بهشت است
که غمگین می کنیم این عیش خرّمدر این صورت چه نابخرد کسانیم

)1107سـر تـا پـاي عـالم(همان،ص که آتش زد بهمـگر جنـگ جهــانی را نــدیدیم 
، به تصویر کردن دنیایی می پردازد که از هرگونه کینه و دشمنی و جنگ طلبی »رویاي صادقه«او در غزل 

خالی است:
عرش و فرش آینه ي صلح و صفا می بینم. اشگ و خون شسته غبار از رخ ملک و ملکوت

)319،ص 1(همان، ج 
یایی است که از هرگونه کینه و خشم و فتنه خالی بوده و مملو از صلح و شهریار، آرزومند زیستن در دن

آشتی می باشد:
)226تا دري هم به مراد دل ما بگشایند.(همان،ص بود آیا که در صلح و صفا بگشایند

، بر لزوم کسب علم و دانش، »آموزش«دانش و تمدن در مقابل دین و معنویت: شهریار در قطعه ي -17
ده و جهل و نادانی را، خصلتی اهریمنی معرّفی می کند :تاکید کر

کــس از مــادر خویـش دانـا نــزادز آمـوختن دانـش آمــد زیـاد
ولیــکن نیــاموخــتن عیب مــاستندانستن از قدر مردم نکاست

)1101،ص 2که با جان و با جاودان دشمنی است(همان، جاستخوي اهریمنینیاموختن
نین به بیان این نکته می پردازد که چنانچه، جسمت را با ورزش و تکاپو، پرورش می دهی جان را او همچ

نیز، با کسب علم و هنر، جاودان کن:
ورزش جـــان نیز، در آموزش استقوت و نیروي تن از ورزش است
جســم هم از جنبش و جوالن، قويمعرفت آموز و بِکن جــان، قوي

چیـست؟ یکی وحشی بی شاخ و دمـن با اُشتــلمجــان جهــول و تـ
رستــم بـــی اسلــحه در کـــارزارجــان هنرور هم اگر تـن، نــزار
بــا تــن ورزنــده، جــهان پهــلوانبا دل داننــده شــوي جــاودان 
)760،ص 2مـرد شـــود در دو جهـان، بختیــار(شهریار،جکارگرتن و جان هر دو قوي شد به

نکته مهم اینجاست که دانش، زمانی ارزشمند و مورد ستایش است که صاحب خود را، در راه رسیدن به 
حق و کماالت انسانی یاري دهد. علمی که بر تقوا و معنویت متّکی نباشد نه تنها انسان را به عرش نمی 

رساند بلکه او را در قهقراي ظلمت و سیاهی، مدفون خواهدکرد:
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)480،ص 1چراغ دزدي و از دشمنان دوست نماست(همان،جش اگر متّکی به تقوا نیستامان که دان
و البته، علمی که صاحب خود را، دچار تکبر و خودبینی کند نیز، در همین مجموعه، جاي خواهد گرفت:

که خدایش به دل و دیده ي پاك اندازدعلم کو راه سعادت بنماید نوري است
مــرغ پرواز تـو در دام هـالك انـدازد.(همان،ص ه از باد غرورعلم تو بال شکسته است ک

616(
شهریار در مذمت تمدن بشر امروز، که امنیت و آرامش و صلح را، از انسان ها سلب کرده، آورده است:

چه جان و جسم که کاهید و رنج و غم که فزودتمدن بشـري جز عذاب و لعنت نیـست
رفــاه، رخـت سفـر بست و گفت از او بــدرودر دیار رسیدچه بوم شوم که پایش به ه

نـــداد راحــت دنـیـا و دیـن و داد، ربــــود.(همان،ص نهاد بر دل اگر بـرگرفت بـار از دوش
505(

در نگاه او، علم متّکی بر تقوا و ایمان که ارزشهاي انسانی و معنوي را پاس بدارد و به گسترش آرامش و 
جهان بینجامد ستودنی و ارزشمند می باشد :صلح و صفا در 

که فرشته رشگش آید به خصال آدمیت.به خصال علم و ایمان، رسد آدمی به جایی
)1072،ص 2(همان، ج

دعوت به کار و تالش : انسانها به منظور برطرف کردن نیازهاي خود، به کار و کوشش دعوت شده -18
کار، جوهر انسان قلمداد می شود و عالوه بر تاثیرات مثبتی که بر و از تن آسانی و بیکاري، منع گشته اند.

جسم و روح شخص می گذارد اثرات فراوانی بر پیشرفت جامعه نیز خواهد داشت؛ سعدي در بوستان، در 
این باره آورده است :

)285که بی سعی هرگز به منزل رســـی.(سعدي، صتـــوقّع مدار اي پسر گـــر کـــسی
شهریار نیز ، سعی و تالش، راه رسیدن به سعادت و صیقله ي جوهر انسان، دانسته شده است :در شعر 

دانــه اي افشـان و درختی بکارخیـز چــو دهقـان و تنــی ده به کـار
صیقلـه ي جوهر مرد است، کارسـرخ کـن چهره ي زرد است، کـــار
ن ورزش استبا عضالت تو، بهیکار که در وي کشش و کوشـش است

)759،ص 2(شهریار،ج
رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط: اعتدال از ریشه عدل گرفته شده و در فارسی به معناي -19

میانه روي و رعایت حد وسط است. از آنجا که پرهیز از افراط و تفریط در امور مختلف زندگی، به سامان 
و دست یابی به اهداف نهایی، در گرو رعایت همین اعتدال و میانه یافتن امور می انجامد و پیمودن راه تکامل

روي است انسانها در موارد بسیاري از افراط و تفریط در امور، بازداشته شده اند؛ چنانچه خواجه ي شیراز در 
این باره می فرماید :
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)105فظ، ص ورنه اندیشه ي این کار فراموشش باد(حاصوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
در دیوان اشعار شهریار نیز، بر این مسئله، تأکید فراوانی شده است:

)806،ص 2خاصه در وقت و خاصه در گفتار.(شهریار، ج مقتــــصد بــاش در همــه رفتــار
همچنین اودرباره ي رعایت اعتدال در امور دنیا و آخرت، آورده است:

)1073که فی المثل نه کبابت بسوزد و نی سیخ.(همان،ص اجاق دنیی و عقبی چنـان برافـــروزي
و در جاي دیگر، آمده است:
نه به تفریط شو نه بر افراطنه به خروار زن نه بر قیراط
نه چو پرداختی به دور اندازنه به چیزي زیاده می پرداز

)678بهتـرین ره بود میـانـه روي.(همان،ص گر که خواهی ره خطا نروي
اعتباري دنیا:دنیا درموارد بسیاري به بی وفایی، مکر و حیله، دورویی، گذرا و کوتاه بودن و بی–20

صفاتی اینچنینی، منسوب می باشد و انسان عاقل، کسی است که فریفته ي ظواهر آن نگردد. سعدي در 
بوستان در این باره می فرماید :

)236یست.(سعدي، ص ز دنیا، وفاداري امید نجهان اي پسر ملک جاوید نیست
در دیوان شهریار، ابیات بسیار فراوانی به موضوع بی اعتباري دنیا و فراز و فرود آن، شتاب عمر و پرهیز 

از غفلت و غنیمت شمردن فرصتها و پرهیز از هوس پختن و آرزو پروري در دنیا، اختصاص یافته است.
یات فراوانی دارد که از آن جمله است : شهریار در توصیف بی وفایی و بی اعتباري دنیا و عمر، اب

راست یک مو به تنت نیز دروغ اي دنیاآب داري عـــوض ماست به دوغ اي دنیا
)95،ص 1(شهریار، ج 

بهل دنیا و مافیهاکه هر وزر و وبالی هست          به پیري، شهریار ، از گور این دنیا و مافیها ست.
)113(همان،ص 

، مانند کرده است که الزمه ي کسب سعادت، رهایی از این چاه است:»چاه«یک او همچنین دنیا را به
گر از این چاه طبیعت که جهان من و توست       بدر آییم جهان، جمله از آن من و توست.(همان، 

)128ص
شهریار در نکوهش هوس پروري و آرزومندي در دنیا نیز، ابیات بسیاري دارد که از آن جمله اند :

در مسافر خـانه ي دنیــا شبی خــوابید و رفتنیا چون مسافر خفت و خوابی دید و رفتاهل د
با مدادان  تا به هوش آمد همه پا چید و رفتخفته ي شب، خوابهاي نغز و شیرین دیده بود

)143(همان،ص 
و باز، در مذمت آرزوپروري انسانها در دنیا، آورده است:

)1080، ص2این کرم پیله دائم، زنبیل باف باشد.(همان، جدیمهی تار آرزوها بر دور خود تنی
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افسوس که انسانها زمانی به بی اعتباري و بی مهري دنیا پی می برند که دیگر، فرصتی براي جبران نمانده 
است:

،ص 1لیک هر کس کند این قصه، به پایان از بر.(همان، ج درك بی مهري دنیاست کمی دیر آغاز 
254(

اره شتاب عمر و گذر جوانی می گوید:شهریار درب
)385تو هم هر دولتی بودي چو گل بازیچه بادي(همان،ص رویاي سحر آمیزجوانی اي بهار عمراي 

در این باره آورده است:» شتاب شباب«او در غزل 
بـدین شتاب خــدایا شباب مـی گذردشباب عمر عجب با شتاب می گذرد

شتاب کن که جهان، با شتاب می گذرد.د ساقیشباب و شاهد و گل، مغتنم بو
)168،ص 1(شهریار،ج

شهریار در ابیاتی چند، به فراز و فرود دنیا و زندگی نیز اشاره کرده است؛ او معتقد است که انسانها باید با 
پستی ها و بلندیهاي روزگار همراه شده و دائم از آن، انتظار خوشی و راحتی نداشته باشند:

روزگار است و ازینسان نوسانی دارد. (همان،ص م برد آویززمان گه به حضیضگه به اوج
162(

و در جاي دیگر، در این باره آورده است :
همه جا صرفه ي پاالیش و پرویزن نیست.زشت و زیباي جهان، قصه ي آرد است و سبوس

)131(همان،ص
پس او از انسان می خواهد :

)347با زندگی مصالحه ي نیش ونوش کن. (همان،ص دار دائم خوشی و خوشگذرانی طمع م
شهریار به خواننده توصیه می کند تا از فرصتهاي عمر و زندگی کوتاه خویش، نهایت بهره را برده و آن را 

غنیمت بشمارد :
کس نخوانده است که تا شام چه خواهد بودن.صبح اگرطـالع وقتــی است غنیمت بشمــار

)343(همان،ص
عبرت انگیزي گذشتگان: شهریار، پس از آنکه به بی اعتباري روزگار و عمر اشاره می کند از –21

انسانها می خواهد تا از لوح دهر، عبرت بگیرند و عاقبت درگذشتگان را آئینه ي تأمل و عبرت خویش قرار 
دهند:

)206ن،ص تنها نه از براي تماشا گذاشتند.(هماعبرت بیار و چشم تأمل که لوح دهر
و در جایی دیگر در این باره، آورده است:
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کاین همه در آسیاي روزگار آید به کار(همان،ص توتیاي چشم عبرت کن غبار رفتگان
516(

، شهریار، ماجراي گذار علی (ع) از گورستان را به نظم می کشد؛ »لوح عبرت«در شعر 
ست به همراه یارانش از یک گورستان می در این شعر، علی (ع) که در حال بازگشت از جنگ صفّین ا

گذرد و خطاب به مردگان، می فرماید:
ز کرباس کفن یک ال قباپوشسالم اي ساکنان شهر خاموش
)823،ص 2به سر از سنگ ها الواح عبرت(شهریار، ج سالم اي خفتگان خاك غربت

است :، از قول شاه مردان، خطاب به دنیا آمده »علی و دنیا«همچنین در شعر 
)1043همه کتیبه ي عبرت خوش است و دورنما.(همان،ص برو به دور که دنیا به پیش چشم علی

نام نیکو به یادگار گذاشتن: با توجه به بی اعتباري عمر و روزگار، آنچه پس از انسان از او خواهد -22
بماند:ماند یاد و نامی بیش نخواهد بود؛ پس چه نیکوست که ازما، نامی نیک، به جا 

)561بـرادر جز نکــونامی مینــدوز(سعدي، ص جهان بی ما بسی بودست و باشد
اد و نام انسانها اشاره ، به بی اعتباري عمر و دنیا و پایندگی ی»حیدربابا«شهریار در منظومه ي بی نظیر 

:کرده است
حیدر بابا، چه پوچ و دروغ است این جهان

اناین مرده ریگ نوح و سلیمان و دیگر
فرزند زاده، می دهدش درد بیکران

بر هر که هر چه داده، از او واستانده است
)1003،ص 2(شهریار، ج جز شهرتی تهی، ز فالطون چه مانده است. 

و باز در همین منظومه، آمده است :
)999از نیک و بد، هر آینه طمعی به کامهاست.(همان،ص مائیم رفتنی همه، پاینده نامهاست 

علم حق است به آن چه می آید بر احسن نظام و آن، عبارت «قضا و قدر الهی: قضا در لغت به معنی -23
،ص 2معین، ج ».(از حکم الهی است در اعیان موجودات، بر آن نحو که هست از احوال جاري از ازل تا ابد

2685(
)2643مان،ص ه»(حکم خداوند  در مورد بندگان است، سرنوشت، تقدیر. «و قدر به معنی 

اعتقاد به قضا و قدر و تسلیم در برابر آن در میان آثار ادبی، شواهد بسیاري دارد؛سعدي در این باره می 
فرماید:

)849تفاوتی نکند گر بزي و دانایی.(سعدي، ص چو با قضاي اجل بر نمی توان آمد
، در این باره آورده است :»غناي غم«شهریار در غزل زیباي 
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وز غم جزع مکن که جزا می دهد به دل.قضــا و قــدر بـاش شهـــریارتسلیــم با 
)285،ص 1(شهریار، ج 

، در این باره آمده است:»حیدربابا«همچنین در منظومه ي دلنشین 
خیلی یتیم و خیل دگر بی پسر، همه.دنیاست مرگ و میر و قضا و قدر، همه

)990،ص 2(شهریار، ج 
)271، 1، در باره تسلیم شدن در برابر تقدیر، آورده است: (همان: ج »قدیرفضولی با ت«شهریاردر غزل 

و در بیتی دیگر، می فرماید:
کاسه و کوز، سر هم بشکانیم که چه؟(همان،ص ما طلسمی که قضا بسته، ندانیم شکست

271(
در نگاه او، سالک راه معرفت، همواره در مقابل تقدیر و بخت، تسلیم است:

)181که مرد راه، به بخت و نصیب نستیزد.(همان،ص ه بخت و نصیب شو تسلیمتو شهریار، ب
و نیز می فرماید:

)172کون و مکان پذیره شد آنچه قضا اراده کرد.(همان،صدرد قضاست کی بود چاره پذیر، شهریار
-1169،صص 1است. (معین، ج» کار خود را به خدا حواله کردن«توکّل: توکّل در لغت، به معنی -24
1170(

خواجه ي شیراز درباره ي لزوم توکّل، در موازات تالش و کوشش، می فرماید:
راهرو گر صد هنر دارد توکّل بایدش.(حافظ، تکیه بر تقواو دانش در طریقت کافریست

)301ص
شهریار، که خود نیز اهل توکّل است در این باره می فرماید:

،ص 1ما را هنر نداده خدا جز توکّلی.(شهریار، جگر دوستان به علم و هنر تکیه کرده اند
406(

و در جاي دیگر، آورده است:
)170جهان خویشتن از دولت توکّل کرد. (همان،ص چه دولتی است توکّل که شهریار، به کام

)4311،ص 4مکافات عمل: مکافات در لغت به معنی پاداش دادن (خوب یا بد) است. (معین، ج –25
قیامت و آخرت، از ارکان اعتقادي دین اسالم و مهم ترین اصل پس از توحید به شمار می رود و اعتقاد به 

مسلمین معتقدند که انسانها در مقابل تمامی اعمالشان، مورد بازخواست قرار گرفته و به جزا و پاداش آن 
خواهند رسید. خواجه ي شیراز در این باره می فرماید:

)123هر عمل اجري و هر کرده، جزایی دارد. (حافظ، ص مذهب عشقستم از غمزه میاموز، که در
شهریار نیز در اشعارش، به مکافات عمل و داوري در مورد اعمال انسان در آخرت، اشاره کرده است:
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سخن این است بی سؤال و جواب.این جهــان کــاري، آن جهــان دروي 
)468،ص 1(شهریار، ج 

ه است:همچنین در جاي دیگر آورد
کوه دیدي که به هر صیحه، صدایی داردمنعکـس می شـود اعمال بشـر، در آفاق
هـر کجـا پــاي گــذارد، ردپــایی دارد.آدمی در همه احوال، چـو دزد شب برف

)165(همان،ص 
ي از آن جا که شمار مفاهیم اخالقی و تعلیم آن در شعر شهریار، بسیار فراوان بوده و ذکر مفصل همه 

موارد، به اطاله ي کالم می انجامد به منظور پرهیز از اطناب و زیاده گویی، به شرح مختصر مفاهیم اخالقی 
دیگر در دیوان شاعر، بسنده می کنیم.

عاقبت اندیشی:–26
به هر چیزي که اول داشت البد آخري هم هست.هــم از آغــاز باید فکــر فــرجامش بود عاقل

)125(همان،ص 
فـــکر فــرجام نیــک و بـد نکنیم.ـا چرا فکر کـــار خـــود نکنیـــممــ

)782،ص 2(همان، ج 
تحمل دشواري ها و غمها:-27

بیهوده نیست حسرت و حرمان زندگی.هر سختیی به سوي کمالت تحولی است
)588،ص 1(همان، ج 

دگران عرصه کند تنگنامرد به خویش و مـرد از قبــل حــادثــه راهـی بــگشایــد
مرد از تو خـورد صیقــل و نامرد زند زنگ.اي غم چه فسونی تو که چوـن تیغ کنی تیز

)624(همان،ص 
ترك تعلّقات دنیایی :–28

)322باز گردي گل به دامان نیز هم.(همان ،ص دامــن از خـــار تعلّق، باز چین
گفتی، بتهاي خود شکستی.لبیک کعبهگر کسوت عالیق ، کندي و بستی احرام

)382(همان ،ص 
عبادت و پرستش خداوند :–29

خیز و سـر کن تـرانه ي یـا ربمــرغ شبخیز بــاش و نــوشین لب
صبـح یـابنـد مـزد زحـمت شبخـواب، بس کـن که شبــروان عرب

)611،ص 1(شهریار، ج
ان رسیدي مشکلی در ماندنی نیست. گر بدین درمبا عبادت می توان هر مشکلی را کردن آسان 
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)137(همان،ص 
عیبجویی :–30

کونه در اثبات جبر و اختیار آید به کار.من نجویم عیب کس، زیرا به عالم هیچ نیست
)516(همان، ص 

گر به نقص دیگران دیدي کمال خویشتن.بر کمال نقص و در نقص کمال خویش بین
)340(همان،ص 

تجمل :سادگی و  پرهیز از-31
)773،ص 2زندگی هر چه طبیعی بهتر.(همان، ج زندگی را ز تصنّع چه ثمر

آدمیزاده به صد حسن، پریزاده کنی.گر تجمل به عفاف و بزکی ساده کنی
گر طبیعت بشناسی بزکی ساده کنی.سادگی با تو بزك ساخته مشّاطه طبع

)420،ص 1(همان، ج 
قدر نعمتها را دانستن :-32

کاین چه نقصی به خلقت است مـرااي دارم از خـداي خودمگله 
کمــتر احساس لــذّت است مــرانعمتم تا به نقد هست به دست
)1038،ص 2که چه اندوه و حسـرت اسـت مرا.(همان، جچــون زدستم بشد بیــا و ببین

خودخواهی:-33
بپسند با مــردم که با خــود مــی آن همییشتن آن را که ناخوش داري از خلق  خوش مدار از خو

پسندي.
)632،ص 1(همان، ج 

خطا پوشی و عفو:–34
که هر دم صد خطا می بیند و بر ما نمی گیرد.خطا پوشی بود شکر توانایی، خدا را بین

)1079،ص 2(همان ، ج
آمده است :» روز مادر«نیکی در حقّ والدین : در شعر –35

هر کو نه پاس حرمت او داشت کافر است. سپاس داراین نعمت عظیم به ایمان
)     472،ص 1(شهریار، ج 

و نیز در جاي دیگر، درباره اهمیت نگاه داشتن حرمت و قدر پدر و احترام به او در هر شرایطی، آورده 
است:

بلــکه گفتـــم نمــی شــوي آدممن نگفتم نمی شوي حاکم
)1108،ص 2چه خود،شاه یا که صدر اعظم.(شهریار، ج گرآدم آخــر، پــدر نــرنجاند
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اهمیت دوست و همنشین :–36
)770مرد را از همنشین باید شناخت.(همان،ص همنشین خواهد تو را چون خویش ساخت

در لحظه زیستن :-37
گـــرفتن مچ آینــده هم چـه میدانی؟گذشته جسته و از دام ما گــریخته است

بگیــر بیــخ گلـوي دمی که در آنی.(همان،ص است و کین آیندهگرت قصاص گذشته
1204(
بدقولی :–38

که زنهار از خالف وعــده، زنهــارلئیــم سفــله از بــد قــول، بهــتر
)1099چه گفتاري چو با وي، نیست کردار(همان،ص وفایی گر نباشد، وعده کفر است

کار امروز به فردا افکندن :–39
)493،ص 1که فرا جز پی فردا نماند.(همان، ج ین امروز می کن کار امروزهم
بهره بردن از دنیا براي کسب آخرت :–40

می توان از وي، گل مقصود خود را چید و رفت.خار زار است این جهان، لیکن به سود آخرت
)143(همان،ص 

دنیــا طلبی، دون بــاشی.گر همه جیفه ي کســــب دانــاست به دنیــا، پی سود عقبا 
)402(همان،ص 

گیري :نتیجه
تأمل در اشعار شهریار، بیانگر این واقعیت است که ماندگاري و محبوبیت او به عنوان یکی از سرآمدان 

گراي معاصر، تنها به تسلّط او بر شگردها و ظرایف هنري شعر فارسی و سرودن غزل هاي پرشور شعر سنّت
می شود بلکه بخش عظیمی از این محبوبیت، مربوط به عمق بعد انسانی و برجستگی عاشقانه، محدود ن

تفکرات اخالق مدارانه و انسان دوستانه در آثار او می باشد. اشعار شهریار، عالوه بر اینکه بیانگر غناي طبع و 
باشد آئینه اي است اندیشه و تخیل شاعر و احاطه ي او بر الزامات ادبی و موازین نظم کالسیک فارسی می 

که ناب ترین عواطف بشري و زالل ترین اندیشه هاي انسانی و اخالقی شاعر نیز، در آن منعکس می گردد.
شعرهاي او، چه در قالب هاي سنتّی و نو و همچنین در مضامین عاشقانه و عارفانه و فلسفی و اجتماعی 

در این اشعار، به تعلیم و تکریم فضایل اخالقی و ... سرشار از رویکردهاي اخالقی و انسان ساز است و او 
همچون احسان، صبر، قناعت، فروتنی، عدالت، محبت، خطاپوشی، امیدواري، دنیاگریزي و ... پرداخته و 

خوانندگان را از رذایلی همچون حرص، تکبر، ظلم، کینه، یأس، انتقام و ... بر حذر می دارد.



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8022

ر، عالوه بر لذایذ ادبی و هنري، متضمن تعالیم سودمند اخالقی و مسلّم این است که خواندن اشعار شهریا
انسانی نیز می باشد و انسان عصر حاضر، با خواندن این اشعار ،بیش از پیش به لزوم پایبندي به اصول 

اخالقی پی خواهد برد.
دین ما هم مکتب اخالق بود اي هوشیار !آنچه از ما خوانده دنیا، درس اخالق است و دین

)518،ص 1(شهریار، ج
کتابنامه
،27، ص 1389، 41، کتاب ماه ادبیات، شماره »شهریار و نوگرایی ادبی« ابهري، مریم.
دي، ناصر، آخرین سلطان عشق، دارالنّشر اسالم، قم1377پیرمحم.
 ،حدد، شرح عرفانی دیوان حافظ، به اهتمام رضا باقریان موحافظ، خواجه شمس الدین محم

.1390کومه، قم
1387زرقانی، سیدمهدي، چشم انداز شعر معاصر ایران، نشر ثالث، تهران.
،دتقی27-28، صص 1385، 34، ماهنامه حافظ، شماره »تأثّر شهریار از حافظ« سبک دل، محم.
ات سعدي، فراروي، تهرانین، کلی1389سعدي، شیخ مصلح الد.
دحسین، دیوان شهریار، نگاه، تهران1387شهریار، محم.
دحسین شهریار، ثالث، تهران1382مشرّف، مریم، مرغ بهشتی، زندگی و شعر محم.
د معین، امیرکبیر،تهراند، فرهنگ فارسی دکتر محم1375معین، محم.
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نقد و بررسی اعطاي مقامات معنوي به زنان در حوزة عرفان اسالمی
1اکرم نظري

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  گیالن
زهرا قزلسفلی
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد کاشان

چکیده
اهمیت سیر و سلوك معنوي در میان همۀ اجتماعات بشري امري شناخته شده تلقی می شود و از آن به 
عنوان یکی از شاخصه هاي مهم تمدن هر ملت یاد می کنند. از آنجا که پیشینۀ حضور زنان در این نوع 

ت ها کمک ارزنده اي به بررسی وضعیت فرهنگی طبقۀ عارف مسلک می نماید، برآن شدیم تا این فعالی
» پیر ماشري» «ناخودآگاه متن« حضور را با خوانشی نشانه اي از متن تذکره هاي عرفانی و بر پایۀ نظریۀ 

مستغنی نخواهیم بود. محک بزنیم. و در این راستا از بررسی تاریخ، فردیت، فرهنگ و ادبیات این حوزه نیز 
دهد که به مهم ترین بخش این تحقیق را واکاوي متون عرفانی خود نگاشته و الیه هاي نهفتۀ آن تشکیل می

بیان داشته ها و کاستی هاي موجود در زمینۀ عرفان زنان مسلمان می انجامد.
تذکره، عرفان، زنان، ماشري، ناحودآگاه متن.ها:کلیدواژه

مقدمه
کند، اي از جامعۀ بشري را در خود هضم میهاي فرهنگی، همواره سطح عمدهون سایر گزارهعرفان، همچ

سطحی که به شعوري فراتر از فضاي مادي جهان نائل آمده و پس از سیر مراتب مختلف تربیتی، درجات 
ها با یستند؛ آناند. در این میان، زنان نیز از مردان مستثنی نمتفاوتی از این وسعت را به خود اختصاص داده

شوند و در این جذبه درنظرگرفتن شرایط حاکم بر فضاي فکري جامعه، جذب این سیالب عظیم روحی می
شوند.درجاتی متفاوت از مقاماتی واال را صاحب می

تردید زنان به عنوان نیمی از پیکرة اجتماع، تأثیراتی بس پایدار در تولید علم و فرهنگ از خود برجاي بی
ند؛ از آنجا که سنّت غالب اکثر جوامع بشري، سنّتی مردساالر و استوار بر پایۀ قدرت است، این مولّدان انهاده

اند تا در تاریخ مذکر هیچ نشانی از خود برجاي ننهند. نگاه جنسی طالیه داران فرهنگ و به کناري رانده شده
گشته است؛ در مواردي هم که زنان، مذهب  یعنی مردان، باعث لغو اعطاي مقامات به زنان در حوزة دین 

اند، فرهنگ غالب به سانسور و حذف این اي از این دستاوردهاي عظیم فکري شدهصاحب سهم عمده
شاهکارها پرداخته است.

1 .Sogol.noori25@gmail.com
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متون عرفانی «و تبیین » ارائه مقامات به زنان از سوي عرفا«این پژوهش تالشی است در جهت نمایاندن 
بر این متون.2پیر ماشري» سکوت متن«، از طریق تطبیق نظریۀ 1»بر عرفانیمرجع در معرفی اولیا و اکا

گوید. گوید به ایدئولوژي مربوط است نه از طریق آنچه میماشري معتقد است که هنر از طریق آنچه نمی
ها و فقدان متن است که باید ایدئولوژي را جستجو کرد. بر همین اساس هدف این ها، مکثیعنی در سکوت

ها از زنان عارف، و اعطاي مقامات معنوي به آنان از سوي فرهنگ پژوهش، بررسی و نقد روایات تذکره
هاي نظریه پردازان اسالمی نمایان شود، نظریه-باشد تا با این واکاوي، اندیشۀ غالب فرهنگ عرفانیغالب می

گمنامی که به مقامات واالي عرفانی دهی به زنان تبیین شود، زنان عارف مشهور و بزرگ عارف در باب مقام
اند، معرفی شوند و علت اصلی سکوت اجتماع در باب جایگاه زنانِ واصل به حقیقت رسیده» والیت«چون 

روشن شود.
گرفته در حوزة ادبیات عرفانی، به بررسی حاالت، مقامات و حتی روند از آنجا که تمام تحقیقات انجام

اند، تنها در حیطۀ معرفی زنان اند، و اگر کاري نیز در باب زنان انجام دادهختهسیر و سلوك عرفانیِ مردان پردا
شناسی و نقد این نگاه غالب و شده بوده است، بر آن شدیم تا بر خالف سایرین به آسیبنامور و شناخته

ماندن زنان در حیطۀ عرفان اسالمی بپردازیم.یابی مهجورریشه
ها که در مورد زنان عارف صورت گرفته است، شماي معرفی داشته و در آناکثر قریب به اتفاق تحقیقاتی 

اند در ردة مردان بزرگ عارف قرار بگیرند، اظهار خرسندي شده است؛ مانند که زنان توانستهنیز از این
به » آن نایب مریم صفیه، آن مقبول رجال، رابعه عدویه«اي تحت عنوان )، که در مقاله1382ابوالقاسم رادفر (

النهرین تا صوفیان صوفیان بین-از زاهد«) در مقالۀ 1384معرفی رابعۀ عدویه پرداخته است. زهرا طاهري (
نویسان را مورد ارزیابی قرار داده هاي تعدادي از تذکرههاي مبنی بر حضور زنان در نوشته، گزارش»خراسان

اي مبسوط در سلمی، مقدمه» ات الصوفیاتذکرالنسوه المتعبد«)، در کنار ترجمۀ 1385است. مریم حسینی (
) در مقالۀ 2007هاي آنان پرداخته است. هولیا کوچک (باب زنان صوفی نگاشته و به معرفی برخی ویژگی

، ادعایی مبنی بر وجود مشایخ رسمی زن در ترکیه اظهار داشته که در جاي »مشایخ زن در طریقت مولویه«
خود جالب توجه است.

هاي متضاد و متنازع کاوي حقیقت پنهان درمتونِ موجود از طریق بررسی مجموعه گفتمانبا این همه، وا
اي از زمان که زنان نیز در برههمانده است. در برخی تحقیقات متأخر، کارهایی در باب ایندر حاشیه 

کند.نمیاند به مراتب واالي عرفان صعود کنند ارائه شده است که اهداف تحقیق ما را تأمینتوانسته
تبیین نظریۀ ماشري-2

و ... .الصفوه ابن جوزيهاي طبقات الصوفیه سلمی، نفحات االنس جامی، صفوه.متونی چون تذکره1
2.PierrMacherey
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اي نوین محسوب از آنجا که تحلیل و بازخوانی متون بر مبناي نظریۀ ماشري در ادبیات فارسی شیوه
از خوانش 1فایده نخواهد بود. ردیابی نظریۀ ماشري در شیوة تلقی آلتوسرشود، ارائه شمایی کلی از آن بیمی

گذار نظریۀ خوانش آلتوسر، پایه«نماید. گاه وي کمک شایانی میگیري دیدمتن، به فهم و بررسی سیر شکل
هایی که یعنی ساخت حضورها و غیاب-اي که در راستاي بازسازي پروبلماتیک متن، است، نظریه2اينشانه

). آلتوسر، ماتریالیسم تاریخی مارکس را در چارچوب 1970آلتوسر وبالیبار،»(، بود-موجد متن است
اي براي خود آلتوسر کشفیات مارکس بود؛ موضوع این خوانش نشانه«زخوانی کرد، از این رو ساختارگرایی با

اما براي نقد فرهنگی آلتوسري که پیر ماشري در فرانسه و تري ایگلتون جوان در انگلستان نمایندگان آن 
امه پسند نیز توان به منظور کشف مضامین ایدئولوژیک در هنر و فرهنگ عهستند، این نوع خوانش را می

واسازي متن ،آلتوسري عبارت است ازةهدف نقد به شیو).160-159: 1385(میلز و براویت، » کارگرفتبه
متن ۀپذیر آن، تا از این طریق رابطمتن به منظور آشکار کردن ساخت و کار امر مناقشهۀگرایانیا قرائت نشانه

هر متنی مستلزم یک قرائت دو وجهی از متن ۀگرایانهبا اوضاع تاریخی موجودیتش تعیین شود. قرائت نشان
هاي متن آشکار غایب است از طریق قصورها وتحریفچهنآخواندن متن آشکار و سپس قرائت ،یک؛ است

ویا به صورت تپق فرویديِ-،-کوشد تا به هر نحو ممکن مطرح شوداي که میهاي مسئلهازطریق نشانه-
تردید بیتولید و قرائت شود.، پذیرتا از طریق متن نهفته یا امر مناقشه-شودمییت ؤناخودآگاه نویسنده ر

ماشري با عنوان ،راداستانیکار بردن این روش از قرائت به منظور تحلیل متونهتالش براي بۀبهترین نمون
د و هدف نقد معلوم این دیدگاه که هر متنی معناي واحد دار.ارائه نمودتولید متون ادبی ةاي دربارنظریه
متن ادبی نوعی چیستان نیست که ،به اعتقاد ماشرياز نظر او پذیرفتنی نیست.،3ن معناي یگانه استآکردن 

»مرکز زدوده«اي است بامعانی متکثر. ماشري از مفهومِبلکه برساختهمعنایی را در خود پنهان کرده باشد،
مقصودي نیست که نویسنده خواسته باشد از طریق ن یک داستان،مرکز یا کانو،کند به این معنا کهاستفاده می

هایی صریح،گفتمان؛ گیرندمتون داستانی از تقابل چندین گفتمان شکل میومتن داستان به خواننده القا کند،
هایی که هدف نقد ادبی عبارت است از تبیین نا همخوانیبا این دید، شده و غایب.گذاشتهمسکوتتلویحی،

ماشري به تأسی از «دارد که )، در بیان دیدگاه ماشري اظهار می1383. استوري (اندمعانیمتن مبین تعارضدر 
گوید که وي می. دهدشده در متن را مورد کاوش قرار میدادهشده و امرِ نشانهاي بین امرِ بیانفروید، تناقض

گوید، چه متن عمالً میخواهد بگوید و آنچه متن میگذاري درونی بین آندر هر متنی یک شکاف یا فاصله
چه متن چه باید بگوید تا بتواند آن«براي تبیین متن، منتقد باید از این شکاف فراتر رود تا دریابد. وجود دارد

نامد، در همین می»پذیرامرمناقشه«چه آلتوسرضمیر ناخودآگاه متن یا آن. »خواهد بگوید بیان کندرا می

1.Althusser
2.symptomatic reading
تفسیريۀمغالط.3
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آن متن با اوضاع ایدئولوژیک و تاریخیِ نیز در ضمیر ناخودآگاه متن است که رابطه . یردگشکاف شکل می
اند و هم هاي ضد و نقیض، درون این شکاف یا مرکز ِغائب را تهی کردهگفتمان. شودموجودیتش آشکار می

).6-5(ص.» شوددر این شکاف است که متن به تاریخ مرتبط می
گرایی نوین و ماتریالیسم فرهنگی نیز ربط داد. هر دوي این نظریات تاریختوان بهنظریه ماشري را می

دارند، و همچنین موافقند که متون ممکن » مرجع«ها گاهی نشانه«نظریات بر این قدر مشترك استوارند که 
ار ي بیرون از متن مورد استفاده قر»هاواقعیت«دادن سایر است هم جهت بازنمایی و هم جهت وارونه جلوه

توان ماتریالیسم فرهنگی به زبانی پسامدرن گرایی جدید را میتاریخ«). اما 72: 1385(میلز و براویت، » بگیرند
دانست که به تاریخمند کردن متون و اثربخشی قدرت از مجراي فرهنگ عالقمند است، اما به جاي توجه به 

فردي، جنسیت و طرز عمل پدرساالري گیري سوژة مقوالت طبقه و ملت، به مسائل مربوط به نحوة شکل
).68(همان: » پردازدمی

اي را در قرائت متون لحاظ کردند که با کمک آن قادر به هاي آمریکایی به تأسی از ماشري، شیوهفمنیست
تحلیل «هاي رواداشته شده در حق زنان شدند؛ این شیوه عبارت بود از مهريها و کمبیان بهتر کاستی

بندي ها و تناقضات به تحوالت تاریخی در شکلتناقضات در متون و ربط دادن این آشفتگیها و آشفتگی
).186: 1978فمینیستی، -(انجمن ادبیِ مارکسیستی» اجتماعی

سازد، اي است که از مواد خام، محصول فرهنگی میکنندهبا این رویکرد که نویسندة یک متن ادبی تولید
نماید؛ چرا که از جوانب مختلف اجتماع، فرهنگ و ایدئولوژي ضروري مینه خداوند یا خالق اثر، بررسی

قدر گویا است که در نشان دادن آن نیست. زاویۀ دید ماشري، ادبیات، در نشان ندادن یک چیز همان
هاي عرفانیجایگاه زنان در تذکره-3

اند. در عارف و صوفی پرداختهها به شرح حال زنانهاي موجود، تنها تعداد اندکی از آندر میان تذکره
) است 416سلمی(ف. » ذکر النسوه المتعبدات الصوفیات«اي که به زنان اختصاص یافته، این میان تنها رساله
شد از میان رفته است، زن عارف و صوفی ثبت شده است. این تذکره که گمان می80که در آن سخنان 

در قاهره به چاپ 1993هاي سلمی یافت شد و در سال توسط محمد طناخی در یک مجموعۀ خطی از رساله
الصوفیه است. عالوه بر این تذکرة ارزشمند، جامی در فصل انتهایی اي مجزا از طبقاترسید. این اثر رساله

، تعدادي از از این زنان را نام »فی ذکر النساء العارفات الواصالت إلی مراتب الرجال«نفحات االنس با عنوان 
) است. او در 638اند، ابن جوزي (ف. نویسانی که به معرفی زنان همت گماشتهاز دیگر تذکرهبرد. می

. 1هاي نخستین اسالمی را ذکر کرده استالصفوه شرح حال بسیاري از زنان عالم و صوفی سدهصفوه
-وري و حاکم نیشاب-»تاریخ جرجان«در کتاب -) 472مورخینی چون عبدالغافر فارسی، حمزه سهمی (ف. 

باشند.نفر می240. این زنان قریب به 1
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هایی از زنان عالم نیشابور و گرگان را در آثار خویش ثبت نیز گزارش-»السیاق لتاریخ نیشابور«در کتاب 
اند.  کرده

هایی یافت. توان به صورت پراکنده از زنان عارف نشانههاي صوفیان نیز میعالوه بر این موارد، در نوشته
این زنان که «باشد. قریب به اتفاق زنان معرفی شده میچه حائز اهمیت است، گمنام بودن اکثر اما آن
نامند و ها در سیر و سلوك گشته است، همگی بیشان مایۀ شگفتی صوفیان شده و گاه سرمشق آنسخنان

، »بادیه«، »ساحل نیل«اند و به اعتبار مکان دیدار که ها روبرو شدهصوفیان معموالً در سفرهاي خویش با آن
).  1384:20(طاهري،» ها باقی مانده استبانی در بسطام است، نشانی گم و سخنی بزرگ از آنو یا بیا» کعبه«

هاي صوفیه، خط کمرنگی از حضور زنانِ مؤثر در عرصۀ عرفان دیده در بسیاري از روایات و سرگذشت
وحدت است و پارچه نیست بلکه عنصري غیرمتمرکز و بیشود. بنا به اعتقاد ماشري، اثر ادبی کلیتی یکمی

باشد. پیدایی و پنهانی حضور زنان در وظیفۀ منتقد، تفسیر تضادهاي آن از طریق توجه به ناخودآگاه اثر می
اند و تئوري شدهاند، نمایی محونگاشته، نشان از این دارد که زنان گرچه همواره حضور داشتهآثار عرفانیِ مرد

جود نوشتار زنانه در حوزة عرفان نیز نمودي دیگر از این زده است. عدم وغالب به این سانسور دامن می
آسیب است که مجال پرداختن به آن در این موجز نیست.

ها و متون برجاي مانده، تا سدة چهارم و اوایل سدة پنجم هجري زنان در تذکرهعمدة ثبت احوال صوفی
شود. حتی در تصوف مشاهده نمیها در تاریخ صورت گرفته است و پس از آن دیگر نشانی از این انسان

، نام زنی بزرگ چون  فاطمه »التعرف لمذهب اهل التصوف«)، در اثر خویش 380قرون اولیه نیز کالباذي (ف.
در یکی از سواحل سوریه زنی را «کند: گونه از او یاد میکند و به نقل از ذوالنون، ایننیشابوري را مخفی می

ها با شوق از بستر آیم که شبیی؟ او پاسخ داد: از سوي مردمی میآدیدم و از او پرسیدم از کجا می
اي را از بر ها برایم بگو و او قطعهخوانند ... گفتم از آنخیزند و پروردگارشان را از روي بیم و امید میبرمی

یب کنندة که سلمی در ذکرالنسوات المتعبدات، از این زن به عنوان تأد). حال آن10: 1412(کالباذي،» خواند
گاه کالباذي هیچ«کند: کاري را چنین بیان می)، علت این پنهان1385). حسینی (263کند (صذوالنون یاد می

که به چنین مقام باالیی رسیده بود و تأثیر شگرفی بر ذوالنّون مصري داشت، هویت زن کتابش را با وجود آن
رو همتاي مخاطبش با چالش روبهشود که مقام بییکند. گمنام ماندن این زن باعث مبراي خواننده فاش نمی

شود که استاد مصر، خرد آن زن را آورد، این کار او باعث مینشود. کالباذي تنها نام ذوالنون مصري را می
).87: 1385(حسینی،» خرد خود تلقی کند

د مجالی براي تأمل باشیم که خوعالوه بر این، شاهد ذکر بسیاري از زنان عارف در بادیه و ... نیز می
نشیند، طلبد. در این یادکردها، هرچند هدف اصلی مؤلفان در پنهان نمودن نام زنان، به ظاهر به بار میمی

شود. به گواهی تاریخ، فضاي بستۀ لیکن سررشتۀ فعالیت وسیع این زنان به دست محققان امروزي داده می
داد چه رسد به سفر و تغییر مکان؛ کوي و برزن را نمیجامعۀ آن روزگار به زنان مجالی براي حضور در میان
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شود. عطار در ذکر احوال ابراهیم خواص، از دیدار با در پسِ این حضور به ظاهر گم، نشانی عمیق آشکار می
شدم، کنیزکی را دیدم در غلبات وجد، شوري در وي، در بادیه همی«گوید: کنیزکی عاشق در بادیه سخن می

دار. گفتم من عاشقم و عاشق چشم نپوشد اي کنیزك سر بپوش. گفت: اي خواص! چشم نگهسربرهنه. گفتم
خانه مست اختیار چشم بر تو افتاد. کنیزك گفت: من مستم، مست سر نپوشد. گفتم از کدام شراباما بی

ارش جامی ). به گز600: 1366(عطار، » داري هل فی الدارین غیر اهللاشدي؟ گفت اي خواص؛ زنهار دورم می
االنس، ذوالنون زنی عارف را در طواف خانه خدا دیده که اشعاري در عشق و اشتیاق به خدا در نفحات

ها، ). و بسیاري دیگر از این موارد که در جاي جاي تذکره630: 1375گریسته است (جامی،سروده و میمی
اند.مسکوت رها شده

هار تذکرهرمزگشایی عوامل مؤثر بر حضور خاموش زنان د-4
یابند پردازیم. در این تحلیل چند عامل مهم جلوة بیشتري میها میدر این بخش به واکاوي علل و زمینه

ها را چنین فهرست نمود:توان آنکه می
هاي فکري، تأثیر جغرافیاي فرهنگی بر شیوة عملکرد، تأثیرگذاري مدت زمان محدود پویایی انقالب

ن، نقش عوامل روحی و روانی.رهبران بزرگ فکري بر پیروا
هاي فکريزمان محدود پویایی انقالبمدت-4-1

در سه سدة نخستین ظهور اسالم، تفکرات زاهدانه و بعدها تمایالت عارفانه، بستري عظیم براي تغییر 
هاي بزرگ فکري درساز ایجاد انقالبها و عقاید در جامعۀ تازه مسلمان شده فراهم ساخت که زمینهاندیشه

هاي این امر، تغییر در شیوة نگرش نسبت به زن بود که بالتبع میان پیروان این آئین گردید. یکی از شاخصه
ها، شاهد حضور فعال وجود آورد. تا جایی که به گواهی تذکرهتأثیراتی بدیع در بطن فرهنگ قدیم جامعه به

ر سطوح مختلفی نمایانگر بود از جمله، باشیم. این حضور دزنان بسیاري در اجتماعات عرفانی آن دوران می
هاي اواخر نامهوقایع«هاي مختلف به زنان در مقام مرید، همسر عرفاي بزرگ و پیر و مرشد. اعطاي نقش

طور ها براي تعقیب طریقت عرفانی و یا پیگیري حیات مذهبی، بهقرون وسطی از اجتماع زنان در صومعه
بود که رهبري خدمات دینی و » شیخه«ها داراي یک ان، این صومعهگوید. در مصر عهد مملوکیکلی سخن می

عنوان اعضاي عادي و عامی قبول هاي صوفیه، بانوان را بهنماز جمع را برعهده داشت ... تعدادي از سلسله
اي که بهترین دادند. سلسلهنمیها زنها را در اماکن مقدسه خویش راهکردند، هرچندکه بعضی از سلسلهمی
کرد و از بازار هاي پیرو فراهم میها را در زمینۀ عشق و محبت و شور و شوق روحانی براي خانمصتفر

). لیکن با گذشت زمان از 668: 1374(شیمل، » گرمی برخوردار بود، سلسلۀ بکتاشیه در ترکیه عثمانی بود
زگشت کردند. تأثیرات این انقالب عظیم فکري کاسته شد و زنان به همان شرایط پیشین خود با

مقام مریدزنان در-4-1-1
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خوریم که صحبت و شرکت در جلسات با بررسی متون، شواهد و مستدالت تاریخی، به زنانی برمی
صحبت شقیق » بحریه«الصوفیات، المتعبداتاند. بنا به شهادت سلمی در ذکرالنسوهکردهبزرگان تصوف را درك

) پرورش 298احمدبن هانی، تحت تعالیم ابوعثمان حیري (ف. ) را دریافته و فاطمه دختر195بلخی (ف. 
است. ) بوده367چنین قرشیه نسویه از شاگردان  ابوالقاسم نصرآبادي (ف. بود. همیافته
مقام همسر عرفاي بزرگصوفی درزنان-4-1-2

روت زنان بسیاري نیز به علت اشتیاق به تصوف، به همسري عرفاي بزرگ درآمدند و حتی برخی ث
رسته است. به نقل خویش را نیز در این راه صرف نمودند؛ ام علی همسر احمد خضرویه، از این

االولیا، از امیرزادگان بود و خود به خواستگاري احمد فرستاد؛ وي پس از ازدواج، تمام دارایی خویش تذکره
و در معیت آنان به مقامات باال اي دیگر از زنان، پس از ازدواج با صوفیهرا صرف معیشت صوفیه نمود. دسته

نائل آمدند. فاطمه ام المعین، همسر ابوعلی رودباري، رابعه بنت اسماعیل همسر احمد بن ابی الحواري، 
از مشایخ فتوت –، ام عبداهللا همسر عبداهللا سجزي -پدر بزرگ سلمی-فخرویه همسر ابوعمرو بن نجید

. . تمامی این بانوان به لباس فتوت درآمده بودند و از ، عایشه همسر ابوحفص نیشابوري و ..-خراسان 
شدند.صاحبان کرامت شناخته می

زنان در مقام مرشد-4-1-3
بخشی زنان بسیاري برخالف عقاید رایج عرفا در باب عدم امکان وصول زنان به مقام والیت، شاهد خرقه

متعصبانه بر فضاي فکري این گروه اعمال باشیم. یعنی درست زمانی که فشار عقایددر آغاز دوران تصوف می
نمود و زنان براي تقرب به حق و نگشته بود. ام علی همسر احمد خضرویه، براي زنان مجلس برپا می

خفیف خرقۀ خویش را از مادرش، ام محمد، چنین ابنکردند. همآموختن سیروسلوك به وي مراجعه می
چنین وهیطه ام فضل در نیشابور براي مردان مجلس درس ستاند. این زن سرحلقۀ صوفیان شیراز بود. هم

کرد.  برگزار می
تأثیرجغرافیاي فرهنگی بر شیوة عملکرد-4-2

توان حضور آنان را انکار نمود. قرائت شود، نمیتر میاي، به مرور نام زنان کمرنگهرچند در متون تذکره
از وراي موجودیتش و در بطن تاریخ و جغرافیاي تولید گرایانۀ متن به همین منظور پیشنهاد شد تا متن نشانه

هاي آن است.  کنندة اثر، بازخوانی شود. حسن این شیوه، آشکار شدن ناخودآگاه متن و برکناررفتن تحریف
و پرشورتر شدن » رابعه«در دوران نخستین پیدایی تصوف، بصره و شام مرکز بانوان زاهد بود؛ اما پس ازظهور 

هاي گردید؛ زنان خراسانی بیش از سایر زنان سرزمینبه مهد پرورش عرفا و متصوفه مبدلعرفان، خراسان 
بودند، هاي برجاي مانده که هنوز دست به حذف نام زنان نزدهشدند. در تذکرهاسالمی به این حوزه داخل

از سی بانو را خورد. به عنوان نمونه، سلمی نام بیششمار زنان واصل خراسانی بیش از سایرین به چشم می
اند. فضاي فکري غالب بر خراسان، به زنان اجازة حضور کند که به جرگۀ فتیان پیوستهتذکرة خویش ذکر می
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داد؛ بزرگان عرفان به همسران و دختران خویش تعالیم واالي عرفانی را در مجالس وعظ و سماع می
نمودند. از زنان را نیز به این آئین دعوت میآموختند و آنان در سایۀ توجه پدران و همسران خویش، سایر می

بانوان بزرگ نیشابور که صاحب مقام ارشاد بود، ام محمد، مادر محمد ابوعبداهللا محمدبن خفیف -صوفی
است او که زنی پارسا و اهل مکاشفه بود، طریق عرفان را به پسرش آموخت و فرزندش حاضر نشد خرقۀ 

، که در شیراز بنا 1را از تن به درکند. همین بانو در خانقاه فرزندش محمدابن عطا را بپذیرد  و خرقۀ مادرش 
). لیکن ابن 213-208:  1357کوب، بود، مجلس داشت و سرحلقۀ زنان صوفی مریدان خانقاه بود (زرینکرده

داشت که یکی از این نقدها، نقد پذیرش مریدان زن ازداريخفیف مخالفان زیادي در زمینه روش خانقاه
گرفته هایی که در این زمینه به روش ابن خفیف در پذیرفتن مریدان زن صورتاز مخالفت«سوي او بود. 

» نموده استتوان دریافت که رفت و آمد زنان به خانقاه در شیراز قرن چهارم تا چه حد غریب میاست می
توان شاهد یۀ ترکیه نیز می). تأثیر این تفاوت محیطی در شیوة نگرش را در طریقت مولو31: 1384(طاهري،

هاي زن در دوره«شود. ها نیز دگرگون میجایی مهد عرفان، نگرشبود. در این طریقت نیز به محض جابه
توان گفت در روستاهاي مولویه که با گسترش نخست مولویه در میان مولویان داراي جایگاه بوده حتی می

اند. لیکن انتقال طریقت از یقت کمتر از مردان نبودهاین طریقت پدید آمد، زنان در نظر مشایخ این طر
هاي را که براي زن قائل بودند مورد تهدید قرار هاي بعد آزادي اولیهروستاها به قصبات و شهرها در دوره

).50: 2007(کوچک، » داد
تأثیرگذاري رهبران بزرگ فکري بر پیروان-4-3

کر و نگرش است، باالخص در عرفان که پیر و تئورسین بدون شک، رهبر عاملی تعیین کننده در شیوة تف
گردد. بررسی شیوة نگرش دار میرا عهدهبدیلایفاگر نقشی کلیدي در راهیابی مرید است، این عامل نقشی بی

نویسی راهگشایی مناسب در قطب مهم تصوف یعنی ابن عربی، در دنبال کردن گفتمان غالب عصرِ تذکره
رسد.نظر میجهت حل این مسئله به 

قائل بودن به امکان نیل زنان به مراتب واالي عرفانی، دو دستۀ طرفدار و مخالف را در خود جاي 
رغم پذیرش اصل نظر به شرایط اجتماعی و دید غالب فرهنگی آن عصر، بودند صوفیانی که علی. استداده

مقدار و سد سلوك مردان زنان را کمها در رسیدن به کمال، قادر به هضم این آموزه نبودند وبرابري انسان
انگاشتند.می

و ). 460-:1371هجویري،(داند، فتنۀ دین و دنیاي مرد می»إلییومناهذا«هجویري، زن را از آغاز خلقت تا
ام تا زنان را بر چشم من دیوار گرداند و بر چشم من از خداوند درخواست کرده: «خواهد کهبایزید از خدا می

روزي: «شماردو ذوالنون پذیرفتن هر چیز از زنان را ذلت می). 258:1366عطار،(»ده استیکسان گردانی

. خانقاه شیخ کبیر1
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در قبول کردن چیزي از نسوان، : «ذوالنون قبول نکرد و گفت. براي ذوالنون چیزي فرستاد) فاطمه نیشابوري(
).618:1375جامی،(»مذلت است و نقصان

شد، او را از صفت زنانگی تهی طریق حق مشاهده میرسیده و مجذوب در این رسته، اگر زنی به کمال
گویا پذیرش سیر و سلوك زنان و تعلق داشتن این مسیر به هر کس جز . نمودندکرده، مردش خطاب می

مردان، محال و غیر قابل باور بوده است که شاهد چنین برخوردهایی هستیم:
چون زن در راه خدا مرد : «ستایدرا چنین میاالولیا او عطار که محو کماالت رابعه شده است، در تذکره

و جامی در خاتمۀ ). 65-62:1366عطار،(»و وصف او در میان رجال توان کرد.... بود او را زن نتوان گفت
در ذکر زنانی که به مراتب «االنس، بخش مختصري را به زنان عارف اختصاص داده است و آن رانفحات

نام نهاده است.»اندرجال رسیده
از طرفی مواجهه برخی صوفیان با این تفکر، بسیار پسندیده است و براي انسان، سواي وجود روحانی او 

شیخ فریدالدین گنج «خوانیمیکی از زنان عارف می»بی فاطمه سامبی«در وصف. قائل به چیز دیگري نیستند
الدین فرمود که شیر شیخ نظام. اندشکر فرمودي که فاطمه سام مردي است که او را بر صورت زنان فرستاده

فرزندان آدم را طاعت و تقوا باید، خواه مرد . آید؛ کس نپرسد که آن شیر نر است یا مادهاز بیشه بیرون می
).286:1309محدث دهلوي بخاري،(»باشد خواه زن

. یست توحیدنداینجاکه این قوم هستند همه ن: «اي که دارد، معتقد استرغم دید مردساالرانهعطار نیز علی
).96: 1336عطار،(»در توحید، وجود من و تو کی ماند تا به مرد و زن چه رسد

هیچ حد و مرزي را براي انسان »انسان کامل«دار این تفکر گردید و در بسط تئوريابن عربی سرسلسله
فرشتگان آسمان و انسان کامل انسان حقیقی از دیدگاه ابن عربی، نایب حق در زمین و آموزگار: «قائل نشد

واسطۀ میان حق و خلق است و نیز معیار نیابت الهی انسان به کمال وي و بهرة او از صورت الهی است و این 
).126:1376دستغیب،(»گرددمنحصر به مردان نیست و در زنان نیز ظاهر می

است که بدون مجالی ذات اقدس اله، منزه از آن : «ابن عربی اعتقاد دارد که زن مظهرخالقیت خداونداست
و زن در . دهدو هر مظهري که جامع اسماء و اوصاف بشري باشد، بهترخدا را نشان می. مظهرمشاهده شود

و . زیرا مرد فقط مظهر قبول و انفعال الهی است؛ چون مخلوق حق است. تر از مرد استمظهریت خدا کامل
). 477:تاقیصري،بی(»باشدعل و تأثیر الهی نیز میکه مظهر قبول و انفعال الهی است، مظهر فزن گذشته از آن

کردند، نه تنها ارزش قلمدادمیاین اندیشه باعث شد تا او برخالف اندیشۀ غالب عصر خود که زنان را بی
اي از مرد اگرچه زن درجه. اندداشته نشدهزنان از کمال باز«کمال را براي زنان امري قطعی و حق آنان بداند،

سازد؛ زیرا مرد و آن در ایجاد است چون از مرد پدیدآمده است، و آن اشکالی در کمال واردنمیکاستی دارد
که آدم است نسبتش بدانچه از آن خلق شده یعنی خاك، نسبت حوا است بدو؛ بنابراین، این نسبت خاکی به 

به کمال مریم و ) ص(چنین است که رسول خدا. شودآدم مانع از کمالی که خداوند برایش گواهی داده نمی
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او در . «؛ که حق خالفت و امامت را نیز بدو تفویض نماید)666:1384عربی،ابن(»آسیه شهادت داده است
داند؛ بلکه زنان نیز از نظر او بسیاري از رساالت خود، معیار انتخاب خلیفه از جانب خداوند را مرد بودن نمی

). 190،1386مدنی و محمودي،(»زنان نیز شریک مردان هستندقادر به دست یافتن به آن مقامند و در قطبیت،
عربی، باعث شد که نگاه موالنا به زن از جو حاکم زمانه فراتر رفته و براي تأثیر پذیري فراوان مولوي از ابن

.او قائل به موقعیتی همچون مردان شود
ت و در این اعتقاد تا جایی راسخ دانسمولوي نیز مانند ابن عربی، زنان را محق و مستعد سیر کمالی می

الدین میکائیل نائببار در خانۀ امیناي یک کرد و هفتهپا میبراي زنان مجالس سماع و وعظ به «بود که
ها سماع برگزار خواند و در حضور آنها نماز میحتی با آن.کردها را با لطایف معارف آشنا میالسلطنه آن

).291:1390کوب،زرین(»کردمی
نقش عوامل روحی و روانی-4-4

کننده در توجهی به زن و گاه راندن او از صحنۀ فعالیت فکري، عاملی تعیینبررسی عوامل روحی بی
هاي روانی این امر رود. بر این اساس به بررسی ریشهشمار میواکاوي نگرة مردساالر در عرصۀعرفان به

شود.میپرداخته
کاالشدگی زن-4-4-1

با آغاز نظام : «کند، علت بد رفتاري با زن در نظام مردساالر را چنین توجیه می)1373(ستاري
شوند و مردان در آنان به چشم یابند و خریده یا فروخته میپدرساالري، زنان اندك اندك، حکم اموال را می

سفت و سخت ساالري به مفهوم مطلق کلمه، ضبطاز این رو خصلت جامعه پدر. نگرندکاالي خویش می
که وي نام و اموالش را به دغدغۀ مرد احتمال زناکاري زن است و تصور این. مناسبات جنسی زن است

انگیزد که مرد، بدترین هایش جاریست، چنان دهشتی برمیفرزندي عطا کند که خون بیگانه در رگ
»اي نشوددارد تا متحمل چنین خواري و سرشکستگیها را در قبال زن معمول میسختگیري

مقدار تلقی شده و از صحنۀ فعالیت به کناري رانده ). همین دیدگاه کافی است تا زنان، بی9:1373ستاري،(
گمان آثارشان را بر مبناي شوند و بیشوند. بااین تفسیر، مردان عضو پیوستۀ کارخانه تولید فرهنگ می

.ختی از دنیاي واقعی زنان داشته باشندکه شناکنند؛ بدون آنها و بینش خویش خلق میتفکرات، خواسته
هم ریختن کاخ آمال مردانترس از شورش زنان و به-4-4-2

براي این . به زعم سردمداران جوامع مردساالر، قدرت نرینه، نهفته در شکل فیزیکی بدن است
ت دادن و ترس از اخته شدن توسط زنان و از دس. گیردپردازان، جنس جسمی در اولویت قرار مینظریه

کند که نتیجۀ آن اعمال محرومیت از سوي آنان نسبت به چنینی ایجاد میقدرت، دیدي منفی براي مردان این
ازهنگامی که حوا همچون : «این طرز تلقی از هنگام ورود اولین زن به زمین رواج پیدا کرد. باشدزنان می

ترین توانست قوينمند تصور شد که حتی میچنان تواتمثیلی از زن معرفی شد، چهره و اندام برهنۀ زن آن
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). در جامعۀ مردساالر، جدایی بین زن و مرد و شکافی 25:1385دوپیزان،(»مردان را نیز از مردي بیندازد
بر اساس احترام متقابل و یقین «رسد. این جدایی فرهنگی که بین این دو ایجاد شده، امري طبیعی به نظر می

گونه ایست که عمالً امکان هربندي قاطعانهد، استوار نسیت؛ بلکه مبتنی بر درجهقبلی از ضرورت زن براي مر
برد. بدین معنی که یکی خیر است و آن دیگر، شرّ؛ یکی قوي است و دیگري تالقی و همکاري را از بین می
و شان چیست و در نتیجه، زن عنصري خطرناكتوان دانست که وجه مشتركضعیف. و این چنین دیگر نمی

شود. نگري پس از ظهور اسالم پررنگ تر می). این منفی1373:99(ستاري،» شودخوردة مرد میخصم قسم
بینند.آیند و زن را خطري براي حفظ ایمان خود میمینامی برچرا که مردان در پی نیک

فرافکنی-4-4-3
ها یکی از این مکانیسم. جویدهاي دفاعی متفاوتی بهره میروان فرد در مقابله با اضطراب از مکانیسم

هاي غیرقابل قبول طور ناخودآگاه تمایالت، عقاید و رفتارها و برداشتفرد به«در این روش،. فرافکنی است
طریق فرد یا افراد یا شرایطی را مسئول کمبودها و فرد از این... دهدخود را به محیط بیرون از خود نسبت می

ها یا نسبت دادن ترس«به بیان دیگر،.)41:1388شاملو،(»کندد میهاي وجودي خود قلمدامحدودیت
طریق وجود این چیزها را در آمیز مان به سایر افراد و تخطئه ایشان به خاطر آن تا از اینمشکالت یا امیال گناه

).44:1387تایسن،. (»خودمان انکار کرده باشیم
کشی، داري و نفسهاي آنان بر خویشتنتأکید آموزههاي مذهبی در جوامع مختلف، و پس از بروز انقالب

ها بودند، براي فرار افراد جامعه در پی تکامل روحانی خویش برآمدند و مردان که مخاطبان اصلی این آموزه
هایی که از این رهگذر انگاريها و زشتها پرداختند و چه بدگوئیهاي جنس زن، به انکار آناز جذابیت

مردانی که قادر به کنترل نفس خویش نبودند، گناه خود را به گردن زنان. وجود نیامدنسبت به زنان به
عمل آوردند.انداختند و حتی از ورود آنان به اجتماعات عقیدتی خویش جلوگیري به

الفت هراسی-4-4-4
اي دردناك هاین واکنش روانی که براي اجتناب از تکرار تجربه. که ترس از ایجاد رابطه با دیگران است

داشتن بیش از یک معشوق یا برهم زدن : دهدهاي مختلفی خود را نشان میگونهگیرد، بهگذشته شکل می
تواند دلیل خوبی براي این تحلیل روانی می. روابط عاشقانه وقتی درحال گذار از مرحلۀ شیفتگی هستند

ستیزي، اغلب انگیزة مردان براي زن«اند؛ستیزي مردانی باشد که به خلق متون ضد زن پرداختهگریزي و زنزن
ها و گاه به حذف زنانه).21:1385دوپیزان،(»ناکامی در عشق و تنفر شخصی مردان نسبت به زنان بوده است

اند.از مکتوبات خویش اقدام نموده
گیرينتیجه-5

ر زنان مشاهده اي در باب عرفا، فضاهاي خالی بسیاري از عدم حضوحال نامهبا بازخوانی متون حسب
داشتن باشد. پنهان نگاهچنینی میشود که حاکی از حذف و پرش خواسته یا ناخواستۀ صاحبان آثار اینمی
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صداي زنان در این متون بیانگر رویکردي خاص در میان عرفا و متصوفه است. اگر یادکردي نیز از زنان بنام 
گذارد. با تحلیل این بررسی زنان عارف باقی نمیقدر کوتاه است که مجالی براي شناخت وصورت گرفته، آن

نویسی تبیین شد. هاي بروز چنین رفتاري در تذکرهمتون از طریق رویکرد ماشري به ادبیات، علل و زمینه
دیدگاه غالب رهبران و مرشدان الهی در باب ناقص بودن علم و عمل زنان نسبت به اسالم و علل روانی و 

تواند در این تحلیل لحاظ شود. ست که میمحیطی از جمله مواردي ا
کتابنامه

)ه، محمد خواجوي، تهران، انتشارات مولی، چاپ1384ابن عربی، محی الدیناول.)، فتوحات مکی
) ه، نشریه فرهنگ، ویژة 1382ابوالقاسم رادفرآن نایب مریم صفیه، آن مقبول رجال، رابعه عدوی ،(

.19-3، ص 48مطالعات زنان، شماره 
)ص 25شمارةي ارغنون،، ترجمه حسین پاینده، مجلهپسندهاي عامه)، داستان1383استوري، جان ،

1-44.
) ،نظریه هاي نقد ادبی معاصر، ترجمه مازیار حسین زاده و فاطمه حسینی، 1387تایسن، لویس ،(

ویرایش دکتر پاینده، تهران: نشر نگاه امروز، چاپ اول.
نفحات االنس من حضرات القدس، محمود عابدي، تهران، نشر 1375حمن (جامی، نورالدین عبدالر ،(

اطالعات.
) نخستین زنان صوفی، نشر علم، تهران، چاپ اول.1385حسینی، مریم ،(
) بازنگاهی بر محی الدین عربی، مجله فلسفه، کالم و عرفان، نامه 1376دستغیب، سید عبدالعلی ،(

.130-111، ص 2فلسفه، شماره 
شهر زنان، ترجمه نوشین شاهنده، تهران، نشر قصیده سرا، روشنگران 1385ان، کریستین (دوپیز ،(

ومطالعات زنان، چاپ اول.
جستجو در تصوف ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر.1357کوب، عبدالحسین (زرین ،(
سی و یکمپله تا مالقات خدا، تهران، انتشارات علمی، چاپ ، پله)1390(کوب،عبدالحسینزرین.
) سیماي زن درفرهنگ ایران، چاپ اول، تهران، نشر مرکز.1373ستاري، جالل ،(
) ذکرالنسوات المتعبدات الصوفیات، تحقیق محمود الطناخی، قاهره.1993سلمی، ابوعبدالرحمن ،(
) ،مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت، تهران: انتشارات رشد، چاپ 1388شاملو، سعید ،(

نهم.
ابعاد عرفانی اسالم، ترجمه عبدالکریم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1374ماري (شیمل، آن ،(

تهران، چاپ اول.
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) النهرین تا صوفیان خراسان، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، صوفیان بین-)، از زاهد1384طاهري، زهرا
.37-18، ص 91شماره 

) تصحیح محمد استعالمی، انتشارات زوار، چاپ پنجم.)، تذکره االولیا1366عطار، فریدالدین محمد ،
.قیصري، داوود بن محمود (بی تا): شرح فصوص قیصري، قم، نشر بیدار
) التعرف لمذهب اهل التصوف، تحقیق محمود امین نواوي، 1412/1992کالباذي، ابوبکر ،(

االزهریه للتراث، قاهره. المکتبه
) قت مولویه، ترجمه داود وفایی و منصوره حسینی، ماهنامه )، مشایخ زن در طری2007کوچک، هولیا

، ادب و هنر.2علمی تخصصی اطالعات حکمت و معرفت، شماره 
) ق)، اخباراخیار فی اسرار االبرار، دهلی، مطبع مجتبایی.1309محدث دهلوي بخاري، شیخ ابوالمجد
یی و ابن عربی، مجله قبسات، هاي زنانه در اندیشه بودا،نقش)1386(مدنی،آزاده؛ محمودي،ابوالفضل

.192-173، ص 43شماره 
) درآمدي بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدي، تهران، 1385میلز، آندرو؛ براویت، جف ،(

ققنوس.
المحجوب، تصحیح و. ژوکوفسکی، تهران.)، کشف1371عثمان (بنهجویري، علی

 Althusser, L. and E. Balibar 1970, reading capital, trans. B.Brewster, New Left Books,
London.

 Marxist-feminist Literature Collective, 1978, ‘woman`s writing: Jan Eyre, Shirley,
Villette, Aurora Leigh’ in 1848: The sociology of Literature, (eds) F. Barker et al.,
university of Essex, Colchester.
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اي در شاهنامه فردوسیریت اسطورهمدی
بقاکاظم نظري

دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات فارسی
چکیده

مقدمه
ریـزد کـه   ي باستان خود که هرگز از باد و باران گزند نخواهد یافت، آرمانشهري را پی میفردوسی در نامه

ل تقدمش بـر بسـیاري از کتـب نثـر و     ي فضشود. شاهنامه بواسطهي حکومتی ریخته میهاي نظریهدر آن پایه
ي پرداختن به مقوالت حاکمیتی و مدیریتی از ارزش کم نظیري برخـوردار اسـت. جابـه    شعر فارسی در زمینه

کنـد  هاي اخالقی و انسانی را کـه فردوسـی از زبـان کاراکترهـایش بـازگو مـی      توان در شاهنامه توصیهجا می
ي ادب فارسی است که براي راهبردهـاي حکـومتی و   رتاسر پهنهفردوسی تنها شاعر و حکیم س«مشاهده کرد. 

گـی و  اصالحات اجتماعی و رشد و فرهنگ و کمال فردي عالوه بر پند و اندرز و نصـیحت، سیسـتم اندیشـه   
توان چهارچوب یک جامعه و نسـبت بـین   اصول نهادهاي اجتماعی و طرح حکومتی دارد که بر اساس آن می

).248: 1382(محبتی،»ساخت.سی تربیت افراد را پی ریخت ومردم و حکومت و اصول اسا
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شود سرتاسـر شـاهنامه را فـرا    داري و کشورداري بیان میهاي مدیریتی که در قالب مضامین حکومتنکته
توان چشم داشت که همچـون  سخت روشن است که از فردوسی و شاهنامه نمی«گرفته است، اما در این میان 

ن تمام مبانی حکومتی و نهادهاي اجتماعی و رفتارهاي فـردي را تعلیـل و تحلیـل کـرده     نظریه پردازان امروزی
هاي خـردورز و قانونمنـد ارائـه    اي مبتنی بر روشباشد و طرحی جامع و مانع براي ساختن و پرداختن جامعه

).248(همان: » داده باشند.
هاي اساطیريهاي مدیریت در داستانجلوه
هـاي اسـاطیري ایـران مشـاهده کـرد. اندیشـه و تـدبیر،        توان در داستانیت را میهاي گوناگون مدیرجلوه

هـاي مـدیریت اسـت و در اصـول مـدیریت      ریزي و... کـه از ویژگـی  شجاعت و پشتکار، خطرپذیري، برنامه
هـاي باسـتانی دیـده    گیرد جا به جا در متون کهن ادبی از جمله حماسـه امروزي مورد بحث و فحص قرار می

شود.می
گون ادبی که گاه صورتی مستقل و آزادا دارد و گاه اي است گشن در میان انواع گونهادبیات تعلیمی شاخه

هایی از آن را می توان تشـخیص  در میان انواع دیگر ادبی نظیر حماسه و غنا و ادبیات نمایشی و داستانی رگه
هاي ادبی دارند و وري جدي در آفرینشداد. دین و اخالق دو عنصر سازمان یافته است که از همان آغاز حض

گـردد. شـعراي بـزرگ در روزگـار باسـتان اغلـب       ها برمیگرا و دین باور انساناین به نوعی به فطرت اخالق
دادند و متناسـب بـا موضـوعات شـاعرانه در     گرایش زایدالوصفی به مقوالت اخالقی و دینی از خود نشان می

زدند، چراکه در نظر این شاعران انتقال محتوي و یی از این جنس دست میهاگیريها به نتیجهالبه الي سروده
اي درازدامن است گرایی در آثار ادبی سابقهي اخالقي اول اهمیت قرار داشت. سابقهپیام به مخاطب در مرتبه

کتـاب  توان بهي نقد ادبی صورت گرفته است، از جمله میهاي شایان توجهی در حوزهو از این منظر بررسی
"ي فارسـی از دیـدگاه اخـالق اسـالمی    نقد و نظري بر شعر گذشته"گرانسنگ دکتر حسین رزمجو با عنوان 

هــاي ادبــی منتشــر شــده اســت. بســیاري از ایــن اشــاره کــرد. مقــاالت متعــددي نیــز در مجــالت و ســایت
مدار مبتنـی  نگاه اخالقگیري ردي اخالق مدیریتی امروزه قابل طرح است. پیهاي ادبی در حوزهگراییاخالق

اي تواند رهنمون شود. رهبران اسـاطیري اغلـب مـدیران شایسـته    ها نیز میما را تا به اسطوره،بر دید مدیریتی
شـد،  پـذیر نمـی  هایی از این دست توانِ هدایت جامعه و مقابله با مهاجمان امکاناند، چراکه بدون گرایشبوده

ي بشـري قلمـداد کنـیم. در آثـار     ي نخستین مـدیران جامعـه  توانیم در زمرهبنابراین ما رهبران اساطیري را می
توان به دست آورد. بافتـار و سـاختار آثـار    نقطه نظرات شایان دقتی در این ارتباط می،حماسی بویژه شاهنامه

ت توان مقوالاي است که بدون دخالت در جریان داستان و به هم ریختن نظم و سامان آن میحماسی به گونه
هـاي  گیريي دید کاراکترهاي داستانی یا راوي قصه در متن اثر گنجاند. این مقوالت نتیجهمتعددي را از زاویه

تواند باشد. شـاعر تیـزبین و محتـواگرا دقـایق باریـک و مـؤثري را       اخالقی، دینی، سیاسی و اجتماعی و... می
هـاي انسـانی بـه    اش را از پیـام ریق اثـر ادبـی  دهد تا بدین طگون جاي میهاي گونههوشمندانه در بین روایت
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ي شـایان  هـا قـرار گیرد.نکتـه   صورت غیر مستقیم آکنده سازد و مخاطب دانسته یا ندانسته تحت تأثیر این پیام
ي بـه مطلـوب   هاي متعدد علـوم مصـادره  توان صراحتاً و بالواسطه به شاخهذکر این است که آثار ادبی را نمی

هاي مختلف علم با این گونه آثـار انطبـاق   هاي بشري را در حوزهی از کشفیات و دانستهتوان بخشکرد، اما می
هاي مدیران موفق و خالق، این مختصات را با داسـتان  داد. این نوشته سعی دارد با برشمردن بخشی از ویژگی

اداي دینـی باشـد بـه    اي کیومرث تطبیق داده ، بزنگاه هاي مدیریتی را در این داستان بسنجد، باشد کهاسطوره
ادبیات و وظایف آن.

ي ادبیاتوظیفه
ي ادبیـات، تعهـد در ادبیـات و    در این جا پیش از پرداختن به داستان کیومرث مایلم مبلغی در باب وظیفه

رسالت هنرمندان مطالبی را یادآور شوم.
ت در برابـر جامعـه، تعهـد    توان سنجید: تعهد به ذات هنر و ادب، تعهد ادبیاتعهد را از زوایاي مختلف می

ي نسبت به اخالقیات و تعهد ادبیات و هنر در برابر انسان. پرداختن به هر کدام از این موارد بستگی به زاویـه 
تواند مؤثر باشد.دید ما دارد و بسترهاي مطالعاتی و حتی ذوقیات ما در گرایشات گوناگون می

تـوان  ي تسخیر. اما مـی ی گریز است و براي آن، وسیلههرکس براي خود دالیلی دارد، براي این، هنر نوع«
توان با اسلحه تسخیر کرد. پس چرا به خصوص می نویسیم؟ چـرا  به صومعه، به جنون، به مرگ گریخت، می

هـاي گونـاگون نویسـندگان،    دهیم؟ زیرا کـه در پـس هـدف   ي نوشتن صورت میفرار یا تسخیرمان را بوسیله
ست که میان همه مشترك است. در ایـن جـا خـواهیم کوشـید تـا ایـن انتخـاب را        تر هتر و آنیانتخابی عمیق

» روشن کنیم و ببینیم که آیا به حکم همین انتخاب نوشتن نیست که نویسـندگان را ملـزم بـه تعهـد دانسـت.     
).103: 1388(سارتر،

اسـت. بسـیاري از   ي آن در برابر اخالق و جامعه بیشتر مطمح نظـر  در این یادداشت تعهد ادبیات و وظیفه
کننـد و معتقدنـد کـه ادبیـات بایسـتی بـه       ي ادبیات را ارتقا و تعالی اخالق در جامعه تلقی میمنتقدین وظیفه

ي ادبیـات سـاختن   ها و آالیشات درون و بـرون بینجامـد. وظیفـه   ها و ناپاکیي روحی جامعه از زشتیتصفیه
ي هنـر بـراي انسـان، جانبـدار ایـن      رفـداران نظریـه  ط«گرایانـه اسـت.   انسان و جامعه و ترویج معارف اخالق

اند که از هنر، به عنوان وسیله نه هدف، باید بهـره بـرداري شـود و قصـد هنرمنـد از آفـرینش هنـري،        اندیشه
» هاي اخالقـی تـوأم بـا لـذت بخشـی و معرفـت انـدوزي در افـراد جامعـه باشـد.          ها از آلودگیتهذیب روان

).61: 1382(رزمجو،
یت و اصول آنتعریف مدیر

مدیریت یعنی دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده توسط هدایت افراد و سایر منابع در دسـترس بـراي   «
تـوان علـم و هنـر تشـکل و هماهنـگ کـردن،       مدیریت را می«). یا 31: 1382(کاونتري،» رسیدن به پایان کار.

» ب یـا حـداکثر کـارایی تعریـف کـرد.     هاي مطلـو هاي دسته جمعی براي نیل به هدفرهبري و کنترل فعالیت
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اصول چهـارده  "مدیریت صنعتی و عمومی"در کتاب خود 1916). هنري فایول در سال 123: 1377(جاسبی،
شمارد که عبارتند از:اي را براي مدیریت برمیگانه

6وحدت هدف و جهـت  –5وحدت فرماندهی –4انضباط –3اختیار و مسؤولیت -2تقسیم کار -1
-11نظـم  –10سلسـله مراتـب   –9تمرکـز  –8دستمزد پرسنل –7تبعیت منافع فردي از منافع جمعی –

ي اتحاد و جمعی. (سایت پاپیروس).روحیه-14ابتکار –13ثبات و ماندگاري در شغل –12عدالت 
هاي مدیر خالقویژگی

اعتماد به نفس-
پذیريمسؤولیت-
بندي مناسب براي انجام کارهازمانبرخورداري از توانایی کافی در -
درك و پذیرش منطقی شرایط و پشتکار فراوان-
اعتماد وافر نسبت به سایر افراد و مردم-
برخورداري از نیروي جسمانی و سالمت بدنی-
اي نافذ و بینشی فراگیرهاي روشن و آشکار و اندیشهداشتن دیدگاه-
پذیري در عین استواريانعطاف-
و پرهیز از افراط و تفریطروي میانه-
بردباري و صبر در حل مشکالت-
هاي سختها و موقعیتداري در جایگاهخویشتن-
آرامش در برابر بحران-
واقع بینی در برخورد با مسائل-
هارعایت نظم و ترتیب و احترام به زمان بندي-
گیريقاطع بودن در تصمیم-
انداوره اتخاذ گردیدهبندي به تصمیماتی که با اندیشه و مشپاي-
ي انتقادپذیريداشتن روحیه-
استفاده از سبک رهبري تفویضی-
جسارت برخورد با مسائل پیچیده-
خطرپذیري-
هاي ادراکی و انسانی زیادمهارت-

سنت شکنی و نوگرایی-
ي باالتر از متوسط جامعههاي چندگانههوش-
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و...(سایت زیباوب)-
انیمدیریت در میان اقوام باست

انـد کـه   هاي باستانی سومریان، مصریان، چینیان، یونانیان و ایرانیان، به مدیریت توجه داشتهتمدن
در این جا به اختصار بدان اشاره می شود.

سومریان با اختراع خط توانستند مقرراتی را براي ثبت و ضبط سوابق به منظور  کنترل و ارزیابی 
افراد تهیه کنند.

هرام عظیمی را به وجود آورند که بدون اعمال مـدیریت هرگـز سـاخته نمـی     مصریان توانستند ا
ریزي، سازماندهی و کنترل را تشخیص داده بودند. آنان از عدم تمرکـز در  شد. مصریان نیاز به برنامه

بردند.هاي کارکنان بهره میها از نظریهي سازمانسازمان استفاده کردند و در اداره
انـد. البتـه شـهرت چینیـان بیشـتر      ریزي، رهبري و کنترل فعال بودهبرنامهچینیان در سازماندهی،

اي بسیار جالب طراحی شـده بـود، چنـان کـه نظـام      مربوط به نظام استخدامی آنان است که به شیوه
استخدامی فعلی انگلیس و آلمان از آن اقتباس شده است.

د. سقراط اصول مـدیریت را جهانشـمول   انها به مدیریت توجه داشتهیونانیان بیشتر از دیگر ملت
هاي دولتی و خصوصی قائل نیست. افالطون نیز عالوه داند و تفاوتی میان اداره و رهبري سازمانمی

گوید: تقسیم کار باید بر اساس شایستگی و تخصص باشد.بر توجه به لزوم تقسیم کار می
آیند. آنـان ضـمن اهمیـت    حساب میایرانیان باستان از نخستین اشاعه دهندگان تفکر مدیریت به

هاي حرکت سنجی، طرح جـا و مکـان   ریزي؛ تقسیم کار و وحدت فرماندهی، از روشدادن به برنامه
هـایی  ي ایرانیان بـه مـدیریت، کتـاب   اند. گواه توجه شایستهکردهو تدارك مواد و اشیا نیز استفاده می
انـد و بـه حاکمـان    ي ایرانیان نوشـته ت و ادارهي شیوه هاي مدیریاست که دانشمندان یونانی در باره

اند از راه و روش ایرانیان استفاده کنند. (سایت تبیان).خود توصیه کرده
هاي گوناگون مدیریت در داستان کیومرثبررسی جلوه

یعنی پادشاهی کیومرث به ترتیـب بررسـی شـده و    حدود بیست بیت از نخستین داستان شاهنامه
هـایی همچـون: فطـري    ذکر می شود. در این ابیات ما با شاخصـه موجود در آنهاي مدیریتیویژگی

هاي ذاتی و باطنی مدیر، گوش دادن به نداي درون، تحکیم جایگـاه مـدیریت   بودن مدیریت، توانایی
هـاي ادراکـی، یـادگیري و آمـوزش     پس از انتخاب شدن به عنوان مدیر، رهبري کاریزماتیک، مهارت

یتی، فراهم آوردن بسـترهاي مناسـب آموزشـی و پرورشـی، اعتمـاد بـه نفـس،        هاي مدرن مدیرشیوه
مسؤولیت پذیري، انعطاف پذیري، واقع بینی، موقعیت شناسـی، تفـویض اختیـار، بردبـاري و صـبر،      

ي همکـاري و  زمان سـنجی و فرصـت شناسـی، تـالش مسـتمر و مـداوم، هـوش سرشـار، روحیـه         
وه(تفکر مشارکتی) روبرو می شویم.ي افراد گرهمبستگی، مشورت و مشارکت همه
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شودداستان کیومرث با این بیت آغاز می
سخن گوي دهقان چه گوید نخست       که تاج بزرگی به گیتی که جست

رهنمونی است ما را به این پرسش که آیا مدیریت ذاتی " تاج بزرگی جستن"در این جا عبارت 
در پاسخ بـه ایـن سـؤال    « گوید: به زبان ساده میاست یا اکتسابی. کاونتري در کتاب اصول مدیریت

که آیا مدیریت ذاتی است یا اکتسابی، بایستی اعالم کرد که البته شخص بایـد تـا حـدودي بـه طـور      
ي فطري داراي این کیفیت باشد(مثل توانایی و استعداد) تا بتوان با افـزودن آمـوزش کـافی و تجربـه    

). در ابیات بعـد از دیهـیم   31: 1382(کاونتري،» الیق ساخت.ریزي شده از او مدیري کاردان وبرنامه
رود. ایـن ابیـات نشـان از آن دارد    بر سر نهادن و آوردن آئین تخت و کاله توسط کیومرث سخن می

هاي ذاتـی بـراي   اي ایران و به بیانی دیگر اولین انسان ایرانی قابلیتکه کیومرث اولین پادشاه اسطوره
هایی فطري نیز داشته است.را دارا بوده و مدیریت و رهبري او مایهرسیدن به رهبري جامعه

کیومرث شد بر جهان کدخداي         نخستین به کوه اندرون ساخت جاي
در این بیت به تحکیم جایگاه رهبري و مدیریت اشـاره شـده اسـت. بعـد از کدخـدایی جهـان،       

ز مـدیریت و رهبـري خـود را تحکـیم     کند به ساختن جایگاهی در دل کوه و مرککیومرث شروع می
بخشد.می

با گروهدسر تخت و بختش برآمد ز کوه         پلنگینه پوشید خو
دهـد  تواند اشارتی داشته باشد. بیت نشـان مـی  ي سازمانی میي گروه به مجموعهدر این جا واژه

ت و نفـوذ خـود   هاي ادراکی به تحکیم و افزایش قدري مهارتکه کیو مرث با هوشمندي و بواسطه
می پردازد.

از او اندر آمد همی پرورش              که پوشیدنی نو بد و نو خورش
گـذارد.  هاي مدرن در مدیریت در این بیت خود را به نمایش میهاي جدید و شیوهي روشارائه

کی از هاي مدیریتی خالق اشاره دارد. این بیت حـا ي مهم از ویژگیواژگان پرورش و نو به دو جنبه
آن است که کیومرث نواندیش و نوگرا بوده و سنت شکنی کرده است. از سـوي دیگـر بـه پـرورش     

هاي مدرنی را پیش گرفته و گروه خـود را  اشاره شده است و داللت دارد بر این که تربیت و آموزش
کند.هاي نو میمجهز به موازین و ایده

نزدیک او آرمیددد و دام هر جانور کش بدید           ز گیتی به
ي مدیریتی و رهبري در این بیت نمایـان اسـت. یـک رهبـر برجسـته از نیـروي شـگرفی        جذبه

تواند دیگران را بـه سـمت و سـوي خـود بکشـد و ایـن نـوع رهبـري را در         برخوردار است که می
. نامند. کیومرث از این ویژگی برخوردار است و رهبري کاریزماسـت اصطالح رهبري کاریزماتیک می
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آرمیدن داللت بر امنیت و آرامش عمیق جامعه دارد، هرچند که در نهان نیروهاي تاریکی و زشتی در 
اند تا این آرامش را برهم زنند. نیروي مدیریتی کیومرث به حدي است که دیگـران در نـزد او   تالطم

احساس امنیت و آرامش دارند و این است که همه به نوعی گرایش به جانب او دارند.
ه گیتی درون سال سی شاه بود         به خوبی چو خورشید بر گاه بودب

کند. دوران مدیریت کیـومرث  ي مدیریت داللت میاین بیت به خوبی به ماندنِ با قدرت بر اریکه
خالی از تنش و اعتراض مردمی بوده است، چراکه توانسته در مدت سی سال حکومتش به خـوبی و  

توان استنیاط کرد که اعتمـاد بـه نفـس، مسـؤولیت     آید. از این بیت میي وظایفش برخوشی از عهده
پذیري، انعطاف پذیري، واقع بینی و... چنان با روحیـات کیـومرث درآمیختـه بـوده کـه توانسـته بـه        

ي تحت امر و نفوذش را هدایت و رهبري کند.شایستگی، جامعه
مناآهرنبه گیتی نبودش کسی دشمنا          مگر در نهان ریم

این که کیومرث بدخواه و مخالف چندانی نداشته نشان از درایت و روشـن بینـی او در امـر رهبـري دارد.     
تواننـد بـرمال   نمـی به بایستگیها نیز مخالفت خود را تنها دشمن او نیروهاي تاریکی و اهریمنی هستند که آن

سـنجد و بـر   ه جوانب امر را چگونه میشود به موقعیت شناسی کیومرث نیز اشاره کرد کسازند. در این جا می
امورات اطراف خود تسلط دارد.

ي بخت اوشدندي بر تخت او          ازآن برشده فرهدوتا می
ي ایزدي اشاره به نیروي شگرف درون نهفته و ذاتی در این بیت است. نیروي رهبـري کاریزماتیـک و   فره
ي بارز موفقیت او در رهبري گروه بوده است.هاي ذاتی و باطنی کیومرث یکی از جلوه هاتوانایی

گـی و  تجربههایی از عدم مدیریت مناسب و بیتوان نشانهدر کشته شدن سیامک به دست خروزان دیو می
خامی سیامک را مشاهده کرد.

دل شاه بچه برآمد به جوش          سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش
ز نـاتوانی در مـدیریت گـروه را دارد و آرامـش در برابـر      العمل فوري سیامک نشـان ا زودجوشی و عکس

شود. او بردبار نیسـت و خـود را بـزودي    هاي مدیر موفق است در سیامک دیده نمیبحران که یکی از ویژگی
نهد.داري را به یک سو میبازد و واقع بینی و خویشتنمی

سیامک بیامد برهنه تنا               بیاویخت با پور آهرمنا
توانـد او را از پـاي درآورد.   شود و دیوبچه براحتی مـی دم دوراندیشی سیامک باعث نابودي سریع او میع

توانـد  هاي خود اطمینان نداشتن از دالیل شکست سیامک میمشورت نکردن، موقعیت را نسنجیدن، به توانایی
محسوب شود.
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ي داستان کنترل بحران و تسلط بر اوضـاع  توان در ادامهبعد از مرگ سیامک فرزند برومند کیومرث، باز می
و صبر و بردباري و همفکري کیومرث را به تماشا نشست.

چو بنهاد دل کینه و جنگ را          بخواند آن گرانمایه هوشنگ را
ام تو ساالر نوتو را بود باید همی پیش رو          که من رفتنی

ست در این دو بیـت خـود را نشـان مـی دهـد. کیـومرث       تفویض اختیار که یکی از پارامترهاي مدیریتی ا
ي خود واگذار مـی کنـد، امـا از سـوي     بخشی از اختیارات فرماندهی خود را به هوشنگ فرزند سیامک و نوه

دیگر بر انجام امورات نظارت دارد.
کند به تربیت و پرورش نیروهاي متخصص در درون سازمان. با از صحنه خـارج شـدن  بیت دوم اشاره می

نزد اندروي کار آمدهتازهی کهپاشد، چراکه رهبرانکیومرث، سازمان و گروه و یا کشور و حکومت از هم نمی
اند.هاي آموزشی الزم را طی کردهرهبران آزموده و کهنسال دوره

نشستند سالی چنین سوگوار             پیام آمد از داور کردگار
هاي موفقیت در امر مدیریت و رهبري از راهکارها و پارادایمبردباري و صبر در حل مشکالت یکی دیگر 

است. یک سال منتظر نشستن داللت روشن بر صبر و تحمل وافر دارد.
داري و عدم خودباختگی با این بیت همراه است.خویشتن

درود آوریدش خجسته سروش       کزین بیش مخروش و باز آر هوش
هایی هسـتند  قعیت و فهم درست از زمان و فرصت مناسب شاخصهگوش دادن به نداي درون و ادراك مو

ها اشاره دارد.که این بیت به آن
وز آن پس به کین سیامک شتافت         شب و روز آرام و خفتن نیافت

انجام فعالیت به منظور دستیابی به موفقیت مدلول این بیت است.
کنار نهادن جهت دست یافتن به پیروزي و موفقیـت  تالش مستمر و مداوم و گاهی حتی آرام و قرار را به 

تواند راه را براي یک مدیر موفق هموار سازد.اي است که میشیوه
گرانمایه را نام هوشنگ بود            تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود

اعمـال  ي کلـی  ي مؤثر از نیروي تعقل است که مجموعههوش توانایی استفاده« اند: در تعریف هوش گفته
گیـرد. گـاهی هـوش را    ذهنی نظیر فهم، تفکر، یادگیري، مشاهده، مسأله گشایی و روابط ادراکی را در بـر مـی  

).64: 1379(گراهام،» نامند.توانایی ذهنی می
شود.هاي مدیریت موفق محسوب میداشتن هوش متوسط به باال نسبت به جامعه از شاخص

روریده مر او را به بربه نزد نیا یادگار پدر          نیا پ
اي مستقیم دارد.اشاره"داشتن بسترهاي مناسب آموزشی و پرورشی"این بیت نیز به عنصر مدیریتیِ
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پري و پلنگ انجمن کرد و شیر           ز درندگان گرگ و ببر دلیر
ي همکاري و همبستگی در سیستم مدیریتی.    بیت اشاره دارد به روحیه

ي ي گروه را گرد آوردن است و بیت،  مشورت کردن با گروه و مشارکت همـه همهمراد از انجمن کردن،
افراد سازمان را در نظر دارد.

پردازان تفکر مدیریتی معتقدند که:نظریه
سرعت تفکر مشارکتی از تفکر انفرادي بیشتر است.-1«

تفکر مشارکتی نسبت به تفکر انفرادي نوآوري بیشتري را در پی دارد.-2
بلوغ بیشتري را در پی دارد.،تفکر مشارکتی نسبت به تفکرِ تنها–3
).214: 1390(مکسول،» تر از تفکر انفرادي است.تفکر مشارکتی قوي–4

مشورت و ارتباطات گروهی براي پیشبرد اهداف از مصادیق شاخص مدیریت هاي موفق و پیشروست.
تا که را نزد او آبروي  برفت و جهان مردري ماند از اوي          نگر 

گـذارد تـا   نهایت این که کیومرث با مرگ خود میراث مدیریتی و رهبري خود را براي آینـدگان بـاقی مـی   
هاي او در امر کشورداري و حکومت و مدیریت جامعه ي آن رهبران آینده با تأسی به نظرات و اندیشهبواسطه

موفق و کامیاب باشند.

گیرينتیجه

هـا در همـین داسـتان    ي بیـت بیت دارد که بیشترینه74ي چاپی ژول مول داستان کیومرث هبر اساس نسخ
بیت از این داستان انتخاب شـده و اختصـاراً بـه موضـوعات     20قابل تطبیق است با مقوالت مدیریتی. حدود 

شوند.هاي مدیریتی را شامل میها بحثذیل اشاره شده است که تمامی آن
ي شیوه هاي آموزشی و پرورشـی و تربیتـی مـدرن،    ي قدرت نفوذ، ارائهنی، توسعهتحکیم جایگاه حکمرا

قدرت تصمیم گیري، برخورداري از نیروهـاي شـگرف درونـی،    مهارت هاي ادراکی،براي رهبري،نبوغ ذاتی
اعتمـاد بـه نفـس،    داري،موقعیت شناسی، تفویض اختیار، دوراندیشی، بردباري و تحمل مشکالت، خویشـتن 

استمرار فعالیـت  ، موقعیت شناسی، زمان سنجی و فرصت شناسی،بینیپذیري، واقعیت پذیري، انعطافمسؤول
به منظور رسیدن به موفقیت، داشتن هوش متوسط به باال نسبت به آحاد جامعه، مشورت و ارتباطات گروهـی  

اشتن میراث مـدیریت  ي همکاري و همبستگی در سیستم مدیریتی و به ودیعه گذبراي پیشبرد اهداف، روحیه
صحیح و راستین براي آیندگان.



8045 هامجموعه مقاله

ي شعر است کـه بـا نگـاهی خردورزانـه سـروده شـده و       شاهنامه از نخستین آثار ماندگار بشري در حوزه
هاي مدیریتی قهرمانـانش سـخن بـه میـان     ها و داشتههاي بزرگ انسانی را به تصویر کشیده و از تواناییآرمان

آورده است.
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)آتش اهورایی و اهریمنی و بازتاب آن در شعر مهدي اخوان ثالث( م . امید
1یتاجنینگدیمج

یفارساتیزبان و ادبکارشناس ارشد
چکیده

نماي آن در اشعار اخوان: در دوره پیش از اسالم و نیز در هاي متناقضجستاري درباره آتش و جنبه
ش معانی تمذهب مبنی بر توحید ایران قدیم، یعنی دین زرتشت، آتش عنصري مقدس به شمار آمده است. آ

دین یهود و ,اسالم,جهانی چون مسیحیتو کارکردهاي نمادین خود را در سایر فرهنگها و مذاهب
نظیر آن در دین زرتشت فراتر از تمام آنهاست. در ادبیات و عرفان اما اهمیت بی:کندهندوئیسم حفظ می

مقدس، مطلق، و نیز پدیده هاي زرتشتی و گنوسی اسالمی، آتش نماد ایرانی به علت تأثیر شگرف اندیشه
ی است. در میان شعراي معاصر ایرانی اخوان باردیگر معانی نمادین غیآمو بییشفابخش,خوشبختی، باروري

آتش را که ریشه در فرهنگ و اسطوره شناسی ایرانی دارد با زبانی برجسته وحماسی زنده گردانیده است. اما 
رد متناقض نما ریشه بآید این کاردر شعر اخوان آتش هم چنین نماد امري اهریمنی و منفی است. به نظر می

آنجا که اهریمن بر ,ش است.) داشته باشدنکه لفظاًبه معناي بنیاد آفری-ندهشنبدر کتاب آفرینش مزدایی (
آید تفسیر تحلیلی اي که در پی میآید. مقالهآورد که نتیجه آن دودي است که از آتش برمیآتش حمله می

.اي بنیادین در شعر اخوانآتش است به عنوان درونمایه
اخوان ثالث، آتش،آتش اهورایی، اتش اهریمنیها:کلیدواژه

مقدمه
آتش به کسر ثالث و سکون شین نقطه دار معروفست و به عربی نار خوانند و به معنی نور و رواج و 

و –و کنایه از شیطان است -وگرانی نرخ هم گفته اند–وقدر و مرتبه –وسبک روحی -وغضب–رونق 
و اهل صنعت و -و گرمی و حدت عشق را نیز گویند–خص عاشق وش–کنایه از مردم شجاع و دلیر باشد 

atur،  پهلويatarshوatarاوستا  "کیمیا گوگرد احمر را آتش خوانند وقوت هاضمه و اشتها را گویند،در 

،,atarshatash برهان قاطع .“، در پارسی ،آذر ،آدر ،آتش ،آدیش ، تش ،آتیش (عامیانه ) از همین ریشه است)
)ش و حاشیه،ذیل آت

اي داشته است. در اسالم و قرآن، واژة آتش معادل هاي ویژهآتش در ادیان و مذاهب مختلف نیز جلوه
بخش زندگی انسان که دوامبعضی موارد یکی از نعمات بزرگ الهی  نامیده شده عربی است که در"نار"

:تجلی خداوند بر موسی(ع) استچنین وسیلۀ) و هم72-56/71سورة واقعه(و)36/80/(سوره یس:است
) و آفرینش ابلیس و جن را نیز از آتش ذکر نموده است که مانع سجده بر آدم 27/8/لمن-20/10/(طه

در و هم)55/15)و(الرحمان/38/76)و( ص/15/27)و (حجر/7/12: (اعراف/خاکی، سرشت آتشین بوده
1 . Majid.negintaji@yahoo.com
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)،2/4(بقره/:ن نیز موارد بسیاري آمده استآور آن که عنصري جهنمی است و سزاي گنهکارامفهوم عذاب
.در تورات نیز از آمدن خداوند )و...6/7)و (انعام/44-44/43)،(دخان22/19حج/()،35/36(فاطر/)،4/56(نساء/

.( با آتش خبر داده است تا غضب خود را به حدت و عتاب خویش را با شعلۀ آتش به انجام رساند
در انجیل آنچه متمایز کنندة یحیی(ع) از عیسی (ع) است نحوة تعمید .تیق) ،به نقل از: عهد ع90: 1362بهار،

تر، مردم را به روح دهد و عیسی(ع) که تواناتر و الیقدو است که یحیی پیروان خویش را به آب تعمید میآن
اسم نیز مر"هندو"در مذهب ، به نقل از : عهد جدید).90: 1362بهار،( القدس و آتش تعمید خواهد داد.

هاي آتش است تا بدین وسیله پلیدي ماده و جسم زایل ترین جلوهسوزاندن جسد مردگان یکی از برجسته
هاي گوناگون آتش به عنوان عنصري مقدس بیش از همۀبر جنبه"اوستا"گشته و آزادي روح  فراهم شود.در 

آن را "ر ویژگیهاي آن افزوده و اي اخالقی و معنوي بر دیگادیان تأکید شده است و پیامبر این دین جنبه
جوهر "و به عبارت دیگر ) 160: 1363( معین،"اکی و طهارت دانستـــــــاي از پعالمت و نشانۀ زنده

کننده و پاکترین عنصر است سمبل این آیین آالیشی است و چون آتش بزرگترین پاكآیین زرتشت پاکی و بی
پنج قسم آتش مقدس نام برده و بر هرکدام جداگانه درود در اوستا از ")45: 1365(مهرین،گشته است.

که در یآتش-3در کالبد انسان و حیوان است ی کهآتش-2هاست آتش بزرگ که در آتشکده-1:فرستاده
آتشی که در عرش جاویدان و در مقابل اهورامزدا -5آتشی که درابرهاست  -4رستنیها است 

ن زردتشت بر خالف بیشتر ادیان که آب را منشاء هستی و از جمله در ضمن دی) 32: 1369(یاحقی،."است
.(همان "دانددانند، انسان و گوسپندان را استثنا نموده و اصل و تخمۀ انسان و گوسپند را از آتش میانسان می

، به98(همان : "است که آفریدة اهورامزدا است"اندیشه"که اصل این آتش از  ،به نقل از :بندهش )13: 
سرانجام همین آتش است که در رستاخیز زرتشتی هفتمین نبرد را با اهریمن به "و نقل از: روایت پهلوي)

در میان ایرانیان که ، به نقل از : بندهش ).78(همان : "گردد.رساند و ناظم جهان و آفریدگان میانجام می
قرنها مسلمانی اثراتی از تقدیس اهورایی اند هنوز هم بعد ازروزگاري آیین زرتشتی را فرا راه خویش داشته

آتش در فرهنگ و آدابشان بجاست ازجمله: قسم خوردن به خورشید و اجاق و آتش، مراسم چهارشنبه 
که تلفیقی از آداب  دو دین زرتشتی و و ...سوري،  فرستادن صلوات در هنگام روشن شدن چراغ و آتش

؛ در ایران پیدایش "اي دارد؛ و ادیان و مذاهب جایگاه ویژهبدین گونه آتش در اکثر فرهنگها.اسالم است 
پندارند که  آتش دانند، و چنین میاند،  هندوها آن را پسر رب النوع آسمان میآتش را به هوشنگ نسبت داده

ا هها و عثمانیدر باور ایرلندي)31(همان: "است.از آسمان به زمین آورده شده و در اوستا پسر اهورا مزدا
)13: 1362(بهار،است.…شفا دهنده و بارور سازنده و 

و اما در ادبیات فارسی نیز آتش از پایگاه واالیی برخوردار است. در متون عرفانی به صورتهاي رمز و 
ه رمز عشق و اگرداند و گسازد و مستحیل میمیتمثیل بسیار به کار رفته است، گاهی رمز قهر است که فانی

ناپذیر پیوند میان  آتش و عشق جدایین تغزلیدر متو.آوردهستی جوش و خروشی برمیمحبت که در خم 
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"شاهنامه"چون:در متون حماسی. نه تنها اند هاي عشق و دلهاي آتشین گفتهبوده و شاعران همیشه از شراره

اند که اي را بنا نهادهنهها نقشهاي بیادماندنی و جاودادر پیوند با اسطوره،که در مثنوي هاي تغزلی نیزفردوسی
"ویس و رامین"شاهنامه،آثاري چون :در )چاره آتشان(آتش داوريه هاي آن،زیباترین نمون

خورد.به چشم می)355: 1377،جامی("سالمان و ابسال"و )33.م:1965(گرگانی،
تواناتر از هر رفته تا به دست گها را ها و اسطورهسکان کشتی حماسهاخوان ثالثدر ادبیات معاصر ما نیز

و بستههاي دور خویش و عقاید و آداب اجدادش با امروز و آیندة  فرزندان سرزمینش پلی کسی میان گذشته
وشاعر شیرین کالمی است که خون زرتشت در بند بند اشعار"اخوان ثالث".ایدپیوندي عمیق برقرار نم

ها، عنصر آتش را که در باور آیین تا از میان انبوه واژهما برآنیم.جوشد مینشهاي آتشیدر کالبد واژه
را در کاربرد دوگانۀ "اخوان"زردشتی  داراي دو نهاد اهورایی و اهریمنی است برگزینیم و جادوگري کالم 

بیم.این واژه دریا
آتش اهورایی-1
اه است و همین و قداست و روشنگري بیکران آن آگ"آتش اهورایی"به راز و رمز جاودانگی "امید"

خواهد رسالتی آتش وار بر دوش شعر خویش نهد و درواقع بر این است که با آتش شعر به نبرد است که می
اي رقصان تشبیه با تاریکیها و دردهاي جامعۀ خویش برخیزد و با این اندیشه، شعر خود را به آتش و شعله

هاي شعر خویش زندگی را رقص  شعلهطلبد تا با می"آتش"و براي رگهاي شعرش جوهري از نموده
بال را به پرواز وادارد. شاعر در راستاي برقصاند و مردابها را به جوشش و پیران را به جوانی و کبوترهاي بی

اش کُند تنگی، زآتشی سینه«این رسالت بزرگ براي آفرینش زندگی و طراوت و نور باید کاري کُند: 
گدازنده...

باید او کُند کاري
اي کم عمررقهکز ج
)39: 1371اخوان،اي برقصاند (شعله

اندیشد و اهورایی میياو از این آتش گدازندة اهریمنی دلتنگ است و سوار بر شانۀ شعر به شعلۀا
زند تا در شبی شسته و پاك  به شور و شرار دست یابد و دست در دامن غزلهاي باده صفت آتشناك می"

)27: 1370اخوان، .("کها برافروزدچراغ شعر  را براي نبرد با تاری
"آتش"ها بخصوص در مقام تشبیه، آنجا که یک سوي پیوند عنصر در برقراري پیوند میان واژه"امید"

نظیري دارد. او شعر را به شراب تشبیه می کند اما شرابی که اندوه ناامیدي را بزداید. شرابی بوده وسواس بی
اش بیفزاید. بر بلنداي شعلهکهي شاعر را خاموش نکرده، بلبر سینهکه هرگز آتش روشنگر ومقدسِ نشسته 

ي آتش باشد تا بتواند در مستی خویش هستی و مستی و زندگی گمان چنین  شرابی باید زاییده و پروردهبی
بخشد:
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کنم انده زار خاطر خود رااین نه آن آب است کآتش را کُند خاموش / آبیاري می"
گیززالل تلخ شورانزآن

)43:(همان"تاك زاد پاك آتشناك!
این شراب نه چون آتش که خود عین آتش است، پاك و مقدس و آتشخیز و شاعر براي رهایی 

جوید. در باور او اگر شعر وشراب و خورشید از مرداب اندوهبار و خاموش روزگار خویش بدان  پناه می
هم که اجوشد و آنجبه برکت روح آتشینی است که در رگشان میبخشندعشق و مستی و هستی می

و) 321:همان("آتشیگلباغ“و) 348: 1368اخوان،("خوشابآتشصبوحی"خورشید صحبگاهی را به 
پایانبرايراآتشرسالتخواهدمیوزندمیموجاومراموکالمدرآتشقداستکند،میتشبیه…

با تمام جان خویش ابر دوش خورشید بگذارد،او آتش ریي هستا از چهرههزنگارزدودنوهاتاریکی
ي باورها و اعتقاداتش از خون سرخ آتش جان گرفته است. او فرزند آتش است و دوست دارد. رگ و ریشه

دود و اش میدهد. انگار تمام قداست آتش در رگهاي خستههماره در عذاب سستی این پیوند فریاد سر می
ها در جان و روانش جاري است و دیرینهوردستهااورها و اعتقادات زردشتی و آریایی این واژه از دتمامی ب

که در کاروان شعر و شعورش چون سمندي آتش بال به تاختن افتاده است. او نسبت خویش را با آتشی که 
داند که در هجوم میسرشار از آب  زندگی است دریافته است و اکنون خود را فریاد غمگین آن آتش مقدسی

ي این داند براي زنده نگه داشتن یاد و خاطرهگشته است. او گرچه میخاموشآبهاي تیره و شوم اهریمنان 
کاهد:یآتش، زندگی خویش را بر باد خواهد داد، اما هرگز از یاد آن آتش مقدس نم

ما مقدس آتشی بودیم و آب  زندگی در ما"
..هاي آبی زیبا.با شعلهآتشی
سوزان و سوزاننده وزنده /  هم فروغ فر دیرین را فروزنده /  هم چراغ شب زداي معبر فردا ...آتشی

مقدس آتشی بودیم، بر ما آب پاشیدندما
آبهاي  شومی و تاریکی و بیداد  / خاست فریادي و درد آلود فریادي  / من همان فریادم، آن فریاد 

ن از یادبنیاد .../ من نخواهم برد ایغم
کآتشی بودیم و بر ما آب پاشیدند-

گویم و پیوسته خواهم گفت  /  ور  رود بود و نبودمو میگفتم
)120: 1371اخوان،. ("برباد-رود آنچنان که رفته است و می-

نشاند فریاد فرزندان تبار خویش است که عشق به باورهاي نیاکانش را اینگونه در یادها می"امید"براستی
گذشتن از باورها و اعتقادات پاك و راستین یعنی سرسپردن "امید"ي نشیند. در اندیشهخود در یادها میو

هاي روند تا از شعلهگریز مییبه هیچستان وحشت بار نیستی وتاریکی و همین است که شب ستیزان سیاه
وشن روشنان را استقبال کنند و اند تا رنشین بلندترین کوه مشرقیزرین خورشید زندگی گیرند و هماره قله
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پوشد تا تن به سیاهی  و تیرگی سپارد، این انگیز که زمین روي از خورشید میدر غربت هر غروب خوف
بهوافروزندمیبررا–ي ستارگان خون تن همهاین–"آتش"دلهاي آتشین مردان خورشیدي است که 

باوردر.استبیدارهمیشهايزندهوپاكوشنگريرکهنشینندمینستوهوسرکشروحبلندآنستایش
چنین. آوردبارنمیبهسیاهیوخوابجزحاصلیکه"استخیرهوستمگراهرمنی"چراغبیشب"اخوان"

کنند مگر یاش رادر گوش مي بندگیچیز حلقهسازد و همهمسخر خویش میراآسمانوزمینپهنۀشبی
استاستداللیچنینباوسازدمیزندگیوسوزدمیجاودانهکه–آتش–دار روشنی و روشنگري پرچم

:پردازدمیآتشستایشبهخویششعردرگونهاینشاعرکه
انگیز / هرچیز که هست حکم شب داردچون روشن روشنان فرو میرد / تاریک شود جهان و خوف"

همه، هرچه هست، جز یک چیز!آري
)330: 1368،اخوانآتش را  (ستایم این است که می

آتش جان و ي غروب باورهاي آتشین و آغاز حکومت شب بیاما واقعیت این است که دغدغه
آلود و اهریمنی به سنگستانی شب"امید"سوزاند؛ که دیریست آتشگاه دلِ را چون داغی سرخ می"امید"روان 

خموشی آن اندوهیایی از ناامیدي و حسرت در در"قصۀ شهر سنگستان"مبدل شده تا آنجا که در شعر 
خطاببا-کبوتردوازايمناظرهروایتکهشعرایندر. زندمیموجنگاهشاشکستاندر"آذرایزدي"

ي سدر کهنسالی خفته است. بینند که زیر سایهکبوترها مردي را میاست–خواهرجانوجانخواهر
ي دردآلود تاجري همانا آن خفتهکهزنند، حدسی قریب به یقین ییافتن هویت او حدسی ميهرکدام برا

اي آواره ویا اسیري در شهر سنگستان اي تنها و از معشوق واماندهکاال و دریا زده، گله گرگ خوردهاست بی
اش شهاب خفته و دردي سترگ بختک وار بر سینهدر آتشگه خاموش این شهر بی"مغی دلمرده"که چون 

بهوافروزدآذريوبرخیزدخفتهشایدکه–:بشارت کبوتران را گویدکهناامیدانه می"امید"کُند.سنگینی می
مرده است و "وغ ایزدي آذرفر"انگارکهنیستامیدي–بتکاندهجرانونیستیگردونشیند"نیایشآتش"

و تازي، آتش فروزان خیزد. تندباد ستمهاي فرنگ و تركبخش برنمیاي از این آتش هستیدیگر شعله
به شکوه می "شکسته بازوان میترا"با"انیران"را خاموش کرده است و اینجاست که دلتنگ از بیداد  شنیاکان

آورد که : غم دل با تو گویم. غار!  /  بگو آیا مرا دیگر امید برد، فریاد برمیپردازد، سر در غار فرو می
).146:(همان"رستگاري نیست؟!

/تنبشویدچشمهآندرشهزادهکهبایدچنین... /  بشارتهااما،بودراستودرستاشارتها…"
ایزدان، امشاسپندان را سزاشان /  با سرود سالخورد  نغز بستاید /  پس از آن هفت ریگ از ریگهاي اهورا،

)143:(همان"د.آذري افروزد و او را نمازي گرم بگزارکنارش/چشمه بردارد  / در آن نزدیکها چاهی است
ي شیرین و جوشان نیست؛ او نه تنها از اسب افتاده بلکه اندازد، اما نشانی از چشمهسنگها را به چاه میاو

اند رو سوي اصلش نیز پیر و پژمرده است و در سرزمینی که مردمانش همه از جنس سنگ سیاه  شب زده
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راه و شوخگینم، غار / درخشان هخشاگر غبارآلودام بسیار /  ببام چون غصه: غریبم، قصه"نالدمی"غار"
چشمه پیش چشم من خوشید!

آتشم را باد خاموشیدفروزان
ریگها را یک به یک در چاه /  همه امشاسپندان را به نام آواز دادم، لیک /  به جاي آب دود از چاه فکندم

..."س نیست؟گفت: آه /  مگر دیگر فروغ ایزدي آذر مقددیو می"سربر کرد /  گفتی: 
گفت و سردر  غار کرده، شهریار شهر سنگستانمیسخن

پنداري مغی دلمرده در آتشگهی خاموش!تو
کردها میانیران شکوهزبیداد

فرنگ وترك و تازي راستمهاي
)146:کرد ... (همان با شکسته بازوان میترا میشکایت

نالد ، در سوگ یي خویش دردمندانه مرفتهکند، در حسرت روزگاران قرنها بر دلش سنگینی میغمان
آرمان شهري که آرامش از آن کوچیده است، همانجا که:

روزي روزگاري شبچراع روزگاران بود /  نشید همگنانش آفرین را و نیایش را"
درگرمیوپاکیوشادابیازنشانیدیگراکنونو) 142همان:("..…آتش و خورشید و باران بود سرود

بهنابکارانبیداددرکهآتشیمرگدروگشتهخاموشمهرآتشواستمردهزندگیروح. نیستآن
شهر و دیار، بی ینا. نیستسوگومرثیهغمینآوايجزچیزيسور،بساطاستباختهجانشبيتازیانه

فروغ آتش:  
)142همان:(".…کنون ننگ آشیانی نفرت آباد است، سوگش سور "
در سرزمین فریب و دروغ، در دیار بی یار "قاصدك"ن  شعر از دفتر آخر شاهنامه به نام در آخری"امید"

ي چشمها نابیناست، در اوج ناامیدي و اندوه از قاصدك خبر ي گوشها کر و همهو دیار و آنجا که همه
اامیدي و اندوه برهاند او را از ناندتواي است که میگیرد، چرا که تنها، امید به زنده بودن شعلهرا می"آتش"

در "امید"هاي اهورایی آتش دیده و به آن ایمان آورده است. که هماره زایش زندگی را در طراوات شعله
آتش، تا شاید از این انجماد آخر خط، به خردك شرري قانع است و حتی به گرماي خاکستري بازمانده

نشیند:گریه میخاموش به قهاياهریمنی برهد و این است که در سوگ اجا
/  هنوز؟هستخبريجاییآیاراستی/  …قاصدك: هان چه خبر آوردي؟ / از کُجا وزکه خبر آوردي؟"
!جایی؟گرمیخاکسترمانده

بندمنمیدر اجاقی طمع شعله
)1370:147،اخوان؟!("خردك شرري هست هنوز

دام درد سترگ است وکدامین اندوه عظیم که مردي را چنین به باریدن آورد؟راستی کو
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قاصدك!": 
) 148:(همان"گریند.ابرهاي همه عالم،  شب و روز، در دلم می

زداي معبرفرداي خود و فرزندانش داند چه از دست داده است. همان چراغی که شبخوب می"امید"
گرایی و شد. او در تب و تاب ملیتا پندار و گفتار وکردار نیک منسوخ نمیماندبوده است و بایست می

و راه گریز پردازدمیخواهی و پاسداشت مقدسات اجداد و نیاکانش به یادآوري شکوه و عظمت گذشتهوطن
داند.از شبیخون فرهنگی و عقیدتی شب زدگان رادر احیاي آتش روشنگر اهورایی می

ي منکه قـندیل غـم آویخته در سینهـــــاینـي منکینهاز خون دل بیچون سبویی است پر"
"ي منکُن زآتش روشنــــگر پـارینهادــــیـدیگر که جــهان تیــره شد از مسخ فـرنگ        حال

)50،تو را...:1368اخوان،(
آتش بال امید نیست. بانگ ماندن در تاریکستان سرد و بی فروغ این روزگار بدآهنگ در خور روحیگوی

کیشان نهد و همبار سفر بر دوش میخواند، کولهچاووش از سرزمین آفتاب و آتش او را به سوي خویش می
شود که رنگ میي"دناکُجا آبا"خواند واز بدآهنگی روزگار راهی  و همفکران خویش را نیز فرا می

آشام سفر به سوي سرزمینی که نه زیستنگاه بهرام خونآسمانش رنگین کمانی از نور و سبزه و طراوت است. 
ي آتش در رگهاي و نه موطن ناهید بدمنش و نه جایگاه دیگران است. بلکه سرزمینی است که به سان شعله

گرم زندگی ساز جاري کُند؛ سرزمینی شاد و آتشین که همه جا را گرماي حیات بخشد، صحرایی سرد او خون
هرگونه ناپاکی و پلیدي و تاریکی:شاد و زالل و عاري از

...بیا ره توشه برداریم"
در راه بگذاریمقدم

سوي سرزمینهایی که دیدارش به سان شعلۀ آتشبه
ي  بیداردر رگم، خونِ نشیط زندهدواند

)1371:144اخوان،("این خونی که دارم، پیر و سرد و تیره و بیمارنه
بیند و بر این است  پیري و سردي و تیرگی را در هرم تن آتش میي اخوان دواي دردهاي شکنندهآري،

شکند و سراسر هستی را نور و سرور که در آوردگاه نور و  ظلمت به مرگ سیاهی و سرما طلسم ناتوانی می
دو يرا به تولدیسپارد تا در سرزمین آتش و نور زندگتمام، راه مییگیرد و این است که با دلتنگدربر می

بنشیند:باره
بسپاریمراهتابیا.…"

به سوي آفتاب شاد صحرایی…
)145:(همان"نگذارد تهی از خون گرم خویشتن جایی!!.که
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خویش به پیامبري می ماند که اشعارش رسالت باورهاي در راه پاسداشت"مهدي اخوان ثالث"گمانبی
و انصاف در این است که بگوییم سهم را بر دوش واژگان خویش نهاده است؛ نیکیسنگین احیاي آیین 

نظیر و منحصر به فرد اهورایی بیباور سنگ این گرانراثیو اشعارش در راستاي حفظ ارزشها و م"امید"
به دین و آیین نیاکان خوشید بالیده است این دین نیز مدیون هماره این فرزند "امید"است و آنگونه که 

بالد.برومند خویش بوده و به او می
"آتش اهریمنی"-2

انچه آمد تحلیلی بود بر نگاه اخوان به آتش به عنوان اسطوره اي شایست و آنچه در پی می آیدآن روي 
"سکه ي نگاه شاعر به همان اسطوره از منظر ناشایست و اهریمنی آن است ، برخاسته از این کالم ارجمند 

برکردآلودهراآنهاوتاختآفریدگانيهمهبرآفرینشآغازدرکهگونههماناهریمن"است که : "بندهش
،به نقل از 1362:47بهار،(".استاهریمنیآلودگیازاثرياستآتشهمراهکهدوديوبردحملهنیزآتش

دود است؛ و از همین جاست که مهمترین شناسه ي آتش اهریمنی در شعر اخوان همراهی آن با:بندهش)
،هاي آبی زیباستماره عاري از دود و تیرگی و سرشار از شعلهچرا که آتش مقدس اهورایی ه

این -"گرگ"از  کتاب تو را اي کهن بوم وبر دوست دارم در مقام تشبیه "سالم قطره به دریا"در شعر 
چنین آمده است:"آتش"به -آشام و اهریمنی ي خوندرنده

)1368:355اخوان،("..…و گرگ، آن شعله خون، آن دودگون، مویینه پوش آتش "
بی تردید وقتی گرگ به آتش تشبیه میشود این آتش از جنسی اهریمنی است و مالزمات و قراین این 

عالوه بر این که کهتشبیه باید در خود نشانی از بن مایه هاي آتش اهریمنی که همان دود است داشته باشد 
(لغت نامه -همه صفاتی اهریمنی استکه -"نماد شومی، عقیمی و بیماري است"هاگرگ در اسطوره

آتش این بربس زیبا و شاعرانه دلیلی"مویینه پوش"و "دودگون"ي دهخدا،ذیل گرگ)وجود دو قرینه
.اهریمنی است 

)آمده است:27: 1370اخوان، ( "غزل"در شعر 
جهد از دام دلــم صدگله عفریته آهآتشین بال و پر و دوزخی و نامه سیاه     "

"…اي از حسرت و اندوه نگاه ام        پل لرزندهبستـه بین مـن و آن آرزوي گمشده

همگی دال بر وجود آتشی "ي سیاه، دام، عفریته، آهدوزخ،  نامه"وجود مراعات نظیر محکمی چون: که
ي دود و سیاهی و تاریکی است.بار بوده و تداعی کنندهاهریمنی است که دردآور و حسرت

را در مفهوم اهریمنی آن در جایگاه تشبیه "آتش") دوبار ،واژه 1371:64اخوان،("سگها وگرگها"در شعر 
همراه با قراین خاص به کار گرفته:

…سومین…اینک…دو دشمن در کمین ماست دایم  / برون سرما، درون این آتش جوع ...  / و "-

...رحمبی-رحمبی–سالح آتشین ور گشت / هشعلوکمینازجستبرون/ ناگاهکهدشمن
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آور است، اما گرسنگی بسیار، دردآور و بخش و نشاطشفادهنده، طراوت"آتش مقدس"که گذشت چنان
آور اهریمنی عذاب"آتش"چیزي جز این چنین گرسنگی اي بیماري زا و ناتوان کننده است. الجرم مشبه به 

همه در خور -که شلیک آن مالزم دود است-کمین و سالحرحم، نیست و در بند دوم توصیفات: دشمن، بی
.مؤید ادعاست"آتش"ي تشبیه سالح به که تراکم این عناصر در عرصهستاي  شیطانی و ناپاك اواژه

ي نماد پلیدي است. واژه"دوزخ"نماد پاکی و "پرنده") 135:همان("اي در دوزخپرنده"در شعر 
افت که روح پلید شیطانی در جسم و جانی حلول کند و اعمالی ناپاك ازاو زمانی عینیت خواهد ی"دوزخ"

"استعاره از سرزمینی اهریمنی وتیره است و"دوزخ"سرزند و آنگاه خود را در چنین فضایی دریابد. اینجا
و هاي پاكتجربگی، داشتهاست که در گذرگاه زمان به خاطر ناآگاهی و بییهاي پاکمظهر اندیشه"پرنده 

انبوهی از آتش دربندد و در دیار وحشت و تاریکینهد، چشم از فروغ آذر ایزدي فرو میمقدس را وامی
شود:دودآلود گرفتار می

سرزادگاهشازکشاندمیبیرونچونگفتندش…"
ار و آتش و دود غب/ گرددمیکههرجاولیاینجا،نشستآنجا،پرید…آنجا آتش و دود است! / که
.                                          "!! ... چو دوزخ شش جهت را چهار عنصر آتش وآتش /  همه پرهاي  پاکش سوخت!است

اي است پر از شوند، ویرانهاین سرزمین درهاي شادي مسدود است،  پرهاي پاك جوان خاکستر میدر
دیگر است؛ آتشی دوزخی و سیاه که نابودگر غبار ودود که نه تنها آب و باد و خاك که آتشش نیز،  آتشی 

آتشی که بنیادش از هجوم نخستینه ي  اهریمن به دود پاکی و شادي است و سراپا آغشته به دود است ودود ! 
شعله می کشد و تار "امید"و روان نآتشی که سرانجام در جادوده ناك همان و سیاهی و دهشت آلوده شده،

اش کُند؛ آتش ظلم و بیدادي که کاشانهسوزاند و نابود میو نیاکانش را میو پود فرش زندگی خود و اجداد
خیالی و غفلت اش افتاده و هست و نیستش را در بی"آتش آرمانی"سازد؛ آتشی که به جان را ویرانه می

دشمنان ي فتح را بر لبدهد و لبخند موذیانهکشاند و بر باد میمهرش به خاکستر میو دوستان بیایگانهمس
کوشد تا تمام توان خویش را در خاموشی این آتش بیدادگر و نشاند. او بسیار میاهریمنی شب پرستش می

هاي دمادم بر این شعلهوانشاهورایی به کار گیرد ولی دریغ که تمام یادگارها و دفترو دیي نیک وبرپایی آذر
شود که:سوزد و فریاد میسیاه می

دوم گریان ... /  در لهیب آتش پردود  /  آتشی بیرحم ...  /   من به هر سو میام آتش گرفته است،خانه"
رحم  /   همچنان می سوزد این آتش /  نقشهایی را که من بستم به خون ام آتش گرفته است آتشی بیخانه

و دفتر و دیوان... / ارسوزد این آتش   /  آنچه دارم یادگدل ...  /   واي برمن: همچنان می
)76: 1371اخوان،(".!!…کنم فریاد، اي فریاد، اي فریادگر بنیاد  /    میاین آتش بیدادسوزدم
سوزاند اما، مؤمنانه بر این باوریم که ذره را دمادم می"امید"این اهریمنی آتش ستم پیشه، بنیاد گرچه

دي خروشان است که ي بغض آگین اشعارش بر لهیب این آتش پردود رعدر حنجره"امید"ي وجود ذره
... .افکندطنین مینهگیرد و بلنداي فریادي است که در گوش تاریخ جاوداخواب از چشم سپید شب سیاه می

نتیجه گیري
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و از هر مکتب و مذهب نییو آنیاست که در باور همگان از هر دنهینخستییاسطوره آتش کهن الگو
متناقض نما دارند؛ چون باد و آب و آتش و... يادیود بندر ژرف ساخت خیعیدارد.عناصر طبژهیویگاهیجا

و نار و ییآتش به عنوان نور و روشناياند. کاربرد متناقض نماییو گه نماد بدخوییکوینماد نیکه گاه
ینیمسلط و متعهد به بازآفريدارد .اخوان به عنوان شاعرياژهیوگاهیجایرانیو مذاهب اانیدر ادينابود

هرچه تمام تر دو صورت ییبایکرده و با زییدر بازساخت اسطوره آتش هنرنمایو مذهبیملياسطوره ها
يعالمانه و عامدانه يو استعاره ها و وسمبل ها و اشاره هاهاتیآن را بااستفاده از تشبیمنیو اهرییاهورا

بخش و یننده و هسترا شراب آسا، پاك و روشن و مست کییگذاشته است.آتش اهوراشیشاعرانه به نما
و خانمان اهیرا، دودناك و دود آلوده و سیمنیو آتش اهرکندیمفیتوصیاهیاز دود و سيده عاریینایب

همراه و مالزم آن آمده است.ياست دودیمنیحد که هرجا سخن از آتش اهر« آاتداندیسوز م
کتابنامه

ات مروارید ، چاپ دهم.،آخر شاهنامه،تهران ،انتشار1370،ياخوان ثالث ،مهد-1
،از این اوستا ،تهران ،انتشارات مروارید ،چاپ اول .1344.......................... ،-2
کهن بوم و بر دوست دارم ،تهران ،انتشارات مروارید ،چاپ اول.ي، ترا ا1368.......................... ،-3
رد ،تهران ،انتشارات توکا ،چاپ اول.، دوزخ اما س1357.......................... ،-4
،زمستان ،تهران ،انتشارات مروارید ،چاپ دوازدهم. 1371........................ ،-5
اول.د،تهران،چاپیاشعار،انتشارات مروارينهی،گز1368...........................،-6
ی، زیر نظر محمد جعفر یاحق1اب پاژ،کت» سیاوشیازآتش به همراهيگذر«، 1369ابراهیم ،،استاجی–7

.33ص،ي، نشرآستان قدس رضوخسرويرضامحمد–
در اساطیر ایران ،تهران ،انتشارات توس.،پژوهشی1362مهرداد،،بهار–8
، تصحیح يسعدیهفت اورنگ، تهران ، کتاب فروشمثنوي،1377عبدالرحمن،نورالدینجامی،–9

.355مرتضی مدرس گیالنی، ص
تودوا یتصحیح ماگال،يعلوم شوروی، ویس ورامین، مسکو، آکادم1965،فخرالدین اسعد،رگانیگ–10

.33ج ،ج اول ، ص3و الکساندرگواخاریا، 
.1،تهران ،انتشارات دانشگاه ،جپارسیادبومزدیسنا،1363،محمد،معین–11
فروهر.ت،انتشارا،تهرانزردشتپیامیاوهیشتا،اشا1356،،مهردادمهرین–12
رضامحمد–ی،زیر نظر محمد جعفر یاحق6،کتاب پاژ » امید در آب وآتش« ،1371نقیب،،نقوي–13

.29،صي، نشر آستان قدس رضوخسروي
،تهران ،موسسه یدر ادبیات فارسی، فرهنگ اساطیر واشارات داستان1369جعفر،،محمدییاحق-14

،سروش ،چاپ اولیمطالعات فرهنگ
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و باورداشت هاي عامیانه در دیوان صائب تبریزيانعکاس عقاید
١اصغر نوذري

هاي استان ایالمکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی،دبیر و مدرس دانشگاه
چکیده

در این مقاله به شناخت بخشی از آداب و رسوم و باورداشت هاي مردم در دوران حیات صائب تبریزي 
ي افکار و اندیشه هاي ملّت اخته شده است. آداب و رسومی که نتیجهي صفویه بوده پردکه مقارن با دوره

شود. نگارنده در پس آید و از جویبار باورها و اعتقادات آن ملّت سیراب میروزگار خویش به حساب می
اند. راقم در شناخت و تبیین این باورداشت ها استناد دقیق و محکمی از کالم صائب را چاشنی مباحث نموده

و پندارها و بخش دوم،نقش دیگر جانوران در پندارهاي عمومی مقاله به دو بخش؛ بخش نخست،پرندگاناین 
پرداخته است. هدف از انجام این مقاله،روشن شدن زوایاي پنهان -به ویژه جامعه ي روزگار صائب-جامعه

- لی که بعضاً ریشهدر باورهاي عمومی مردم و پیدا کردن فرصت و قدرت بازشناسی باورهاي صحیح و اصو

دینی دارند از باورهاي خرافی و غلط است که قبالً توسط بیگانگان پیرایه شده و وارد بازار -هاي مذهبی
اندیشه و اعتقاد مردم گردیده است.

صائب، دیوان شعر صائب، فرهنگ و مردم، باورداشت ها و عقاید،آداب و رسوم ها:کلیدواژه
مقدمه

ی، نتیجه ي افکار و اندیشه هاي آن ملّت به حساب می آیدو از جویبار باورها و آداب و رسوم هر ملّت
اعتقادات آن ملّت سیراب می شود. به عبارت دیگر می توان گفت، باورها و اعتقادات مردم در آداب و رسوم 

هستی را آن قوم تجلّی و تجسم یافته است. در ادوار گذشته ي تاریخ، انسان ها پیشامدهاي طبیعی و حوادث
نشانه هاي قهر و غضب خدایگان می دانستند و به نذرو قربانی متوسل می شدند در همین رهگذر، بشر 
پنداشت که باید در جریان عمر، گاه و بیگاه به پرپایی آیین و مراسمی، که شاید غضب خدایان را کاهش 

دهد، مبادرت ورزد.
با ریشه هاي مذهبی، که از اعتقادات توده مردم ناشی می بعدها در کنار این ها، آداب و رسومی عامیانه 

پیدایش این گونه آداب عامیانه معموالً بدین صورت «شد، در بین جامعه رسوخ پیدا کرد. به قول آقاي رکنی:
بوده که پس از درگذشت پیامبران، عوام که به روح تعلیمات آنان نمی توانستند پی ببرند اصوالً به تظاهرات و 

ت ظاهري مأنوس تر بودند و از راه مصلحت اندیشی، به دخل و تصرّف در سنّت هاي دینی پرداختند تشریفا
و رفته رفته چیزهایی بر آن افزودند. این پیرایه ها، گاه به حدي بود که ممکن بود آن سنّت مذهبی در طول 

اوهام زیادي را در جوامع عوام، پایه هاي خرافات و » من درآورديِ«. این آداب و رسوم1»زمان مسخ گردد
مختلف بنا نهاد تا جایی که جوانه ها و برگ و بار این درخت جهل،بر پیکره باورهاي اصیل ملّت هاي 

1 Email:asgharnozari963@yahoo.com



8057 هامجموعه مقاله

مختلف، ریشه دوانده است و هر از چند گاهی ثمراتی تلخ به بشر ارزانی می دارد. گاهی آبشخور این عقاید، 
جهل و بی آگاهی به دست می دهند. در این باورداشت هایی است که توده ي مردم از سر همان 

ي بخشی از هایی از شعر صائب که در برگیرندهاي به بررسی و شناخت مصداقمقاله،نگارنده نگاه موشکافانه
اعتقادات و باورداشت هاي عامه ي مردم روزگار خویش است در دو بخش پرندگان و پندارها و دیگر 

ر بخش اول (پرندگان و پندارها) نظر به اینکه پرندگان در باور قاطبه ي جانوران و پندارها داشته اند که د
مردم به ویژه ایرانیان که آشنا به فرهنگ و تمدن هستند داراي جایگاه واالیی می باشندواین اعتقاد از آن جا 

در سر ناشی می شود که بشر اولیه در مقابله با حوادث غیر مترقبه و طبیعت خشن، گاه آرزوي پرواز را
پرورانده است اما چون امکان دست یابی به چنین آرزوهایی برایش ممکن نمی گشت، توجه و حساسیتش، 

بیشتر گردید و به اسطوره سازي درخصوص آن ها پرداخت تا آن جا -این مظاهر آزادي-نسبت به پرندگان
ه به پرندگان نسبت داده شده است که در فرهنگ عامه ي بیشتر مردم و اقوام،به معجزات و کرامات فراوانی ک

عمري طوالنی دارد، در میان رومیان »درنا«برمی خوریم. چنان که در اساطیر مصر و چین باستان،
نیروي اهورایی) در نقوش،فرشته اي بالدار »(فروهر«کرامت بزرگی قایل بودند و ایرانیان براي »ققنوس«براي

رد پرندگان باعث گردید که بعضی از آن ها مقدس و رنگ ي این پندارها در موتصویر کرده بودند و همه
مذهبی بگیرند و بعضی دیگر که با آراء و افکار آن ها هماهنگی نداشتند شوم و منحوس پنداشته شوند و همه 

وتخیل ي این ها سبب گرایش عامه ي مردم به سمت این اعتقادات گردید.ازجانب دیگر پرندگان در اندیشه
رمز بودند. جانوران دیگر نیز به جهت سوددهی یا ضرر و زیانی که براي بشر داشته اند و شاعران،سمبل

وسیعی از اعتقادات مردم را مختص به خود يتوانسته اند توجه انسان ها را به خود معطوف دارند و حیطه
بیشترین امتیاز -شیاعم از اهلی و وح-نمایند چراکه در برخورد مستقیم انسان با پدیده هاي هستی، جانوران

را دارا بودند. غنا و تنوع جانوران در ادب فارسی و استفاده شایان توجه از جنبه ي تمثیلی آن ها در داستان 
ها،اساطیر و روایات مذهبی،اندیشه و تخیل عوام، مؤید این مدعاست.در باور گذشتگان حتّی فرشتگان به 

به تصویر درآمده اند. به هر حال،هدف اصلی نگارنده از این -. ببر، شیر، گاو، و ..-شکل و هیأت حیوانات
مقاله، شناخت و آگاهی بیشتر از سمبل ها و مصداق هاي اعتقادي عامه ي مردم و بازشناسی سره از ناسره و 
عوامل تهدید کننده مذهب و دین از این باورهاي عامیانه و هشداري است به کسانی که هنوز دل در گرو این 

دات خرافی دارند و در نهایت شناخت کامل تري از آداب و رسوم مردم،به ویژه در روزگار شاعر اعتقا
مردمی،صائب تبریزي است.

پندارهاوپرنده ها:اولبخش
پرندگان در باور توده ي مردم، به ویژه همه ي آشنایان به فرهنگ و تمدن ایران زمین جایگاه واالیی 

جا ناشی می شود که بشر اولیه در تقابل با حوادث غیر مترقبه و طبیعت خشن، گاهی دارند. این عقاید از آن
آرزوي پرواز را در سر می پرورانده است و چون امکان دست یابی محال بود به اسطوره سازي در خصوص 
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یاري به ي بیشتر اقوام می بینیم که معجزات و کرامات بسآن ها می پرداختند. تا آن جا که در فرهنگ عامه
در اساطیر مصر و چین باستان، درنا عمري بس طوالنی و توانایی فراوان دارد، «پرندگان نسبت داده شده است.

رومیان و یونانیان براي ققنوس (مرغ آتش) کرامت بزرگی قایل بوده اند. در ایران فروهر (نیروي اهورایی) در 
شده است و در اندیشه ي انسان بعد از اسالم نیز اي بالدار به تصویر کشیدهنقوش برجسته به صورت فرشته

.»2اغلب مالئکه و فرشتگان عالم الوهیت با بال و به صورت پرنده تصویر شده اند
ي این پندارها در مورد پرندگان باعث گردید که بعضی از آن ها جنبه تقدس یافته،رنگ مذهبی نیز همه

چه از لحاظ بهره دهی و چه از نظر انطباق با خواست ها و -ان هابگیرندو بعضی دیگر که با آراء و افکار انس
کبوتر، هدهد، سیمرغ و لک لک (حاجی «هماهنگی نداشتند شوم و منحوس پنداشته شوند، که -آرزوهایشان

. براساس همین باورها 3روندبه شمار می»وقت، کالغ و جغد از گروه دومو خروس بی»لک لک) از گروه اول
در بین جوامع معمول گردید.» 4و تطیرتفأل«خرافی بود که علوم

پرندگان در اندیشه و تخیل شعرا به عنوان نُماد و رمز گونه اي بوده اند که ایشان را در انتقال به دنیاي 
. صائب نیز گاه و بیگاه مضامین 5معنا رهنمون بوده وگاه قهرمان افسانه ها و داستان هاي آن ها شده اند

خود را به پروبال کبوتر  می بندد و به اوج آسمان می فرستد و هنگامه ي دیگر،تمثیالت خویش را به دلنشین 
بال و پر طاووس رنگین می کندو به محبوب خویش اعطا می نماید و گاهی نیز از صداي شوم زاغی و قدم 

ت :نامبارك جغدي به دل شوره می افتد. آن چه می خوانید نمونه هایی از این باورهاس
. باز :1

ها،نیکو پذیرد.از عیب ها و پلیدي ها به دور در باور عوام،پرنده اي است نیکو و دوست داشتنی که ادب
ي او را به عنوان نماد خیر و برکت، زینت بخش گرفتند و پیکره. در قدیم از کردار این پرنده فال می6باشد

اش را بر روي دست بستند و طعمهکه چشمان او را می. براي تربیت باز معمول بود7تاج شاهان می نمودند
ي هرم حیوانات و در گذاشتند.در اخالق اسالمی باز و اسب دو حیوانی هستند که در قلّهشاهان         می

. 8آغاز مرحله ي انسانی هستند، چون هر دو تأدیب و تعلیم پذیرند
:هاي این پرنده نظر داشته استصائب به برخی از ویژگی

از نظر بستن ز دنیـا باشد دل ما کامیاب                   صید خود را یافت در پوشیده چشمی، باز 
)1/129ما(

یا :
از آن چه حفظ نظر، هم چو  باز مشغولم                   که دست و سـاعد شاهان، نشیمن است، 

)                                                 1/299مرا(
. بوتیمار :2
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مرغی است که به باور عوام، پیوسته در کنار آب می نشیند و از غم آن که مبادا آب کم  شود با وجود 
:9به او داده اند» غمخوارك«تشنگی، آب نمی خورد و دایم محزون و غمگین باشد، به این جهت نام 

ـدان را از تُـرشـــــرویی برون آوردمی            باده بوتیمار را چون کبک خنــدان می زاه
)                                                                                                        6/3613کند(
. بوقلمون :3

می آید. برهمین اساس به خصلت تلون و دورنگی زبان زد به اعتقاد توده ي مردم،هر لحظه به رنگی در
:10ریشه در همین باور دارد» بوقلمون صفت«شده است. اصطالح کنایی 

)6/3623شده است مرغ هوا، یک قلم چــو بوقلمون      ز بس بلند شـــده است از زمین بار نسبت(
. خفاش :4

ي ضعیفی دارد به این خاطر در ي باصرهمرغ،قوهمی دانند. این» مرغ عیسی«اغلب مردم خفاش را 
:11و تخیل شاعرانه، دشمن خورشید و روشنایی تصور شده استي مردماندیشه

)                                                   1/30نـور معنی می درخشیــد از جبین لفظ من          هیـچ خفّاشی چه ستّاري کند، خورشید را(
. خروس :5

ي پیامبران خروس، نظر کرده«در بین غالب مردم به خوش یمنی و مبارکی مشهور است و گفته اند: 
باید کشته و حتماً. اما اگر نابهنگام بانگ برآورد،شوم است12»است و بال را دفع کند و شیطان را فرار می دهد

:13شود یا به کسی بخشیــــده گردد و گرنه، صاحبش از دنیا می رود
بر حیـات پوچ گویـان، نیست صـائب،اعتماد               می دهد بر باد، سر، مرغی که بی هنگام شد 

)3/1192                                                                                 (
و یا :

چون خروس بی محل، بر تیــغ می مالد گلو            هـر که در بـزم بزرگان، حرف بی جا می 
)                                                                                                                 3/1228زند(
:. جغد 6

قاطبه ي مردم به شومی این پرنده معترفند و اعتقاد دارند اگر در جاي آبادي نشیند، آن جا خراب گردد 
. در راستاي 14یا صاحب آن خانه بمیرد. شاید این اعتقاد به جهت خرابه نشینی جغـد به وجود آمده باشد

می خواند :» ماتم پیشه«همین باور،صائب این پرنده را 
)                                                                                                         2/531ه نــدارد در حـــــریم اهـل دل        جغد مـاتم پیشه، در بـاغ ارم نامحـرم است(فکر دنیـا، ر

خرابه نشینی جغد باعث شده است که او را قرین گنج بدانند :
ـا نصیب دل سیاهـــان می شـود            جغد دارد زیر پر، گنـــــج خراب افتاده نعمت دنیــ

)1/103را(
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. زاغ :7
را ایرانیان از -شومی زاغ-این پرنده نیز در نظر مردم نامبارك پنداشته شده است. گفته اند این پندار

اما در اعتقاد » 15نٌ اشام من غُراب البینفال«اعتقادات اعراب گرفته اند. چنان چه در میان عرب ها مثل است 
اگر خبر «اي دیگر نه تنها شوم نیست بلکه خوش خبر است، وقتی صدا می کند، به عنوان تفأل می گویند:عده

اما در ادب فارسی اغلب جنبه ي نحوست زاغ مورد استفاده شعرا و نویسندگان ».خوشی داري یک بار دیگر
بوده است.

می گوید :چنان که صائب 
)                                                                                           6/3079حضور تیـره دالن سـرمه سـاي آوازست             در آن چمن که بـود زاغ، آشیـانه مکن(

زاغ در عین نامبارکی زبون و خوار نیز تلقی شده است :
)                                                                                         2/1008وه طبع بلنـد مـاست               بـر بال این همـا، رقم خون زاغ نیست(عـاجزکشی نـه شی

. شاهین : 8
:16در باور عامه ي مردم، نُماد و مظهر قدرت، شوکت و مبارکی است

)                                                                                           2/689جه شـاهین گرفتن کبک را            دل کسی صائب، از آن بی باك نتواند گرفت(می تـوان از پن
. طاووس :9

جنس نر آن به در میان سایر پرندگان از جهت زیبایی و ارجمندي ممتاز است. پر طاووس به ویژه
:17زیبایی و پاي آن به زشتی معروف است

)                                                                                             1/40عیب خود دیدن، مرا ز اهل هنر ممتاز کرد          منفعت از پـا، زیـاد از پــــر بود، طاووس را (
و یا :

)1/39بال خـود آرا،  بر نـدارد چشم شـور        محضر قتـل است حسن بـال و پـر، طاووس را(سر زدن
دوربین، خونین جگر از نظم احوال خودست         روز و شب طاووس، لرزان بر پر و بال خود 

)                                                                             1/489است(
و اکثر مردم طاووس را مظهر رعنایی و خودپسندي می دانند :

)                                                                         2/40از خود آرایان نمی یابد بصیرت چشم داشت        عیب پیش پــا نیایـد در نظر، طـاووس را(
ي مردم و در روایات مذهبی او را مرغ بهشتی دانسته اند که به کمک مار، شیطان را به در باور توده

:18بهشت آوردند و باعث بیرون آمدن آدم از بهشت شدند
، طاووس بهشت آمد جان صد داغ از تن خاکی سرشت آمد برون               جغـد ازین ویرانه

)                                                                                                                6/2277برون(
. طوطی :10
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اي روشن در برابر گو گردد، بدین ترتیب که آینهمرغی قابل تعلیم است که بر آیینه شیفته شود و سخن«
گویند، طوطی به خیال این که طوطی دیگري است با او دارند، و از پشت آینه با او سخن میگه میطوطی ن

:19و مظهر زیبایی و شکوه است». زند و آن سخنان را فرا می گیردحرف می
نبـاشد حـاجت آیینه در بـزم صفـاکیشان                 به گفتار آورد آن جا، در و دیوار، طوطی را 

)1/219                                                                                                                (
. عندلیب (بلبل) :11

ي شاعران و در پندار عوام، عندلیب عاشق گل است که در بهار سرود خوان است و در پاییز در اندیشه
:20افسرده و دم سرد باشد

صائب، عندلیبان را بـه شور آورده اي                     بـر هم آوازانِ خـود مپسند ایـن بیداد بـاز
)                                                                                                                       1/28را(

. عقاب :12
قدرت که مرغان دیگر را صید کند. در تخیل عامه ي مردم به تیزبینی و بلند مرغی است، شکاري و پر 

:21پروازي ضرب المثل است
زهره می بــازد عقـاب از خنده مستـانـه ام               من نه آن کبکم که صید خود کند، شاهین 

)                                                             1/90مرا(
.فاخته :13

:22در اعتقاد عوام مرغی است مبارك و میمون و در عین حال قلیل االلفت
)                       1/214فــاخته کو که بوسه بر، کنج دهن مـن زند             سرو پیـاده گفتـه ام، شیشه سبـز فــام را(

:23نیز گفته اند» کوکو«عوام به جهت آوازش او را 
)                                     5/225حسن از دایــره ي عشق نبــاشـد بیــرون           نعل وارون مـزن اي فــاخته، کوکو بگـذار(

. قمري :14
دارد و آوازش خوش است :» سرو«گفته اند که این پرنده دلبستگی شدیدي به درخت 

)                1/83شـوق را عشق مجـازي از زمین گیـران کند      نیست چون قمري نظر بر سر و پا در گل، مرا (
یا :

)                                                                             3/1230ســرو را هر چنـد آوردست زیر بــال و پـر  هم چنـان قمري ز کوکو نعـل وارون می زنـد(
. کبک :15

به جهت آوازش که شبیه قهقهه است؛ در نظر عوام و تخیل شاعران،مظهر شادي و سرور پنداشته شده 
:24است

)                              6/3613زاهـدان را از تـرشــرویی بـرون آورد، می        بـاده بوتیمار را چـون کبک، خندان می کند(
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به خوش خرامی و رعنایی نیز شهرت دارد :
)                                                     6/3415کنــــد کبــک تقلیـــــد رفتـــار او را           ادب نیست در مـــــردم کوهســـــــاري(

. کبوتر :16
در پندار عموم مردم،پرنده اي میمون و مبارك است و از آن جهت که در رسانیدن نامه ها از قدیم 

، در قصه ها و شعر شاعران، نماد پیک عشق، یا قاصد 25از او استفاده می شده-از زمان نوح به بعد-االیام
:26معرفی شده استعشق نیز 

)                                                                                                  4/179شکوفـه اي که ز طرف چمن هـوا گیرد               کبوتـري است که پیغام یـار می آرد(
که مردم آن ها را مقدس بپندارند و شکار و گرد آمدن کبوتران در اطراف حرم و اماکن متبرّکه باعث شد 

: 27آزار آن ها را ممنوع نمایند
)                                                                                             5/2780چـرا عزیز نباشم به دیده ها چون خال              کبوتــر حــرمِ آن چــه ز نخـدانـم(

باورهاي عوام در جانوران بخش دوم:دیگر
غنا و تنوع جانوران در ادب فارسی و استفاده شایان توجه از جنبه تمثیلی آن ها در داستان ها و اساطیر 
و روایات مذهبی و اندیشه و تخیل عوام، مؤید این است که این ها به جهت سوددهی یا ضرر و زیانی که 

اي از اعتقادات و ي گسترده، توانسته اند توجه انسان ها را به خود معطوف دارند و حیطهبراي بشر داشته اند
باورهاي عموم مردم را مختص به خود نمایند. در باور گذشتگان حتّی فرشتگان به شکل و هیأت اکثر 

.. تصویر شده ستارگان و بروج دوازده گانه نجومی نیز به شکل جانوران مانند بره، شیر، گاو و خرچنگ و .
است. در داستان ها و افسانه هاي کهن و نیز در باور مردم براساس خصایص و مشخصات واقعی حیوانات، 
نهنگ، شیر، یوزپلنگ و مار نشانه ها و نمادهاي دشمنان قوي و خطرناك بوده اند و گاو، اسب، شتر، سمبل 

پنجمین «آفرینش در ایران کهن برمی آید. تا آن جاکه از روایات مربوط به28خیر و برکت محسوب می شدند
بر همین اساس ویژگی ها و همچنین اهمیتی که ». 29مرحله ي آفرینش، خلقت عالم حیوانات بوده است

جانوران در تفسیر و توجیه دنیاي درونی انسان هاي گذشته داشته اند و با توجه به این که قسمت مهمی از 
دات وابسته بوده است، به بررسی باورهاي مردم در مورد بعضی از پیکره ي اعتقادات بشر به این موجو

جانوران دیگر در شعر صائب می پردازیم :
. آهو :1

:30این حیوان، در تفکّر عوام و تخیل شاعران اهمیت بسیاري داشته است» مشک و چشم«
، چشـم آهو را همان در پیش چشمش گرد خجلت بر جبین دارد  اگر در سـرمه خوابـانند صد شب

)1/215                                                                                                                  (
یا :
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هیچ کــافـــر نشـــود دور ز آهــو چشمــــان      نافــه را موي ازین واقعــه، چون شیر 
)                   1/764شدست(

ي خون می دانستند :قدما، مشک را تبدیل یافته
سازیم، سپهرتنگ چشمم         خـون بـه منّت می دهـد، آهـوي مشکیـن گرچه خون را مشک می

)                        1/92را(
. بز :2

موجودي ترسو و زبون تصور شده است. و براساس همین پندار براي افراد ترسو، اصطالح ادبی کنایی 
را به کار می بردند.» بزدل«

)                                                                                   6/3568مانند بـز، ز عطسه شمشیر آبدار(گشتند تار و مار سیاهان پی سفید    
)           6/3598سیـــاه و روسیـــاه هنــد، گردد                              چو بز از عطسه ي تیغش گریزان(

. پلنگ :3
در باور عوام، این حیوان، به خویشتن بینی و شرارت و جنگ جویی، مثَل است. چنان که در محاوره 

گویند :
ویی در شب هاي گفته شده که پلنگ براساس غریزه جنگ ج». 31فالنی با ستاره آسمان در جنگ است«

مهتابی، بر سر قلّه هاي بلند می رود و براي گرفتن ماه می پرَد اما به دره می افتد و کشته می شود. این 
تصورات عامیانه در شعر صائب مضامین متعددي را خلق نموده است :

)                                                                                             6/3354جنگی(زمین به خشمِ پلنگ تو تنگ میدان است           بــه مـاه در جــدل و بــا ستـاره در 
یا :

)2/839دل رمیده بــه معشوق هـم نمی ســازد               که این پلنگ، به ماه و ستاره در جنگ است(
. پروانه :4

توصیف گردیده است، اما عوام معتقدند که اگر در شب گرد بر مبناي پندار شاعرانه، بی قرار شمع
.32چراغ بگردد، روح مرده اي است که براي زیارت آشنایان آمده است

)                                                1/270نیست حاجت شب پروانه ي ما را به چراغ            شمع از خود بود این بال و پر افروخته را(
. روباه :5

این جانور به خاطر خصوصیات غریزي، به حیله گري و مکّاري ضرب المثل شده است :
)                          1/278صرفه از خود ما نبرد خصم، به روبه بازي               نـاخن شیر، دمـاند ز جگر، کینه ي مـا(

یا :
)                                                                                           1/100عشق مستغنی است از تدبیر عقل حیله گر                شیر کی سازد عصاي خود، دم روباه را(

. زنبور :6
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آن را سمبل شور و غوغا می دانستند.
)                                                                                           6/3541شش جهت چون خانه ي زنبور پر غوغاي توست  کهکشان، از نوشخند توست، جوي انگبین(

کشتن آن را موجب ثواب می دانستند به این سبب، به هنگام از بین زنبور سرخ را، کافر می پنداشتند و 
.33بردن آن ها از آتش استفاده می کردند

)                                                                        2/510گـر برآورد عشق دود از عقل، جاي رحم نیست     خـانه ي زنبـور کافـر، مستحق آتش است(
. سگ :7

جانوري است که در اغلب فرهنگ ها و ادیان از جمله اسالم و یهود به عنوان موجودي پلید و منفور و 
ي مردم سگ را نجس دانسته از مسجد و اماکن همانند خوك نجس معرّفی شده است. بر همین اساس توده

وفاداري، «که سگ در میان زردتشتیان به خواص و ویژگی هاي مفیدي مثل:متبرّکه دور می کردند. در حالی 
است و او را و شناخته شدهمعرّفی » نگهبانی، هوشیاري، حق شناسی با داشتن حس بویایی فوق العاده قوي

:34به عنوان یک حیوان محترم و مقدس در گذشته، حرمت می گذاشتند
از مسجد       مکرّر رانــده ام از آستــان خویش دوست به آن خواري که سگ را دور می سازند 

)                                                                                                          1/180را(
گویند سگ همیشه گرسنه است، برهمین اساس،صفت حرص و طمع زیاد را به او نسبت داده اند :

نــد بــه هــر ســوي کشانــد ما را               ایـن سگ هـرزه مرس چنـد دوانـد ما آرزو چ
)                                                                                                            1/240را(

اعتقاد داشتند که سگ گزیده، از آب می ترسد:
ز آب، وحشت کند ز دنیا              آیینه ي بصیرت، آن را که بی غبـار است چون سگ گزیده ا

)2/1088                                                                                                           (
یا : 

ي می گـزد، من آدم گزیــده چـون سگ گزیده اي که نیـارد در آب دیـد                  آیینـه 
)                                                                                                      1/359را(

مستحق » آشناگیري«و آن گاه که سگ خصوصیت اصلی خود (وفاداري) را، رعایت نمی کرد به جرم 
کشتن     می شد :

بـا تـو چون راه جفا گیرد    سزاي کشتن است آن سگ که پاي آشنا مکن بـر نفس، رحمت
)                                                                                                           3/1445گیرد(

آن کاسته می او می دانستند که در صبح از شدت » طبع گرم«خواب سنگین سگ را در صبح، به خاطر 
شود.
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همیشه وقت فیض از عرض مطلب، می شوم غافل     سگ نفس مرا در صبح، دایـم خواب می 
)                                                                                                           3/1449گیرد(
. شیر :8

جانوران می دانستند.شیر مظهر شجاعت، دالوري و سلطان 
سخنِ راست، خندگیست که زهر آلوده است            جگر شیـر که دارد، کـه بـه جرأت 

)                                                                                                       4/1745شنـود(
به تعرض نزند :قدما معتقد بودند که چون شیر سیر شود، دست 

دشمن خونخوار را کوته به احسان ساز، دست                هیچ زنجیري بـه از سیري نباشد، شیر 
)                                                                                                              1/35را(

ترسد :و نیز باور داشتند که شیر از آتش می
)                                                                                                            6/3549شیرست عقل و بــاده ي گلـرنگ آتش است            رسم است، شیر می کند از آتش اجتناب(

. فیل :9
هاي گذشته، مظهر سادگی و ده است. اما در نزد آفریقاییي مردم، نماد قدرت و عظمت بودر نزد عامه

در کتاب کلیله و دمنه نیز می توان » فیل و چشمه قمر«گول زنندگی بوده است البتّه این پندار را از داستان 
.35استنباط نمود

)                                                                                                          1/348ا(از همت بــزرگ بــه دولت تــوان رسیــد              آري بــه فیــل صیــد نمــایند، فیل ر
فیلش «افتد و ضرب المثل معروف: هم چنین اعتقادي وجود دارد که فیل در خواب به یاد هندوستان می

.36از همین باور ناشی شده است» یاد هندوستان کرده
دل ز یــاد زلف زد، بــر کوچــه ي دیــوانگی    مست گردد فیل، چون هندوستان بیند به 

)                                                                                                           1/435خواب(
. گرگ :    10

حال حسود و حریص :در نظر مردم جانوري است خطرناك و در عین 
)                                                                                                          1/74همچو گرگ، از یکدیگر چشم حسودش می درد     گر ز نقش بــوریا در پیــرهـن بینـــد مــرا(

می مالیدند. » پیه گرگ«لت کنند، بر لباس یا تن او مقداري قدما اگر می خواستند کسی را بی قدر و منز
:37این باور جادویی و عامیانه، خالق بعضی از مضامین شعر صائب شده است

)                                         1/204نــدارد حــاصلی غیر از نــدامت حیلــه اخوان     به پیه گرگ نتوان زشت کردن ماه کنعان را(
. مار :11

قدما تصور می کردند که در سر نوعی مار غددي وجود دارد که اگر به دست آید، براي مداواي بعضی 
. به خصوص به عنوان پادزهر مفید می دانستند.38امراض خوب است
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)                                                                                                2/690و تاب       از فسون این مهره را از مار می باید گرفت(تا به کی باشد دل از طول امل در پیچ
یا :

)           1/2250می کشد مهـر خمـوشی ز جگر زهـر سخن     زخم این مار شود به، به همین مهره ي مار(
یا :

)                                                                              1/257در گذر صائب ز دل، افتاد چون در قید زلف       مهره بیرون از دهان مار کردن مشکل است(
عوام مار را پاسبان گنج ها می دانستند و اغلب از بردن نام او در شب خودداري می کردند:

)                                                                           1/32گرچه بتوان از زبان خوش دهان خصم بست     هیچ افسون چون ندیدن نیست روي مار را(
».        آخر زهر خود را می ریزد«دانستند و معتقد بودند که رحمی و ناسپاسی میهم چنین او را مظهر بی

ناشی از همین پندار است.» آخر زهر خودش را ریخت«و » مار در آستین پرورش دادن«هاي المثل ضرب
)                                                                                            2/471زهر خود را عاقبت، این مار ریخت(کـرد خط سبز را، زلف سیـاهش جــانشین   وقت رفتن

قدما معتقدند که مار خاك خوار است:
)     2/1006شکّـر نصیب مــور بود، خـاك رزق مار         روزي به دست کوته و دست دراز نیست(

و به تجربه دریافته بودند که چون مار راست گردد، قصد حمله دارد:
)                           4/2150قصد گزنـد دارد، ماري که راست گردد          گر چـرخ شد مساعد، جاي طرب نباشد(

براي گرفتن مار بر او افسون می خواندند:
)                                                                      1/331افسون بـرون نمی بـرد از مـار کجروي           تبدیل چـون کنم به ریاضت، صفات را(

. مورچه :12
. و گاهی هم اعتقاد دارند که رزق 39فرا رسیده است» اجلش«عوام معتقدند که اگر مورچه پر در آورد 

و روزیش تمام شده است.
)                      4/2142خـال از دمیدن خط، بـی انتظام گردد             چون مور پر برآورد، عمرش تمام گردد(

یا :
)1/285ز حرص دانه درین کشتزار نزدیک است            که همچو مور تو را، بال و پر شود پیدا(

نتیجه گیري
شناخت و آشنایی با عقاید و باورهاي عامیانه بخشی از فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی به شمار می 

ي زبان و ادبیات فارسی با مندان به رشتهید.راقم این سطور کوشیده است تا دانشجویان و فراگیران و عالقهآ
این باورها آشنایی پیدا کنند، و از سوي دیگر، چون بعضی بداندیشان و شکست خوردگان و اغلب بیگانگان، 

واج دادند مانند افسانه ها،امثال و حکم باورهاي خرافی گوناگونی ساخته و پرداخته کردند و در میان مردم ر
هاي بزرگ بهداشتی،اخالقی و اجتماعی را، به جاي زشت،طلسم و جادو و ... که اشاعه بعضی از آن ها،زیان

ها و مشقّت ي این ها،افکارو عقاید اصیل و ارزشمندي وجود دارد که بیانگر رنجاما در کنار همه40گذاشت
دهد که این مردم اند و نشان میي عظیم مردم در طول تاریخ متحمل شدهت که تودههایی اسعدالتیها و بی
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ي خود را در قالب اساطیري مقدس، جلوه گر ساخته و آن چگونه آرزوهاي تحقق نیافته و امیال سرکوفته
و افسانه هاي خود چه را که خود همواره به دنبال آن بوده اند و نیافته اند، در وجود قهرمانان، در داستان ها 

هاي خویش را مطرح نموده اند. این ها نتیجه و دستاورد افکار جاي داده اند و بدین ترتیب ارزش ها و آرمان
. پس الزم 41و عقاید مردمی است عاقل و خوش نیت که به تجربه، چنین باورهایی را حاصل نموده اند 

ها را مجزا کنیم با حسن نیت، مطالعه و روا و نارواي آناست که ما اعتقادات بشري را به همراه مردم آگاه، و 
و این زمانی تحقّق پیدا می کند که ما بهترین منبع را براي مطالعه و بررسی آثار و اندیشه هاي نویسندگان و 

ي کار خویش قرار دهیم. بدین منظور یکی از شاخص هاي شناخت عقاید و باورهاي مردم شاعران،سرلوحه
سرود و در ي صفویه، شعر صائب را می دانیم زیرا او شاعري مردمی بود و شعر مردمی میدورهبه ویژه در 

آه » غمگنانه«می زدند و در غم آن ها » شادمانه«میان آن ها حشر و نشر می کرد به طوري که در شادي مردم 
ا شعر این شاعر هم سفر شدیم . بنابراین در این مقاله ب42و ناله سر می دادند و جامه ي سیاه بر تن می پوشید

ي آن دوره را نثار اهل فرهنگ ي اعتقادات آن عصر سفري نمودیم تا رهاوردي از باورهاي عامهو به گستره
و ادب کرده باشیم.
پی نوشت ها

، شماره 23، مجله ي دانشکده ادبیات مشهد، سال »جامعه شناسی شعر نظامی«.رك: رضا انزابی نژاد، 1
.127صاول و دوم، 

.34تا 30، ص183، شماره 16. رك: حسین لسان، تفأل و تطیر، هنر و مردم، سال 2
. رك: عطار نیشابوري، منطق الطیر، به کوشش صادق گوهرین، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 3

.234تا 233، ص1365چهارم، 
رهنگ و هنر، مرکز مردم . رك: ابوالحسن علی ابن احمد نسوي، بازنامه، تصحیح علی غروي؛ وزارت ف4

.103تا 79، ص1354شناسی ایران، تهران 
.56، ص1338. رك: عمربن ابراهیم خیام، نوروزنامه، به اهتمام محمد عباسی کتابفروشی بارانی، تهران 5
. رك: خواجه نصیرالدین طوسی، اخالق ناصري، به تصحیح مجتبی مینوي و علیرضا حیدري، انتشارات 6

.63تا 62، ص1364م، تهران خوارزمی، چاپ سو
، ج 1362. محمدحسین خلف تبریزي، برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، انتشارات امیرکبیر، پنج جلد، 7

، ذیل بوتیمار.1
. ذیل 22، ص1361. رك: محمد مکري، فرهنگ نام هاي پرندگان، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، تهران 8

»الیشیش«
قزوینی، عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، به تصحیح نصراله سبوحی، . زکریا محمدبن محمود9

».خفاش«ذیل 432چاپخانه مرکزي ناصرخسرو، تهران، بی تا، ص
. در 162، ص1371. رك: فیلیپ وارینگ، فرهنگ خرافات، ترجمه احمد حجاران، چاپ موفق، تهران 10

دار است جهت اطالع بیشتر رك : عباس قمی، اسالم خروس سفید برابر سنت از اهمیت ویژه اي برخور
»ریک«، ذیل 475، ص1363سفینه البحار، انتشارات فراهانی و کتابخانه سنائی، 
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.131. صادق هدایت، نیرنگستان، ص11
.53، ص183ش 16، هنر و مردم، سال »تفأل و تطیر«. رك: حسین لسان، 12
.35. محمد مکري، فرهنگ نام هاي پرندگان، ص13
».شاهین«، ذیل 437رك: زکریا محمد قزوینی، عجایب المخلوقات، ص. 14
».طاووس«. محمد جعفر یاحقی، فرهنگ اساطیر، ذیل 15
. علی اردالن جوان، تجلی شاعرانه اساطیر در شعر خاقانی، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد، 16
.148، ص1367
».وطیط«، ذیل 429. رك: محمد قزوینی، عجایب المخلوقات، ص17
».بلبل«، ذیل 429. همان، ص18
».عقاب«، ذیل 438. همان، ص19
».فاخته«، ذیل 431. همان، ص20
».فاخته«. محمدمعین، فرهنگ فارسی، ذیل 21
».کبک بیابانی«. رك: بهار عجم، ذیل 22
، ش1350، ترجمه شبگیر، هنر و مردم، دوره جدید، »کبوتران نامه بر«. رك: نظیر حسان سعداوي، 23

به بعد.44، ص113و 112
.75، ص114، ش 1351، هنر و مردم، دوره جدید، »رموز قصه از دیدگاه روان شناسی«. جالل ستاري، 24
».کبوتر«. محمدجعفر یاحقی، فرهنگ اساطیر، ذیل 25
، 1347، پاییز 1، ترجمه جالل ستاري، نامه ي علوم اجتماعی، دوره »خوابگزاري در ایران«. اوا میرویچ، 26

.119تا 218ص
».گاو«. محمدجعفر یاحقی، فرهنگ اساطیر، ذیل 27
، 1357. رك: محمد آبادي باویل، ظرائف و طرائف، انتشارات انجمن استادان زبان فارسی تبریز، 28

.224تا 216ص
.1190، ص3. رك: علی اکبر دهخدا، امثال و حکم، ج 29
.273خراسان، ص. ابراهیم شکورزاده، عقاید و رسوم عامه مردم 30
.125. رك: صادق هدایت، نیرنگستان، ص31
پزشکی و روش هاي «، نیز رك: اردشیر خدادیان، »سگ«. محمدجعفر یاحقی، فرهنگ اساطیر، ذیل 32

.73تا 72، ص1356، 77/178، هنر و مردم، ش »بهداشتی و درمانی ایران باستان
ا، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، چاپ . رك: عبدالحسین زرین کوب، یادداشت ها و اندیشه ه33

.237تا 236، ص1355دوم، تهران 
. رك: احمد بهمنیار، داستان نامه ي بهمنیاري، به کوشش فریدون بهمنیار، انتشارات دانشگاه تهران، 34

.418، ص1361چاپ اول، تهران 
.147، ص1. رك: احمد گلچین معانی، فرهنگ اشعار صائب، ج 35
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.51هدایت، نیرنگستان، ص. رك: صادق36
.1755، ص4. رك: علی اکبر دهخدا، امثال و حکم، ج 37
.7. ابراهیم شکورزاده، عقاید و رسوم عامه مردم خراسان، ص38
.7. همان، ص39
، 1، ش9مجله دانشکده ادبیات مشهد، سال » فرهنگ عامه در کتاب التفهیم«. محمد مهدي رکنی، 40

.166تا 165ص
ت، پرندگان در ایران، گردآورنده و ویرایشگر حسین مروج همدانی و علی ادهمی . رك: اسکا41

، مقدمه.1354میرحسینی، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران 
.218، ص1، ایرانشهر، ج »آداب و رسوم و اعتقادات عامه«. رك: شاپور راسخ، 42

کتابنامه
.1357نجمن استادان زبان فارسی تبریز، آبادي باویل، محمد، ظرائف و طرائف، انتشارات ا-1
اردالن جوان، علی، تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی، انتشارات -2

.1367آستان قدس رضوي، مشهد، 
جلد ، 5تبریزي، محمد حسین خلف، برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، انتشارات امیرکبیر، در -3

.1362تهران 
.1338خیام، عمربن ابراهیم ، نوروزنامه، به اهتمام محمدعباسی، تهران -4
.1339جلد ، تهران 4دهخدا، علی اکبر، امثال و حکم، انتشارات امیرکبیر، در -5
.1337جلد، تهران 28، لغت نامه، زیر نظر محمدمعین، در ـــــــــــــ-6
.1355یشه ها، سازمان چاپ جاویدان، تهران زرین کوب، عبدالحسین، یادداشت ها و اند-7
.1386زندي، حاتم، حکمت عامیانه در شعر صائب، انتشارات فرتاب، تهران -8
صائب تبریزي، محمدعلی، اشعار برگزیده صائب، به کوشش زین العابدین مؤتمن، انتشارات بنگاه -9

.1348اقشاري، تبریز 
حواشی خود استاد، مقدمه و شرح به خط امیر فیروز کوهی، ، دیوان، به تصحیح وـــــــــــــ-10

.1345انجمن آثار ملی، تهران 
، کلیات صائب، به کوشش محمد قهرمان، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول، در ـــــــــــــ-11

.1370تا 1364جلد، تهران 6
و مقدمه حمید سید تقوي (حامد)، ، گزیده آثار صائب تبریزي، به تصحیح ـــــــــــــ-12

.1363انتشارات بهجت، چاپ اول، تهران 
صائب تبریزي، محمدعلی،گزیده اشعار صائب، به کوشش جعفر شعار، زین العابدین مؤتمن ، -13

.1371انتشارات نشر بنیاد، چاپ سوم، تهران 
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رضا حیدري، انتشارات طوسی، خواجه نصیرالدین، اخالق ناصري، به تصحیح مجتبی مینوي و علی-14
.1364خوارزمی، چاپ سوم، تهران 

قزوینی، زکریا، محمدبن محمود، عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، به تصحیح نصراله -15
سبوحی، چاپ خانه مرکزي ناصر خسرو، تهران بی تا.

.1371جلد، چاپ هشتم، تهران 6معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر در -16
. 1361مکري، محمد، فرهنگ نامه هاي پرندگان، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، تهران -17
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تحلیل و بررسی طنزهاي اجتماعی پس از انقالب اسالمی ایران
1علی نوذري

کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی
دکتر مهدي رضایی
استادیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون

چکیده 
می ایران از و اجتماعی ترین لحن یا شیوه بیان ادبی در سه دهه ي انقالب اسالطنز به عنوان مردمی ترین 

نظر محتوا و درون مایه موضوعات اجتماعی گوناگونی را به چالش کشیده است. این نوع ادبی متناسب با 
رخدادهاي سیاسی و تحوالت اجتماعی دستخوش دگرگونی محتوایی شده است. این مقاله کوششی است در 

). نگارنده به این نتیجه 1357-1387زمینه تحلیل و بررسی طنزهاي اجتماعی پس از انقالب اسالمی ایران(
رسیده است که در میان طنزهاي اجتماعی این دوره، خانواده و سپس نظام اداري بیشترین بسامد انتقادات طنز 

پردازان را به خود اختصاص داده است. 
طنزهاي اجتماعی، انقالب اسالمی، خانواده، نظام اداريها:کلیدواژه

مقدمه-1
ت  که انقالب ها ذائقه انسان ها و نگاه و تلقی آنان را نسبت به جهان، جامعه وتاریخ گواه بر این اس

خویشتن  تغییر می دهند. یکی از نمودهاي آن در هر جامعه اي تاثیر انقالب ها و دگرگونی هاي سیاسی بر 
ت و از فرهنگ و هنر یک ملت می باشد. زیرا که ادبیات یک پدیده روبنایی اسساختار و محتواي ادبیات،

تحوالت سیاسی و اجتماعی بنیادین درون جامعه تبعیت می کند. طنز هم  به عنوان یک گونه ادبی و هنري 
در ادوار مختلف تاریخ از رویدادهاي سیاسی و اجتماعی زمان خود تاثیر پذیرفته است.

همچون و روي کارآمدن نظام جمهوري اسالمی،1357بهمن 22پیروزي انقالب  اسالمی ایران در 
انقالب مشروطه در رشد و دگرگونی طنز تاثیر بسیار داشته  است. در واقع طنز به عنوان مردمی  ترین و 
اجتماعی  ترین گونه هاي ادبی  در سه دهه اخیر انقالب اسالمی متناسب با تحوالت سیاسی، فکري، مذهبی، 

اسب رخدادهاي سیاسی و شکل بندي اخالقی حرکتی پر فراز و نشیب را  طی کرده است و به تنو فرهنگی
آرایش نیروهاي اجتماعی ومیزان آزادي  هاي  مدنی موجود در جامعه دستخوش تغییر و تحول موضوعی و 
محتوایی شده است. یکی از دالیل گسترش و رواج طنز در جامعه ورود آن به عرصه  مطبوعات و انتقادات و 

طنز ان  عنوان شده است. از آن جا که در دوره  مورد بحث،چالش هایی بوده که در جامعه از سوي طنزپرداز
فراگیر ترین نوشته ها ادبی براي مخاطبان و طنزپردازان بوده است، به به عنوان یکی از جذاب ترین و

باالترین درجه نقد سیاسی و اجتماعی در جامعه تبدیل  شده است. از این  رو،  طنز پس از انقالب از نظر 

1 . alirezaei_2002@yahoo.com
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را تحت اجتماعیحرکتی گسترده  و رو به  جلو دارد و تقریباً همه سطوح و الیه هاي محتوا و موضوع
پوسش خود داده است. 

به دالیلی طنز در جامعه شکل گرفته و رونق می یابد که  می توان به مسائل و موضوعات  سیاسی، 
دالیل  گوناگون نمی توان به اجتماعی، اخالقی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادي اشاره  کرد. در برخی  موارد به

صراحت از ناهنجاري ها، کاستی ها، معایب و مشکالت جامعه انتقاد کرد. یکی از این دالیل سیاست حاکم بر 
د آزادي بیان و ظرفیت انتقاد پذیري میان نبووحاکم جامعه است. توضیح این که هر گاه به علت شرایط 

فتن باز می ماند،  به شیوه  طنز آمیز مصائب و مشکالت و سیاستمداران و حاکمان زبان و قلم از جدي گ
نابسامانی هاي جامعه بیان می گردد. هم چنین ممکن است که مطلبی آن قدر فجیع باشد که پوشاندن آن  
بهتر از آشکار جلوه دادن آن  باشد؛ از طرفی هم ادب و اخالق، آداب و سنن  و قوانین اجتماعی چنین اجازه 

مسایل وموضوعاتی که  داراي  قبح و زشتی است، به صورت آشکار و بی پرده بیان گردد. نمی دهد کهاي
مواقعی هم در جامعه  مشکلی وجود دارد که جهت توجه بدان و رفع واصالح آن ، بایستی به کمک ابزار طنز 

ه بیان شیرین آن بنابراین؛ طنز به علت ویژگی در پرده و پوشیده بودن آن و لحن و شیوآن را برجسته ساخت.
و مشکالت به کارگرفته بهترین دستمایه براي انتقاد اجتماعی جهت اصالح و سازندگی ناهنجاري ها،معایب

می شود.
طنزهاي اجتماعی -2

سنن، اخالق، فرهنگ،  تعلیم و تربیت وهر جامعه اي بر اساس موازین و مقررات خود، آداب و رسوم،
که تحرك و رشد آن جامعه با آن عوامل ارتباط پیدا می کند . هدف هاي اجتماعی ویژه اي دارد 

معیارهایی چون مذهب ، قانون ، فرهنگ و اخالق از جمله معیارهاي سنجش مسایل اجتماعی اند. این 
معیارها مشخص می کنند که چه عملی در جامعه قابل پذیرش یا به اصطالح هنجار است و کدام عمل غیر 

ح نابهنجار است . برخی از  کجروي ها و انحرافات در یک اجتماع زمانی اتفاق می قابل پذیرش یا به اصطال
افتد که شرایط حاکم بر جامعه مانع برآورده شدن انتظارات فرد شود. برخی دیگر از انحرافات اجتماعی هم 

ندي به اصول و ناشی از مادي گرایی و زراندوزي، دنیا طلبی، بی توجهی به قوانین و مقررات جامعه، عدم پایب
مبانی اخالقی و دینی و به طور کلی بی اعتقادي افراد سرچشمه می گیرد. از این رو، می توان گفت که ممکن 
است علل بیماري هاي جسمی در همه جاي دنیا یکی باشد اما علل بیماري هاي اجتماعی تابع شرایط 

ق. اجتماع و تحوالت مربوط بدان اقتصادي، سیاسی و فرهنگی حاکم بر آن جامعه و نسبی است نه مطل
همواره یکی از موضوعات بیان طنز و طنزپردازي در ادبیات فارسی بوده است. گرچه در ادبیات کالسیک به 
دلیل ماهیت درباري آن طنز به معنی انتقاد اجتماعی به ندرت به چشم می خورد، اما با این حال در قرن 

ید او را پدر طنز پردازي  ایران  دانست و پس از او حافظ شیرازي هشتم عبید زاکانی ظهور کرد  که به حق با
که دالیل آن را باید در فضاي حاکم بر جامعه آنان  و شرایط +نگاه ویژه اي به نابسامانی هاي  اجتماعی دارد
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خفت باري  جست و جو کرد که یک قرن پیش از آن بر ادبیات و زندگی مردم در اثر خونریزي ناشی از 
مغول سایه افکنده بود. حمله 

در ادبیات مشروطه که پل میان ادبیات سنتی و مدرن محسوب می شود ، به دالیل تحوالت روشنفکرانه 
اي همچون صنعت چاپ، رواج و گسترش روزنامه نویسی و ورود موضوعاتی چون وطن، آزادي ، قانون به 

آمده بود، روح نظم و نثر پارسی را بیش از ادبیات فارسی که در اثر آشنایی با غرب در جامعه ما به وجود
توجه خاص خود ،پیش مردمی کرد. این بود که طنزپردازي که لحن غالب آثار مربوط به عصر بیداري است

معطوف کرد و خود زمینه اي فراهم کرد که طنزهاي اجتماعی بسیاري در این دوران شکل حوزهرا به این 
بگیرد.

حوزه طنز با اندکی مسامحه هنوز هم تحت تاثیر و دنباله رو شیوه نگاه انتقادي ادبیات انقالب اسالمی در 
و نوع زبان طنز مشروطه است . یکی از موضوعاتی که بسامد باالیی در میان طنزهاي انقالب اسالمی را  به 

ست، خود اختصاص داده است، طنزهاي اجتماعی است . طنزهاي اجتماعی همان گونه که از نام آن ها پیدا
از آنجا که نقایص .دنمعایب و کاستی هاي مربوط به جنبه اجتماعی یک جامعه را مورد انتقاد قرار می ده

وناهنجاري هاي  هر دوره با دوره پیش و پس از آن به دالیل تغییر نگرش و افکار و آرمان هاي مردم متفاوت 
اسالمی می پردازیم،  برآن هستیم تا این که به بررسی و تحلیل طنزهاي اجتماعی انقالبمقالهاست، در این 

.کاستی ها و معایب را از دید طنزپردازان که عموم مردم هستند، روشن سازیم
ابتدایی ترین ؛زیر مجموعه طنزهاي اجتماعی مطرح شده اند، از خانواده یعنیمقاله طنزهایی که در این 

برمی نات رفاهی، نظام اداري، اعتیاد و ... را درنهاد اجتماعی گرفته تا بهداشت و درمان، نارسایی در امکا
گیرد. 
خانواده - 1- 2

خانواده ابتدایی ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی بشري است و نقش حساس و تاثیرگذاري را در 
خانواده هسته  مرکزي .فرآیندهاي اجتماعی و اجتماعی شدن و بهداشت روانی فرد و جامعه ایفا می کند

ت و نخستین نهاد اجتماعی است که فرد در آن گام می نهد و اصول زندگی و آداب اجتماعی اولیه اجتماع اس
اي اسالمی محسوب می شود، هدف از تشکیل خانواده به عنوان -را فرا می گیرد. در جامعه ما که جامعه

کوچکترین واحد اجتماعی رسیدن به امنیت و آرامش است . 
قالب در خصوص خانواده و آن چه بدان مربوط است مطرح کرده اند، شامل طنزهایی را که طنزپردازان ان

طنزهایی است که در مورد ازدواج، زنان و مردان قابل تقسیم می باشند که اینک براي هر کدام از موارد،  
ا از طنزپردازان ذکر خواهیم کردشواهدي ر
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زنان -2-1-1
از آن .است و نسبت به زن به طور عموم نگاه منفی داردادبیات کالسیک فارسی به طور کلی مردساالر

غلبه دجا که مرد از قواي جسمی بیش تري برخوردار بوده است، بنابراین؛ راحت تر برجنس مخالف خو
ولیت هاي اجتماعی کنار گذاشته است. به عنوان  مثال نظامی  به عنوان ؤکرده است و به تدریج زن را از مس

یات غنایی و داستان هاي عاشقانه که قاعدتاً بایستی نسبت به زن نگاه مثبت داشته باشد بزرگ ترین شاعر ادب
اما گاه می بینیم  در برخی از داستان هایش از زنان مذمت کرده است مانند:

الند مخبث و بیرون سوجودرون سزنان  مانند ریحان سفالند

در زن وفا در اسب و در شمشیر ونشاید یافتن درهیچ برزن 
مجوي از جانب چپ جانب راست زن  از پهلوي چپ گویند برخاست 

)197: 1378(نظامی ،

.در شاهنامه فردوسی به عنوان مجموعه  تفکر پیش از اسالم نیز نگرش منفی نسبت به زن دیده  می شود
مانند:

جهان پاك زین هردو ناپاك بهزن و اژدها هر دو درخاك به
)487: 1335(دبیرسیاقی،

) 34: نساء» ( الرجال قوامون علی النساء« به مردان داده است:قرآن  کریم نیز حق  نگهبانی و تسلط را
در سروده ها و نوشته هاي طنز آمیز انقالب اسالمی نیز همان نگاه ادبیات سنتی به چشم می خورد، اما با 

.پیچیده تر و گسترده تري رابه خود می گیردمدون این انتقادات ابعاداین تفاوت که متناسب با پیشرفت هاي
به عنوان مثال اگر در ادبیات  سنتی، از دورویی، بی وفایی و عدم رازداري  زنان انتقاد می شده است، امروزه 

حرّافی و ،توقعات بی جا زنان،چشم و هم چشمیاسالمی از تبرّج،انقالبو در آثار طنز آمیز ادبیات
است.گردیده اف و بسیار سنگین در امر ازدواج انتقاد درخواست مهریه هاي گز

تبرج-2-1-1-1
) ؛ همچنین  به معنی اینکه زنی 562: 1388تبرج در لغت به معناي زیور به خود بستن،خودآرایی ( انوري،

زیبایی خود را براي مردان آشکار سازد. به طورکلی هر وسیله اي که به قصد خودآرایی بسته شود و توجه 
می شود.ان را برانگیزاند، تبرج گفتهدیگر
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است که در طنزهاي مربوط رذایل اخالقیجلب توجه کننده یکی  از نکوهیده وتبرج و آرایش ها بسیار 
مورد انتقاد قرار گرفته است.به زنان 

آن چه در میان وسایل آرایشی بیش از همه مورد استفاده خانم ها قرار گرفته است، کرم هاي گوناگونی 
است که براي خود آرایی به کار می گیرند. همچنین رنگ موها از دیگر آراینده هایی است که توسط زنان و 
دختران مورد استفاده قرار گرفته است. نکته جالب توجه در این مورد این است که این خودآرایی  فقط 

شود. نه تنها در منزل و بلکه طیف گسترده اي از زنان شوهر کرده را هم شامل می ؛مختص دختران نیست
که این کار دست می زنندکار زشتیبراي شوهران خود بلکه در کوچه و بازار و بیرون از منزل هم به چنین 

از هم پاشیده شدن شیرازه  کانون خانواده ها گشته است. مانند: موجبخود به تدریج
ا مو شو مش کنهکنه ی)1(هوس میزامپیلیواي اگر خانم بخواد هواي آرایش کنه

) 2یلمو وردار،توچشش کنه(ریکی نیس اون و بتونه و نقاشی روي چش کنهصورت
)94: 1388(مهدي نژاد،

مثال دیگر: 

که قدم می زنی مثل عروس به به اي خانم قشنگ و ملوس

)3کرده اي یک دو ساعت میک آپ(اي که در پیش آینه با تاپ

)4(ریمل و سایه و رژ و پن ککک روي اجزاي صورتت یک ی

می بري از بزرگ و کوچک دل خوشکل –چشم خواهري –شده اي 

چون کمربند  سبز تهران بازمی شود بند عفت از این ناز

)130: 1388( پیشین، 
:مثال دیگر

از دولت حضرت سفیداب شوندزن ها که سفید رو چو مهتاب شدند
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مداح نفهمیده سرخاب شدندبعضی شعرا که روي زن گل خواندند

) 54: 1387،فام( کریمی  
مدپرستی یکی دیگر از سنت هاي غلط و نابجایی است که در میان خانم ها به شدت رواج پیدا کرده 

به روز بودن تعریف است. این روش تاجایی  در میان خانم ها  نفوذ پیدا کرده  و جا افتاده است که اسم آن را
او را عقب افتاده و انسان عصر حجري لقب می کنند واگر کسی بخواهد آنان را در این زمینه سرزنش کند،

استفاده از این شیوه نابجا نیز ترتحت تاثیر مدهاي کشورهاي غربی است.-مدجویی خانم ها بیشمی نهند.
هاي خود تالش نموده اند،آن را مورد انتقاد قرار دهند. از دید طنز پردازان این دوره دور نیفتاده و در طنز 

مانند :
یکی  از بانوان در بحر مدپرستی مستغرق گشته،آنگه که از این حالت بازآمد،گفتم: در این بوستان که «

بودي، ماراچه تحفه آوردي؟ گفت: درنظر داشتم که چون به سالن مد رسم پیرهنی خرم هدیه احباب را ولی 
) 54: 1387،فام) ( کریمی 5(»که دستکشم از دست برفت.بوي مدم چنان مست کرد،چون رسیدم 

پرگویی(حرافی) -2-1-1-2
پر گویی یکی از زیر مجموعه طنز هاي مربوط به زنان است که در طنز هاي این دوره نیز بدان حرافی و

از نمونه هاي آن می توان به موارد زیر اشاره کرد.  پرداخته شده است.
معلمی سر کالس جمجمه اي رابه شاگردانش نشان داد و گفت: کدام یک از شما می تواند بگوید«

معلم گفت :آفرین! از کجا جمجمه مال کیست؟ یکی از شاگردان گفت: این جمجمه مال یک زن است.
) 73: 1388! ( بابکی، »فهمیدي ؟گفت: از فک ساییده شده اش براثر پرحرفی

مکاري -2-1-1-3
ت. همان طور همواره از آغاز زبان و ادبیات فارسی از حیله گري و حقه بازي زنان انتقاد وگالیه شده اس

که در صفحات قبل هم اشاره شد، نظامی به عنوان سرآمد داستان هاي عاشقانه زبان و ادبیات فارسی که در 
اساس باید نسبت به زنان نگاه مثبت داشته باشد، به صراحت از این خصیصه منفی زنان انتقاد کرده بود و 

افسرده دلی که چون من باشدرم دل آن کسی که بی زن باشدخ

باشد ) 6(»الکن«یاگیرد و آن ضعیفه خوش حال کسی که درجهان زن نگرفت 

) 1046: 1370( نجف زاده بارفروش ، نمونه دیگر:
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سالمی  از این خصیصه منفی زنان نیز به ظاهر و باطن زن را یکسان ندانسته است در طنزهاي انقالب ا
صراحت  انتقاد  شده است و همواره زن به عنوان عاملی براي اغفال مردان مطرح شده است. 

بساطی که بینی فراهم نمی شداگر خلقت زن به عالم نمی شد

بدین گونه مشهور عالم نمی شد به جنت زگندم نمی خورد آدم 

)217: 1378( حسامی محوالتی ، 
مثال دیگر:

نمی فهمی توي این گیجی ذلیلت می کنهاولش از می عشوه هاش پاتیلت می کنه 

امون از ذات زنا و حقه هاي دخترامی سوزو نه زندگی توعاقبت این اژدها 

امون از ذات زنا وحقه هاي دختراره سرت کاله با زبون بی زبونی می ذا

امون از ذات زنا و حقه هاي دخترا روزا واست می شه فدا شباقربونت می ره،

) 92: 1388( مهدي نژاد،
توقعات بی جا-2-1-1-4

بسیار باالي زنان از مردان و عدم بضاعت مالی مردان یکی دیگر از زیر مجموعه هاي توقعات بی جا و
طنزهاي  مربوط به زنان  است. این توقعات اعم از لباس هاي گران قیمت، وسایل آرایشی، رفتن به کالس 

خرید ماشین، سفرهایی پر هزینه مثل  رفتن به کشورهاي ،یهاي مختلف ورزشی مثل کالس هاي رزم
ارجی و به نوعی مطیع محض آنان بودن  است. چنین توقعاتی چنان که شواهد حاکی از آن است، یکی از خ

عواملی بوده  که زمینه ناسازگاري و اختالفات و مشاجرات خانوادگی میان زنان و مردان رابه وجود آورده 
مانند:است.

)7»(تاپه«پی جنساي قربونش برم همه  ش»شاپه«یاتو»استوره«یا تو » بوتیکه «یاتو 

و مانتو و »رژ «ماسک و «و »ریمل«و »تتو«
طال 

) 8امون ازذات زنا و حقه هاي دخترا (
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)9کنه(»سی پالس «و » ویندوز«و » اتوکد«هوس واي از اون روزي که خانم هوس کالس کنه 

)10سوپاس کنه(حاال پوله که باهاس بدي تا در»داس کنه «یاکالس »نرتون«فاکس و«یاویار 

امون از ذات زنا و حقه هاي دخترا دیگه گلدوزي و آواز و شنا باشه جدا

کامینگ این«که » تهنای«صب گو این کالس روم کالس زبان بره دیگه کارت می شه تموم 
) 11»(دهوم

توباچه ت می کنه بعد توي آستینت »وود
باتوم

)12(زبون مادري دیگه از یادش می ره خانوم 

اونی که شبانه روزدر میاد اون باباته کالس رزمی بره یه جور دیگه باهاته 

) 13وجات توحیاطه (»هوك«و »آپرگاد«خوراکت »کاراته«اگه حرفی بزنی جواب می ده با

)14امون از ذات زنا و حقه هاي دخترا(»کاتا«دیگه از شب تاسحرجیغه و تمرین 

)93پیشین:(
چشم و هم چشمی -2-1-1-5

یکی دیگر از زیرمجموعه هاي طنزهاي مربوط  به زنان چشم و هم چشمی هاست. یکی از این چشم و
ها مربوط می شود. جراحی بینی از فراگیر ها اعمال خودسرانه و ناروایی است که به زیبایی -هم چشمی

مثال زیر خود گویاي این مطلب است:ترین نوع جراحی مربوطه به زیبایی هاست.
تصمیم از روي ...

پس از آن که در یکی از روزنامه هاي کشور به متقاضیان جراحی زیبایی بینی توصیه شد از روي احساس 
مختلف جامعه دماغ عمل کرده ها  حضور پیدا کردیم و ازآن ها رمیان اقشار دتصمیم به چنین عملی نگیرند

خواستیم بگویند،از روي چه تصمیم به جراحی بینی شان گرفته اند.
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من از روي محاسبات علم ریاضی پی بردم باید دماغم را : ژیال.م. درحال خرید چسب بینی از داروخانه
سر ماه  نشده شوهر ه که دماغشان را عمل کرده اند.تا دختر فامیل و همسای5عمل کنم.یعنی وقتی دیدم از 

کردند؛تصمیم گرفتم دماغم را جراحی کنم!
چون آزیتا: الف . درحال انداختن سکه در پارکومتر: من از روي منطق تصمیم گرفتم دماغم را عمل کنم.

، بین چه قدر به همه می گویند) جاري ام بروم دماغم را عمل کنم؛15گفت : اگر من بعد از (-منطق می
جاري اش حسود می کند اما من منطقی بودم و قبل از او دماغم را عمل کردم تا اگر او هم رفت عمل کرد،

) .8: 1385صابري فومنی،. (چه جاري حسودي دارممردم متوجه شدند،
ازدواج -2-1-2

ادي به هم پیوند می زند. از ازدواج پیوندي است که زندگی افراد را به شیوه هاي گوناگون عاطفی و اقتص
دیدگاه اسالم و فقه اسالمی ازدواج عملی است مستحب مؤکد و چنانچه شخص به گناه بیفتد واجب شمرده 

ازدواج از مستحبات است و اگر کسی بترسد که با ترك ازدواج «شده است. آیت اهللا مکارم شیرازي می گوید:
مسیر رسیدن به عفت و حیا را هموار ، الم با تشریع ازدواجاس».  در حرام بیفتد، ازدواج بر او واجب است 

می سازد. بدین صورت که ازدواج را بهترین و طبیعی ترین راه تامین نیازهاي جنسی معرفی می کند. اکنون 
که در دین ما ازدواج و انتخاب همسر به عنوان مهم ترین بخش یک زندگی پایدار و موفق معرفی شده است 

یم که از دید طنزپردازان انقالب چه انتقاداتی در این خصوص مطرح شده و شیوه هاي می خواهیم ببین
نادرستی که شرایط را براي انتخاب صحیح و عاقالنه این امر مهم زندگی اجتماعی دشوار ساخته، چیست؟

)397: 1384(مکارم شیرازي
اول تحقیق ، بعد ازدواج

وش زندگانیکه بااوسرکنم خزنی بگرفته ام من درجوانی

مراتحویل بگرفت آن چنانیبرایش چون خریدم زیورآالت 

دایم مهربانی به من هی کردبه دورانی که درماه عسل بود

اگرگویم شوي یکپا روانیبد چشمت نبیند ولیکن روز

اثربنمودزهرش تندو آنی زبانش رانگوچون نیش عقرب
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د اوفکر روز ناتوانی نبوتوقع هاي او پایان نمی داشت 

تلف کردم به پاي او جوانی به گوشش هم هیچ حرفی نمی رفت 

که تا پایان عمرت آن بدانی و حاال اي پسرپندت دهم من

نگردي تا پشیمان یک زمانی برو تحقیق کن قبل از وصالت 

تو عقدش کن به جشن و شادمانی چنانچه همسر دلخواه شد جور 

)1387:70(کریمی وفا،
یکی دیگر از مواردي که در طنزهاي مربوط به ازدواج مطرح شده انتقاد طنزپردازان از فراهم شدن  

دولتمردان به آن ها داده می شود و هیچ امکانات اولیه زندگی جوانان و وعده و وعیدهایی است که از طرف
کدام عملی نمی گردد که این ها خود عاملی براي طوالنی شدن سن ازدواج و خطرات بعدي می شده که  

مثال دیگر:جامعه با آن دست و پنجه نرم می کند.
داشته ها و نداشته ها

می خواهیم ازدواج کنیم ولی «ه اند: به نظر شما جوانانی که در گفت و گو با گزارشگر روزنامه ایران گفت
چه چیزي دارند ؟» نه عمر نوح داریم نه صبر ایوب

الف) عجله 
ب) رو 

ج) رئیس جمهورعزیزي که دستور داده به هر کدام از جوانان ازدواج کرده یک میلیون تومان وام بدهند . 
د) هر سه مورد فوق 

ه)[...] 
ه متاسفانه توسط مقامات ارشد سالنامه گل آقا سانسور شد. بنابراین؛ بود ک» ه «گزینه صحیح ،گزینه :پاسخ

)9:1386صابري فومنی،از صالحیت بیش تري براي انتخاب شدن برخوردار است.(» د«فعالً گزینه 
عشق هاي سطحی -2-1-2-1

ی مجموعه عشق هاي سطحی و دروغین محسوب مو بی دوام از زیرعشق هاي خیابانی، اینترنتی، رنگی
مانند:شود که طنزپردازان انقالب اسالمی در مورد آن ها زبان به انتقاد گشوده اند. 

ایشاالپیر عاشقی بسوزه این روزا عمر عاشقی دو روزه
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که جمعه عاشقند و شنبه فارغ بالبه دور از این دالي عاشق 

که اسم عشق هاي بنده توشه گذاشته روي میزمن یه پوشه 

وجیهه و ملیحه و ثریا،سکینه،زهره،سارازري،پري

مهین و مهري و پرند و پروین نگین و نازي و شهین و نسرین 

دو  لیلی و سه اشرف و دو آذرچهارده فرشته و سه اختر

) و قهوه اي و پر کالغی 16بلوند (سفید و سبزه،گندمی و زاغی 

سمشون یادم نیستباعده اي که اهزار خانمند توي این لیست 
)123:1388مهدي نژاد،(

مثال دیگر: 

) 261: پیشین(
مهریه -2-1-2-2

زدواج به چالش  کشیده شده و بهانه اي براي طنزپردازي از موضوعاتی که در  طنزهاي مربوط به ا
طنزپردازان انقالب اسالمی در این راستا  شده است، مهریه هاي سنگین و بسیار باالیی است که نه  تنها  
ضامن بقا و دوام زوجین در زندگی مشترکشان  نبوده  بلکه خودبه عنوان مانع و سدي در این راه عمل نموده 

مانند:است.
انم ها  حتما بخوانند !خ

در خبر هاآمده، مهریه یک زن سه برابر وزنش سکه طال بود.

گه پستوي شنبلیله بوده ست اي دوستگه گشتگه جمیله بوده ست اي  دوست

روزي دل من طویله بوده است اي دوستگه خانه ي لیال  و گهی هم شیرین
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نتیجه: حاال که بانوان محترم متوجه شدند به جز سال تولد می توان به  موارد دیگري هم براي  تعیین 
م.مهریه استفاده  کرد، ماهم در ادامه  چند پیشنهاد دست اول و معرکه براي تعیین مهریه داری

به تعداد گلبول هاي قرمز خونشان در هر سانتی متر مربع  سکه طال!-1
توضیح: معموالً تعدادگلبول هاي قرمز در بدترین حالت به چندین هزارتا در واحد مورد نظر می رسدکه 

تازه بارژیم غذایی مناسب قابل افزایش هم می باشد!
طال! به تعداد پلک هایی که در یک سال می زنند، سکه -2

بار و در یک ساعت 6ثانیه یک بار پلک می زند که میزانش در یک دقیقه 10توضیح: معموالً انسان هر 
بار می شود.!3153600بار در یک سال 8640بار در یک روز 360
به تعداد چهار رقم سمت راست شماره تلفن همراهشان سکه طال!-3

)14: 1385بري فومنی ، توضیح: ندارد!ولی پیشنهاد از این بهتر؟ ( صا
مردان -2-1-3

بخشی از طنزهاي مربوط به خانواده را طنزهایی تشکیل می دهد که از مردان انتقاد کرده اند. تعداد این 
داده رارزن ذلیلی آنان را مورد انتقاد قیعنی گونه طنزها بسیار اندك است و فقط یک خصیصه منفی مردان

اند.مانند:
ي ذي نامهز

به آن زن ذلیالن فرزانه ات به مردان درخانه اتالهی 

نشینند وسبزي نمایند پاك »روحی فداك«به آنان که با امر

شب و روز باامرزن می زیندي ذي اندزبه آنان که از بیخ و بن 

زاخالق نیکوش دم می زنندبه آنان که مرعوب مادرزنند 

شستن به تاب و تبندکه در ظرفبه آن شیرمردان با پیشبند

یالن عوض کردن پوشک اندبه آنان که در بچه داري تکند
)141:1388مهدي نژاد(

متن زیر که نقیضه سازي براساس مقدمه گلستان سعدي  است، به زیبایی زن ذلیلی مردان را به تصویر 
کشیده است:
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اندر فواید ازدواج
است و به طالق اندرش مزید زحمت .هر لنگه هیبت زن را قند و عسل که ازدواجش موجب نکبت 

می زند، مضرحیات است وچون مکرر می کند، موجد ممات . پس درهر لنگه کفشی کفشی که برسرما
دوضربت موجود است وبر هرظربتی 

آخی واجب.
ازجسم ضعیف که برآید                                         کز عهده آخش به درآید

ه زتقصیر خویش                   روي به درگاه نسا آوردمرد همان به ک
)53: 1387(کریمی فام، ورنه زنش از اثر لنگه کفش                    حال ورا خوب به جا آورد     

اداري نظام- 2-2
هرسازمان اداري در اجتماع، براي نیل به اهداف  معینی به وجود می آید که  این اهداف  از یک جهت

سازمان است و از جهت دیگر، هدف نهایی تشکیالت سازمانی است که آن عامل به وجود آورنده تشکیالت 
بر مبناي اصول و اساس نظم ایجاد می شود. حال  بایستی دید که از دید طنز پردازان آیا مردم از نظام اداري 

ر که باید و شاید از نظام اداري  و تشکیالت آن رضایت کامل دارند؟ چه عواملی باعث شده  که مردم آن  طو
رضایت خاطر نداشته باشند؟ بیش ترین تخطی در نظام اداري جامعه از دید طنز پردازان درچه حوزه اي از 

آن صورت پذیرفته  است؟
کارمند2-2-1

ا دهادارات و نهامربوط به کارمندان،دبخشی از طنزهاي این دوره که در مورد نظام اداري انتقاد کرده ان
کم و ناکافی کارمندان و کم کاري حجم وسیعی از این انتقادات را در بر می گیرد.مانند:حقوقمی باشند.

حقوق  کم-2-2-1-1
حقوق کم وناکافی یکی از انتقادات وگالیه هاي کارمندان نهادها وادارات بوده که از سوي طنز پردازان 

نقش آفرینی کرده که گاه همان طور که طنز پردازان ذکر این کاستی تا جایی . این دوره مطرح گردیده است
نموده اند، یکی از عوامل سوق دادن کارمندان به سمت معضل رشوه و رشوه خواري شده است.

در کالس درس،گوش هو ش خودرا تیز کردمخرشدم،وزکودکی کاري جنون آمیز کردم

اداره  جابه پشت میز کردم عاقبت هم دردرس خواندم روز وشب، وزتنبلی پرهیز کردم

کارمندم، کارمندم، کارمندم،  کارمندمچون  نبود از این نکوتر پیشه اي باب پسندم
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گرکه در کارم نگیرم از کسی حق و حسابی خرج بسیار و حقوق  کم برایم شد عذابی 

از الکتابی وربگیرم بهره کاري رشوه اي حل نگردد مشکلم،از زندگی از هیچ بابی

)82-81: 1372( حالت ، 
نبایدآرمان هایمان رابه  مسائلی مانند باال و پایین رفتن  «که ) 17(»الهام « ما هم مثل شما با این گفته آقاي 

پیشنهاد می کنیم عزیزان ، ، کامالً موافقیم و تازه بر موافقت»میوه و مسکن گره بزنیمقیمت گوجه فرنگی،
حقوق کارمندان گره بزنند و ؛ترین چیز ها موجود در عالم،یعنیشان را یکی از ثابتآرمانگر،آرمان های

چون طبق تحقیقات انجام شده تازه هاي جهان طی ده سال حداقل چند میلی  متر جابه خیالشان راحت باشد.
) 9: 1386جا می شوند ولی حقوق کارمندان...(صابري فومنی،

کم کاري -2-2-1-2
م کاري کارمندان نسبت به مسوولیت هاي محول شده به آنان یکی از زیر مجموعه هاي اتالف وقت وک

انند:طنز هاي مربوط به کارمندان نهادها وادارات دولتی می باشد. م
هر روزاز براي چه تاخیرمی کنی؟باکارمندخویش رئیس اداره گفت

یر می کنی؟هر صبح از براي چه هی دهر عصر از براي چه هی زود می روي؟

چون بچه هاي مدرسه تقصیر می کنی این روزها کسل شده اي و گریز پا

مرتبه تفسیر می کنیهزاروان راداري بهانه کهنی از براي خویش 

ماگیرمی کنیم وشماگیرمی کنی گویی مدام توي ترافیک نابکار

ر می کنی زین کارهاي خویش مراپیکردم جریمه گرچه تورافایده نداشت

)68-67: 1373( خوش عمل،
رشوه خواري - 2-2-2
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، معضل رشوه خواري است. رشوه و رشوه خواري از مهم ترین نظام اداريپدیده هاي شوماز دیگریکی
ی باشد. رشوه خواري همواره قانون را خدشه دار کرده و منافع و مماعی در جامعه موانع اجراي عدالت اجت

حقوق طبقات ضعیف را نابود نموده است و به سوي طبقات مرفه جریان سازي می کند. دین  اسالم نیز به 
شدت رشوه خواري را محکوم کرده و  رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو را از اهل دوزخ شمرده 

) 126: 1362ري شهري، » ( لراشی و المرتشی کالهما فی النارا«است.
این معضل نیز از دید طنزپردازان و طنزهاي عصر انقالب اسالمی، برکنار نمانده است. در طنزهایی که در 
این راستا گفته شده اند، در خصوص نحوه چگونگی پاسخگویی کارمندان به ارباب رجوع و حتی در زمینه 

می شوند، اما متاسفانه در ه به طور قطع از نظر قانونی و حقوقی مجرم و محکوم شناختهجرایم افرادي ک
ی ممراجع قضایی و قانونی مانند دادگستري با دادن رشوه آن را نادیده گرفته و به سادگی از کنار آن در

مانند:نفوذ یافته و نقش پر رنگی داشته است.،رشوه خواريگذرند؛
آدم باهنر از غصه ملول  و پکره ر این شهر خوش استآدم الت و فرومایه د

دانش و علم و ادب مایه بیم و خطره التی و بی هنري مایه عیش است ولی 

تا رهاننده او رشوه بیدادگرهاز چه چاقو نکشد پهلوي مردم ندرد

هرکه  در کشور ما پارتیش معتبره مال مردم بخورد سینه مردم بدرد

وضع هر کس که  کمی پاك  تره خیط تره دزدتره ثروت او بیش تره هرکسی 

که  در این دادسرا دادزدن بی ثمره گفت در دادسرا مردك مظلوم خري 

)126: 1378( حسامی محوالتی،
مثال دیگر:

دلگرمی

اما در رشوه درنظام اداري ایران وجود دارد«رئیس سازمان بازرسی کشور) گفت: »( محمود نیازي «
».مقایسه با باقی  کشور ها،دستگاه هاي اداري ما از سالمت خوبی برخوردارند
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باخواندن این خبر اگر زبانم الل، روزي کسی مجبور شد، براي این که کارش در اداره اي راه بیفتد به 
داد انگشتان اوالً تعداد این جور آدم ها در اداره هاي دولتی از تعبدهد خیالش راحت است کهکسی رشوه

در کشور دیگر زندگی می کرد باید چندین برابر این ر( ونهایتاً دست و پا) فراتر نمی رود وثانیاً اگدست
)18:1384اي مشابه می پرداخت! ( صابري فومنی، ه براي انجام کار مشابهی در ادارمبلغ  را

پارتی بازي - 2-2-3
محسوب می شود که  از دید طنز پردازان و طنزهاي آن معضالت  نظام اداري زایکی دیگرپارتی بازي

ها دور نمانده است. در طنزهایی که طنزپردازان این دوره در خصوص پارتی بازي مطرح نموده اند، مربوط 
به نحوه استخدام و به کارگیري افراد در ادارات و نهادهاي دولتی می باشد. این عامل نیز یکی از موانع بر سر 

الت اجتماعی است. از آن جا که پیشرفت و توسعه همه جانبه در هر جامعه به وجود افراد نخبه راه توسعه عد
آن جامعه  بستگی دارد. عدم شایسته ساالري و نخبه گزینی  خود عامل رکود و عقبه ماندگی جامعه رافراهم 

می آورد. نمونه زیر این معضل اجتماعی  رابهتر معرفی می کند:
می  خورد به هر اداره تابی ریابیمجنون به هواي  کا

شاید به اداره اي کند جامی خواند تمام آگهی ها 

می دادچنین روش ادامه می گشت درون  روزنامه 

می خواند کتاب هاي بینش هر روز به خاطر گزینش 

ر روز سرش به سنگ  می 
خورد 

توي دل او امید می مرد 

گفتند سه تن براي کاري درون شهرداري دیروز

کاري است که پر زآب و نان  است خواهند و شرایطش چنان  است 

تا پوشه خویش  راسپردندهشتاد نفر هجوم  بردند 

زین روي  خدا خداکنان  است مجنون یکی از هجومیان  است 
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می گفت به خود سرشک ریزان می رفت به سوي خانه ناالن 

دردهر به جز ننه ندارم) ندارم 18»(بندپ «که اي واي 

می گفت که  می رسد بهاري لیکن به  دلش امیدواري 

)18-17: 1386( انصاري ، 
پول پرستی ( مادي گرایی )- 2-3

سته از افراد جامعه است که فقط در فکر جمع کردن منظور از پول پرستی یا مادي گرایی انتقاد از آن د
پول و به طور کلی گرایش شدید به سمت مادیات دارند و به اصطالح خداي روي زمین آن ها پول محسوب 
می شود. در این گونه طنزها از نداشتن حس نوع دوستی، عدم دلسوزي، بی مروتی و همچنین بی توجهی 

ان و اقوام خویش حتی برادر، خواهر، پدر، مادر، دایی، عمه، خاله که به این گونه افراد به نزدیک ترین کس
لحاظ مالی در وضعیت اسف بار و بسیار بدي زندگی می کنند و اثرات تخریبی و زیانبار این گونه افراد پول 

و به پرست بر مردم جامعه سخن رفته است. این تفکر از نظر طنز پردازان چنان میان افراد رسوخ پیدا کرده 
یکی از حق کشی ها و بی ند. اصطالح نهادینه شده است که تنها مایه خوش بختی خود را پول تلقی می کن

عدالتی هایی که افراد پولدار جامعه بدان دست می زنند، رشوه دادن به افراد در ادارات می باشد که این عمل 
از طرف دیگر موجب نابرابري و بی ناپسند هم از طرفی نقش قانون را خدشه دار  و سست خواهد نمود و

. مانند:                                                                                                                     عدالتی می گردد.
جناب پول

باگدایان خیابان همنوایی می کنمبی جناب پول احساس گدایی می کنم

باجناب پول دنیاهمچنان باغ بهشت چون نباشدپول،این دارفناباشد چه زشت 

ون تو بی پولی،در این ویرانه دنیا، جات 
نیست

دوست باتوهیچ کس جز قاضی الحاجات نیست 

بی وجودآن،غریبه آشنایان گرام احترام باجناب پول هم عزت به جا هم 
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)                                                                                                     100: 1387(کریمی ،فام ،
مثال دیگر:

ظهور دجال
کسی که صاحب عنوان و پول واموال 

است
هزار نوکر مثل منش به دنبال است

ظهور حضرت او چون ظهور دجال  استبه هرکجا که رود خلق دور اوجمعند

)19چراکه  وضع زمان بر مراد جهال است(مگیر دیپلم و لیسانس و بی سواد بمان 

ات رفاهی نارسایی در امکان- 2-4
نارسایی ها در امکانات رفاهی که در طنزهاي این دوره مطرح شده،شامل: آلودگی هوا، مشکل ترافیک، 
قطع برق، مشکالت در توزیع حامل هاي انرژي مثل گاز و وعده هاي بی عمل و عدم پیگیري هاي مسئووالن 

در طرح هاي عمرانی روستایی و شهري بوده است.  مانند: 
توسعه قم

خراب کرد زپی خانه هاي مردم را گ توسعه بوسید تربت قم راگلن

به جمکران برسانندمرکز قم را در این معامله رفتند باخیابانی 

که  روي خاك کشیدند کان کژدم راچنان به بیل تمدن به خاك نقب زدند

کشید تابه فلک قیمت تراکم را دومتر عرصه و تا اوج آسمان طبقات 

خدابه خیر کندچهارسال دوم را هارسال گذشت و دهی نشد آبادچ
)54: 1378( فیض ،

مثال دیگر:
ترافیک نامه

زبان  حال مجسمه فردوسی
که رحمت بر آن  پاك تندیس بادچنین گفت فردوسی پاك زاد
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ز دود تریلی دم  تاکسی بسی رنج بردم در این  سی سال 

نخوردم در این شهر جز دود و دمستم ندیدم من  از دهر غیر از 

نیاید به کار » شاهنامه «دگر » الله  زار«و » میدان فردوسی «به 

که شرح ترافیک تهران دهم نیاید دگر از زبان قلم 

»میدان فردوسی ام«اگرچه بهحکیم  ابوالقاسم طوسی  ام 

) 114-111: 1388( مهدي نژاد،
درمان و بهداشت - 2-5

در طنزهایی که مربوط به بهداشت و درمان آمده است ، بیش تر از پزشکان انتقاد شده است. آن هم از 
مانند : .پول پرستی، مادي گرایی،اخذ هزینه هاي گزاف از بیماران

عکس وعکس العمل

که برخی از آن ها به باقی سرند بنی آدم اعضاي یکدیگرند

که برکسب قدرت کمربسته اند کمی از پزشکان ازآن دسته اند

درآرنداز روزگارش دمارچوعضوي به دردآوردروزگار

رقم هاي باالطلب می کنندپس از حال و احوال بادردمند

به تجویزایشان ضروري است تختمریضی اگر سفره بنمود سخت

) براي دوا20دومیلیون بسلفد(بخوابد شبی توي دارالشفا 
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آنکه کارش به ایشان فتادابد)  شدنداوستاد21به سرکیسه کردن(

)1378:45حسامی محوالتی،(
بی توجهی به اقشاربی بضاعت و فقیر جامعه در بیمارستان ها از موضوعات دیگري است که طنزپردازان 

نند : به نقد کشیده اند . ما
دلیل مشترك

درصدتخت هاي بیمارستانی خالی است . هنوز مرکب چاپ این خبر 40معاون وزیر بهداشت اعالم کرد 
بیمار بستري شده در بیمارستان چمران :« در جراید خشک نشده بود که خبر تازه اي در این رابطه منتشر شد 

40حاال دیگر مشخص است که دلیل خال ماندن ».شیراز به دلیل فقر مالی از بیمارستان بیرون انداخته شد
درصد از تخت هاي بیمارستانی درست شبیه دلیل خالی ماندن بیش تر اتاق هاي هتل هاي پنج ستاره است . 

) 8: 1384(صابري فومنی،
اعتیاد - 2-6

می خته اطبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ، هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر اعتیاد شن
) . حتی گاهی می توان گفت که اعتیاد به نوعی یک بیماري روانی و اجتماعی است 3: 1368شود. ( برژه ، 

که در عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی فرد تاثیرات نامطلوبی بر جاي می گذارد. از دیدگاه روان شناسان 
تقیم واکنش و پاسخی است در مقابل کنش عقیده بر این است که اعتیاد به مواد مخدر به گونه اي غیر مس

هاي غیر قابل تحمل بیرونی و درونی که بدان وسیله فرد سعی می کند آالم و مشکالت درونی خود، مانند 
اضطراب، افسردگی و محرومیت ها را کاهش داده و یا تسکین بخشدکه در واقع انتخاب شیوه اي است 

) .4جود ( پیشین : ناسالم ، به منظور فرار از  واقعیت هاي مو
اعتیاد به مواد مخدر افزون بر زیان هایی که به طور مستقیم براي مصرف کننده آن دارد، یکی از عوامل 
اصلی گسترش بیماریهاي خطرناکی چون ایدز و هپاتیت هم می باشند و به طور کلی با از بین رفتن بخشی از 

ر اقتصاد یک جامعه وارد می کند و به دنبال آن پیامدها ضربات جبران ناپذیري را ب،نیرو و مغز فعال جامعه
از هم پاشیدگی بنیان خانواده ها، طالق، فقر، ناامنی و حتی در موارد وتبعات مخرب اجتماعی از قبیل دزدي،

شدیدتر آن قتل و خونریزي در پی خواهد داشت . 
انقالب اسالمی بدان پرداخته شده اعتیاد به مواد مخدر یکی از موضوعاتی است که در طنزهاي اجتماعی 

است.
در طنزهایی که راجع به اعتیاد از طنزپردازان نقل شده بیش تر از سستی و بی حالی، خماري، بی غیرتی و 

معتادان در اثر مصرف مواد مخدر اشاره شده است. گاه طنزپردازان با شگرد خاص خود لحن و بداخالقی
ه سخره گرفتند و این گونه از آن ها انتقاد کرده اند. مثال : توسط معتادان را بواژگان طرز ایراد
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که خیژدازآن شادي وشوروحال بده شاقی آن منقل پر ژغال

وژان خشتگی اژ تنم کم بکنبیاژوترچاي را دم بکن

که ژون عزیزت خمارم خمار دوتالول بشیار اعال بیار

م رشد مرخشم که گر شیره دیربکن نشئه ژان شیره خالشم 

به اژشدنگار» نگاري«که باشدنکن نژد من صحبت ازعشق یار

که آن حقه کهنه دیشب شکست ) نو ژنم تادوبشت 22بده حقه(

کنم اشتفاده به هر انجمنبده دشت وافور در دشت من 

تمامی بشدخرج این ژهر مار مرا بود شروت فزون از هزار 

ه بودژشرمایه وپول نقد آنچ

تن من به قربان تریاك باد

در این پاي منقل همه گشت دود

هم اژبهرآن شینه ام چاك باد

) 88:1375(خرمشاهی،
فوتبال - 7- 2

فوتبال به دلیل هیجانات وحساسیت هاي آن، پرطرفدارترین و مفرح ترین درمیان ورزش هاي مختلف،
ورزش جهان محسوب می شود.توجه ویژه اي که در بین مردم دنیا بدین ورزش می شود، خود از اهمیت 

ش از دیگر ورزش ها بها می دهند.از این رو، باالي آن حکایت می کند..مردم کشور مانیز به فوتبال بی
طنزپردازان این دوره ازاین نوع ورزش نیز غافل نمانده و کاستی ها و معایبی را که در مورد آن مطرح است، 

گرفته اند. ناکارامدي و بی کفایتی مسوولین و عدم ثبات و دوام در میان شغل مدیران و مربیان د به باد انتقا
ري الفاظ و جمالت رکیک از سوي بازیکنان در میدان مسابقه و عدم رعایت اصول اخالقی، فوتبال، به کارگی
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از سوي آنان، نیمکت نشینی بازیکنان ایرانی در لیگ هاي اروپایی از جمله انتقادهایی است که راجع به 
فوتبال مطرح شده است. مانند:

مرگ بر ایویچ!
ا کنار گذاشتند و یک عرق خور را از یوگسالوي خبر: یک وضو بگیر و یک زیارت عاشورا خوان ر

».گل خوردند، بعد اورا کنار گذاشتند و یک مسلمان آمد،چهار گل زدند7آوردند، آن وقت 
نتیجه منطقی: انجام امور شرعی و داشتن اعتقادات دینی باعث گل زدن در فوتبال و انجام منکرات باعث 

شکست در مسابقه می شود.
قتی مایلی کهن که داراي اعتقادات دینی است مربی  تیم ملی بود، ما مسابقه باعربستان اشکال  وارده:  و

که یک مربی نامسلمان است مربی تیم ملی شد،به جام جهانی را پیدا کردیم.»ویه را«وامارات راباختیم و وقتی 
استثناي ممکن : اهالی یوگسالوي عرق خور هستند و مردم برزیل عرق خور نیستند.

نامسلمان »ویه را «مال نسبی گرایانه : در دوره مایلی کهن معتقد،بعضی مسابقات رابردیم و در دوره احت
مسابقه را به ژاپن باختیم و از استرالیا بردیم.

نتیجه بین المللی: مربی هر تیمی در جام جهانی اول شد، از همه مسلمان تر است وبعد به تدریج به 
ست تر  می شود.نسبت رده بندي ایمان مربیان س

نتیجه کارشناسانه : داشتن استراتژي، قدرت بدنی، غیرت و جنگندگی هیچ تاثیري در مسابقات ندارد.
) تا اطالع ثانوي هدف هر نوع وسیله را توجیه می کند.23نتیجه ماکیاولیستی :(

در هر مساله اي کفایت  می کند.دادننظراستدالل اساسی : داشتن تخصص دینی براي
کذیبیه: از قبل کلیه اتهامات مبنی بر وابستگی به دشمن و جاسوسی و غارتگري راپذیرفته ،اعالم می ت

دادیم که وقتی یک شخصیت روحانی در مورد فوتبال نظر بدهد، هر کس حق  دارد اظهارات اورا نقض کند 
. مثال دیگر:)133:1378نبوي،یا مورد اشکال قرار دهد.(

افتادگی آموز
»هرگز نخورد آب  زمینی که بلند است»موز اگر طالب  فیضیافتادگی آ«

اصالًاین آقایانی که این قدر دوست دارند کارهایشان رابابوق وکرنا به اطالع مردم برسانند، بهتر است 
، ریاست سازمان تربیت بدنی، بیاموزند که بدون هیچ »مهندس هاشمی طبا«بروند افتادگی را از این جناب 

یک مصاحبه مطبوعاتی می فرمایند:ادعایی در 
ایران رکورد دار تعویض رئیس ».درحال حاضر ایران هیچ رکورد ورزشی دنیارا در اختیار ندارد«

)3: 1374فدارسیون  فوتبال است.( صابري  فومنی، 
بی خیالی و القیدي- 2-8
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یل این که در دین اسالم در بی خیالی آثار و پیامدهاي زیانباري را براي فرد و جامعه در پی دارد. دال
خصوص نوع دوستی و توجه به هم نوع سفارش اکید شده، همین است . بی خیالی و بی توجهی نسبت به 

یکی دیگر از زیر مجموعه هاي طنزهاي اجتماعی ، هم نوعان و اتفاقاتی که در زندگی روزمره در جریان است
عی خوش باشی و عدم کار و تالش و حتی بی است . در این نوع طنزها فقط به خواب و خور و به نو

:توجهی به علم و دانش سخن رفته است .مانند
کامرانی را ولش کن کاردانی را بچسب

زندگانی چیست اصال زندگانی راولش کم شکایت از گرانی کن،گرانی راولش

علم وفضل ودانش و بحرمعانی را ولش جا آمدیم مابراي خوردن وخوابیدن این

زندگی کردن دراین دنیاي فانی راولش کاروزحمت رارهاکن،عاقبت چون مردن است 

باش القیدو سراي جاودانی راولش از سراي جاودانی هم دگرحرفی مزن 
)18:1375(خرمشاهی،

همچنین بی توجهی نسبت به اوضاع همسایگان ایران امثال فلسطین ، لبنان ، صربستان و افغانستان نیز به 
خورد . مثال :-چشم می

به ما مربوط نیست

شد جوانان  نفله یا پیران به ما مربوط نیست گر جهان شد سربه سر ویران به مامربوط نیست

زان که قتل و غارت لبنان به ما مربوط نیست بامن از وضع فلسطین وغم لبنان مگوي 

خارج ازایران به ما مربوط نیست چون بودآن صرب ها کشتنداگرصدها مسلمان راچه باك 

داستان کابل و افغان به ما مربوط نیست صحبت از افغان و کابل نزد ما بیهوده است 

).16(پیشین:
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حماقت - 9- 2
در این . حماقت، خنگی و نفهمی یکی دیگر از زیر شاخه هاي طنزهاي اجتماعی انقالب اسالمی است

دختر گرفته تا طبقات مختلف جامعه مثل بی سواد و باسواد و تحصیل کرده که گونه طنزها از ازدواج پسر با 
حتی به درجه پروفسوري رسیده است، در نفهمی یکسان دانسته شده است. مانند : 

خر نمی فهمد
ناتوان یا قدر نمی فهمدمن بر آنم بشر نمی فهمد 

کال از هر نظرنمی فهمد نه افاضات اهل فلسفه را 

هیچ چیز دگر نمی فهمد یتش شهوت وخوروخواب استغا

عمرخودرا هدر نمی فهمد می دهد هرکسی به یک شکلی

با پسرچون پسرنمی فهمد می کند ازدواج یک دختر 

پرفسور،کارگر نمی فهمد شغل در فهم او مؤثر نیست 

)  220-1388:218(مهدي نژاد،
سودجویی از عناوین -2-10

سعی برآن می کنند تا با عناوین و القاب علمی برخی  از افراد که بویی از هیچ معرفت علمی نبرده اند،
عناوینی  که مورد سوء خود را در میان مردم جابزنند و از این طریق از مردم اخاذي  می کنند.  یکی از

شعر طنز آمیز زیرا این گونه افراد را بهتر معرفی می کند:،استفاده افراد سودجو قرار گرفته، عنوان دکتر است
خویش را دکتر شمردم درجهان من که بودم ابلهی از ابلهان

جهل خود را از کهان و از مهان تازفیض این  لقب دارم نهان 

دکترم من،دکتر من ،دکترم ماند عنصرموزهمه پوشیده

تاشوم با اهل دانش همطراز ولی دارم نیاز، غرقه درجهلم
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دکترم  من دکترم من،دکترم گر بلوچم یاکه ترکم یالرم 

)117: 1372( حالت، 
نتیجه گیري-2-11
به ترتیب اولویت از بیش ،بدان پرداخته اندین دوره مهم ترین موضوعاتی  را که طنزهاي اجتماعی ا-1

درصد 25/7درصد مورد مربوط به زنان و 61/26درصد که 14/34خانواده ترین به کمترین عبارتنداز:
22/3درصد مربوط به تبرج ،45/6ج ،درصد مربوط به ازدوا64/8مربوط به زن ذلیلی مردان و همچنین 

درصد ، توقعات بی جاي 41/2درصد عشق هاي سطحی،مکاري زنان 22/3زنان، وپر گوییدرصد حرافی
16/20درصد مهریه زنان، سپس نظام اداري با/80درصد چشم و هم چشمی زنان،/80درصد، 61/1زنان 

درصد مربوط به کم 41/2به حقوق کم کارمند،درصد مربوط67/9که درصد  دردرجه دوم قرار می گیرد
بوده درصد هم مربوط به پارتی بازي/80درصد  مربوط به رشوه خواري در نظام اداري، 60/8کاري کارمند،

60/8درصد، بهداشت و درمان  60/8نارسایی در امکانات رفاهی ،درصد29/11سپس پول پرستی .است
درصد  و 41/2حماقت  ، درصد41/2بی خیالی والقیدي ، درصد45/6ال  فوتب، درصد45/6درصد ،اعتیاد  

/ درصد کمترین بسامد را دارا بوده است. 80درپایان هم سودجویی از عناوین 
طنزهاي اجتماعی مربوط به خانواده و سپس نظام اداري است و کمترین بنابراین؛ بیش ترین بسامد 

اوین است.بسامد آن هم مربوط به سودجویی از عن
هاي خانواده بیش ترین انتقادات در مورد زنان است و آن شامل تبرج، طنزهاياز میان زیر شاخه-2

مکاري بوده است. این خود حاکی از آن است که از ویچشم و هم چشمی، توقعات باال و بی جا، حراف
رو  استنظرطنزپردازان نظام خانواده در جامعه با کاستی و معایب فراوانی روبه 

ناکامی و شکست در ازدواج به علت عدم تحقیقات کامل، بلندپروازي ها و توقعات باال وتصمیمات -4
غیرمنطقی خانم ها، فراهم نبودن امکانات اولیه آقایان براي ازدواج، باال رفتن سن ازدواج، عشق هاي سطحی، 

هاي سنگین از طرف خانم ها از مهم ترین رنگی و زودگذر مانند عشق هاي خیابانی، اینترنتی ، اعمال مهریه 
انتقادات مطرح شده در مورد ازدواج بوده است. 

ما داراي  کاستی و عیب جامعه د، نظام اداريواز طنزهاي اجتماعی استنباط می شچهمطابق با آن-5
وده هست. رشوه خواري، پارتی بازي، و حقوق کم و کم کاري کارمندان از جمله معضالت نظام اداري ب

است. 
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نداشتن حس نوع دوستی و بی توجهی به اقشار مستضعف، استفاده سوء و ابزاري از پول، حق کشی، -6
، دنیا طلبی، عوام فریبی، دورویی و دروغگویی از جمله انتقادات مربوط به اعتقاديخلق و خوي افراد، بی

پول پرستی و مادي گرایی بوده است. 
بهداشت و درمان مربوط به باال بودن نرخ درمان و اخذ هزینه هاي بیش ترین انتقادات در خصوص-7
پول پرستی، مادي گرایی و بداخالقی پزشکان بوده است. ،گزاف
معتادان بوده است. اعتیاد وسستی، تنبلی، بی غیرتی، بداخالقی از جمله انتقادات بیان شده در مورد -8
مدیران و مربیان فوتبال، مسوولیتورزشی، عدم ثبات ناکارآمدي و بی کفایتی مسؤوالن و مدیران -9

در وغیر کارشناسانه رعایت نکردن اصول جوانمردانه و اخالقی میان بازیکنان، اظهار نظرهاي غیرتخصصی 
خصوص ارزیابی مربیان فوتبال از مهم ترین چالش هاي مطرح شده در زمینه فوتبال بوده است. 

ماعی انتقاد سیاسی حضوري محوري داشته است. نکته قابل ذکر در اغلب موضوعات طنزهاي اجت-10
این است که به عنوان مثال اگر از ازدواج یا نارسایی در امکانات رفاهی انتقاد شده است؛ لبه تیزانتقاد متوجه 

دولتمردان و ومسووالن بوده است.
ار رفته اند تا انتقاد شخصی و ظنرهاي این دوره به طور عمده و غالب به مفهوم انتقاد اجتماعی به ک-11

فردي اگر از شخصی هم نام برده شده است هدف اصلی طنز پرداز بیشتر جنبه اجتماعی آن مطرح بوده است.
پی نوشت ها:

نوعی آرایش مو که در آن »:مش)«216:1383(انوري، آرایش و حالت دادن موي سر.»:میزامپیلی)«1(
پودر آرایشی »:بتونه)«1147(پیشین:ند طالیی یا نقره اي درمی آورند.بخش هایی از مو را به رنگ دیگري مان

)145(پیشین:که به گونه اي افراطی و بیش از حد معمول به صورت مالیده باشد.
از لوازم »:پن کک)«625(پیشین:ماده اي یا وسیله اي که با آن مژه ها را آرایش می کنند.»:ریمل) «2(

)252(پیشین:شکل پودر فشرده است.آرایشی مخصوص صورت که به
)217:1383آرایش صورت با مواد آرایشی.(انوري، »:میک آپ)«3(
)625از لوازم آرایش مخصوص صورت که بصورت پودر فشرده است. (پیشین: »: پن کک)«4(
.است)نقیضه سازي از دیباچه گلستان سعدي5(
)238:1382د.(معین، زبان باشوگرفتگی آن که داراي لکنت»:الکن«)6(
کامل »:تاپ)«182:1383مغازه اي که در آن کیف، کفش و مانند آن فروخته می شود.(انوري، »:بوتیک)«7(

)277(پیشین:یا عالی و بهترین در میان همانندان خود، بلوز زنانه بدون آستین و یقه، بلوز رکابی.
)288وي خانم ها.(پیشین:نوعی خال کوبی روي پوست بدن، به ویژه روي ابر»:توت)«8(
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نرم افزاري براي طراحی و نقشه کشی که از آن در کارهاي مختلف مانند تهیه انواع نقشه هاي »:اتوکد)«9(
سیستم عاملی از کامپیوتر که »:ویندوز)«40(پیشین:ساختمانی، نمودارها و ترسیم هاي هنري استفاده می شود.

)1323(پیشین:چند کار هم زمان انجام می دهد.
وسیله اي که به کمک آن کپی هر نوع نوشته یا تصویري را به طور الکترونیکی و به کمک »:فاکس)«10(

یکی ار سیستم هاي عامل »:داس)«855(پیشین:خطوط تلفن ارسال یا دریافت می کند.
)516کامپیوتر.(پیشین:

ه خانه آمدن.: بیعنی؛ comeing in the home»کامینگ این د هوم.«:یعنی: شبnight»:نایت)«11(
کسی را تنبیه و »:چوب تو آستین کردن«.چوب استبه معنیواژه التینwoodهمان»:وود)«12(

)425:1383مجازات کردن(انوري، 
در بوکس، ضربه اي کوتاه که با تا کردن آرنج به »:هوك«نام ورزشی رزمی دو نفره است.»:کاراته)«13(

)1354:1383زده می شود.(انوري، صورت افقی و حرکتی دایره اي 
در ورزش هاي رزمی، مجموعه اي از حرکات ورزشی که به ترتیب خاصی به صورت »:کاتا)«14(

)922نمایشی اجرا می شود.(پیشین:
)7354:1377(دهخدا، . زن برادر شوهر»:جاري)«15(
مویی که هم مشکی است هم بور.»:بلوند)«16(
هام، حقوق دان، مدرس دانشگاه وسیاستمدار و حقوق دان شوراي نگهبان و غالمحسین ال»: الهام)«17(

سخنگوي دولت محمود احمدي نژاد بود. .وزیر دادگستري و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بود. 
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدتی نیز سخنگوي شوراي نگهبان و قوه 

ه بوده است. وي از رکورد داران مشاغل سیاسی در دوره ي اول ریاست جمهوري دکتر محمود ي قضائی
1389احمدي نژاد بوده است . مدرك تحصیلی او دکتراي حقوق از دانشگاه تربیت مدرس است. در سال 

توسط دکتر محمود احمدي نژاد به عنوان مشاورحقوقی ریئس جمهور منصوب شد. 
از پارتی است.کنایه »:پبند)«18(
تو اهل فضل و دانشی همین /فلک به مردم نادان داد زمام اهل مراد «)یادآور این بیت حافظ:19(

»گناهت بس
به زور از کسی پول زیاد گرفتن، به اصطالح سرکیسه کردن. »:سفلیدن)«20(
با ترفند و حیله پول ودارایی کسی را گرفتن »:سرکیسه کردن)«21(
)436:1386رف سفالی کوچکی که بر سر وافور یا غلیان شیر نصب کنند.(معین، ظ:»حقه)«22(
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نظریه اي در شیوه حکومت و دستورالعملی براي دولتمردان است.این نظریه یا »:ماکیا ولیستی)«23(
م مکتب از افکار و عقاید ماکیاولی نویسنده و سیاستمدار ایتالیایی اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزده

)779:1377(طلوعی، میالدي سرچشمه گرفته است.
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نشر قطره.
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عدالت محوري؛ محور اندیشه ي ایرانی
مهناز نورا
دکتر بهروز رومیانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

چکیده
توجه به عدل و دادورزي ، بخش مهمی از اندیشه ي ایر انی را به خود اختصاص داده است. در هر دوره 

مقوله بود.نکته ي قابل توجه در این زمینه، و مکتبی می توان شاهد توجه ویژه ي شعرا و نویسندگان به این 
این است که کسانی که به عنوان الگو و نماد دادورزي در هر دوره انتخاب شده اند، با مذهب و گرایش 
سیاسی حاکم بر جامعه در ارتباط بوده اند. در ایران پیش از اسالم، انوشیروان ، عمدتاً به عنوان سمبل عدل 

ن پس از اسالم، عمر، خلیفه ي دوم اهل تسنن و امام علی (ع)، امام اول شیعیان، معرفی شده است و در ایرا
از این جایگاه برخوردار شده اند. شواهدي که در آثار امام علی (ع) و همچنین اظهار نظرهایی که پیرامون این 

از صفویه در قضیه ایراد شده است ، نشان از مکتوم ماندن بخشی از شخصیت امام علی (ع) در دورهی پیش 
ایران اسالمی دارد که بیانگر عدالت محوري ایشان می باشد؛ اما در وراي این پدیده می توان  شاهد توجه 

سیاسی، سیمایی متفاوت در –گسترده ي ایرانیان به مبحث عدل بود که در هر دوره بنا به مقتضیات فرهنگی 
هایت مبین ل و شرایط آن  داشته است که در نبه کارگیري سمبل ها و سیمایی یگانه در نحوه ي معرفی عد

ي ایرانی است.عدالت محوري در اندیشه
عدل، عدالت محوري، اندیشه ایرانی، نماد، امام علی (ع)، عمر بن خطاب، انوشیروان.ها:کلیدواژه

درآمد-1
ز هر عدالت خواهی وعدالت ورزي ، آرزوي کهن انسان هاست. به جرأت می توان ادعا کرد که بیش ا

مفهوم دیگري، در میان بازمانده هاي اندیشه ي بشر، به آن پرداخته شده است. نکته ي قابل توجه در این 
زمینه ، این است که هم در جنبش هاي مذهبی و هم در جنبش هاي غیر مذهبی، ارزش فوق العاده اي براي 

رزي است.آن در نظر گرفته اند و این ،خود ،حاکی از جهان شمولی دوستداري دادو
به نظر می رسد که عمده ي تالش پیامبران و مصلحان اجتماعی، در جهت تأمین این خواسته ي تاریخی 
انسان ها انجام پذیرفته و همواره از بزرگترین اهرم هاي اجتماعی در تغییرات سیاسی بوده است.در دین 

می رسد که شاهد توجه مضاعفی از اسالم نیز توجه ویژه اي به این مقوله معطوف شده است؛ اگر چه به نظر
جانب شیعیان هستیم که عینی ترین نمود آن، قرار گرفتن مسئله ي عدل در اصول دین است؛ البته این به 
معناي کم توجهی به این مسئله در میان دیگر فرقه هاي اسالمی نیست. در میان دیگر فرقه ها؛ به ویژه اهل 

ي عدالت به چشم می خورد . تسنن، شواهد بسیار در گرامیداشت اجرا
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به مانند بسیاري از ادیان زنده ي جهان، بخشی از قوانین و شرایط مرتبط با مفهوم عدل و عدالت ورزي 
را می توان در کتاب آسمانی مسلمانان مشاهده کرد. قرآن، همواره انسان ها را به رعایت حقوق دیگران و 

ه بر این کتاب آسمانی، بخش گسترده اي از دستورالعمل هاي برپایی عدل و انصاف ، فرا خوانده است؛ عالو
عدالت محور را می توان در میان سخنان بزرگان مذهبی ؛ به ویژه ائمه ي اطهار مشاهده کرد.به دور از اغراق 
است اگر گفته شود که سهم نهج البالغه، در میان سایر  مصنفات بازمانده از خاندان پیامبر ، در اشاعه ي 

دادورزي  و عدالت پیشگی ، بیشتر و البته هدفمندتر است. هر دستور جانبی دیگري نیز در نهایت، به فرهنگ 
خاطر برقراري عدل و انصاف ، وضع و اجرا می شود و هر هدف و دستاوردي، تحت الشعاع داد و دادورزي 

قرار می گیرد.
ورزي یکی از دغدغه هاي همیشگی اندیشه با این حال ، بایستی این مسئله را نیز مد نظر قرار داد که  داد

ي ایرانی است. هم در متون پیش از اسالم و هم در متونی که پس از ورود اسالم به ایران تدوین شده است، 
توجه ویژه اي به این مقوله صورت گرفته است. کمتر کتاب و رساله اي را می توان یافت که به گونه اي ، 

خالقی و یک هنجار اجتماعی مطرح نکرده باشد.و جالب اینکه در تمامی داد ورزي را به عنوان یک اصل ا
مکاتب و مذاهب موجود در ایران، این مسئله مطرح شده است؛ البته تغییري جزئی در هر دوره در مورد 

سمبل ها و الگوهاي عدل مشاهده می شود.
گرایش مذهبی ایرانیان-2

ا پشت سر نهاده است. ایرانیان دیرگاهی مهرپرست، زمانی مذهب ، در ایران ، تاریخ پر فراز و نشیبی ر
زرتشتی و  روزگاري مانوي  بوده اند  و چند قرنی است که مسلمان هستند. همین اشاره اندك ، که حتی 
گرایش هاي فکري دیگري چون زروانی ، مزدکی، خرمدینی و ... را در بر نمی گیرد، گویاي تحوالت 

دوده ي جغرافیایی است.گسترده ي فرهنگی در این مح
با ورود اسالم به ایران و پذیرش این دین از جانب اکثریت مردم، تغییرات چشمگیري در سطح فرهنگی 
و ادبی رخ داد؛ قوانین جدیدي وضع و قوانین کهنی منسوخ شد. اصولی مستحکم و عقایدي متروك گردید. 

وانه ي فرهنگی در اندیشه ي ایرانی، برجستگی در این میان، برخی باورها نیز، به سبب بهره مندي از پشت
بیشتري یافته و  به طرز شگفت انگیزي، ماندگار گردید.

عدل و عدالت پیشگی، از دستورالعمل هایی است که در ایران پیش از اسالم، از ارزش ویژه اي برخوردار 
گردید، تا آن جا که کمتر بوده و به واسطه ي ارزشمندي در باورهاي اسالمی، از جایگاه رفیعی برخوردار

فرهنگی را می توان یافت که بخشی از مطالب خود را به آن اختصاص نداده –کتاب و نوشته ي اخالقی 
باشد. 
عدل در اندیشه ي ایرانی2-1
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همان گونه که پیش از این نیز متذکر شدیم،کمتر کتاب پارسی را می توان یافت؛ به ویژه آن ها که در 
مت نوشته شده اند، که در  آن ، از عدل و داد به عنوان یک بایسته ي اخالقی، ستایش زمینه ي پند و حک

نشده باشد و یا مخاطب را ملزم به انجام و رعایت آن نکرده باشد. شاید همین توجه ویژه به مقوله ي عدل ، 
ز اندیشه ي عامل توجه مضاعف ایرانیان به ائمه ي اطهار شده باشد؛ چراکه عدالت ، بخشی جدانشدنی ا

امامان شیعه از طرفی و ایرانیان از طرفی دیگر می باشد.
: 1382عنصرالمعالی، »( داد از خویشتن بده تا از داور مستغنی باشی«در قابوس نامه آمده است:

اگر خواهی که رنج تو بجاي «)عنصرالمعالی، فرزندش را از ضایع کردن حقوق مردم برحذر داشته است61
)همچنین از فرزندش خواسته است تا 63همان: »( رنج مردمان بجاي خویش ضایع مکن.مردمان ضایع نشود

به هر کاري اندر مدارا نگه دار، هر کاري که به مدارا برآید جز به « بیداد پسند نباشد و به مدارا متمایل باشد:
گوش داد شنو تا در همه مدارا پیش مبر و بیداد پسند مباش و همه ي کارها و سخنها را به چشم داد بین و به 

)279: 1382عنصرالمعالی، »( کاري حق و باطل بتوانی دیدن
در دیگر اثر حکیمانه،سیاست نامه، که آموزش دهنده ي نحوه ي اداره ي مملکت است،برپایی مجالس 

چاره نیست پادشاه را از آنکه « قضاوت، جهت برقراري داد و انصاف، یکی از وظایف حاکم تلقی شده است:
ر هفته اي دو روز به مظالم بنشیند، و داد از بیدادگر بستاند ،و انصاف بدهد، و سخن رعیت به گوش ه

خویش بشنود بی واسطه اي، و چند قصه که مهمتر بود باید که عرضه کنند و در هر یکی مثالی دهد، که 
ر هفته اي دو روز، پیش چون این خبر در مملکت پراکنده شود که خداوند جهان، متظلمان و دادخواهان را، د

خویش می خواند و سخن ایشان می شنود، همه ظالمان بشکوهند و دست ها کوتاه دارند، و کس نیارد 
)تالشی که براي مصون ماندن از 41: 1383نظام الملک،؛»( بیدادي کردن و دست درازي کردن از بیم عقوبت.

و این همه احتیاط جواب آن « صورت می پذیرد:خطا در این جهان و در امان ماندن از بازخواست آن جهان، 
)42همان:»(جهان را کرده اند تا چیزي بر ایشان پوشیده نگردد.

کلیله و دمنه نیز از نوشته هایی است که با ایده ي ارائه ي  دستورالعمل هاي مورد نیاز براي حکومت، 
آورده اند که: ال ملک اال بالرجال، و –خفف اهللا عنه –در ترجمه سخنان اردشیر بابک « نگارش یافته است: 

ال رجال اال بالمال، و ال مال اال بالعماره، و ال عماره اال بالعدل و السیاسه:معنی چنان باشد که: ملک بی مرد 
)                                                                26: 1386(محمودي، » مضبوط نماند و مرد بی مال   

اهد مذکور، معدود وصایاي مصلحان و اندیشمندان ایرانی است که در جاي جاي کتب تعلیمی تعبیه شو
شده است و البته  اشاره به این نکته ضروري است که سابقه ي طرح دادورزي و دعوت به رعایت حقوق 

درتی می داند که همنوعان و مردمان، به متون پیش از اسالم می رسد؛ مثالً در مینوي خرد ، قدرت نیک را ق
قدرت نیک آن است که کسی کشور را آبادان و درویشان را آسوده از ستم، و « در برقراري داد توانمند است:

)1379:34تفضلی، »( داد و آیین درست را نگاه می دارد.
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با این حال باید به این نکته نیز توجه داشت که اکثر متون پارسی در جریان جنگ ها و ستیزها که طی
قرون متمادي وقوع یافته، از بین رفته است؛ بنابراین  شناخت گرایش ایرانیان به عدل ، نیازمند بررسی متونی 

است که پس از در دوره ي اسالمی و با صبغه ي اسالمی تدوین شده است.
عدل در اندیشه ي اسالمی2-2

ست. از مهمترین پیام هاي اسالم و عدل، در اندیشه ي اسالمی نیز جایگاه برجسته اي را از آن خود کرده ا
شعار این دین براي از بین بردن تبعیض ها و جورها بوده است؛ همان گونه که در مورد سایر ادیان، می توان 

مالحظه نمود. 
عدل در دستگاه « آن چه عدل الهی نامیده می شود، توزیع نعمت ها بر اساس استحقاق ها است:

به هر موجودي آنچه که سزاوار است و ظلم منع عطاء از هر موجودي خدایتعالی عبارتست از عطا کردن
)اصلی که تمام موازین و شرایع اسالمی بر 354: 1363دستغیب، »(نسبت بآنچه که مستحق آن بوده است

در قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت و از آرمان «اساس آن استوار شده است:
ي گرفته تا هدف هاي اجتماعی، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحید، هاي فرد

رکن معاد، هدف تشریع نبوت ، فلسفه ي زعامت و امامت ، معیار کمال فرد و مقیاس سالمت اجتماع 
)1369:61مطهري، »( است.

دو  جریان متفاوت را با توجه به  در  میان مسلمانان،"عدل"به طور کلی می توان مدعی شد که مفهوم 
گرایش هاي مذهبی پشت سر گذاشته است ؛ به این معنی که در مورد پیروان اهل سنت، عدل یک الزمه ي 

فکري است که فقدان آن به بقاي حکومت آسیب خواهد رساند؛ اما در میان شیعیان، همین بایسته –اخالقی 
که باورداشت آن از اصول الینفک و غیر انکار مذهب، تلقی می ي اخالقی، به اصلی عقیدتی تبدیل می شود 

شود. جایگاه عدل در میان شیعیان ، بسیار رفیع و عظیم است. عدل از اصول اعتقادي شیعیان محسوب می 
اصول مذهب یعنی چیزیکه اگر « شود، اصلی که انکار آن یا عدم باور بدان، به منزله ي خروج از دین است:

)352: 1363دستغیب، »( عه نیست عدل و امامت است.قبول ندارد شی
اینکه اصل عدل در مجموعه اصول اعتقادي شیعه جاي «اصلی که آن را اشارتی از جانب ائمه دانسته اند:

گرفته است تنها به خاطر بحثهاي کالمی معمول و مدرن نیست بلکه قطعاً معلول هدایتی الهی و به یقین با 
صلوات اهللا ـ بوده است، زیرا در عالم هستی پس از نام مبارك حضرت حق که اشارت ائمه عدل ـ علیهم

حقیقت عالم است و توحید آن ذات بی مثال، واژه اي به زیبایی و عظمت و سعه عدل و رفتاري دوست 
)26: 1379(لطیفی،.داشتنی تر و آرام بخش تر از عدالت وجود ندارد

عدل میان پیروان مذاهب اسالمی؛ به ویژه شیعیان و اهل دیگر زمینه ي تفاوت و تناقض در زمینه ي 
تسنن، انتخاب سمبل عدل و دادورزي است. بر اساس آن چه از متون کهن؛ به ویژه متون ادبی استنباط می 

شود، دو سمبل عدل در زبان و ادب پارسی ؛ البته در دوره ي اسالمی مطرح گردیده است.
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اهل تسنن، عمر بن خطاب، به عنوان سمبل و مقتداي عدالت در قرون نخستین هجري، خلیفه ي دوم 
پیشگی ، شناسانده می شود، در حالی که پس از بروز نشانه هاي گرایش فکري ایرانیان به سمت عقاید 
شیعی،  این جایگاه به امام اول شیعیان ، علی بن ابی طالب(ع)، اختصاص می یابد. البته باید در نظر گرفت 

ر مذاهب و فرهنگ هاي گوناگون در محدوده ي جغرافیایی یک فرهنگ و اندیشه، که همزمان با ظهو
تحوالت چشمگیري در دیگر حوزه ها ؛ به ویژه ي در حوزه ي ادبی رخ می دهد که عمده ترین و ملموس 

ترین تحول را می توان در سطح نمادها و سمبل هاي به کار رفته در آن حوزه ي ادبی مشاهده کرد.
در ادب پارسیسمبل عدل-3

سمبل هاي فراوانی براي عدل در زبان پارسی به کار گرفته شده است. این سمبل ها گاه مقبول همگان 
است و گاه مورد تأیید قشري خاص و حتی گاه صرفاً مورد تأیید  در یک دوره ي مشخص زمانی؛ توضیح 

صرفاً به دورانی منحصر می شود که اینکه استفاده از نام عمر بن خطاب، به عنوان سمبل عدل و دادپیشگی،
سلطه ي مذهب اهل تسنن بر ایرانیان مشهود است. حتی امرا و حاکمان قومی و محلی نیز در برخی از آثار و 
اشعار ، پرچم دار دادورزي و الگوي عدالت محوري در یک دوره ي کوتاه مدت بوده اند که در نهایت با 

دیگر به عنوان سمبل و الگوي دادورزي معرفی نشده اند. بهترین گواه انتقال حاکمیت به حاکم و امیر بعدي، 
این ادعا، دیوان هاي شعراي سبک خراسانی است که در هر بخش از کتاب، حاکمی که بر تخت حکومت 

نشسته، به واسطه ي دارندگی این صفت مورد ستایش و تمجید قرار گرفته است:
عدل انوشیروان-3-1

سئله اي است که در حدیثی از پیامبر اسالم نقل گردیده است. این حدیث مبین این دادورزي انوشیروان  م
حقیقت است که پیامبر اسالم، به خاطر تولد در دوره اي که توأم با حکومت انوشیروان است، خرسند بوده 

»ولدت فی زمن ملک العادل«است:
له اشاره شده است:عالوه بر این، در بسیاري از متون  نثر و نظم پارسی به این مقو
شنیدم که در وقت نزع روان     به هرمز چنین گفت نوشیروان

که خاطر نگهدار درویش باش      نه در بند آسایش خویش باش
نیاساید اندر دیار تو کس            چو آسایش خویش جویی و بس

)42: 1381( سعدي، 
پس از این، توأم با ورود اسالم به ایران، شاهد تغییر پاره اي از نمادها و مفهوم ها هستیم. یکی از موارد 
تغییر سمبل ها، تغییر سمبل عدالت و دادورزي است که با توجه به انتخاب دو گرایش  مذهبی شیعی و سنی، 

دو سمبل جداگانه معرفی شده است.
ره ي اسالمیسمبل هاي عدل در دو-3-2



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8104

گرچه بنا به روایت مورخان اسالمی، برخی از ایرانیان ، از همان آغازین سال هاي ورود اسالم به ایران، 
جانب ائمه را گرفته و گرایش شیعی داشته اند؛ اما به دلیل غلبه ي سیاسی دستگاه خالفت سنی مذهب، 

یبان پارسی گوي، در اشعار خود، گرایش سنی پیروان اهل سنت در اکثریت بوده اند؛ بنابراین دسته اي از اد
داشته و به مدح و ستایش بزرگان اهل سنت پرداخته و خصایص برجسته ي اخالقی و کرداري آن ها را 
ستوده اند. در این میان ، عمدتاً خلیفه ي دوم ؛ یعنی عمر بن خطاب، به عنوان سمبل عدل  معرفی شده 

لفا، عمر بن خطاب را به خاطر پایبندي به عدل می ستاید:است. سنایی ضمن ستایش صفات اخالقی  خ
ور پی بوبکر خواهی رفت بعد از مصطفی                          پاي بر دندان مار و دست بر دینار کو
ور بکوي عمري کو داد و کو مشک و مهار                    یک دراعه هفده من ده سال یکدستار کو

شرم کو و حلم کو                             دیدهء روشن ز دین و سینهء  بیدار کوور در عثمان گرفتی 
ور همی گوئی که هستم چاکر شیر خداي                     تن فداي تیغ و جان در خدمت دادار کو

)573: 1385(سنایی، 
مشابه این باور را در بسیاري از متون پارسی می توان مالحظه نمود.

عدل عمر-3-2-1
روایات زیادي مبنی بر نظارت دقیق عمر براي رعایت عدل در جامعه ي اسالمی تحت سلطه اش، وجود 

به عنوان مظهر و نماد عدل و دارد. در این روایات که با نمودي گسترده ، به ادب پارسی منتقل شده، عمر 
داد، معرفی می شود:

بدست اوست همه علم حیدر کرار                               بنزد اوست همه عدل عمر خطاب 
)11: 1380( فرخی سیستانی، 

روت جو علی               وي به انصاف و دل پاك و عدالت چو عمراي به مردي و کف راد و م
)151(همان: 

شاهی که گر بیان دهد اخالق او خرد           فهرست بأس حیدر و عدل عمر شود 
)126: 1362( مسعود سعد ،   

)201ترا صدق بوبکر و علم علی                ترا فضل عثمان و عدل عمر (همان: 
ظالمان را حشر گردانند با آب نیاز           عادالن را زي امیرالمؤمنین عمر برند
)156: 1385(سنایی،
)234: 1383بود عدل عمر ز بی مکري            آینه صدق روي بوبکري           ( سنایی، 

در دوره برخالف آن چه از این اشعار استنباط می شود، در برخی از منابع اشاراتی به  عدم رعایت عدل
المال را ابوبکر به پیروي از رسول خدا (ص) بیتي خالفت عمر شده است؛ مثالً ابن ابی الحدید می نویسد: 

دست گرفت و گروهی را بر گروهی برتري داد، با کرد. پس آنگاه که عمر خالفت را بهمساوي تقسیم می
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هاي درازا کشید و دلت عمر بهروش او انس گرفتند و آن روش نخست را فراموش کردند. و مدت حکوم
ایشان را دوستی ثروت و زیادي پرداخت سیراب کرد؛ و اما کسانی که به آنها چپاول و ظلم شد، قناعت پیشه 

کردند که شده) تصور نمییک از دو گروه (چپاولگر یا چپاولکردند و به این قناعت عادت کردند و هیچ
ه که عثمان به حکومت رسید، به روش عمر عمل کرد. پس اطمینان وجه این حالت تغییر کند. پس آنگاهیچبه

قوم به بقاي این حالت بیشتر شد؛ و کسی که به چیزي عادت کند، جداشدن از آن چیز و ترك عادت برایش 
سخت است. پس وقتی امیرالمؤمنین (ع) به حکومت رسید، خواست که امر را به حالتی که در زمان رسول 

سال 22داشت، بازگرداند و حال آنکه مردم آن حالت را فراموش و ترك کرده بودند و خدا (ص) و ابوبکر 
فاصله شده بود؛ پس این کار بر ایشان سخت آمد و آن را انکار و بزرگش کردند تا آنکه بیعت را شکستند. 

)2/173: 1965الحدید، ابی(ابن

دل موجود است؛ اما باید توجه داشت که هرچند ، روایاتی نیز در مورد شدت دقت ایشان در برقراري ع
عمدتاً این شواهد حاکی از رعایت عدل اقتصادي است ، در حالی که از فحواي کالم موالي متقیان ، چنین 
برداشت می شود که عدل ایشان، عام تر و جهان شمول تر بوده است و عالوه بر این ؛ عمر ، خود، راوي 

)393/ 6: 1312دل ترین یار خود نامیده است.( متقی هندي، روایتی از پیامبر بوده که علی را عا
با ابنحال، در سده هاي نخستین هجري، امام علی (ع)، با صفت دیگري معرفی شده اند؛ از جمله 

عالمیت، شجاعت وسخاوت.
صفات علی (ع) 2- 3-2

)185: 1387رخسرو، به مردي و علم و به زهد و سخا                    بنازم بدین هر چهار علی ( ناص
در متون پارسی، صفات برجسته اي به پیشواي شیعیان جهان نسبت داده شده است. صفاتی که نمایانگر 
برتري ایشان در زمینه ي علم، سخنوري، شجاعت و راستی است؛ اما برجسته ترین خصوصیت اخالقی 

نده است.ایشان؛ یعنی دادورزي ، در سده هاي نخستین هجري از دیده ها پنهان ما
علم و دانشمندي علی (ع)، شهره ي آفاق بوده است، آن گونه که در ابیات ذیل نیز قابل مشاهده است:

سنی او را چو عمر داند و شیعی چو علی                          زآنکه هم علم علی دارد و هم عدل عمر
)   216: 1318(امیرمعزي،  

شجاعت نیز از خصوصیات ویژه امام علی(ع) است. در بسیاري از متون ادبی و غیر ادبی به این 
خصوصیت اشاره شده است:

به شاه صفدر کرار، حیدر                                         که از نیروش واشد باب خیبر
روز کارزارش                                    ز عزرائیل و ضرب ذوالفقارشنبد فصلی به 

)137: 1368(نقشی از موالنا خالد نقشبندي، 
علی را گوي تا فرمان بري را                               ببخشد در نماز انگشتري را
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) اسرار15(عطار،  :
شامگاهان وقت افطار علی                                    سائلی آمد به دربار علی
شد پذیرا حیدر آن دل ریش را                        کرد اعطایش غذاي خویش را

)217: 1374( مردانی،
همان گونه که مالحظه می شود، اشاره اي به برجسته ترین خصوصیت ایشان؛ به ویژه در دوره ي 
زمامداري، نشده است؛ البته شایان ذکر است که در سده هاي اخیر؛ به ویژه با روي کار آمدن حکومت شیعی 

وي، مجالی براي زدودن باورهاي تحمیلی و کشف حقایق تاریخی؛ از جمله بازیافت شواهد مذهب صف
داللت کننده بر عدالت ورزي امام علی(ع)، فراهم آمد.فرآیندي که منجر به تغییر سمبل عدل در زبان و ادب 

پارسی گردید.
ا به عنوان مظهر دادورزي، در این تحول چشمگیر ؛ اما به جا، در پی شناخت چهره ي حقیقی ایشان، او ر

معرفی کرده اند.
علی ، سمبل عدل-3-2-3

کمتر شاعر سنی مذهبی را می توان یافت که به مانند سنایی، عدل علی (ع) را ستوده باشد. او که در دیگر 
اشعارش، صراحتاً عمر را به خاطر برخورداري از این صفت  تحسین کرده است، در ابیاتی در مدح خلیفه ي 

م، علی بن ابی طالب(ع)، سروده است:چهار
بادي عدل جوي همچو بهار                                           حاکمی سخت مهر و سست مهار

)251: 1383(سنایی، 
که دیده، به امام توسل می جوید:حزین الهیجی، براي جبران جوري 

گر جور دیده ام ز فلک انتقام هست              دست من است و دامن داراي عدل و داد
برهان قدرت ازلی حجت جلی                               نفس نبی ، علی ولی، والی عباد

)53:   1362(حزین الهیجی، 
عالمه ي سمنانی ، فعل امام را به عدل تعبیر و تشبیه می کند:

علی عالی اعال شده میزان عمل ها                   چون ز عدلش سر موئی نه زیان نی سرف آمد
...

فصل و قضایش نصف آمدما امامت نپذیریم جز از زنده دلی کو              فعل وي عدل و دمش 
)151: 1382(نقل: دوانی،  

حاج شیخ محمد اصفهانی، عدم حضور ایشان را عامل نبودن رعایت و انصاف ، در حق رعیت می داند:
مگر رفت از میان شاه والیتچرا نبود رعیت را رعایت                 

)139( همان: 
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و شاعري معاصر ، در جهت تداوم ستودن عدالت آن حضرت، سروده است:
ن جود                                      حبل المتین عالم ایجاد حیدر استمیزان عدل و مظهر تقوا و کا

)86: 1374(مردانی،
عدل نخل تناور علی علیگنجینه ي حقایق و گنجور علم دین                                   در باغ

)117(همان: 
قطعاً آن چه در پی این شواهد، به ذهن متبادر می شود، این است که خاستگاه این تحول چه بوده است؟ 

ند و کتابی، می توان به نهج البالغه ، اثر معروف امیرالمؤمنین، رجوع کرده و به نظر می رسد که بیش از هر س
پس از آن براي شناخت سیماي عادل علی (ع)، از روایات و احادیث استعانت جست.

عدل علی-4
در مورد عدل امام علی (ع)،  چند منبع براي تحقیق وجود دارد؛ یکی تقریرات آن امام همام که عمدتاً در 

نهج البالغه گردآوري شده است و دیگري اظهار نظرهاي ایشان که نمایانگر شیوه ي عدالت محور  کتاب 
ایشان بوده است و در روایات و احادیث جمع آوري شده است و البته استنتاج هاي محققین و اندیشمندان 

معاصر که در قالب کتاب و مقاله ارائه شده است.
عدل علی در نهج البالغه4-1

مترین مفاهیم ارائه شده در نهج البالغه، عدل و داد است. در مورد معناي قطعی عدل ، نظرات از مه
گوناگونی وجود دارد. عمدتاً این واژه را در تقابل با ضد آن ؛ یعنی جور معنی کرده اند.در نهج البالغه ؛ 

انّ اهللا «ر ضمن تفسیر آیه حضرت امیر د«عالوه بر معناي متضاد عدل، مترادفاتی نیز به کار رده شده است:
و در سخنی دیگر می فرماید: ». العدل: االنصاف و االحسان: التفضّل«:می فرماید...» یأمر بالعدل و االحسان 

انّ من العدل ان «گرچه در سخنی دیگر انصاف را از مصادیق عدل قرار داده و فرموده است: ». العدل انصاف«
نی دیگر عدل را از مصادیق معروف شمرده و به هنگام تبیین جایگاه امر چه اینکه در سخ». تنصف فی الحکم

و در موارد بسیاري ». و افضل من ذلک کله کلمۀ عدل عند امام جائر«به معروف و نهی از منکر می فرماید: 
)27: 1379لطیفی، »(.عدل را همراه با حق ذکر فرموده به نحوي که گویا این دو، کلمه اي مترادف می باشند

تقریباً در تمام نامه هاي آن حضرت به والیان و حاکمان گماشته شده بر والیت ها و شهرهاي تحت 
سلطه ي اسالم، اشاره اي به لزوم دادورزي و رعایت انصاف در میان مردم و اطرافیان شده است.این وصایا با 

از آن ها اشاره می شود.توجه به مخاطب آن، قابل تقسیم به چند بخش می باشد که اجماالً به برخی 
عدالت اقتصادي-4-1-1

روابط اقتصادي ، از مهمترین روابط حکومت ها و در واقع ضامن بقاي آن ها محسوب می شود.روابط 
اقتصادي در جامعه ي اسالمی، شامل دریافت انواع درآمدها؛ نظیر زکات،  خمس، خراج و ... می شود. حاکم 

آمدها را وصول و در زمینه هایی چون بازسازي راه ها ، عمران شهرها و  جامعه ي اسالمی، می بایست این در
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دیگر مصارف عام المنفعه، به کار ببرد . این مسئله، از دید اندیشمند برجسته اي چون علی بن ابیطالب(ع)، به 
ي دور نمانده است. او ضمن مشخص کردن نحوه ي دریافت درآمدها و شیوه هاي استفاده از آن، از مسئله

مهمتر؛ یعنی در نظر گرفتن عدل غافل نمانده است.
هرچند شواهد مرتبط با الزام رعایت عدالت اقتصادي در آثار موالي متقیان، مشهورتر از آن است که 

پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن «نیازي به یادآوري داشته باشد، به ذکر نمونه اي بسنده می کنیم:
بایی ورزید ، که شما رعیت را گنجورانید و امت را وکیالن و امامان را سفیران. حاجت حاجتهاي آنان شکی

خراج، پوشش -و براي گرفتن-کسی را روا ناکرده مگذارید، و او را از آن چه مطلوب اوست بازمدارید 
که در اختیار -را مفروشید و چارپایی را که بدان کار کنند و بنده اي را  –رعیت –زمستانی و تابستانی 

: 1383علی بن ابی طالب، »( . و براي درهمی کسی را تازیانه مزنید و دست به مال کسی مبرید...-دارند 
324(
عدالت اجتماعی4-1-2

، بخش اجتماعی است. گویی تمام دل "عدل"از برجسته ترین بخش هاي نهج البالغه در زمینه ي 
است. عمده ي دستورات ایشان، جهت رعایت حقوق مردم و نگرانی آن حضرت، برقراري عدل در این زمینه

برخورداري از منافع و حقوقی است که به زعم ایشان، حق مردم است.
او از حاکم جامعه ي اسالمی می خواهد حتی در نحوه ي نگریستن نیز حقوق متساوي مردم را لحاظ 

خیره شوي به آنان ، تا بزرگان در تو به یک چشم بنگر به همگان، خواه به گوشه ي چشم نگري خواه «کند:
)289: 1383علی بن ابی طالب، »( طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند.

در رابطه با سپاهیان که بخشی از سایر اقشار مردم هستند، نهایت دقت را مبذول فرموده و حقوقشان را بر 
حق شماست بر من که چیزي را « را به رعایت آن ملزم دانسته است:والی ، گوشزد کرده و خود و عامالنش

شرع بی رأي -در حکم –و کاري را جز -که از پوشاندن آن ناگذرانم –از شما نپوشانم جز راز جنگ 
زدن با شما انجام ندهم، و حق شما را از موقع آن به تأخیر نیفکنم، و تا آن را نرسانم وقفه اي در آن روا 

)323همان:»(، و همه شما را در حق برابر دانم.ندانم
او حتی در مسیر عدالت ورزي خویش، اهل جزیه را نیز از یاد نمی برد و والی خود را ملزم به رعایت 

اما بعد، دهقانان شهر تو شکایت دارند که با آنان درشتی می کنی و سختی روا می « حقوق آنان می کند:
ردشان می شماري. من در کارشان نگریستم، دیدم چون مشرکند نتوانشان به داري. ستمشان روا می داري و خ

خود نزدیک گرداند، و چون در پناه اسالمند نشاید آنان را راند. پس، در کار آنان درشتی و نرمی را به هم 
)283همان: »( امیز! آگاه مهربان باش و گاه تیز، زمانی نزدیکشان آور و زمانی دورتر ان شاء اهللا.

میزان وسواس ایشان در رعایت حقوق اجتماعی مردم در چهارچوب عدالت اجتماعی، عاملی شده تا او 
جانبه در عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم جامع و همه«را پایه گذار این رویه در تاریخ بدانند:
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ف امام علی(ع) و المللی، براي اولین بار در تاریخ، از طرگذاري یک حکومت و یک نظام وسیع بینسیاست
گذاري شد. از هاي آسیا و آفریقا پایههاي روم و ایران و فتوحات مسلمین در قارهپس از شکست امپراطوري

دیدگاه امام علی(ع)، عدالت اجتماعی یک اصل همگرا و مشروع حکومتی است و همه ابعاد سیاسی، 
تماعی در دوران حکومت و امامت علی(ع) اقتصادي، اداري و سازمانی را در بردارد. در حالی که عدالت اج

دهد که چنین دیدگاه و اصل باشد، یک نظریه و مطالعه تطبیقی نشان مییک الگوي جامع و چند بعدي می
هاي الینفک یک نظام و از شرایط مشروعیت یک حکومت محسوب شود در نظري همگرایی که از پایه

) و این 195: 1380موالنا، »(.استوسطی موجود نبودههاي غیر اسالمی قرونهاي باستانی و حکومتنظام
البته چندان هم دور از حقیقت نیست؛ چرا که این همه دقت و ریزبینی در رعایت داد، تقریباً در میان حاکمان 
پیش از وي، بدیع می نماید؛ خصوصاً به این خاطر که عدالت ورزي وي ، با ایمان وي همساز 

نظیر است، نخستین اینکه دیدگاه او از عدالت اجتماعی م علی(ع) از دو جهت بیعدالت اجتماعی اما«گردید:
باشد، دوم اینکه با ایمان او به عنوان مردي که از عدالت و حکم و وجدان منحرف نشد منطبق و همسان می

ع چند او تنها متفکري بود که به این دیدگاه جنبه عملی داد و به عنوان رئیس یک حکومت و یک جامعه وسی
)195: 1380(موالنا، » .ملیتی نظریات عدالت اجتماعی را در چارچوب دین مبین اسالم جامه عمل پوشانید

عدالت سیاسی-4-1-3
بحث در رابطه با عدالت سیاسی را با اظهارنظر در این باره ، از جانب محققی آغاز می کنیم. بنا بر اندیشه 

از دیدگاه حضرت علی علیه «ر قالب یک نظام سیاسی است:ي ایشان، مهمترین وجه عدالت، برپایی آن د
السالم مهمترین بعد عدالت ، تبلور آن در نظامهاي سیاسی اجتماعی است و عدالت در زمینه هاي دیگر مثل 
عدالت فردي، فرع بر آن محسوب می گردد. به عبارت دیگر ، مهمترین فلسفه عدالت ، پیاده کردن آن در 

اع و نظامهاي سیاسی می باشد. از طرف دیگر، مهمترین کار ویژه نظامهاي سیاسی ، حوزه هاي مختلف اجتم
) یادآوري این نکته خالی از 80: 1380علیخانی، »(اجراي عدالت در اجزا و عناصر مختلف اجتماع است.

فایده نخواهد بود که  داعیه ي برپایی یک حکومت مرکزي از خواسته ها و اهداف دین اسالم بوده است.
فلسفه حکومت دینی عدالت است. «حکومتی که هدف از برپایی آن را ، استقرار  حکومت عدل دانسته اند:

در حکومت دینی نه ستمگران مجوز رهبري دارند و نه حاکمیتهاي ظالمانه مشروعیت حقوقی. عدالتخواهی و 
علی العلماء ان ال یقاروا علی و ما اخذ اهللا«قیام براي تحقق عدالت یک تعهد الهی و تکلیف شرعی است: ... 

.)33: 1379لطیفی، »»(کظۀ ظالم و ال سغب مظلوم
نظارت شدید حضرت بر اعمال عامالن، گامی در تحقق برپایی حکومت عدل و جلوگیري از زوال اندیشه 

طاب و آرمان هاي حکومت اسالمی بوده است.او در نامه اي شماتت آمیز، زیاد بن ابیه، والی بصره را مورد خ
و همانا من به خدا سوگند می خورم ، سوگندي راست. اگر مرا خبر رسد که تو در فییء « قرار می دهد:

مسلمانان اندك یا بسیار خیانت کرده اي، چنان بر تو سخت گیرم که اندك مال مانی و درمانده به هزینه ي 
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گرایانه، شاهد سخنان ایشان در رجحان ) عالوه بر تقبیح اعمال بیداد283همان: »( عیال، و خوار و پریشانحال.
آن چه « داد بر دیگر محاسن اخالقی هستیم، به گونه اي که این  صفت را روشن کننده چشم والیان می داند:
همان: »(بیشتر دیده والیان بدان روشن است، برقراري عدالت در شهرها و میان رعیت دوستی پدید شدن است

331(
عدل علی در روایات4-2

ر روایات و احادیث منسوب به امام نیز، تأکید شدیدي بر رعایت عدل و اجراي آن در محدوده ي د
جامعه ي اسالمی شده است. برخی از این روایات در کتب مربوط به جمع آوري حدیث، دیده می شود؛ از 

علی بن ابی طالب، »( العدل حیاه االحکام« جمله در غررالحکم در میان احادیث منسوب به امام ، آامده است:
). در کتابی دیگر، ضمن اشاره 53همان: »(العدل افضل السیاستین)« 26همان: »() العدل قوام الرعیه17: 1381

بالعدل تضاعف «به دادورزي آن حضرت، احادیث منسوب به ایشان  ذکر شده است.: 
االنصاف «، »دل فوز و کرامۀالع) «116/ 6همان:»(مالك السیاسه العدل)« 205/ 3: 1360خوانساري،»(البرکات

االنصاف «؛ )100:همان(»العدل افضل سجیۀ«)97: 1371،عبدالکریم بن محمدیحیی قزوینی (، »افضل الفضائل
ان افضل غرة عین الوالة استقامۀ العدل فی »)112: همان(»أسنی المواهب العدل«؛ )97:همان(» افضل الشّیم

)125همان: «هر مودتهم اال بسالمۀ صدورهمالبالد و ظهور مودة الرعیۀ و انه الیظ
عالوه بر موارد مذکور، شواهدي وجود دارد که نشان از طرد شدن ایشان به خاطر رعایت عدل و انصاف 
دارد.این روایات به ما می گویند که  عامل محروم ماندن آن حضرت از حق الهی خود؛ یعنی والیت، پایبندي 

زوا بینهم و تشاوروا و قالوا: قد عرفنا فضله و علمنا انه احقّ الناس بها و فتغام« شان به عدالت بوده است: 
لکنه رجل ال یفضل احداً علی احد فان ولّیتموها ایاه جعلکم و جمیع الناس فیها شرعاً سواء و لکن ولّوها 

)320/ 1: 1422طبرسی، »(عثمان فانه یهوي الذي تهوون

عدالت محوري ایرانی-5
بحث بسیار ارزشمندي است که در سراسر متونی که مبین اندیشه ي ایرانیان است ، عدالت محوري، م

مطرح شده است. شاید یکی از بهترین شواهدي که می تواند  به  نحو مطلوب، این خصیصه را آشکار سازد، 
باب بازجست بابی است که ایرانیان به کتاب کلیله و دمنه افزوده اند. بر اساس اظهار نظر محققان، ایرانیان، 

برخی از پژوهشگران بر « دمنه را که متأثر از روحیه ي عدالت خواه ایرانی بوده است، به این کتاب افزوده اند:
این باورند که باب بازجست دمنه ساخته ي ذهن ایرانیان است، به باور ایرانیان کسی که خیانت می کند باید 

ه خیانتی که در حق شیر و شنزبه کرده و مجازات نشده نتیجه ي خیانت خود را ببیند، و چون دمنه نسبت ب
»( است؛ بنابراین بابی بر این اصل ساخته اند، تا نشان دهد که هر خاینی نتیجه ي خیانت خود را خواهد دید.

)14: 1386محمودي، 
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گرچه شکست سمبل ها و جابجایی نمادهاي مرتبط با یک مفهوم در ادب پارسی رخ داده است، به گونه 
مذهبی، شخصی خاص به عنوان الگو و نماد دادورزي معرفی –که در هر دوره با توجه به نگرش سیاسی اي

شده است؛ با این حال مشخص است که در وراي این تعدد عناوین و مصادیق، می توان به یک نگرش واحد 
وجه به شرایط دست یافت و آن چیزي نیست جز عدالت محوري و دادپسندي ایرانی که در هر دوره، با ت

فرهنگی مطرح گردیده و خود را با مذهب و فضاي سیاسی جامعه وفق داده است.
نتیجه گیري-6

عدالت خواهی و عدالت جویی، بخشی الینفک از اندیشه و باورهاي ایرانی است. اگر چه در ایران، شاهد 
ان یکی از دغدغه هاي تحوالت گسترده ي سیاسی و فرهنگی بوده ایم؛ اما مبحث عدل ، همچنان به عنو

همیشگی اندیشه ي ایرانی مطرح شده است، با این توضیح افزوده که در هر دوره سمبل خاصی براي عدالت 
ورزي معرفی شده است؛ نظیر انوشیروان که در دوره ي پیش از اسالم به عنوان سمبل عدل معرفی شده و 

که گرایش سنی ، حاکمیت سیاسی را بر همچنین عمر بن خطاب، خلیفه ي دوم اهل تسنن که در دورانی
عهده داشت، به عنوان نماد دادورزي معرفی شده بود و در نهایت، علی بن ابیطالب(ع)، امام اول شیعیان، که 

پس از غلبه ي سیاسی گرایش شیعی، به عنوان نماد  عدالت محوري مطرح شده اند.
کتابنامه

)یق از محمد ابوالفضل ابراهیم،جلد هفتم، بیروت.). شرح نهج البالغه، تحق1967ابن ابی الحدید
)   رؤیا و تعبیر رؤیا،برگردان دل آرا قهرمان،تهران:فردوس،مجید.1371اپلی، ارنست .(
 )،اسطوره بیان نمادین، تهران:سروش.1377اسماعیل پور ، ابوالقاسم،(
 )د.). درآمدي بر اهریمن شناسی ایرانی، تهران: ترفن1389اکبري مفاخر، آرش
 )دیوان، به سعی و اهتمام عباس اقبال، تهران: کتابفروشی 1318امیر معزي، محمد بن عبدالملک .(

اسالمیه.
) کوش نامه، به کوشش جالل متینی،تهران:علمی.1377ایران شان بن ابی الخیر.(
رمزپردازي آتش، ترجمه جالل ستاري، تهران:مرکز.1376پیر،(-بایار، ژان،(
تاریخ بناکتی،به کوشش جعفر شعار،تهران:سازمند.1378مد(بناکتی، داود بن مح.(
)آثار الباقیه عن قرون الخالیه،ترجمه اکبر دانا سرشت، تهران: ابن سینا.1377بیرونی، ابریحان.(
)لوایح،تصحیح ، مقدمه و توضیحات یان ریشار،تهران: اساطیر.1373جامی ،عبد الرحمن بن احمد .(
) لیسم،تهران: مرکز.). سمبو1375چدویک، چارلز
)  تاریخ جهانگشا، به اهتمام شاهرخ موسویان، تهران: دستان.1386جوینی، عطاملک بن محمد .(
)مینوي خرد،به کوشش : ژاله آموزگار، تهران: توس.1379تفضلی، احمد .(
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 )هران: ). دیوان، با تصحیح ، مقابله ، مقدمه بیژن ترقی، ت1362حزین الهیجی، محمد علی بن ابی طالب
بی نا.

 )اصول دین، شیراز:کانون تربیت.1363دستغیب، آیت اهللا شهید سید عبدالحسین .(
)امیرالمؤمنین در شعر فقها، حکما و عرفاي نامی از فردوسی تا امام خمینی، تهران: 1382دوانی،علی .(

رهنمون.
)مدخلی بر رمزشناسی عرفانی ،تهران:مرکز.1386ستاري، جالل.(
بوستان، تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران: خوارزمی1381الدین( سعدي،شیخ مصلح .(
) ،دیوان، به سعی و اهتمام مدرس رضوي، [تهران]: سنایی.1385سنایی، مجدود بن آدم .(
-----------------) ،1383 ،حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه. تصحیح و تحشیه مدرس رضوي .(

تهران: دانشگاه تهران.
)34).تأثیر روانی رتگ ها در انسان ،ابراهیم بانشی، موفقیت، سال سوم، شماره 1380شهامت،محمود.
)االحتجاج،تحقیق ابراهیم البهادري،باشراف جعفر سبحانی، قم:منظمه 1422طبرسی،احمدبن محمد.(

االوقافو الشئون الخیریه.
السالم ، رمؤمنان علیهبقا و زوال دولت در کلمات سیاسی امی).1371(عبدالکریم بن محمدیحیی قزوینی

.العظمی مرعشی نجفیاللّهانتشارات کتابخانه عمومی آیت:به کوشش رسول جعفریان، قم
 )غررالحکم و دررالکلم، مؤلف عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدي، ترجمه و 1381علی بن ابی طالب (

تصنیف مصطفی درایتی، مشهد: مؤسسه فرهنگی پژوهشی الجواد: ضریح آفتاب.
نهج البالغه، گردآوري شریف رضی، ترجمه سید جعفر شهیدي، چاپ 1383ی بن ابی طالب( عل .(

بیست و سوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
)( 27) . عدالت در اندیشه ي سیاسی امام علی (ع)، مجله اندیشه حوزه،ش 1380علیخانی،علی اکبر ،

84-57(
 )گزیده قابوس نامه، چاپ سوم، تهران: شرکت انتشارات 1382عنصر المعالی، کیکاوس بن اسکندر .(

علمی و فرهنگی.
)احیاء العلوم الدین، مصر: {بی نا}1296غزالی ،محمد بن محمد.(
 )،به آفتاب سالمی دوباره، تهران:سخن.1377فرخ زاد، فروغ ،(
 )دیوان، تهران: زوار.1380فرخی سیستانی، علی بن جولوغ(
ترجمه انجیل اربعه، تعلیقات و توضیحات محمد باقر بن اسماعیل 1374(کتاب مقدس، عهد جدید .(

حسینی خاتون آبادي، به کوشش : رسول جعفریان. تهران: نشر نقطه، {بی جا}: دفتر نشر میراث 
مکتوب
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)55، پاییز،(18).عدالت اجتماعی در حکومت علوي،مجله حکومت اسالمی،ش 1379لطیفی،محمود-
26.(

 ) کنز االعمال، شرح کتاب جمع الجوامع حافظ سیوطی، جلد ششم، چاپ دایره 1312متقی هندي(
المعارف نظامیه حیدر آباد.

 )شرح کلیله و دمنه، شیراز، دانشگاه شیراز، مرکز نشر.1386محمودي، خیراهللا .(
صدرا:سیري در نهج البالغه، تهران).1369( مطهري، مرتضی  .
) ز موالنا خالد نقشبندي و پیروان طریقت او، تصحیح و تحقیق ). نقشی ا1368معتمدي، مهیندخت

مهیندخت معتمدي، تهران: پاژنگ.
 )دیوان، تصحیح رشید یاسمی، تهران: کتابفروشی ادیب.1318مسعود سعد سلمان .(
)194-225،تابستان، 18).امام علی (ع) و ابعاد عدالت اجتماعی،مجله کتاب نقد،ش 1380موالنا، حمید.
مثنوي معنوي، تصحیح، مقدمه و کشف االبیات از قوام الدین 1383الل الدین ( مولوي، ج ، (

خرمشاهی، تهران:دوستان.
)دیوان،تصحیح مجتبی مینوي،مهدي محقق،تهران:مؤسسه مطالعات اسالمی 1357ناصرخسرو قبادیانی(

دانشگاه مک گیل.–دانشگاه تهران 
 )نامه، چاپ هفتم، تهران: قطره.). گزیده سیاست 1383نظام الملک، حسن بن علی
) سمبولیسم نور و رنگ در عرفان، قاسم زاده،مجله علمی پژوهشی مطالعات 1387نیکوبخت،ناصر ،(

عرفانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان.
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»صنوبر و زن خفته«جریان سیال ذهن در داستان 
1خدیجه نورمحمدي

کارشناس ارشد زبان ادبیات فارسی
ب نوروزيدکتر زین

استادیار زبان و ادبیات فارسی
چکیده

گیري از امکانات هاي زبانی، بهرهنویسی در غرب است. بازيهاي مدرن داستانجریان سیال ذهن از شیوه
ها و شعرگونگی در متن از جمله ها، پیچیدگیریختگی ساختار صرفی و نحوي جملههمواژگانی، به

اي جدید رواج یافته نویسان به عنوان شیوهمعاصر ایرانی و بین داستانهايخصوصیات آن است که در داستان
ها و پیشرفت ادبیات داستانی گونه داستانهاي زبان فارسی و نویسندگان در نگارش اینو نشان از توانایی

ایران دارد؛ که خود بر غناي زبان فارسی افزوده است.
هایی از قبیل شازده احتجاب، دل بررسی شده، رمانهاي ایرانی تاکنون، جریان سیال ذهن در رمان

ي داستان کوتاه به این مورد توجه زیادي نشده دلدادگی، سنگ صبور و سمفونی مردگان. ولی در عرصه
ي روایت پور است که آثار داستانی وي از شیوهاست. از جمله نویسندگان مطرح در این زمینه شهریار مندنی

- صنوبر و زن خفته، داراي این ویژگی است. استفاده از زمان عینی و ذهنی، تکذهنی برخوردارند. داستان

ي جریان سیال ذهن در این داستان ها، کاربرد اسطوره و تلمیح، موجب تقویت شیوهنفسگویی و حدیث
مورد بحث است.

کوتاه، جریان سیال ذهن، صنوبر و زن خفته.پور، داستانمندنیها:کلیدواژه
مقدمه:

) از جدیدترین شگردهاي روایت داستان در آثار قرن بیستم stream of consciousnessیان سیال ذهن (جر
- کار میدرونی بهگوییدانند که ابتدا در غرب، با عنوان تکنویسی میاي در داستاناست و بعضی آن را شیوه

اطرات به شکلی تصادفی و ). همچنین در این روش، افکار، ادراکات، احساسات و خ1367:57رفت (ایدل،
). سیما 48: 1384شوند (روزبه، گذرند، به نمایش گذاشته میگونه که در ذهن شخصیت میریخته، آندرهم

موجب آن عمق جریان ذهنی شخصیت که داند که بهاي از روایت میرا شیوهداد اصطالح جریان سیال ذهن 
هاي تصادفی، به همان آگاه، خاطرات، احساسات و تداعیهاي است از ادراکات حسی و افکار آگاه و نیمآمیزه

داند پور در کتاب ارواح شهرزاد، در توضیح این اصطالح، آن را روایتی ذهنی میشود. مندنیصورت بیان می
شوند.ها ، بدون ترتیب و بنابر اقتضاي عامل تداعی نوشته میهاي شخصیتکه خاطره

1 . nurmohamadi@yahoo.com
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هاي اجتماعی حاصل از آن، از جمله دو جنگ بیستم و نابسامانیي قرنوقوع بعضی حوادث در بحبوحه
ي هنرمندان و متفکران، تأثیري شگرف بر ي اروپا و اندیشهجهانی، باعث شد عالوه بر تأثیراتش بر جامعه

هاي جریان سیال ذهن )؛ نیز بروز رمان20: 1388گرایش هنرمندان و نویسندگان به دنیاي درون (محمودي، 
ست.داشته ا

-شناسی به نام ویلیام جیمز، فیلسوف و رواناصطالح جریان سیال ذهن در غرب اولین بار توسط روان
)، نام برد و 1890شناسی (کار برده شد. وي از این اصطالح در کتاب خود، اصول روانشناس آمریکایی، به

ي روندهاي ذهنی است که زهمنظورش از آن جریان مداوم اندیشه در ذهن بود. ذهن هم، در نظر او، کل حو
). فروید از آن در 322: 1375شد (انوشه،آرایی عقالنی را شامل میهاي سخنهاي پیش از گفتار تا الیهاز الیه

نویسان این شیوه را براي کرد و بعدها داستانها و رؤیاها و مداواي بیماران خود استفاده میتعبیر خواب
تند. رمان تریستام شندي، اثر الرنس استرن (تألیف بین سالهاي کارگرفهاي خود بهنوشتن داستان

ي ي بیات، به دلیل نحوه)، اولین اثر جریان سیال ذهن دانسته شده است. با اینکه این اثر، به گفته1767و1760
روایتش، از ردیف آثار جریان سیال ذهن خارج است، با این حال نخستین اثري است که در آن به روایت 

پرداخته شده است.ذهنی 
داند. ) را نخستین اثر به این شیوه می1887اند از ادوارد دوژاردن (بیات رمان درختان غار بریده شده

جریان سیال ذهن بعدها در آثار نویسندگانی چون جیمزجویس ( اولیس)، دروتی ریچاردسون (زیارت)، 
(خشم و هیاهو) به اوج رسید. ویرجینیا وولف (به سوي فانوس دریایی، خانم دالووي) و فاکنر

-شناختی شکل گرفت که صادق هدایت را میگونه آثار، ابتدا آثار رواني ایندر ایران نیز پس از ترجمه

ترین این دسته آثار محسوب کرد. با پیشرفت ادبیات داستانی ایران، آثار جریان سیال ذهن توان جزو برجسته
هاي سنگ صبور صادق توان به رمانجریان سیال ذهن در ایران مینیز قوت بیشتري گرفت. از بهترین آثار

پور چوبک، شازده احتجاب هوشنگ گلشیري، سمفونی مردگان عباس معروفی و دل دلدادگی شهریار مندنی
اشاره کرد.

هاي کوتاه نوشته شده به این شیوه داستان فرداي صادق هدایت و بعد از ظهر آخرپاییز صادق از داستان
هاي کوتاه شهریار مندنی پور قابل ذکرند.  و داستانچوبک 

هاي کوتاه هدایت و چوبک را جزو دسته آثار جریان سیال ذهن اي، از جمله بیات، داستانکه عدهبا این
ها را از این نظر توان ساختار آنپور از این حیث جاي تأمل بیشتري دارد و میهاي مندنیدانند، داستاننمی

بررسی کرد.
پور پور برخی نظرات متفاوتی دارند. میرعابدینی بر این عقیده است که مندنیهاي مندنیدر مورد داستان

هاي ها و قهرمانکند. آدمها در شرایطی نابهنجار را تصویر میدر هر داستان خود، در دام افتادگی انسان
- نظر بودن و متهم شدن را در دل دارند. آدمي زیر داند که دلهرههاي کافکا میهاي او را شبیه داستانداستان
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گذارد. ها، آنی رهایشان نمیها و سرگردانیها از تردیدزیند و پرسشمشقت میهایی که در دنیایی پوچ و بی
هاي سیال ذهنی نداریم؛ با ذکر این موضوع، پور، ما تاکنون اثري کامالً مطابق با ویژگیي خود مندنیبه عقیده

که گاهی توجه بیش از حد به فرم، محتوا را ي محتوا توجه کرده، تا جاییبه فرم نیز به اندازهوي در آثارش 
پور را، در نویسی او شده است. یوسفی مندنیتحت تأثیر قرار داده و موجب بروز اشکاالتی در سبک داستان

هزار ویک سال که براي ) از جمله در داستان47، 1384داند (توصیفات، بسیار متأثر از سهراب سپهري می
نوجوانان نوشته شده است.

اند که پس دانند. چنانچه  نویسندگان این نسل کسانینویسی میي نسل سوم داستانپور را نویسندهمندنی
هایی چون یأس و بدبینی از کودتا علیه مصدق و با تأثیر گرفتن از آن جریانات، به نوشتن پرداختند و اندیشه

تواند دلیلی بر فرم و نوع ) که خود می97: 1379ها در آثارشان پدید آمد (عبداللهیان، نتو بازگشت به س
کار گرفته شده در آثار این نویسنده باشد.فضاي به

هاي  هشتمین )، است. آثار او، مجموعه داستان1368هاي غار (پور، مجموعه داستان سایهاولین اثر مندنی
)، آبی ماوراي بحار 1377)، شرق بنفشه (1376)، ماه نیمروز (1375()، مومیا و عسل1371روز زمین (

)، رمان دل دلدادگی 1382) و هزار و یک سال (1376)، دو داستان بلند براي نوجوانان به نام راز (1382(
توان نام )را می1384نویسی به نام ارواح شهرزاد (ي شگردهاي روایت و داستان) و یک کتاب درباره1378(

نویسی ایران دانسته است. ترین اثر جریان سیال ذهن در داستان. بیات، رمان او را کاملبرد
ي جریان سیال ذهن:عناصر سازنده-2

هاي پیش از گفتار آگاهی ذهن سر ها این است که با الیهوجه تمایز رمان جریان سیال ذهن از سایر رمان
ها متمایز اش نیز آن را از سایر رمانکه عناصر سازندهو کار دارد. بنابراین داراي خصوصیات خاصی است 

کند. خصوصیاتی چون زمان غیر خطی، در آمیخته شدن گذشته با حال و نامرتب و پاره پاره بودن جریان می
اگر راوي سوم شخص در میان «برد. اي که خواننده به سرعت پی به فهم موضوع نمیگونهآن در ذهن؛ به

کند، فقط گاهی در د، به هیچ وجه در کیفیت و چگونگی گفتگوهاي ذهنی دخالت نمیها شرکت کنگوییتک
). 14: 1388(حسن لی،» کندها و اتفاقات زمان حال دخالت میرفتار دیگر شخصیت

زبان:-2-1
هاي جریان سیال ذهن است. ترین مشخصههاي مختلف زبان (تغییرات زبانی)، از جمله مهمویژگی

هاي سیال ذهن، محتویات و فرایندهاي حاکم بر آن مورد توجه از گفتار ذهن که در داستاني پیش مرحله«
هاي گفتاري قرار گرفته است. زبان در این مرحله، از نظم و منطق تر از الیهگیرد، در سطوحی عمیققرار می

ب و فاقد مبناي عقالنی برخوردار نیست و عناصر زبانی به صورت در هم آمیخته، غیرمنسجم، بدون مخاط
گویی درونی را چنان بنویسد که براي شوند. اما نویسنده به هر حال ناچار است تکارتباطی ظاهر می

هاي تواند کامالً به ویژگیدست کم تا حدودي قابل درك و دریافت باشد؛ از این رو نمی–ي اثر خواننده
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هاي زبانی که در نمود ترین ویژگی). از  مهم95: 1387(بیات،» پیش از گفتار ذهن وفادار بماندي مرحله
توان اشاره کرد که در هاي زبانی و عالیم نگارشی میجریان سیال ذهن اثر مؤثرند، به ابهام، شاعرانگی، بازي

ها بحث خواهد شد.ي آنادامه، درباره
گویی درونی و انواع آن:تک-2-2

شود و مخاطب ندارد. انوشه در زبان آورده نمیهاست که بر هاي ذهنی شخصیتگویی درونی صحبتتک
داند که تا ي درونی و عاطفی شخصیت در یک یا چند سطح ذهن میگویی درونی، آن را تجزیهتعریف تک

هایی است که ي درونی در عرصهرسد و در آن تأکید روي تصویر کلیت تجزیهسطح پیش از گفتار نیز می
).323: 1375ه باشد (محدودیت و سانسور بر آن اعمال نشد

هاي سیال ذهن دانسته شده که بیان گویی درونی در کتاب عناصر داستان میرصادقی، یکی از شیوهتگ
: 1367اندیشه، هنگام بروز اندیشه در ذهن است؛ پیش از آن که پرداخت شود و شکل بگیرد. (میرصادقی،

هاي او نسبت فکار شخصیت داستان و واکنش) به این طریق خواننده نیز به طور غیرمستقیم در جریان ا411
گویی درونی در حقیقت تکنیکی است در روایت ي محمودي، تکگیرد. بنا به گفتهبه محیط اطرافش قرار می

گردد، براي خواننده توصیف ي آن جریان ذهنیات شخصیت چنان که بر ذهن او جاري میوسیلهداستان که به
ي پیش گفتاري ذهن او که نمایشی است از روندهاي ذهنی شخصیت در الیهشود. به بیانی دیگرو نمایان می

شود.گونه مخاطبی اعم از حقیقی یا فرضی براي آن تصور نمیهیچ
گویی درونی مستقیم: تک
-یابد. مبناي تقسیمها بروز میهایی است که در لحن و کالم شخصیتگویی درونی مستقیم از ویژگیتک

» حضور یا عدم حضور نویسنده در داستان است«گویی درونی مستقیم و غیر مستقیم، کگویی، به تبندي تک
گویی درونی زمانی است که نویسنده حضور مستقیمی در روایت آن ندارد و ). بنابراین تک79: 1387(بیات،

ان گردد و نیز شخصیت بدون دخالت نویسنده به بیها مستقیماً از ذهن شخصیت داستان روایت میگفته
شود و هایش براي توصیف یا افزودن مطلبی قطع نمیپردازد. براي مثال صحبتهاي ذهنی خود میجریان
نحو بسیاري از جمالت در داستان، دوران «شوند. ها از نظر دستوري و نظم و ترتیب منطقی اصالح نمیجمله

سر یک موضوع، گفتن و نماید، رفت و بازگشت برها گرد موضوعی که در ابتدا مبهم میو چرخش آن
هاي معترضه دقیقاً مطابق نگفتن، عدم حضور و عدم توضیح نویسنده یا راوي و حضور جمالت یا گزاره

).105.الف: 1380پور، (مندنی» هاي درونی در ذهنگوییي تکاست با شیوه
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گویی درونی غیرمستقیم:تک
یت شخصیتی به بیان آید، ولی با دخالت گویی درونی غیرمستقیم زمانبی است که روایت و ذهنتک

پاي شود، نویسنده نیز پابههاي شخصیت ارائه میها و اندیشهبر اینکه احساسعالوه«نویسنده. در این نوع 
). 15: 1372(حسینی،» کندگویی درونی او حرکت میتک

گویی درونی تککند و سپس آرایی میشود و صحنهگویی، نویسنده در هر بند ظاهر میدر این تک
ها، اغتشاش در نظم زمان و مکان و توالی منطقی حوادث گوییي آن در تکگردد. مشخصهشخصیت آغاز می

گویی درونی غیرمستقیم، همچنان آن خصلت بنیادي باید دانست که تک«و نظم و ترتیب دستوري زبان است. 
شود، مستقیم است، منتها ز ذهن ارائه میگویی درونی را در خود دارد و آن خصلت این است که آن چه اتک

ي بین ذهن شخصیت و گویی درونی مستقیم در این است که داناي کل در فاصلهي آن با تکتفاوت عمده
). 61: 1389(محمودي،» شودخواننده در متن وارد می

حدیث نفس:-2-2-3
است که طی آن بدون اینکه گویی و روندهاي ذهنی شخصیت داستان حدیث نفس یکی دیگر از انواع تک

آورد که گویی در نویسنده حضور داشته باشد، شخصیت، افکار و فرایندهاي ذهنی خود را چنان بر زبان می
حدیث نفس تکنیکی است قدیمی که از دیر باز به خصوص در تآتر کاربرد «گوید. برابر مخاطبی سخن می

سوناژي در صحنه تنهاست و  افکار خود را بلند بلند پر«صورت که این). به67: 1389(محمودي،» داشته است
» شودي اعمال و حوادث آشنا میترتیب تماشاگر مستقیماً با وضعیات ذهنی او و انگیزهکند و بدینادا می

گوید، فرض بر این است که مخاطب ). در این شیوه هر چند شخصیت با خود سخن می174: 1371(شمیسا، 
ها از ام از ویلیام فاکنر و خیزابخشم و هیاهو و وقتی در بستر مرگ دراز کشیدههايحضور دارد. در رمان

ویرجینیا وولف از این شیوه استفاده شده است. 
دانیم، در داستان مدرن بیشتر تأکید بر روي درونیات و حدیث نفس است. این توجه به حدیث چنانچه می

است. اگر از منظري جدید بیان داستانی شده هايهپیشرفت در شیو«هایی از جمله نفس، موجب پیشرفت
ي آن بینانهرا به عبارتی در ضدیت با فرضیات و سنن رئالیسم قلمداد کنیم، صورت خوشبدبینانه، مدرنیسم

و تحوالتی که در گویی درونیهاي آن، از قبیل جریان سیال ذهن، تکتوان در پیشرفت چشمگیر شیوهرا می
).22.ب: 1378(هاثورن،» شوند، متصور شدیان شاعرانه نمایان میرمان در قالب ب

گویی و حدیث نفس:فرق و شباهت تک-2-2-4
گویی با حدیث نفس در این است که: شخصیت داستان در حدیث نفس با صداي بلند صحبت فرق تک

-ذهن او جریان میآید و درگویی درونی، گفتگوي شخصیت داستان به زبان نمیکه در تککند، حال آنمی
گویی نمایشی مخاطب دارد، حال آنکه در تک«گویی نمایشی یکی گرفت. یابد. حدیث نفس را نباید با تک

حدیث نفس، شخصیت از وجود و حضور دیگران غافل و بی خبر است و مخاطب غیرمستقیم در جریان 
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گویی درونی یث نفس با تک). شباهت حد264: 1367(میرصادقی،» گیردهاي او با خودش قرار میصحبت
ها شوند، اما تفاوت اساسی آني خود شخص و در تنهایی گفته میهر دو به وسیله«مستقیم در این است که 

شود، زیرا هدف گویی درونی دیده میدر این است که در حدیث نفس نظم و انسجام بیشتري نسبت به تک
گویی درونی در که هدف تکشوند، درحالیمربوط میآن انتقال افکار و احساساتی است که به طرح و عمل 

ي دید در حدیث نفس همواره دیدگاه ). زاویه67: 1389(محمودي،» ي اول انتقال هویت روانی استدرجه
ها، رفتار و گفتار خود را به قضاوت بگذارد و داند تا اندیشهاول شخص است و شخصیت که گویی الزم می

آورد. از همین جهت یعنی وجود مخاطب مفروض و بر زبان آوردن بر زبان میها را بلندتوجیه کند، آن
گویی نمایشی شباهت گویی یعنی تکي دیگري از تکها و ذهنیات شخصیت، حدیث نفس با گونهاندیشه
کند. پیدا می

دیدگاه داناي کل:-2-2-5
در آن نویسنده، تمامی جزئیات حوادث اي طوالنی دارد واستفاده از این دیدگاه در ادبیات داستانی، سابقه

دهد. ها را با تمام جزئیات در اختیار خواننده قرار میو صحنه
هاي نو در ادبیات این کاربرد سنتی این دیدگاه در ادبیات داستانی است که با زمان حاضر و دیدگاه

اهد بود. بنا به تعریف بیات در زیادي دارد. دانستن نظرات مختلف در این باره قابل توجه خوداستانی تفاوت
هاي شود. تفاوت داستاني سوم شخص نقل میاین دیدگاه، تمام وقایع داستان از دید نویسنده و با زاویه

هاي مورد بحث ما، آگاهی ها در کاربرد این شیوه آن است که در داستانجریان سیال ذهن با دیگر داستان
ها و محتویات نامنظم، غیرمنطقی و به گفتار در ی درونی شخصیتي داناي کل معطوف است به زندگنویسنده

ها. ي ذهن آننیامده
شود تا دانایی و آگاهی او از ها باعث میحضور مستمر داناي کل در ذهن یکی از شخصیت«به عبارتی، 

داناي کل و دیگر اگرچه دیدگاه روایت، دیدگاه عبارتداستان به رفتار و ذهنیات آن شخصیت محدود شود. به
ي دید ي دید کامالً مستقل یعنی زاویهي سوم شخص است، در حقیقت داستان از یک زاویهتوصیف به صیغه

اند، زیرا راوي شود. به همین دلیل این دیدگاه را داناي کل محدود نامیدهآن شخصیت به نمایش گذاشته می
دود کرده و با استقرار در ذهن او داستان را هایش محداناي کل در این شیوه خود را به ذهن یکی از شخصیت

). 63: 1389(محمودي،» کندي ذهن او روایت میاز دریچه
ي خود، تواند خارج از محدودهطور که گفته شد، راوي داناي کل در این صورت نمیبه این ترتیب، همان

ت روایت کند و این تفاوت به ذهن دیگران نفوذ کند و توصیفات و روایاتی را که خارج از ذهن خود اوس
داناي کل در دیدگاه سنتی با داستان جریان سیال ذهن است. 

هاي جریان سیال ذهن را در نهایت نیز، بارنت تأثیر و چگونگی کاربرد راوي داناي کل محدود در داستان
از ضمیر خودآگاه که با روش داناي کل محدود بتوانیمهنگامی«کند: ي کوتاه این چنین بیان میدر چند جمله
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مان دست یابیم و اگر قادر باشیم به ضمیر ناخودآگاه رخنه کنیم و از طریق درك ادراك خود به امیال درونی
: 1375(بارنت، » ایمي دید جریان سیال ذهن دست یافتهاین گونه فعل و انفعاالت ذهن را ثبت کنیم، به زاویه

21.(
تداعی آزاد:-2-3

دهد. به دلیل ارتباط ذهنی که انسان با آن موضوعی را به موضوعی دیگر ارتباط میتداعی، فرایندي است 
تواند سبب یادآوري موضوع دیگر در ذهن شود. در واقع، تداعی عملی میان دو موضوع، حضور هر کدام می

د. شوپذیر میهاي پیشین شخص برایش امکاناست که با آن ارتباط میان تصاویر ذهنی، خاطرات و تجربه
» ارتباط تصورات، ادراکات و غیره، طبق تشابه، همزیستی و استقالل علّی«تداعی معانی به تعبیر یونگ یعنی 

شود که در هاي مهم درونی ذهن مشخص میبا نگرش«ها همیشه ي فروید نیز تداعی). به عقیده406: 1372(
). 46: 1387» (ي وقوع براي ما مشخص نیستلحظه

هاي داستان در گونه که شخصیتدهد. همانها رخ میگفتگوهاي درونی شخصیتتداعی آزاد ما بین
-اي در ذهنشان و بین گفتهروند، ممکن است که کلمهاند، مدام از فکري به فکري دیگر میذهنیات خود غرق

دهد. به میاي دیگر باشد که آنان را به ماجرا و موضوعی دیگر سوق ، نماد و یا کلمههاي ذهنی، یادآور حادثه
در لغت به معنی همدیگر «شود. تداعی ها جاري است، تداعی آزاد گفته میاین ویژگی که در افکار شخصیت

هاي مربوط به آن را تداعی گویند. ي میان یک پدیده یا اندیشهشناسی رابطهرا خواندن است و در روان
).64:  1371(سیما داد،» باط پیدا کندتواند با چیزي از گذشته ارتهرقسم ادراك حسی یا هر فکري می

ها یا مفاهیمی را ها، کلمات، احساسدر آن شخص، اندیشه«داند که بیات نیز تداعی را فرایندي روانی می
تواند حاصل شباهت یا دهد. قابلیت فراخوانی میکه قابلیت فراخواندن یکدیگر را دارند به هم ارتباط می

آید، کامالً مربوط به زندگی و د. آنچه از طریق تداعی به ذهن شخصیت میهمزمانی یا پیوندهاي دیگر باش
).108: 1387» (هاي خود اوستگذشته و تجربه

ابهام:-2-4
تا حد زیادي ناشی از فرایندهاي « ابهام از بارزترین خصوصیات زبانی در جریان سیال ذهن است که 

»  شوده مستقیماً با محتویات ذهن رو به رو  میي پیش از گفتار است که در آن خوانندذهنی در مرحله
).96: 1387(بیات،

شعرگونگی:-2-5
گیري نویسنده از عناصر بالغی براي آهنگین شدن متن است. این عناصر چنانچه در کالم بهره«شاعرانگی 

فته شده باشد، ها گراي که آشنایی و کهنگی از آنشاعر یا نویسنده در شکل و لباسی نو عرضه شوند به گونه
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با متنی شاعرانه رو به رو هستیم. اهمیت شاعرانگی در متن به دلیل نشان دادن تفسیر شاعر و نویسنده از 
هاي سیال ذهن به حدي است که گیري فراوان از عناصر شعري در اغلب داستانجهان پیرامون است. بهره

). به عبارتی 102: 1387(بیات،» کندها غلبه میهاي داستانی آني این آثار بر جنبههاي شاعرانهگاهی جنبه
هاي ذهن به صورت عینی و کاربرد آن در داستان و نیز براي فهم مخاطب، دیگر، براي نشان دادن پیچیدگی

در داستان کوتاه فرصت «نویسنده ناگزیر از به کارگیري عناصر زبانی از جمله استعاره و نماد است. از طرفی 
ي قصه را از است و اگر این امر نقش اول را در بیان روایت ایفا کند، خواننده سررشتهبراى بازى زبانى کم

ها و نمادها و درك ها و تمثیلدهد و به جاى ارتباط با داستان، باید پیگیر تفسیر و تأویل استعارهدست مى
هاي ). داستان81: 1387نیاز،(بی» ریخته داستان شود که از نظر خود نویسنده نوعى امتیاز استهمهاى بهجمله

خوانی آثار وي شده است.پور نیز از این مسأله مبرا نیست و این خود سبب سختکوتاه  مندنی
گذاري:هاي نگارش و نشانهشیوه-2-6

شان، افکار درونی و هاي داستاننویسندگان آثار جریان سیال ذهن، براي نشان دادن سیر افکار شخصیت
ایی از جمله حروف ایتالیک، قرار دادن در گیومه یا عالمت نقل قول و غیره، از دیگر هذهنی را با شیوه

هر چه گفتار و حتی نوشتار نزدیک به آن «تر باشد. کنند تا براي خواننده قابل فهمهاي متن متمایز میقسمت
-شخصیتي ذهنواسطهي سیالن ذهن، که هدفش نمایش بیگذرد، به شیوهچیزي باشد که در ذهن می

هایی مانند گفتار و ي آن، همان حذف واسطهشبههي تمام و کمال و بیتر است. اما شیوههاست، نزدیک
).118: 1387(سناپور،» نوشتار است

زمان:-2-7
هاي سنتی، بر خطی مستقیم، یعنی انطباق حوادث یا هاي جریان سیال ذهن، برخالف رمانزمان داستان

نظمی، نظمی از این گرداب و بی«ي خواننده است که کند و این برعهدهپیدا نمیتوالی زمان ساعتی، جریان
ي ذهن شخصیت داستانی، به لذت کشف نایل آید. هاي پراکندهداستانی بنا کند و با کنار هم قرار دادن تکه

ده و بدیهی است که در این شیوه، زمان داستانی تابع زمان خطی رایج نیست و ممکن است گذشته و آین
(مقبولی: اطالعات، » حال، هم سطح و در کنار یکدیگر حضور داشته باشند و یا گاه در همدیگر تنیده شوند

هدف نویسنده در این نوع گزینش زمان، ابداً سرگرم کردن خواننده نیست، «). ناگفته نماند که 1: 24/7/1382
هاي ي غالب بر اندیشهبه زمان و فلسفهبلکه وضعیتی اجتناب ناپذیر است که از درك و فهم نویسنده نسبت

).این 13: 1388(حسن لی،» این گونه نوشته شود» باید«تر، داستان او گیرد. به عبارتی روشنوي نشأت می
، براي روایت داستان از طریق شوند و نویسنده در آنها معموالً در دو سطح ذهنی و واقعی، روایت میداستان

گیرد و توسط آن کند و در نظر میاز واقعیت و معموالً زمان حال را نقل مییههاي داستان، یک الشخصیت
اي از واقعیات گذشته و ماجراهاي اصلی داستان را از این طریق گردد و قسمت عمدهوارد ذهنیات فرد می

کند.نقل و روایت می
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اسطوره:-2-8
د از همان آغاز، آگاهانه از اسطوره استفاده انگرفتهنویسانی که از روش جریان سیال ذهن بهرهداستان

کردند تا ناخودآگاه جمعی و آن دسته از رؤیاها و مواد ذهنی ناخوداگاه را به تصویر بکشند که به همان 
شناختی این مقوله در روش سیالن ذهن، اهمیت روان«گردد. هاي روانی آن باز میعقالنیت بدوي و تجربه

گرایانه و روشمند از تصویر و رمز بهره گرفته و یبند به این روش به صورتی واقعبسیاري یافت. نویسندگان پا
).19: 1387(اصغري،» اندي تصویر و رمز معرفی کردهذهن را به عنوان آفریننده

ها جاري باشد که به اي در ذهن شخصیتهاي جریان سیال ذهن، امکان دارد مطلبی و یا کلمهدر داستان
ها به صورت غیرمستقیم، به را دربرگیرد. در نهایت نیز ممکن است این نمادها و اسطورهايمفهومی اسطوره

اي از آن، تأثیرگذار هاي داستان، در روند ماجرا و نیز تعابیر اسطورهدلیل جاري بودن در ذهن شخصیت
-سطوره استفاده میتر شدن زمان، از اها، براي شکست زمان در ذهن و زبان و نیز حسیباشند. در این داستان

شود.
تحلیل متن:-3

زاویه دید:-3-1
یک نامی ندارند و زمان و مکان هم ها. اشخاص داستان هیچگوییراوي داناي کل محدود همراه با تک

مشخص نیست. زمان بیشتر حسی است حتی روز هفته هم در آن مشخص نیست و یا صبح یا شب است. 
توصیف ادبی:- 2- 3

یک توصیف ادبی از داناي کل شروع شده که محدود به ذهن زن است که کنار پنجره شروع داستان با 
نگرد و همراه با تشبیه و جابجایی نحوي است:نشسته و به بیرون می

هاي بلند تپه که زرد شده بودند. و انداز پنجره خانه، ساکت و سرد، چمنزار گسترده بود، تا علفدر چشم
رسیدند به هاي نیم تمامش میاش را برهم تابانده، و ساقد، که پاهاي کشیدهتپه مانند شکم زنی حامله بو

).27. ب: 1386پور،برکه. (مندنی
زبان:-3-3
گویی درونی غیرمستقیم:تک-3-3-1

گویی درونی غیرمستقیم زن آورده شده است که مستقیم وارد ذهنیات بعد از توصیف ادبی بند اول، تک
ها جدا شود که در متن با حروف درشت از دیگر قسمتر کالم ذهنی او دیده میهم ریختگی دزن شده و به

شده است:
هایش چه امنی دارد را، حق ندارد خراب کند!... اگر اینجا چه بادهاي مرهمی  دارد را، اینجا زیر یخ آب

هایشان، . دیگر سایهافتندها که گوشه کنارها خواب بودند، راه میآن سرو دست ناراضی را اینجا خاك کند، آن
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هاي روان زیر یخ ... نشسته پشت پنجره، دید ماشین روي پنجره اتاق خواب، الي لختی صنوبرها، توي آب
شود. وقتی ماشین به جاده فرعی سوي خانه پیچید، دیگر شک سیاهی از کنار برکه، به موازات پاها نزدیک می

).27نداشت... (همان:
اش که احتماالً در حادثه برجها بوده و آنجا محل کارش بوده، اد دختر مردهزنی پشت پنجره نشسته و به ی

هاي درونی او در طول داستان دیده گوییکند و دایم تکبه بیرون پنجره و به درختان سرو و صنوبر نگاه می
کل هاي او در داستان در بین روایت دانايگوییگوید. تکشود و حرفی در واقعیت و با شوهرش نمیمی

اي نیامده است و جمالت به هم پیوسته است  و با حروف درشت مشخص شده است و در بند جداگانه
است. داستان دو الیه دارد؛ الیه بیرونی که روایت داناي کل ولی محدود به ذهن و گفتگوهاي شوهر زن است 

اینجا که بیشترین حرف هاي درونی مستقیم زن است. شخصیت اصلی داستان درگوییي درونی که تکو الیه
چرخد، دخت مرده این خانواده است که ممکن است شخصیت درباره اوست و حوادث و ماجرا حول او می

کند و اصلی  با زن پشت پنجره اشتباه شود چون این زن است که دایم از دخترش و خاطرات او یادآوري می
هاي ادبی است.ایهزند. ذهنیات او همراه با توصیفات و آرگاه با او حرف می

گویی غیرمستقیم زن:تک
).32گفت:... (همان:و مرد می». شاید او با من حرف داشته باشد«اما در ذهن زن گذشت که: 

گویی درونی مستقیم:تک-3-3-2
خورد:که در افکار شخصیت داستان به چشم میگویی درونی مستقیمتک

خواستند به او اي که میمقی نداشت براي تسلیت احمقانهکرد. ر... مثل روزهاي گذشته، در را باز نمی
بگویند، هر که باشند، متنفر بود از تقالي از پیش قرار گذشته شده شان تا او را مثل خودشان بکنند. 

).27(همان:
در اینجا براي گفتگو که با خط تیره هم مشخص شده، مشخص نشده که چه کسی گفته و معلوم است که 

گویی او نیز با حروف ست که بر زبان رانده شده و بدون مخاطب است و حدیث نفس، تکفکر ذهنی زن ا
درشت مشخص شده است. او نمی خواهد مرگ دخترش را باور کند:

شان را دیده بود: برهنه جا دوتايبرکه با نیزاري تنک و برفک زده، طنین خاکستري دلگیري داشت. همین
جمع شده به سینه، بر پهلو کنجله شده بودند. توي گوش یکی شان، ها الي پاهاي به رنگ کافور، دست

حشره اي نادان، پیله بسته بود. شاید از سرما کرخت شده بودند. یا شاید هم در یک طور خواب زمستانی 
اند.ها که مجاب نشدهمخصوص خودشان هستند، این

نباید ... برخالف تصورش، ماشین شوم هر چقدر هم سعی کنی. نه! نه! نیاورش اینجا.من مجاب نمی-
).27سیاه یک نعش کش بود. راننده پیاده شد. ... (همان:

گویی درونی مستقیم زن و ناتمامی جمله به دلیل وجود روایت داناي کل محدود به ذهن زن:تک
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اش وهاي زنده و مرده چسبیده بودند. بی مصرفیها و حلزوناش، کزنهبه الوارهاي سیاه شده بدنه
-هایی دور در این ملک زندگیها، تنها یادگار مردمانی بود که زمانسماجتش در گذر بادهاي تند آخر زمستان

ها بعد بلکه هایی داشته بودند. زمانی خلوتگاه دو عاشق بوده، شاید زمانی به یک فراري را پناه داده، سال
هیچ کس نفهمید که همیشه از درز الوارهایش، ها و هر چه که بوده،اي بوده... ولی همه اینمخفیگاه پسر بچه

اش، زن، نشسته بر صندلی چرخدار، با چشمان سرخ اما مرگ خیره شده به این خانه ... که پشت این پنجره
اي نداشت خرگوشی را که شوهرش گفته بود در تپه النه کند... عالقهخشک، تمام روز و روزها را سپري می

تر از علف هاست ببیند. اما تماشاي ابرها... خود بهتر از هر کس می دانست که هایش باالدارد و گاهی جست
پاهایش دیگر میل و نیازي به حرکت ندارند. وهمین صندلی چرخداري که زمانی مال دخترش بوده، بهترین 
همدم او خواهد بود تا آخر عمرش... که میلی و نیازي هم نداشت طوالنی باشد، فقط تا وقتی که این ته

ها یعنی چه و چرا...ي وجودش بتواند فقط بفهمد این اتفاقمانده
کند؟ ملخ ها فقط آفتند. هیچ معنایی ندارد که بهترین زند شک میکس وقتی ملخ ها را آتش میهیچ-

هاي قاتل را هم باید بدون یک ذره شک... ابرها کنند.... درست مثل آن ملخ، آن وحشیچیز ها را ضایع می
).28آمدند. (همان:ز آن سو میهمیشه ا
گویی درونی زن که با خط تیره مشخص شده و جمله ناتمام دارد و بعد از داناي کل محدود است. تک

اند بدون هیچ هاي قاتل، کسانی که مردهها را به وحشیکند در ذهنش، عوامل خرابی برجدارد تشبیه می
اند.ها تشبیه شدهاند، به ملخشدههاي مزرعه کشتهگناهی که بی آزارند ولی مثل آفت

-تر میلغزند و سبزي زمستانی آن را تیرهشان روي چمنزار میآمدند. سایهها همیشه از آن سوي تپه میابر

هاي بلند تپه که به سوي خانه کند در علفها هم شنا میي آنآیند. سایهکرد. غازهاي مهاجر هم از آن سو می
).29تابد از نور خورشید. (همان:طالیی میاند. و پنهایشان خمیده

اش حرف می زند با تک گویی مستقیم: زن در ذهنش با دختر مرده
هاي کوچکشان ها ترکیدند، قاصدكبهار، کنار برکه، نیز از کوچک، چه قشنگ بود، و آن روزي که نی

پاهایت بی رمق و کوج و کج، و آورد شان طرف تو. تو هزار هزار توي هوا، چه با شکوه بود که بود. باد می
بینی ها... حاال نگاه کن ببین میخزیدي کرم دنبال قاصدكهاي، همین تو، میهایت دنبال قاصدكتو دست

دهد به دنیا، و این همه غم و جنون می نشیند ، بطري خالی کند، فحش میپدرت تا نصف شب، آنجا می
ها همه، که حتی یک ابتکاري هم ندارد بفهمد یعنی چه اینتواندخاصیت چون که نمیگیرد. اما این همه بی

).34شود از مرد منزجر شد. (همان:الاقل براي تسالیی که الیق تو باشد... ببین که چقدر خوب می
یا یاسی که اگر کاش کامل به این دنیا بیاید خیلی انتقام وحشتناکی خواهد بود بودنش و سرایتش. 

).34(همان:
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زیاد که تاریکی هست توي شب! چقدر عمیق است تاریکی ... کاش توي اتاقک تپه الاقل چقدر این همه 
ها، حادثه را از تلویزیون ندیده بودند... خود زن پیشنهاد داده بود که یک چراغی روشن بود... بر خالف خیلی

و زمان، نه خواهم بی خبر از زمینمی«یک ماه مرخصی جمع شده شوهر را بیایند به این ملک اجدادي. 
تلویزیون باشد نه رادیو. فقط خودمان جلو چشم همدیگر باشیم، که با هم یادمان بیاید چیزهایی که یادمان 

).37(همان:» رفته...
:گویی ذهنی زن در گیومه که همراه با تکرار استتک

ه اند، سمت راست تپه، به یک صف که کاشته شد« تماشاي شامگاهی صنوبرهاي قدیمی را دوست داشت.
اي داشته اند. خیلی سال گذشته دیگر کسی که براي چوب آنها استفادهبه خاطر جلو گیري از باد کاشته شده

شان به شکل برگ و بلند، شاخه هاي عصبیي بیو در این پاییزهاي زودرس اینجا، همه» باشد وجود ندارد.
).31صبی) (همان:هاي عدل خراشی، سمت آسمان کشیده شده بودند. (تشخیص در شاخه

ها را در آخرین گفتگویی تلفنی، براي دخترش گفته بود، همانطور که برکه و اتاقک روي تپه گفته بود:آن
هایت... آید اگر بیایی. یاد بچگیآن طرف صنوبرها تا چشمت کار می کند دشت هست ... خوشت می-

شود یک تسالي خوبی، یک خاکستري میرویم تماشاي منظره دشت و صنوبرها. وقتی هوا بیا! با هم می
آرامشی دارد که اصالً حق با تو هست خیلی خوبی دارد. حتی وقتی که ال به الی شاخه ها، النه هاي متروك، 

).32شوند. صداي باز کردن یک قوطی دیگر را شنید. (همان:زودتر از زمین، تاریک می
م:گویی درونی مستقیداناي کل محدود و تکترکیب -3-3-3

شود همراه با داناي کل محدود و هاي مرد نیز در ذهن زن و به صورت یادآوري آروده میبعضی حرف
گویی درونی مستقیم زن:تک

هر دو ماشین پشت تپه ناپدید شدند. و دیگر غروب تمام شده بود، و رنگ خاکستري عصرهاي زودکذر، 
جا ها ورز آمده بود. شوهرش فریاد زده بود:همه

اند یک تکه سنگ یخی ... من ... لعنت! آخر من هم کنی. جلو این پنجره، شدهترم میطور دیوانهنتو ای-
اي که خود المصبم تنهایی بسوزم. بگو چه کار اي یعنی تک و تنهام گذاشتهتوي آتشم. دهنت را مک بسته

ک، یکی دیگرشان را بینی؟ پشت اتاقخواهی بگویی. از آن پنجره چه میخواهی چی میکنم. بگو چی می
هاي یخی بودند که از ریده بود ، نشسته، کمر تکیه داده به دیواره پوشیده از گزنه. صورت و تنش رنگ قندیل

- ها یشان انگار جوش خورده به هم. نیلی مویرگشان پلکلبه بام آویزان ماندند. پلک هایش بسته بود. همه
ت، زن هنوز پشت پنجره، توي تاریکی نشسته بود و به هایشان ... وقتی شوهرش برگشهاي نیلی پشت پلک

).30تاریکی خاموش بیرون خیره بود. (همان:
عالئم نگارشی:-3-3-4

گویی درونی:چین بین جمالت و تکپریدن از موضوعی به موضوعی دیگر با گذاشتن نقطه
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کشد. بعد ناله به تو میاش دستدانست که مرد حاال ، مستاصل به موهاي کوتاه پشت کلهنگاه نکرده، می
لهیدن آلومینیوم قوطی را شنید و بعد صداي سقوطش به درون سطل ... وقتی خیلی مستقیم به تاریکی بیرون 

هایی هستند که دید. شاید هم سایهتر میهایی از جنس همان تاریکی، منتها سیاهماند، در آن، حرکتخیره می
).33اند... (همان:اند، باور نکردهچراغی، یا طلوعی و مجاب نشدهاند؛ با روشن شدنجاهاي یکدفعه قطع شده

داناي کل محدود: -3-3-5
داستان که محدود به ذهن کاراکتر زن است:داناي کل 

شنید. اگر خدا اینجا بود، باید براي یک نشانه حضور هم که باشد، یا به خاطر یک مقدر ناچیز باید می
اي اي بشنود؛ حتی اگر شده، خشه گذر یک روح، یا پچپچهکه الاقل یک لحظهکردالاقل، باید یک کاري می

براي خداحافظی ... ولی هیچ صدایی در اشکوب دوم خانه نبود. از بعد از مرگ دخترشان، او که هیچ، 
).33شان از در نیم باز به درون اتاق دختر بیفتد. (همان:شوهرش هم بندرت باال رفته بود، مبادا نگاه

کند:کش و دخترش فکر میناي کل محدود به ذهن زن که دارد درباره ماشین نعشدا
بر خالف تصورش، ماشین سیاه یک نعش کش بود. راننده پیاده شد. پشت به خانه، سیگاري گیراند. 
قصدي نداشت براي در زدن، یا رفتن. توده دود سیگار با باد همیشگی، رانده شد سوي خانه. احتماالً فکر 

اش باز بود، نظر نینداخت. ساعتش را نگاه اي که پردهرد خانه متروك است که حتی به این تنها پنجرهکمی
حرکت ماند. شاید به تماشاي اتاقک روي کرد. بعد یک پایش روي سپر ماشین، ساعدش تکیه بر همین پا، بی

» اي داشته...ها چه استفادهشتهدیگر کسی یاد ندارد براي چه آنجاست و گذ«تپه: اتاقک روي تپه متروك بود. 
).28هاي زنده و مرده چسبیده بودند... (همان:ها و حلزوناش، گرنهبه الوارهاي سیاه شده بدنه

( ذهنیات زن گاه با گیومه مشخص شده است).
زدایی:آشنایی-3-3-6

).   33... (همان:تو که آن همه سال، آن همه تقال کردنی، آن همه هر کس هر زري آمد، کوتاه نیامدي،
).35چقدر به بسته زبان اجبار شد که باید کار بکند. اگر هی مدام پشت کامپیوتر نشانده بود،...(همان:

وزید به زانو یخ کرده هاي گرمش میبعد از گلویش خرنشی حاکی از سالمت و قدرت، همراه با نفس
). 41زن. (همان:

تکرار:-3-3-7
گویی ذهنی زن:تکرار در تک

هایش را چقدر بوسیدم؟! کو نگاهم بر موهایش لغزان آن همه چقدرها نوازش که کردم، کو دست دست
اش هایش که ماه بدر شدند؟! کو چقدر کو آن همه که بوییدم بوي تن کودکیهایم تا دو هالل ماهکو نوازش

هاي نیلی رگمالیدم، رگکو عطر شیر و بلوغ کوتنش که نفهمید کو که بوییدم... کوپا، پاهایش آن همه دوا
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خشکش را که توهین کردم، کف پاهایش را روي چشم که گذاشتم ... نه! نمی خواهمش! من او را که این 
).31طور ناقص تحویل نداده بودم که حاال... (همان:

خورند، هایم به هم جوش مییکی از روزهاي قبل بوده، مرد، ناامید از حرف زدن او، دهانم تلخ یخ، لب
هایش، و بعد انگار که فهمیده خیره به چشم-که گم کرده بود چه مدت–ها و به رویش نشسته بود؛ مدتر

خواهی توي این یخ قلبت شود چی میام؟ حاال حالیم میکنی تو فکر ش نبودهباشد، غریده بود: هه! فکر می
دانم ر درست و حسابی میکه یک شعله آتش بشود براي قلبت که یک شعله آتش بشود براي قلبت، یک کا

).31هایی که از ما در آوردند... (همان:چه کاري هست. خیلی بیشتر از اشک
ها دفن است، توصیف جمله ذهنی تکرار دارد و زن در ذهنش، دخترش را که احتماالً پا صنوبرها و گزنه

کند:می
هایش کوتاه کند ... مده، دنداناش شاید زیبایی آینده دورماهیچه هایش ظریف اما ورز آکامل، زیبایی

جاي بدنش موي نداشت. فقط گیسویش اند. هیچها از توي تنش روییدهها، انگار گزنهکمرش تکیه بر گزنه
هاشان هم، تار، تار کنند، و میرند بعضیبلند، که باد مدام به یک سمت رانده بودش ... که بلکه رشد هم می

).31اندازد. (همان:ها گیر میهاي صنوبره شاخهبرد، و ببرد، میهایشان را باد می
تشبیه:-3-3-8

اند، او اصالً متوجه نبوده. باد تکه پاره رسید که موهاي سیاه شوهرش خاکستري شدهبه نظرش می
).29آورد. (همان:هوارهاي او رامی

گویی ذهنی:تشخیص در تک-3-3-9
هاي بلند تپه که به سوي کند در علفها هم شنا میي آنآیند. سایهغازهاي مهاجر هم از آن سمت می

).29اند. (همان:خانه خمیده
نتیجه:-4

ي محتوا اهمیت قایل شده است؛ و این هایش به اندازهپور از نویسندگانی است که به فرم داستانمندنی
شته است و توانسته به هایش باز نداتوجه زیاد به فرم، وي را از توجه به محتوا و غناي هر چه بیشتر داستان

کار برد. ابهام و رمز گونگی و در ي سیال ذهن را در مجموعه داستان کوتاه خود نیز بهنحوي شایسته، شیوه
پور است چرا که او تعلیق و نویسی مندنیناپذیر داستانپرده ساختمان داستان را بنیان نهادن از اصول جدایی

داند. همین مسأله نیز و به مشارکت گرفتن هرچه بیشتر خواننده میهاي اصلی داستان رازوارگی را از پایه
و از این نظر، در این داستان موفق عمل باعث ایجاد شدن شگرد سیال ذهن در آثار داستانی وي شده است 

-ها و در نتیجه سختاستفاده از شگرد سیال ذهن، موجب افزایش پیچیدگیکرده است. در داستان مذکور،
هاي زبانی و استفاده از انواع روایات، بر زیبایی داستان و پور، با بازيشده؛ ولی در وراي آن مندنیخوانی اثر

نفسها و روایات و و حدیثگوییتر شدن آن نزد مخاطب افزوده است. استفاده از انواع تکدر نتیجه جذاب



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8128

ترین تان شده که خود از مهمو شاعرانگی باعث شکست زمان و ایجاد انواع زمان عینی و ذهنی در داس
ي جریان سیال ذهن است. خصوصیات شیوه

-ها بیان کند. همیشه نیزشخصیتها بر ذهن شخصیتکند حوادث را از طریق تأثیر آنمندنی پور سعی می

هاي اصلی پنهان و غایب و یا ساکن هستند. هاي حاضر در داستان شخصیت اصلی نیستند. بلکه شخصیت
ستان (صنوبر و زن خفته)، فاقد حرکت فیزیکی و ظاهري هستند و این حرکت و پویایی بیشتر هاي این داآدم

ي گیرد. داستان در دو الیهي ذهنی صورت میدر ذهن آنهاست. به همین نحو، نقل ذاستان نیز به همین گونه
افکار او بدین گیرد و احساسات وروایتی است. واقعی وذهنی. اکثر داستان ذهنی و در ذهن زن صورت می

بازد. به این دلیل که ها در داستان رنگ میشود. بنابراین اعمال و حرکات واقعی شخصیتطریق بیان می
شان) و به طور غیرمستقیم نشان ها را در زبان و گفتار (اکثرا ذهنیخواهد رفتار و عمل شخصیتنویسنده می

ها و دوم: ماجراي : ماجراي کردار و گفتار شخصیتدهد. بنابراین داستان داراي دو سطح روایتی است. اول
هاي مختلف ها در زبان. چون نویسنده اعتقاد زیادي به ادبیت متن دارد، شاهد گونهحادث شدن آن

هاي زدایی، توصیفات ادبی و فنون بالغی در داستان هستیم (همچون دیگر داستانهنجارگریزي و آشنایی
خوریم که موجب سختی و فخامت متن ترکیباتی گاه مهجور و قدیمی برمینویسنده). بنابراین به کلمات و 

کند. داستان داراي طرح واحدي است که تعدد در شود و فهم جمله و متن را براي خواننده مشکل میمی
جایی زمان، نیز به دلیل اشارات و بیان غیرمستقیم داستان و اندك بودن ارجاعات صریح به روایات و جابه

ي اول، به دست دادن طرحی منسجم و کلی مشکل است. نویسنده در هر حالت و موقعیت ه، در وهلهخوانند
هایی نیست که هایش از آن دسته داستاندارد. بنابراین داستانو شرایطی از اتکا به هوش خواننده دست بر نمی

ت و روند تکامل داستان، افول و یا بپسندند. زیرا پیشرف» دانیل استیل گونه«هاي رئالیستی و خوانندگان داستان
گیرد. هی مختلف داستان صورت میها از وراي گفتگوها و ذهنیات و تعمق در الیهصعود شخصیت

کتابنامه
هاي ادبی. سال پنجم. پژوهش». نگاهی روایی به تکنیک روایی سیالن ذهن). «1387اصغري، جواد (-

.22–9. پاییز. صص 21شماره 
نامه.ي فرهنگی و انتشاراتی دانش. تهران: مؤسسه1ي ادب فارسی. جلدنامه). دانش1375(انوشه، حسن -
ي ناهید سرمد. تهران: شباویز.شناختی نو. ترجمهي روان). قصه1367ایدل، له اون (-
تانی. ي ادبیات داسي کامران پارسی نژاد. فصلنامهترجمه». زاویه دید در داستان). «1375بارنت، سیلویا (-

. تابستان. سال چهارم.40شماره 
شناسی. تهران: انتشارات افراز.نویسی و روایت). درآمدي بر داستان1387نیاز، فتح اهللا (بی-
هاي روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ بررسی تکنیک). «1388حسن لی،کاووس، قالوندي، زیبا (-

.25–7ستان. صص. بهار و تاب8و 7ادب پژوهی. شماره ». گلشیري
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). بررسی تطبیقی خشم و هیاهو و شازده احتجاب. تهران: انتشارات نیلوفر.1372حسینی، صالح (-
). فرهنگ اصطالحات ادبی. تهران: انتشارات مروارید.1371داد، سیما. (-
). ادبیات معاصر ایران (نثر). چاپ دوم. تهران: نشر روزگار.1384روزبه، محمدرضا (-
نویسی. تهران: نشر چشمه.هی داستان: چهار جستار داستان). جلوه1387ر، حسین (سناپو-
). داستان یک روح: شرح و متن بوف کور صادق هدایت. تهران: انتشارات 1371شمیسا، سیروس (-

فردوس.
ي نثر معاصر. تهران: انتشارات پایا.). کارنامه1379عبداللهیان، حمید (-
ي سعید شجاع شفتی. کاوي کالسیک. ترجمه). کاربرد تداعی آزاد در روان1387فروید، زیگموند (-

چاپ چهارم. تهران: انتشارات ققنوس.
پژوهشهاي ادبی. فصلنامه». تداعی و روایت داستان جریان سیال ذهن). «1388محمودي، محمدعلی (-
.145-129. تابستان. صص 24. شماره 6سال 
نویسی ایران. مشهد: نشر مرندیز.پندار: جریان سیال ذهن و داستاني). پرده1389(__________-
روزنامه اطالعات. ». نویسی امروزدرنگی بر دیدگاه جریان سیال ذهن در داستان«مقبولی، وحید. -

24/7/1382.
ن: هاي داستان نو. چاپ دوم. تهراها، شگردها و فرم). ارواح شهرزاد: سازه1384مندنی پور، شهریار. (-

انتشارات ققنوس.
.الف). ماه نیمروز. چاپ چهارم. تهران: نشر مرکز.1386(___________-
.ب). آبی ماوراي بحار. چاپ چهارم. تهران: نشر مرکز.1386(___________-
). شرق بنفشه. چاپ هشتم. تهران: نشر مرکز.1388(___________-
شر آفرینگان.). هزارویکسال. تهران: ن1382(_________-
). مومیا و عسل. چاپ دوم. تهران: انتشارات نیلوفر.1380(___________-
). هشتمین روز زمین. تهران: انتشارات نیلوفر.1371(___________-
جلد. تهران: انتشارات زریاب. 2). دل دلدادگی. 1377(__________-
31قصه از 31وي واقعیت: مجموعه ي ). اگرفاخته را نکشته باشی. در جستج1387(_______-

بی جا]: انتشارات نگاه.نویسنده ي معاصر ایران. گردآورنده: محمدعلی سپانلو. [
همخوانی کاتبان: زندگی و آثار هوشنگ گلشیري. ». خواندن فاخته«.الف). 1380(_________-

گردآورنده: حسین سناپور. تهران: نشر دیگر.
. 2/5/1384ي همشهري. ضمیمه». اصلی داستانزبان گوهر . «________-

http://www.hamshahri.org/hamnews
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). عناصر داستان. چاپ دوم. تهران: انتشارات شفا.1367میرصادقی، جمال (-
ي جلیل جعفري یزدي. ترجمه».  نمود رئالیسم و مدرنیسم در رمان«.ب). 1378هاوثورن، جرمی (-

.22تا 20. صص 50ادبیات داستانی. بهار. شماره 
. بهار. 94کتاب ماه کودك و نوجوان. سال هشتم. ش». هزار و یک سال دیگر). «1384یوسفی، مهدي (-

.48-44صص 
ي محمدعلی امیري. [بی جا]: شناسی ضمیر ناخودآگاه. ترجمه). روان1372یونگ، کارل گوستاو (-

انتشارات آموزش انقالب اسالمی. 
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نی،مفاهیم،حاالت و عواطف  از طریق موسیقی کلمات و واج ها در شعر نگاهی به تداعی معا
شاملو

١دکتر یعقوب نوروزي

واحد ماکو-استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
حجت اله قهرمانی
مدرس دانشگاه پیام نور واحد پلدشت

چکیده
نی) ، آهنگ قافیه در در این مقاله به بررسی انواع آهنگ در شعر شاملو؛ آهنگ کلمه،واجها(موسیقی درو

شعر شاملو و نقش آن در القاء و تداعی مفاهیم،معانی و حاالت خواهیم پرداخت و هماهنگی کلمات را با 
عاطفه شاعر مورد بحث قرار خواهیم داد.در آغاز بحث به اهمیت زبان در شعر و نقش کلمه خواهیم پرداخت 

در گزینش کلماتی متناسب با عاطفه خود و همچنین و پس از آن به موسیقی کلمات پرداخته و هنر شاملو را
تداعی کننده معانی خاص شعري او نشان خواهیم داد و بر روي این مطلب تاکید خواهیم کرد که یکی از 
عوامل آرکائیسم در زبانش شعري شاملو همین توجه به خصوصیت القائی کلمات کهن است. پس از آن به 

نقش آن در تداعی معانی خاص شاعر اشاره خواهیم کرد و پس از آن بحث در هماهنگی واجهاي کلمات و 
به موسیقی قافیه در شعر شاملو و نقش آن در القاء مفاهیم خاص خواهیم پرداخت و نقش آهنگ کلمات را 

.در القاء حاالت خاص همچون حیرت و تعجب، فریاد زدن و .. خواهیم آورد

آهنگ و عاطفه، آهنگ کلمه، تداعی معانی، واج و صامت، شاملو، موسیقی شعر، هماهنگیها:کلیدواژه
قافیه

مقدمه
ادبیاتدرآنکاربردنحوهواصطالحاتوکلماتووعبارات؛واژگانزبانواستزبانیهنريشعر
هر:« گویدمیالیادهمیرچیا. دانندمیزبانبازآفرینیراشعربسیارياساساینبر.یابدمیايویژهاهمیت
ابداعوروزمرهومرسومزبانساختنمنسوخدیگر،کالمبهزبان،بازآفریدنبراياستتالشیشعري

پرینو) 35-36،صصالیادهمیرچیا. (»اسرارآمیزنهاییتحلیلدروشخصیوخصوصیجدید،گفتاري
مندعالقههاواژهآوايبهاو. کنداستفادهواژهازتواندمیکهآنجاتاکندمیسعیشاعر«کهاستمعتقد
گرفتنکاربههنرراشعرشوپنهاورو)1373،35پرین،.»(کندمیاستفادهمعنیتقویتبرايآنازواست

واژهواندمشتركهمبااجزاءوواژگاندرشعرزبانوگفتارزبان. داندمیهاواژهکمکبهتصورات

1.NORUZIYAGUB@YAHOO.COM
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زباندرواژگانبابرخوردازمتفاوتواژگانباشاعربرخوردولی.استبیانيشیوهدوهربنیادینعنصر
وزبانباآفرینیزیباییشاعرکارولیاست،رسانیاطالعهدفصرفاگفتارومحاورهزباندر.استمحاوره
وسواساربسیواژگانانتخابدرشاعراساساینبر.برسدزداییآشناییيمرحلهبهکهاستزبانیآفرینش

وکالمدرهمنشینیوجانشینیویژگیهايبهتوجهبا،بلکهمعناصرفخاطربهنهراواژهودارددقتو
برايتواناشاعر.گزیندبرمیآورد،میپدیدکالمدرکهآهنگیوکالمبافتدرواژگانسایرباارتباط

سبببدینووسیلهنهاستهدفاوبرايواژگانوکلماتوجویدمیسودکلمهازخودکالمتاثیربخشی
هموکندمیتولیدکلمهکهاستآهنگیمتوجهاست؛همکلمهسویهچندینمتوجههمزمانشاعرشعر،در
داردنظرمدندارند،حضورمتندرکهراکلماتیهموداردتوجهخودازبعدوقبلکلماتباآنتناسببه
کهشعر،ساختاروسیلهبدینوکندنمیفراموشنیزراکالممفهومواطفهعباکلمهتناسباینهاکناردرو

خشتیتواننمیکهشودمیمندنظامچناناست،زیباییوذوقازابزاريکارگیريبههوشمنديينتیجه
هماهنگیمجموعهاینخلقبا. شودواردآسیبیآنزیباشناختیمعماريبهآنکهبینهاد،خشتیجايرا

شاعرانیجملهازشاملو.گردداونفسانیانگیزشعاملوکردهنفوذمخاطبدلدرتواندمیشعرکهتهاس
استداشتهرابینیباریکووسواسنهایتواژگانگزینشدروداشتهتوجهکلمهمختلفابعادبهکهاست

وگزیند،زیباترینیبرم) کلمهمختلفهايسویهبهتوجه(ویژگیهااینبهتوجهباکهايکلمههرو
جایگزینرادیگرايکلمهتواننمیکهنحويبه.استخودجایگاهدرکلمهمعنادارترینوترینموسیقایی

خواهراايکلمههرخوانیدمیرااوشعروقتی: « نویسدمیويشعرویژگیایندرکدکنیشفیعی. کردآن
»ریزدمیهمبهشعرنظامکنیدمیاحساسکنیدضعوبخواهیداگرادبزبانازخواهوباشدعواماز
کلمهرازبهدستیابیوواژگانابعادازشاملوکاملشناختازناشیاینهاهمهو)1373،139کدکنی،شفیعی(

القاءدیگريوانگیزيلذتیکیکه.داردعمدهنقشدوکالمدرموسیقیدانیممیکههمانطور. باشدمی
همچنینوداشتهسخنوريدرويکهذاتیاستعدادومهارتباشاملوشعر.استکالمآهنگطریقازمفهوم

ظهوربرايايعرصه-آنهاستازیکیهمموسیقیکه-داشتهکالمرساییوتاثیربخشیفنونازکهشناختی
هارتمباتواموسنجیدهچناناوشعردرکلماتگزینش.استمحتواییوموسیقاییهايهماهنگیزیباترین

وموسیقاییکلیتبهآنکهبیبرداشتتواننمیرااوشعرازايکلمههیچواستشگفتیمایهکهاست
.نشودواردخللیشعرمعنایی

عاطفهومعناتداعیوکلمهموسیقی
اینبهنمایانندمیگفتارزبانباراويشعرزبانتفاوتخوبی،بهآوردهزیرشعردرشاملوکهکلماتی

کهاستبودهآنپیدرهنرمندانهشاعروهستندنیزآواییباردارايمعناییباربرعالوهکلماتکهرتصو
القاءدرزداییآشناییبرعالوهموسیقیعنصرازوبیافریندهماهنگیخودشعرمضمونوموسیقیبین

وکندمیتداعیذهنبهراآبشرشروریزشصداي»ش«صامتتکرار. .جویدسودهمشعرکلیمفهوم
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بسیارهم»خرسنگ«کلمهانتخاب.کندمیتقویتراکیفیتاینهستنشستنکلمه»تن«درکهافتانیآهنگ
مانعکهگروهیازراخودبیزاريونفرتحسزیبایی،بهکلمهاینانتخابباشاعرواستمناسبوبجا

حرکتمانعکه) اولیهمعناییالیه(سنگهایاو) ثانويمعناییالیهبهتوجهبا(هستندافرادپویاییوحرکت
کلمهآهنگواندکردهخلقراخاصفضاییهمباهماهنگیدرکلمهوعاطفهوداردمیبیانهستند،رود
.استشدهواقعموثرشاعرعاطفهوشعرمفهومانتقالدر

روداستئیحماسهچه/خاستنبرجدالیبه/خرسنگهرباو/نشستنفروترشیارشیبدرچنانهمو
)783،آثارشاملو،مجموعه(استايحماسهچه

همواژگانیدایرهبینازشاعر.نمایدمیجلوهنیزشاملواززیرشعردرکلماتمختلفابعادبهتوجه
میکهاستايکلمهبهترینمعنیهمکلماتبینازکلمهاین. گزیندبرمیرا»منخرین«کلمههم،بامعنی
وکندالقاءراناخوشایندفضاییخودنامطلوبآهنگباوباشدشاعردرونیحالتوحسگرتداعیتواند
.جویدمیسودتاثیربخشیکالم،درفحوايباآنتناسبوکلمهموسیقیازشاعرشکلبدین

)664آثار،شاملو،مجموعه(آزردمرامنخرین/دروغینهاییصحنهدرمشعلیدودچون/جهانگند
راشاعربیزاريونفرتشدت،خیزدبرمیکلمهاینازکهخشنیموسیقیو»هاخرخاکی«کلمهآوردن

.استشعرمحتوايباهماهنگیدر»خ«صامتپراکنش.دهدمینشانهاخرخاکیایناز

میظنسوءبهاتجنازهدرهاخرخاکی/ بودخودخالصهکه/ مختصرمردي/ آبگردشبامردي
)704همان،(نگرند

کهاندازدمی»یانوتین«سخناینیادبهراماشعرمفهومانتقالدرکلمهموسیقیبهچنانیاینتوجه
جهتکهاستمعانینثردرودهدمیجهترامعنیکهاستکلماتموسیقیاینشعردر:«بودگفته

صورتبهشاملوشعرمورددریانوتینسخناینالبته). 1373،419کدکنی،شفیعی(»کندمیتعیینراکلمات
راکلمهآهنگینبعدواستموسیقیمسحورکالمشجزئیاتازبرخیدرنیزشاملوولینداردمصداقکامل

کندالقاءاست،نظرشمدکهراحالتیآهنگباکهاستاینپیدرگویاودهدمیترجیحآنمعناییبعدبر
استشاعرعاطفهالقاگرزیباییبه»دهانچالهگندگاو«ترکیب.کنداداراخودذهنیتمستقیمبیانبهاینکهتا
گشتهبیرونیواقعیتیعینیتجسمخودعبارتوداردمیبیانشکلیترینواضحبهرااونفرتوخشمو

.است

)655صهمان،شاملو،آثارمجموعه(شدخشمیروشنفشانآتش/ دهانیچالهگندگاوهر
باکلماتیآنکهازپیششعر:« بودمعتقدکه"ماالرمه"همچونشاملوهم»مردکوهآهنشیر«ترکیبدر

نیست،زیباولیدارد،معناکهعبارتیازمعنیبیوزیباعبارتیوصداهاستهماهنگیوهمراهیباشد،معنا
کلمهآیاکهباشدداشتهتوجهکلمهمعناییجنبهبهکهآنازبیش) 662،ص2،جبراهنی.» (استارزشمندتر

اینهمهاینباواستنبودهمعنابهمقیدوشدهکالمآهنگنه،مسحوریاداردخارجیمصداقآوردهکهاي
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با»مردشیرآهنکوه«صفت.استارزشمندوزیباوکردهخلقشاعرکهاستترکیباتیزیباترینجزوترکیب
کاملشکلیبهوکردهنیازبیشعرشقهرمانبیشترچههرتوصیفازراشاعرخودموسیقاییویژگی
بودنمقطعوخودآهنگبانیزدرنوشتوسرنوشتهايقافیه. اوستنظرموردشخصویژگیهايگویاي
.پذیردمیپایانوشدهشروعايلحظهوآنیدرکههستندشعرقهرمانکوتاهعمر،گویايگویی

روئینه/ درنوشت/ آشیليپاشنهبه/ سرنوشتخونینمیدان/ عاشقگونهاینازمرديشیرآهنکوهو
)727،صیکمآثار،دفترشاملو،مجموعه(بودتنهاییغموعشقاندوه/ اشمرگرازکه/ تنی

بعدمتوجهبیشترشاعرونمایدمیجلوهشاملوشعريویژگیهمیننیزناراستیخلوارهترکیبدر
سبببه–داردگوشخراشآهنگیکهايکلمهباراراستینابودنکریهوزشتواستبودهکلمهآهنگین
.استکردهالقاء-»خ«صامتوجود

قالبدروارپرياي/گریستمرادریاهاوهابرکهمن/نگریستمآندردرازعمري/آئیپدیدارآئینهدرتا
میوجیهترادوزخازگریزکه/استبهشتیحضورت/سوزدنمیناراستیخلوارهدرجزپیکرتکه/آدمی
)اتلبانآینه،شعردرآیدا.(کند

درکه»ش«و»پ«انفجاريوتفشیهايواجوداردکیفیتیچنینایننیز»پاسخپارهشکوه«ترکیب
راحماسهوتوفندگیوکنندمیالقاءراشاعرخروشوخشمحالتخودآهنگباشودمیتکرارعبارت
.کنندمیتداعی

کهبدانگونههم/ بالهتبهخالیسوالیجز/نیستند/همهاینان/کههنگامیبه/پاسخیپارهشکوهآنتو
( یابندحقیقتیکه/ سرندآنبرگر/  بایدشانئیسایهتورنگهاياز/ برگهاوسارانشاخحرکتدر/ باد

)631آثار،شاملو،مجموعه

معنابهنهموردایندروکندمییتداعرا،حالتکلمهآوايباشاعرنیز»فسفرینشکنجه«ترکیبدر
باشاعرولیاستمعنیبیصفتیشکنجهبراي»فسفرین«صفتکهاست؛چراداشتهتوجهآهنگبهبلکه
درداللتومعناجایگزینآهنگ،شکلبدینوکردهتداعیرا-اوف- ضجهودرد،صدايکلمهاینآواي
.استگشتهکلمه

با/رانمودونمادهر.خویشبیداريتمامتدر/بودمشخص/دردفسفرینشکنجهازاماندامهرو
)672همان،(دریافتم/دردعمیقاحساس

صفتکهدارد؛چراشاملوبرايکلمهآهنگاهمیتازنشاننیز»خشماگینوگشنمردي«ترکیبآوردن
بافتدرآنردنآوبرايراشاعرکهاستکلمهموسیقیاینونیستمناسبچندانمعناییلحاظاز»گشن«

که-استشدهکلماتمجاورتجادويمسحورموردایندرشاعرگوییوکندمیوسوسهشعرآهنگین
پرداختهآنبهمبسوطصورتبهبخارامجلهدر»مجاورتجادوي«عنوانباايمقالهدرکدکنیشفیعی

.استداشتهواکلمهاینآوردنبهرااوخشماگینباکلمهاینواجهايتشابهو-است
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هايحماسهسنگیدیوارهايپسدر/خشماگینوگشنمرديکهاستهسوزانندچهاعترافاینتلخی
)308،آثارشاملو،مجموعه(استدرآمدهپايازآلودتبودردناك/اشطبلپر

پیوستگیوداردمجاورتجادويبهشاعرذهنیتعلقازنشاننیز»وهنيهاویه«ترکیبکههمانطور
خلقدرشاعرالهاممایهآوایینزدیکیوبیاوردهمکناردررادوآنشاعرکهشدهسببکلمهدوایناییآو

.استشدهتصویراین

)5آتش،درابراهیم(وهنيهاویهبه/ايکردهپیشهکه/استصبريازاتعفونت
کالغصدايکنندهالقاءوعینبهواستشدهانتخابزیرشعردروجهیبهترینبهنیز»قالوقیل«کلمه

.استبودهکلمهاینآواییبعدمتوجهشاعروباشدمینیز

قالوقیلبهو/مزرعهرونقبیيسفرهبر/کاهنمناكتودهبهو/استایستادهغروربهخوشکه/کوهبه
)683آثار،شاملو،مجموعه(متروكجايخرمندر/کالغان

ترینمعناپرحالعیندرويعباراتوکلماتترینموسیقائیکهشودمیآشکارزمانیشاملوهنراوج
ازکالممفهوموواژگانتناسبکهچرادهدمیويشعربهشناختیزیباییکیفیتیعاملاینوهستندنیزآن

خوبالفاظ-1گروه؛چهاردرراالفاظقتیبهابناساساینبر.استشدهشناختهشعرزیباییعواملازدیرباز
معنايباسستالفاظ-4سستمعنايباخوبالفاظ-3خوبمعنايباسستالفاظ-2مناسبمعنايبا

اینبهخودکتابازبخشیدرنیزسیناابوعلی). 1388،334محبتی،ازنقل. (استکردهبنديتقسیمسست
شعرکهمعناییومفهومبابایدشعردرموجودتخیالتواوزانواژگان،میزان: «گویدمیوپرداختهاصل

وزیباییعاملراکالمفحوايباکلمههماهنگیگونهبدینو...» باشدداشتهتناسباست،آنبیاندرصدد
میوداندمیهمباهماهنگوهممکملخوبشعریکدررامحتواوصورتنیزالیوت.داندمیآنتاثیر

وصورتهمیشهکهاستدرست. یگانهواند،هماهنگمحتويوصورتکاملشاعریکدر: «نویسد
introduction)یکدیگرازجداچیزنددوآنهابگوییمکهاستدرستنیزهمیشهولیچیزندیکمحتوي

to Ezra Pound.1928.p.x )
القاءپیدرکلماتآوايباشاعر.باشدتواندمیشعرمفهوموآهنگهماهنگیبرايخوبینمونهزیرشعر

موضوعیخواستهوقتهرشاملوودارددلخراشیوخشنآهنگ»خ«صامت.استخودنظرموردحس
.استکردهاستفادهخوبیبهصامتاینآهنگازبیاورد،راناخوشایند

ازنفرت/وفرداازوحشت/وپیرانعصايبا/امنهادهسرپشتراخودجوانیخستهوخرابوخرد
)235آثار،شاملو،مجموعه(شما

کلمه.شاملوستشعرتاثیربخشیوزیباییعاملزیرشعردرکلمهمعنادارترینوترینآهنگینابانتخ
مناسبوبهترینشاعرواستکالمفحوايباتناسبدرنیزآهنگلحاظازآنمحتوايبرعالوه»زدشتک«

.استبرگزیدهآواییومعناییتداعیلحاظازراکلمهترین
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سبزدرهتناوردرختان/زدشتکتبریزيکهنهدیواربرشماخون/مندردوندانخداآهمندردخداوندان
)244همان،(شکست/شوردریاچهدر/آفتابکوچکيآینهو/رقصیدنددارهابربزرگسرداران/افتادخاكبر/

:معانیتداعیدرآننقشوشاملوزبانیآرکائیسم
کلماتیشاملو.استبودهآهنگطریقازمعانیالقاءبهاوتوجهنتیجههمشاملوشعردرزبانیگرائیکهنه

واندارتباطدرفردعواطفباواسطهبیکهچراهستند؛غیرمستقیمزبانیگوییکهگزیندبرمیشعردر
و،همراهیکلماتپرمعناترینوجودبرعالوهمواردبسیاريدراوشعرو.شاعرخاصحالتآنگرتداعی

شاعرهنروداردارزش»کلمه« فقط: کهماالرمهگفتهاینبهتوجهباوهستنیزهاصداوآواهاهماهنگی
میبسیاراهمیتشعردرکلماتبهبسازد،شاملوسحرآمیزوشاعرانهکلمات،ترکیبازراشعرکهاستاین
کاربهکالمبافتردهنرمندانهچنانآنشاملوراکلماتازبسیاريولیاعتبارندفاقدتنهاییبهکلمات. دهد
راکلماتیويشودمیسببشاملوشعريخصوصیتاین.کندمیخویشمسحوررامخاطبکهگیردمی
شاعرانهزبانعرصهواردشکلیزیباترینبهوببخشددوبارهاند،حیاتیشدهفراموشقرونغبارپسدرکه

.گیردبکارمعانیتداعیوموسیقیخدمتدررازبانیآرکائیسموکند

بافتدروقتینیست،ولیزیباخودخوديبهکلمه. استکهنهونادرکلماتاینازیکی»خنج«کلمه
ازشاعر. داردمیواتحسینبهرامخاطبکهنمایدمیدقیقوسنجیدهگیرد،چنانمیقرارشاعرکالمی
بینهارمونیخلقباوجویدیمسودخودنظرموردمفهومانتقالدرکلمهاینالقائیوموسیقاییویژگی

خونینکناردر»خنجی«کلمهآوردن. دهدمیخودشعربهشناختیزیباییخاصیتیمفهوموکالمموسیقی
کلمهاینبرعالوه. کندمیتداعیراشاعرناخوشایندحسوکردهتقویتراشعرگوشخراش،موسیقی

اینبهشاعرواستگرفتهقرارخونینکلمهکناردرکه؛بخصوصکندمیمتبادرذهنبهراخنجر،»خنج«
.استداشتهتوجهنیزکلمهازبعد

چهرهبر/ خونینخنجی/بودبستهدهانش/وفریادخونشکههنگامی/ افکندآسماندرچنگمردي
)719آثار،شاملو،مجموعه(اندچنینعاشقان/آبیناباور
جايبه) افزارپاي(پوزارواداشته؛آوردن) زبانیباستانگرایی(سمآرکائیبهراشاعرآنچهنیززیرشعردر
قراربرعالوهکلمه.نیستآنالقائیخاصیتوکالمبافتباکلمهموسیقاییهماهنگیجزچیزيکفش،
پ،ت،(تفشیصامتهايتکرارباکهاستکالمکلیبافتباتناسب،در»ترینافتادهپرت«کلمهکناردرگرفتن

.کنندمیالقاءراتوفندگیوخروشوخشملتحا...)ف،

نامنتظرگذريره/بودکشیدهپوزار/راههاترینافتادهپرتبر/بودفرسودهدندان/عتیقمعجرهايقفلبر
)705همان،(شناختمیراآوازشپلهروبیشههرکه/

.استهبودموسیقیومحتويهماهنگیخدمتدرهم) دشخوار(دشوارقدیمیشکلازاستفاده
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میابلهانه/ئیگونهبارتررنجبه/زیستنپیازتالشکه/بودارزانوبودموهنچنانایشانمرگو
)731همان،(هیچپیاز/پیچاندرپیچو/خماندرخمدهلیزهاياز/تلخودشخوارسفري:/نمود

»ژ«صامتخشنموسیقیودشمنباآنآواییتناسببهتوجهبیهم»دژخو«صفتآوردندرشاعر
.استنبوده

چیزهمهوچیزهريجلوهکه/ییهنگامهبه/دستاینازخود/نجوایندبهراچیدناسبابکه/پنداري
)30خاك،هايمرثیه(کمیندر/دژخوییدشمنکه/استچنان

دوجوباوبودههماهنگشعرموسیقیایینظامباکهسبباینبهنیز»قرابه«استعمالبیوکهنهواژه
تاشدهانتخاببودهخونینوتلخ،خورشید،خراشکلماتدر»خ«صامتباتناسبدر»ق«ايغنهصامت
خشنوناخوشایندآهنگو»خ«تکرار. کندتکمیلراشعرآهنگالقاییویژگیوباشدشعرموسیقیمکمل

میالقاءراشدنخفه،صدايآواهامجموعهوکنندمیتداعیزیباییبهراشاعربیزاريونفرتحسآن
.کنند

)811آثار،شاملو،مجموعه(گذردمیگلوخونینخراشازخورشید/ زهرييقرابهچون/ تلخ

:معانیتداعیوواجهاپراکندگی

مرتبطومعناازانعکاسیبایدصوتشعرهردر:« نویسدمیادبیمنتقدوانگلیسیشاعرپوپ؛الکساندر
واصوات. کندمیگوشزدشعردرراآواهاواصواتاهمیتشکلبدینو)255پارساپور،» (باشدآنبا

میجداموسیقیازراشعرآنچهوباشندخاصحالتهايالقاءومعانیتداعیخدمتدربایدشعردرآواها
وسازدمیمنتقلاصواتطریقازراتجربهیامعنیبلکهدهدنمیانتقالرااصواتشعرکهاستاینکند
الفاظیخشکوخشنصداهايیادلپذیروآرامصداهايبهدستیابیمنظوربهتواندمیشاعراساساینبر
از.دارندراخودخاصآواییویژگیهايهممصوتهاوصامتهاازکدامهر.بچیندهمکناردروکندانتخابرا

خوشبعضیهمهاصامتمیانازوندهستکوتاهمصوتهايازدارترطنینوپرتربلند،مصوتهايمیاناین
درآنازمصوتهاوواجهاآواییویژگیهاياینبهوقوفباتواناشاعروتندوخشنبعضیوهستندصدا

عنوانتحتویژگیاینازفرانسويمعروف؛زبانشناسگرامون. جویدمیسودخودنظرمدمعانیتداعی
مفهومانتقالبرايشاعر:«کهاستاینبروکندمیادی(harmony suggestive)«القاگرهماهنگی«

ويهاياندیشهیاذهنیتصاویرباآنهادهندهتشکیلواجهايکهکندگزینشراهاییواژهخودنظرمورد
ودقیقشرحییاوتوصیفبهاینکه،بیزبانآواهايویژگیاینبهتوسلباشاعر.باشدمتناسبوهماهنگ

ذهندرراآنهاوکندتداعیرانظرموردهاياندیشهیاذهنیتصاویرتواندمیباشدداشتهازنیجزءبهجزء
)20-19قویمی،.(سازدبیدارخواننده



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8138

،ازبودهواقفکلمهافسونبهوداشتهکلمهمختلفهايسویهشناختدرغریزياستعداديکهشاملو
بهاشارهبرايتنهانهکردهانتخابويکهکلماتی.استردهبرابهرهبیشترینخودشعردرکلماتویژگیاین

زمینهایندراوشعروکنندمیالقاءذهنبهنیزراخیالهاییوحالتهابلکهروندمیکاربهامورواشیاء
معتقدشعرکلماتتوسطخیاالتوحاالتتداعیوالقاءبهکهبودهالیکارناسیدنیسسخنکاملمصداق

)1367،166خانلري،. »(بود
در،کنندمیتداعیراشدنپارهوشدندریدهصدايکه»چ«واجبااليبسامدبازیرشعرموسیقی

بسیارنیز»چلواري«کلمه.استبردریدنوکردنپارهازسخنآندرکهاستشعرمحتوايباکاملتناسب
قیمتارزانکهنیزکلمهمعنایی،جنبهقبلکلماتباآنآواییتناسببراست؛عالوهشدهانتخابمناسب

.استکالممحتوايباهماهنگیدررساندمیراارجیبیوبودن

،کهمصراعهرگذرگاهبرهاقافیه/ گونهآننیست؛ازنشانیشعرهاایندرلعنتیهايقافیهازگرچه
اندیشهپايبهپاگذريره/چونتااستبرگماشتهکوچههرپیچسربربانانیناقوس/خلحاکمیپنداري

آهارچلواريچونرااشچرتوکوبندفروناقوسبهپتکگذردمی/زنانچرتپیزريفرتوتهاي
کیستشهرحاکمکهنبردیادازتابردرندخورده

بارانباریدنهنگامآبریزشوناودانهاشرشرصدايباارتباطبینیززیرشعردر»ش«صامتتکرار
.نیست

)آینهباغ.. (باراندریغبیهايشرابه/ شبپولکبیشرببر/باران
ارتباطبینیز»س«و»ز«تکراروآبشرشرصدايباارتباطبی»چ«و»ش«صامتتکرارزیرشعردر

نرمصامتهاییآوردنآنبرعالوه. رسدمیگوشبهکلماتایناززنجرهصدايونیستزنجرهصدايبا
میانتقالراشاعرخوشایندحسوکندمیترلمسقابلرالطافتاحساس»ه«و»ي«همچونآوا

میتوجهکنند،جلبمیحاکمکالمفضايبرراخشونتکه) ع،غ،ق(همچونحلقیحروفنیامدن.دهند
.نماید

صدايبلورینيزنجیره/ زنجرهو/ ئیچشمهشوخخنکايدرپا/باشیشدهرها/چمننازکايبر/  یله
)771آثار،شاملو،مجموعه(ببافدرااش

خلقراتوفندهآهنگیزیرشعردرکلمات) پ،ت،ك،گ،د،ف(تفشیصامتهايباالیینمونهخالفبر
ایجادسببصامتهااینوکندمیالقاءزیباییبهراخودخروشوخشمکلماتآهنگباشاعرواندکرده
.اندشدهشعردرپویاییوحرکتوجوشوجنبنوعی

راکهنایمانهايآزمون/بودکشیدهتوفانگاويگردهازتسمه/کندخاکسترشصاعقهخشمآنکهازپیش
که/نامنتظرگذريره/بودکشیدهپوزار/راههاترینافتادهپرتبر/بودفرسودهدندان/عتیقمعجرهايقفلبر/

)705همان،(شناختمیراآوازشپلهروبیشههر
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مورد،مفاهیماندمرتبطوينظرموردمفهومبانیزموسیقیاییلحاظاز،کهخاصاتیکلمکاربردباشاملو
بهشاعراندیگرازمتمایزوشاعرانهبیانیشیوهبااو. کندمیمنتقلخوانندهبهنحويبهترینبهراخودنظر

. استکردهمنتقلدخومخاطببهرااحساسیونفسانیحالتیوبخشیدهمعناگستردگیوژرفاخودکالم
ونفرتو،خشم»خوگ،چ،ش«صامتهايگروه.شودمیبلندآتشغرشصداي،آواهااززیرشعردر

.اندرساندهزیباییبهرالفظیجدلومباحثهوبلواوشورشواندبازتاباندهخوبیبهراشاعربیزاري

میدلیلمااز/راآفتابروشنیکهین،بگولاین./«شدخشمیروشنفشانآتش/ دهانیچالهگاوگندهر
راخلقبیچاره/خویشدارشماطهساعتبهاتکابا/خواهدمی/گذاشته،راخورشید.../ «هاخندهتوفان/»طلبد

)655آثار،شاملو،مجموعه(ستنگذشتهبرنیزنیمهاز/ شبکه/کندمتقاعد
واستخشکیازناشیخشخشرگتداعینیززیرشعردر»ش«تکراروخیالخشکآسمانعبارت

نیزشعرشموسیقیباراخودنظرموردافرادمغزيخشکشاعر.استارتباطدرشعرمفهومبانوعیبه
.کندمیتداعی

گفتکردنمییاروشرابباجز/اوخیالشخشکآسماندر/نبودزندگیاز/ پیشینشاعرشعرموضوع
)219همان،/(گوو

خدمتدراصوات.استاوجدرشعرمحتوايباآنهاهماهنگیوواژگانآوایینمودنیززیرشعردر
،محتوايشعرسیالموسیقیوهستندآنمحتواییباربامتناسبشعرآواهايواندگرفتهقرارمفهومالقاء
و»م«،»ي«آواهاي. استشدهبرگزیدهناامیدوارانهمحتواییبرايسنگینریتمی. کندمیالقاءمابهراشعر

.اندکردهاندازطنینشعرفضايدرراگریهصدايآنهاتکرارو»ن«

سوزدممی/ رنجبهامزندهمن/ بتکانیدمنقلبزخمدر/ رادردتانبارو/ دردهایتانبا/ بیائیدمنیاران
شاملو،مجموعه(یدبچکانمنقلبزخمدر/ رادردتانزهرو/ دردهایتانبا/ بیائیدمنیاران/ دردازتنچراغ

)175،صیکمآثار،دفتر
دمآهستگیبهراخودگفتهاینگویی.داندمیدستیبهدستیرسیدنمانعراسیمانیسفاهتیسدشاعر،

سفاهتیسدخودکهآنانیگوشبهسخناینکهمباداگوید؛میاوبرايصرفاوکندمیزمزمهکسیگوش
پچپچصداياینکهیاوخواندمیفراسکوتبهرامخاطبگویی»س«تکرار.برسداند،ساختهراسیمانی

.اندشدههممکملمعناوصوت. استکسی

)886همان،(استمیاندرسیمانیسفاهتیسدکه/ رسدنمیدستزيدست

معانی:القاءوقافیه
کارکردازودادمیصیخااهمیتقافیهموسیقیبهشعردرشاملو،واجهاوکلماتموسیقیبرعالوه

گاهیقافیه:«ويازدیدگاه. گرفتمیکمکآنازمفاهیمانتقالدروکردمیاستفادهشعرشدرآنالقایی
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بهگرداندبرمیبالفاصلهراتوجهداردمرجعحالتچونوکندمیکمکمفهومالقايبه،قافیهزیباست
باقراختیاري،صاحب. » استبزرگیکمکمفهومندنرسابراياینواستشاعرنظرموردکهخاصیکلمه
آنگونه،داردقافیههايواژهگزینشدرراانتخابتریندرستاوقاتاکثردراساسهمینبرو) 77،زاده
میکمکنیزشعرمحتوايومفهومالقاءبهشعردرموسیقیاییوآواییفرصتایجادبرعالوهکهايقافیه
قدماشیوهبهآناجباريویکنواختتکرارپیدرآنکهبی،آیدمیپدیدقافیهرهگذرازکهآهنگیازوکند

کهآوردههنرمندانهچنانراکلماتوهاقافیهشاعرزیرشعردر. جویدمیسودمفهومالقاءدرباشد،
بسته،نفسته،لبمه،گرفته،قریه،خس.کنندمیتداعیخودآهنگبارازدنلهلهوواماندگیوخستگی

.اندحساینگرتداعیانهادر»ه«صامتتکراربابشکسته،آهسته

لببیابان،خسته/استبیابانخوندرگرماست،موجیپنهانقریهچراغ/استگرفتهمه/ سراسر/رابیابان
)115،آثارشاملو،مجموعه(بندهرازآهستهریزدشمی/عرقمهگرمهذیاندربشکستهبسته،نفس
وهستند» آه«صدايگرتداعینوعیبهنیزنگاهوآلودهبسته،خوابخسته،لبدریچه،دلدر»ه«تکرار

.کنندمیالقاءرااندوهوحسرتحس

بیرون/صبحدم/خوديآلودهخوابچشمازکنممی/سرد،نگاهبسته،لبخستهدلبا/دریچهاز
)125همان،(نگاهی/

وبازماندگی»ه«تکرار.استکردهنزدیکهمبهراموسیقیوکالموممفهزیباییبهشاملونیززیرشعردر
اینتاشدهگرفتهکاربهشاعرتوسطکهاستترفنديخودنیزکالمبودنمقطعوکنندمیتداعیراخستگی
.ببخشدعینیتراواماندگیونفسبریدگی

کرداربه/نشستهپسنفس/خسته/تپندهخودبه/خزیدهخوددررمیدگانیخوداز/کشیدهکامدرزبان/تکیده
)550همان،(ماندگانراهاز

:کندمیمنتقلمخاطببهرادرماندگیوخستگیکهاستايگونهبهزیرشعردرهاقافیهگزینش

نشستهسکوتی/فریادآنتا/ فریادایناز/هستممن/ هستممن/ هستممن/بستهدل/ وشکسته/ خسته
میخبرجنگلیاز/ايشاخهجنبش/ دانممیمن/دانممیمن/ سرگردانم/سکوتيهادرهدربستهلب/است
خسته/ امنشستهخاموشیدر/خاموشجارهزارانپاپرجايسنگینیاز/ناتوانشمعیلرزانرقصو/دهد

)355همان،(امبستهدل/ من/ امشکستهدرهم/ام
.کندمیتداعیراشبدرازيوبودنظوالنینیززیرشعرهايقافیهدر»آ«کشیدگی

گانشستارهالماسازبگوراآسمان/ مردنبرايشبیزیباتراستسرشارشب/بیدارشب/ تارشب
)359همان،(دهدمنبهخنجري
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حاالت:تداعیوموسیقی
ویژگیهايوآنهاوآهنگکلماتشکلکمکبهحاالتتداعیشاملوشعرموسیقاییویژگیهايدیگراز

درشاعررواینازدارندبرعهده–راگفتنجايبه–دادننشانوظیفه«شعردرهاواژه. آنهاستصوري
رااشیاءتااندیشدمیغیره... ،حجم،وصدا،رنگ،بو،مزههمچونشیگوناگونهايجنبهبههاواژهانتخاب

سرآمدانازنیزموردنایدرشاملو) .75مقدم،علوي(»کندبازآفرینیواژهقالبدرنقصوعیببیوکامل
ويکهاستحالتیباکاملهماهنگیدراوشعرموسیقیمواردبسیاريدرکهصورتاینبهباشدمیشعر

... وکشیدنخوابیدن،فریادوشدنتعجب،بلندوحیرتچونحاالتیکلمهموسیقیباواستآنالقاءپیدر
کردهفضاسازيکلماتباشاعراینکهگوییکهیافتهنگارشنحويبهنیززیرقطعه. کندتداعیرا

بههست»شدفرو«درکهافتانیآهنگواستبیداريگرتداعی»برآمد«کلمهدر»آ«بلندمصوت.است
نوعیبهوداردباالییبسامد» ا«بلندمصوتاولعباراتدرآنبرعالوه.کندمیتداعیراخوابیدننوعی
درازحالتخود»اي«مصوتبااليبسامدبعديعباراتدرولیاستبودنداربیوبودنسرپاکنندهتداعی
تداعیراخوابازپریدنخودضرباهنگبا»ت«تفشصامتهمچنین.کنندمیتداعیراخوابوکشیدن

.کنندمی

/ رویابیخوابیبه/باز/بیهودهدریايسکونبیالاليباو/برآمدخوابازسبک/تاریکتاالب
)359آثار،شاملو،مجموعه(شدفرو

برابردرآنروندهباالآهنگو»خونابه«در»ا«بلندمصوت.هستیمحالتاینشاهدنیززیرشعردر
وبیداري»گشوده«خیزانآهنگ.کندمیتداعیراخونشدنریختهحالتنوعیبه»چکنده«افتانآهنگ
.کنندمیتداعیارزوالورفتگیفرو»شونده«افتانآهنگوگشودنچشم

ئینعرهبه/تپندهخشکدرديبه/عمرهمهزخمیهمچون/ چکندهخونابه/عمرهمه/زخمیهمچون
)799-800صص،همان(شوندهخودازنفرتیبه/گشودهجهانبرچشم
وجستهسودهست) ايواو،ا(بلندمصوتهايدرکهايکنديوسنگینیازشاعرنیززیرشعردر
قافیه. کندمیتداعیرافریادونالهصدايبخشاینآهنگکهطوريبه.استکردهخلقراارغمبفضایی

میتداعیراکشیدنفریادصدايواندغمناكعاطفهاینباهماهنگیدرنیزقراربیوولنگار،ببارهاي
.کنند

باژگونهتصویري/جهانازلودهغبارآ/ببارآهنگبیگو/ راباران/ ولنگاربادکمان/ وکوكبیتارهاي
)795همان،(ببارمقصودبیگو/راباران/قراربیآبگینهدر

کهصورتاینبه. دهدمینشانهمکلماتباراخودشگفتیوحیرتشعر،شاعرهمینازبخشیدریا
»آ«بلندمصوت.نمایاندمیراشگفتیوتعجبحالت،ماندمیبازدهانآنگفتنهنگامکه»یاوه«تکراربا

.راستاستهمیندرنیزتظاهروخالئقدر
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میتزویر/ تظاهربهیا/ منگ؟ومستید!/ خالئق/یاوه،/یاوه/ یاوهاي:/«گفتمحیرتدهانبامن
)654همان،(کنید؟

.رساندمیراکردنپروازوبودناوجدر»آ«بلندمصوتهايباهمزیرعبارت

)723همان،(کنیمیپرواز/بلندچه/باالچه/همهاینبا
کهنیستندمفاهیمشماردرشعرهايواژه: «گویدمیکهاستپاشاییسخناینمصداقاینهاهمهو

شاعر. هستند»چیزهاخود«هاواژهشعردرکهجاستایناز. اندمصداقخودهاآن. کنندمصداقبهداللت
.»( نشاندمیخاصهايموقعیتدرراکلماتکهاستشعربلکه. کندمیانتخابراکلماتکهنیست

)56پاشایی،ص

:گیرينتیجه

بهواجهاوواژگانوکلماتموسیقیازشاملوکهرسیممینتیجهاینبهشاملوشعربررسیبا
سرآمدانازموردایندرواستجستهسودخودنظرموردحاالتومفاهیم،معانیتداعیدرشکلیبهترین

تساهل،برخورديمواردبرخیدرکهاستآنساناوشعردرکلماتموسیقیبهشیفتگی.استفارسیشعر
خصوصیتهماناويشعريزباندرآرکائیسمبهگرایشعواملازانبرعالوهودرادواژهمعنايباآمیز

گیردمیکاربهارکلماتیواستقافیهالقاییبعدمتوجهشاعرنیزپردازيقافیهدر.استکهنواژگانآوایی
چونحاالتیکلماتآهنگباشاملواینازگذشته.کندکمکشاعرنظرموردمفاهیمومعانیالقائبهکه

خدمتدراوشعرموسیقیکلدرونمایاندبازمیزیباییبهنیزرا.. وکردنزدن،نالهتعجب،فریادوحیرت
.اوستنظرموردحاالتومفاهیمتداعیوالقء

:مآخذوعمناب

1380اول،تهران،زریاب،چمس،انتشاراتدربراهنی،رضا،طال.1

1383تهران،تهران،دانشگاهانتشاراتغنایی،وحماسیزبانمقایسهپارساپور،زهرا،.2

1373اول،راکعی،تهران،اطالعات،چاپفاطمهشعر،ترجمه،الرنس،دربارهپرین.3

1367،تهراناول،چاپتوسانتشارات،)هنروشعر(سخنخانلري،پرویز،،هفتاد.4

1382چهارم،تهراننگاه،چاپ،انتشارات)شعرهایکمدفتر(آثارشاملو،احمد،مجموعه.5
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1373سوم،تهران،آگاه،چشعر،انتشاراتموسیقیرضا،کدکنی،محمدشفیعی.6

1383اول،چ،هرمستانتشارا،) اخوانشعربهرهیافتی( القاءومهوش،آواقویمی،.7

1377،سمتانتشارات،معاصرادبینقدهاينظریهر،مهیامقدم،علوي.8

چ،هیرمند،ها،عاشقانهوهاشبانهشاملو،شاعررضا؛احمد،حمیدزادهباقرواختیاري،بهروزصاحب.9
1382،تهراناول،

1388تهراناول،سخن،چ،انتشاراتصورتتامعنامحبتی،مهدي،از.10

دومروز،چفکرمنجم،انتشاراترویاترجمه،رازومیرچیا،الیاده،اسطوره،رویا.11

12.introduction to Ezra Pound ,selected poems,London.1928.p.x
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موقعیت زن در رمان زمین سوخته
الهام نوروزي
دانشجوي کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت، دانشگاه سمنان 

1دکترعبداهللا حسن زاده میرعلی

گاه سمنان استادیارگروه زبان وادبیات فارسی،دانش
چکیده

احمدمحمود نخستین نویسنده اي است که به فاصله کوتاهی پس ازشروع جنگ تحمیلی به موضوع جنگ 
پرداخت. 

زمین سوخته اولین رمان منتشر شده درباره ي جنگ ایران و عراق است.مـوقعیت زنان رمـان در کانون 
ر بودن را در محفل خانواده بـیش از نقش یک خانواده و در کنار مردان شکل می گیرد.زنان، نقش مادر وهمس

فعال اجتماعی و یـا مبارز سیاسی ایفا می کنند،با وجود این حضور موثر و متعهدانه برخی زنان رمان(مانندننه 
باران)درصحنه هاي مختلف داستان به نحو بارزي موثرتر ازمردان است.از ایثارهاي مادران می توان تربیت 

داغ فرزند و انتظار براي پیروزي را برشمرد. در واقع ایمان مادرانی همچون ننه باران، فرزندان مبارز، تحمل
مادر راوي در تکلیف گرایی وآرمان خواهی آنان را به سمتی سوق می دهد که براي نجات کشور اصلی ترین 

جنگی وتحمل سرمایه هاي خود را  هدیه می دهـند. از ایثارهاي همسران می توان تحمل زندگی درمـناطق 
بارمـسؤولیت خانواده در غیاب همسر را نام برد. وجه مشترك اغلب زنان زمین سوخته از دست دادن 
همسرانشان و برعهده گرفتن سرپرستی خانواده است.عالوه بر مـادران و همـسران، کودکان در رمان نقش 

گذارتر است.بسزایی دارند، با تصویر کردن کودکان،نشان دادن خشونت هاي جنگ تاثیر 
احمد محمود، جـنگ، رمـان، زمیـن سوخته، مـوقعیت .ها:کلیدواژه

مقدمه
احمد اعطا، معروف به احمد محمـود از شاخه ي نـویسندگان مـتعهد ، انقـالب اسالمی و جنـگ 
تحمیلی به شمـار می رودکه آثار و انـدیشـه هـاي وي به لـحاظ بازتاب حـوادث دوران انـقالب و جـنگ 

تحـمـیلی قـابـل اهـمیـت و بررسی است.
)،بیهـودگی 1339)،دریا هنوز آرام است (1338احمد محمود داراي آثاري چون مجموعه هاي مول(

)،داستان 1353)،رمان هاي همسایه ها(1360)،پسرك بومی (1350)،غریبه ها(1347)، زائـري زیرباران (1341(
) 1371)،ازمسافر تا تب خال (1369)، قصه ي آشـنا (1369)،دیدار(1361)،زمین سوخته (1360یک شـهر(

) می باشد .1379) و درخت انجیر معابد (1376)، آدم زنده (1372،رمـان سه جلدي مدارصفر درجه (

1 .hasanzadeh.mirali@yahoo.com
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برخی از منـتـقدان،زمین سوخته را همراه با رمان همسایه ها وداستان یک شهر،تریلوژي به هم پیوسته «
ن در آن ها توصیفی از سه دوره ي تاریخی مهم معاصر مشاهده کرد و به همین می دانند،کـه به نحوي می توا

).1387:135شیشه گران ،»(دلیل این رمـان هـا را می توان رمان هاي دوره اي نامـید 
اولین رمان منتشر شده درباره ي جنگ ایران و عراق ،زمین سوخته است.نویسنده به فاصله ي کوتاهی 

عالوه بر ایـن درادبـیات زنانه ایران اهمیت «لی به سراغ موضوع جنگ رفت.پس از شـروع جنگ تحمی
بـسزایـی دارد و مـوقـعـیت زن ایرانی را در جامعه ي پـس ازانقالب  به خوبی نشان می 

).306:1378یاحقی،»(دهد
زمین سوخته داستان من راوي است که با دید اول شخص ناظر به شیوه اي واقع گرایانه آغاز جنگی

نابرابر را تصویر می کند. رمـان درپنج فصل روایت می شود .در آخر هر فصل یک نفربه عنوان  قربانی جنگ  
برجسـته می گردد. در آخر فصل اول بابا رحمان است که به شهادت می رسد،در فصل دوم خالد است که 

چهارم باران پسر نـنه بـاران بدون هدفی آرمان خواهانه شهید می شود، در فصل سوم بابا اسمال و در فـصل 
است که دفاع از  سرزمـین را  براي خود وظیفه می داند وبه دنبال هـدفی آرمان خواهانه به شهـادت می 
رسد، در آخـر فصل پنجم با شـهادت دسته جـمعی ساکنان محله ننه باران روبه رو هـسـتیم، درهمه این 

در بین مردم می رود وگزارشی از نا بسامانی ها و گرفتاري فصل ها راوي همچون گزارشگري به خیابان ها و 
هاي  مردم می دهد،در آخر رمان انگشـت محمد مکانیک اسـت که به قلب راوي به عنوان روشنفکري 
منفعل مثل یک درد ،مثل یک تهمت و مثل یک تیرسه شعبه نشانه می رود . نویسنده در توضیح سطرهاي 

ـت دست محمد مکانیک،نه نویسنـده(راوي) و یا روزنامه نویس (جوان در حقیق«آخر رمان می نویسد: 
).164:1386گلستان ،»(خاکسـتري پوش ) را به تنها  متـهم می کند که کل روشنفکري منفعل را متهم می کند

عبارتند از:گفتار، نویسنده در پیش بردن داستان و پرداخت شخصیت ها از عـواملی یاري جست که
،موقعیت(مکان)

وضعیت ظاهري و عناصر بومی .
یکی ازسـاده ترین روش هاي خلق شخـصیت ازطریق گفتـگو و مکالمه اسـت، دراین شیوه ي کارآمـد، 

شخصیت هاي داستانی همـچون همه ي انسان هـا، ناخواسته گوشه یی از شخـصیت هاي بسـیاري از
پیـچیده خـود را هـویـدا 

چـون از باال به آنها نگاه می کند به راحتی می تواند به درونشان پی می سازند و خواننده در این مرحله 
). نویسـنده در پـرداخت شخصیت ها از عنـصر گفت و گو بسیار استفاده کرده 101:1387ببرد (پارسی نژاد،

اسـت. از این طـریق خواننده به خصوصیات اخالقی و شخصیتی آدم هاي رمان دست می یابـد.خـواننده در 
گفت وگو ننه بـاران و مهدي پاپتی است که متوجه می شود ننه باران شخصیتی جدي دارد و کسی خالل 

نیست که بشود سربـه سرش گذاشـت. 
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شوخی کردم ننه باران ، ننه باران یک لحظه به چشمان مهدي نگاه می کند و بعد -«نمونه درون متنی: 
).  یا در صحنه اعـدام دزدان دوباره در خالل 98:1382محمود،!»(من با کسی شوخی ندارم –آرام می گوید 

گفتم که ننه باران شوخی -:«گفـت و گو اشـخاص با یکدیگر متوجه شخصیت جدي ننه باران می شویم 
).270همان،!»(سرش نمیشه ! به خصوص حاال که پسرش م شهید شده 

مـوقعیت است.در تعریف مـوقعیت عنصري  که نویسنده از آن به عنوان شاکله ي داستان استفاده می کند 
گفته شـده  است: حادثه در زمان و مکان رخ می دهد. آن عنصر ادبیات داستانی که نشان می دهـد حوادث 
در کجا وچه مـوقع اتفاق می افتند ، عنصر موقعیت یا صحنه و یا زمان و مکان داستان نامیده می شـود.به 

در زمـان و فضایی که حوادث پیرنگ در آن اتفاق می افتد، اشاره عبارت دیگر مفـهوم موقعـیت به نقـطه اي 
).73:1380می کند (کنی ،

زمین سوخته ي احمد محمود،اهـواز و اولین روزهاي جنگ را به تصویر می کشاند.رمان با توصیف 
این گونه آغاز می شود : به باز شدن مدارس چیزي نـمانده است. با شـروع59روزهاي آخـر تابستان 

مـدارس زندگی ، سسـتی و خمودي تابستان راپشت سرمی گذارد وشور وشوق دختران وپسرانی که به 
مدرسه می روندبه شهر چهره ي دیگري می دهد.اما با شروع حمالت هوایی عراق چهره ي شهر عوض می 

بیشتر می شود. شود ومردم گروه گروه خانه ها را ترك می کنند. در این روزها در اهواز، روز به روز دزدي 
در پایان رمان شرایطی را توصیف می کند که از جنگ سه ماه گذشته است.کمبود مواد غذایی ، شهیدان پی 
در پی،در به دري و آوارگی مردم در ارودگاه ها و بعد بازگشتشان ، منهدم شـدن خانه ها زیر گلوله هـاي 

تنگ حوصله کرده است.این اثر بیشتر تحت تاثیر توپ،مملو شدن بیمارستان ها از زخمی ها و ...خیلی ها را 
مردم جنگ زده جنوب و خیانت رئیس جمهور وقت نگاشته شده است.

در رمان دو مکان از همه برجسته ترند : یکی قـهوه خانه مهدي پاپتی است که مکانیست بـراي آدم ها تـا 
ا به  گـفت وگو بپردازند . در این قهـوه بتوانند در کنار هم جمع شوند و درباره جنگ ، دزدي ها و گـرانی ه

خانه از میرزاعلی
عاشق گرفته تا رضی جیب بر در رفت وآمد هستند و نیز مکانی است تا  بتولی دختر بیست و چهار ساله کل 
شعبان که خل و چل است به آنجا برود وپته هاي کل شعـبان محتکر را روي آب بریزد،مکان دیگـر خانه ننه 

: زنانی مانند نرگس و ام مصدق پس از تحمل درد و رنج زیاد هنگام بازگشت به شهر ابتدا به  باران اسـت 
خانه ننه باران می روند و از درد و رنج هاي خود شکوه می کنند،در خالل گفت وگو  این دو زن با ننه باران 

شـگر ما تا بعد از شهادت است که خواننده  به مظلومیت آنان پی می برد و نیز مکانی است براي راوي گزار
بگریزد و به اجتماع روي بیاورد. عنصر دیگر استفاده ازعناصر بومی و رفتن شاهد از زیرزمـین خـانه خالد

جنوب است. نویسنده در توصیف بیشتر صحنه هاي رمان از درخت نخل استفاده کرده است. نمونه درون 
چشمم می افتد بدستی که از شانه جدا شده است و «یا » آفتاب کاکل نخل را سایه روشن زده است «متنی:



8147 هامجموعه مقاله

همراه موج انفجار باال رفته است وتو خوشه ي خشک نخل پایه بلند گوشه ي حیاط ننه باران گیر کرده است 
).329همان،»(

نویسنده از عنصر قیافه ظاهري اشخاص درپـرداخت شخصیت ها  به خوبی استـفاده کرده است. سـیگار 
ك درظاهر بیشتر مردان رمان است.اکثر مردان زمین سوخته من جمله راوي و برادرانش تنها عنـصر مشتر

خالد و شاهد سیگـاري هستند.زنان زمـین سوخته هم از این عنصر بی بهره نمی مانند،صفیه لره دختره بابا 
یانه به سیگار صفیه،ناش«اسمال تنها زن زمین سوخته است که ناشیانه به سیگار پک می زند.نمونه درون متنی:

). در واقع بسامد باالي کلماتی همچون سیگار و تریاك در 222:1382(محمود،» پک می زند وحرف میزند...
رمان تحت تاثیر موقعیت جغرافیایی و فرهنگ مردم جنوب است .

نکته قابل ذکردر رمان توجه نویسنده به آدم هاي حاشیه اي و نا شناخته اي است که جز نامی از آن ها 
براي خواننده چیز دیگري مشخص نیست، آدم هاي که جنگ آن ها را به هم نزدیک می کند.نمونه درون 

انگار که هـجوم هواپیماهاي عراقی به کشور،مردم را به هم دیگر نزدیک کرده است.همه، بی هیچ :« متنی 
پرداخت درست شخصیت ). به علت عدم21(همان،» آشنایی قبلی، با گرمی از هم دیگـر استقبال می کنند...

- ازکامـل انگار خبري نیسـت ؟ :« ها ي حاشیه اي، مرگ آنان خواننده را متاثر نمی سازد. نمونه درون متنی 
خدا بیامرزدش –خمسه خمسه خورد –حـاج یـوسف  چی ؟ چـن روز ندیدمش –زیر آوار ماند...  

).196همان،»(و...
می شویم که مرگ آنان ترحم خواننده را برمی انگیـزاند.در درکناراین شخصیـت هـا با اشخاصی  مواجه

مرگ خالد خـواننده با راوي و شاهد همـدردي می کند و ایـن همدردي حاصل پرداخت درست شخصیت 
مردم،مبهوت شده اند.همه از رفتن باز می مانند و شاهد :« ها و توصیف زیباي فضا است. نمونه درون متنی 

ی خوام زودتر... برسونمش به خانه ش... دیگه ناراحتی بسشه! شاهد کنار سنگ قبر پدر م–را نگاه می کنند. 
پدر برات مهمون آوردم ! و بعد دیوانه وار ، پیـشانی را می کوبد به سنگ قبر -سست می شود. 

).148همان،»(پدر...
نگ را به دوش اشخاص زمین سوخته آدم هاي واقعی و رنجدیده اي این سـرزمین اند. بار مصائب ج«

دارند، حتـی کسانی که ازشهـر جنوب به جاهاي دیگر مهاجرت می کنند خیلی چیزها را از دست می دهند و 
).163:1382دستغیب،»(آن ها که مانده اند باید خطـرمرگ را استقبال کنند

ون بیشتر شخصیت هاي رمان را مردان تشکیل می دهند.شخصیت زنان در کنار مردان و بیشتر در کان
که شخصیت کسی و فـردي است ، تقـلید :«خانواده مطرح می شـود. در تعـریف واژه شخصیت گفته اند 

).242:1368(براهنی ، » شده از اجتماع که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت و و تشخص بخشیده است
ـیم . شخصیت از میان انواع شخصیـت در رمان زمین سوخته با شخصیت نـوعی یا تیـپ رو به رو هسـت

نـوعی یـا تیپ نـشان دهنده ي خصوصیات گروه یا طبقه اي از مـردم است که او را از دیگران متمـایز می 
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ازآن جـا که خصلت گزارش وار این رمان به معرفی و پرورش شخصیت ها مجال چندانی نمی دهد ، « کند.
تیپ هاي مختلف با خصوصیات ویژه خود در رمان بیـش از آن که با شخصیت ها سر و کار داشـته باشیم با 

روبه رو هستیم ، تیـپ هاي کـه اوضاع و احوال نا هنجار جنگ،زمینه مناسبی براي بروز خصوصیات آن 
). مـحمد مکانیک نمایـنده کارگران فعال است، یوسف بیعار 117:1383میـرصادقی:»(فراهم آورده است

ند که در میان خون و شهادت به دنبال دزدي از خانه هاي ،رضی جیب بر نماینده افـراد دون مایه اي هسـت
مردم اند،تیپ دیگر ننه باران اسـت که نمـاینده زنان مبارز و مادران شهید است، تیپ دیگر ام مـصدق و 

شخصیـت هاي رمان را می توان از جنبه نـرگس اندکه نمـاینده زنـان رنـج دیـده وزحمتکش می باشند و...
م بندي کرد.از جمله این تقسیم بندي ها شخصیت هاي داسـتانی یک بعدي یعنی ساده هاي مختلف تقسی

بودن یا جامع و بغرنج بودن آن است . اغلب شـخصیت هاي زمیـن سوخته از نـوع ساده اند بـه غیـر از 
مـحمد مکانیک که داراي شخـصیت چند بعدي است.زیرا در موقعیت هاي متـفاوت، دست به کارهایی می 

د که خواننده را در بهت و حیرت فرو می برد.براي مثال محمد مکانیک در مراسـم تشـییع جنازه ي باران زن
رگبارهاي ضـد هوائی زیـر کالم «شاعر می شود یا در مراسم اعدام دزدان قاضی می شود.نمونه درون متنی: 

» اي ما  سرشار نطفه ي سهرابندما را چه باك که تهمینه ه"اما"اوج گیرنده ي محمد مکانیک خفهمی شوند 
محمد مکانیک بی اینکه بـه سر وصداي یوسف بیعار گوش دهد، رو می کند به « ). یا 256:1382(محمود،

).275همان، »(دیگه کیا شاهد بودن ؟–مردم 
نگاهی کلی به داستان هاي دهه شصت، این مهم را نشان می دهد که اکثریت قابل توجه داستان هایی  « 
در که زن

آن نقـش اصلی را دارد،درروابط خانوادگی و محیط و محفل خانواده است. زن چه در حاشـیه فعالیت 
هاي سیاسی 

و حوادث انقالب و دوره جنگ و چه در روابط روحی اش با مرد بیـشتردر کانون خانواده مطرح می شود 
.مـطرح 

رات اجتماعی و سیاسی ازیک سـو شدن زن در خانواده، در واقـع نشان دهنـده ي تاثیرات تغیی
وتـحوالت ارزشـی 

).17:1370زواریان،»(نویسندگان این دوره از سوي دیگراست
نویسنده زنان رمان را در محفل خانواده به خواننده معرفی می کند.لذا الزم است به بررسی موقعـیت 

جود خانواده هاي متعدد از اقشار خانواده ها در رمان پرداخته شود. با توجه به حجم نسبتا زیاد رمان و و
خانواده را که نقش و هویت پر رنگ تري 8مختلف جامعه، ما در این مقاله از بین خانواده هاي متعدد 

داشتند، انتخاب کردیم.



8149 هامجموعه مقاله

موقعیت خانواده راوي: خانواده ي ده نفره ي راوي متشکل از هفت برادر و دو خواهـر است. مـادر راوي 
هده دار سرپرستی فرزندان می شود.پسران خانواده تحصیل کرده و داراي مشاغل خوبی بعـد از فوت همسر ع

هستند . تمام خانواده به جز محسن(برادر راوي)ومجید(خواهرزاده ي راوي)نسبت به جنگ عملکردي 
شهاب « منفعاالنه دارند و با شروع جنگ بیشتر اعضاي خانواده، شهر را ترك می کنند. نمونه درون متنی: 

چه بیرون برن و چه نرن، من فردا صبح راه می افتم.چون اصال دلم نمی –جهت گفتگو را تغییر می دهد 
). در شهر تنها خالد،شاهد و راوي می مانند.خالد 36:1382(محمود،» خواد فداي سهل انگاري حضرات بشم!

از جنگ شهـادتی ناخواسـته نصیبش می شود .
عد از مـرگ خالد بـه ارمغان نمی آورد.براي راوي بی نام و ونشان جنگ براي شاهد چـیزي جز جـنون ب

ما چیزي جـز انگشت اتهام باقی نمی ماند.خـانواده راوي ترکیـبی از اشخاص منفعل و غیر منفعل هستند که 
تعـداد اشخاص منفعل آن بیشتر است. زنان خانواده به همان اندازه ي مردان نسبت به جنـگ منفـعاالنه 

د می کنند. نخستـین تحلیل ها در رابطه با جنگ از زبان این خانواده بیان می شود . نمونه درون بـرخور
اصال اگر خوب فکرکنی،می بینی که وقت حمله عراق همین حاالست.برا درهم شکستن انقالب...برا « متنی:

)8همان:»(ساقط کردن حکومت..
ـصیت هاي رمان به آنان است. با شـروع حمله ازنکات قابل تامـل دررابطه با این خانواده توجه شخ

عـراق مـحمدمکانیک اوضاع جنگ را تلفنی به این خانواده گزارش می دهد. دکـتر شیدا در بین بیماران خود 
جویاي حال شاهـد می شود و به دیدار او می رود.نکته آخر این که راوي تنها روشنفـکر زمین سـوخته 

روشنفکران منفـعل تعمیم اش داد.است، که می تـوان آن را به کل
موقعیت خانواده ننه باران: ایده آل ترین و انقالبی ترین خانواده زمین سوخته، خانواده ننه باران اسـت. 
این خانواده متشکل از ننه باران پنجاه ساله و پسرش باران است. سـرپرستی این خانواده نیز برعهده مـادر 

رمان است که علی رغم مـسئولیت هاي منزل در اجتماع حضور می یابد. وي در است. ننه باران تنها زن فعال 
اجتماع رفتار وگفتاري مردانه 

).198همان،»(صورت استخوانی ننه باران و دماغ کشیده اش و حرفهایش بیشتر به مردها می ماند«دارد: 
می شود. نـمونه درون متنی پـسرش باران دفاع از کشـور را وظیفه می داند و در پی این عـقیده شهید 

اما نـمیذارم خون شهدامان پامال بشه . این وظیفه همه است .باید تا آخرین قطره ي خونمون :«
).موقعـیت خانواده محمد مکانیک : خانواده سه نفره محمد مکانیک که متشکل از 179همان:»(بجنگیم...

خانواده هاي انقـالبی می باشند . محمد خودش ، هـمسرش خدیـجه  و امـیـد پسرشان است، یکی دیگر از
مکانیک، کارگر فـوالد سازي اسـت. در روزهاي قبل از انقالب از سردمداران اعتصاب کارخانه بـود. انگشت 
کوچک دست راستش از بنـد دوم زیر قـیچـی آهن بري قطع شده است.در صحنه هاي مختلف  رمان 

مـرد نظر است.حضور دارد ، او بیش از آنکه مرد عمل باشد،
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نگاهم به محمد «در ابتدا رفتاري منفعالنه دارد اما سرانجام تفنگ بدست می گیرد. نمونه درون متنی:
).زن محمد مکانیک جزو زنانی 253هـمان،»(مکانیک می افتد اولین بار است که می بینم تفنگ برداشته است

ی که قـضیه اعدام دزدان پـیش می آید است که نسبت به جنگ هیچ عملکردخاصی نشان نمی دهد.تنها زمان
به همراه دیگر مردم براي آزادي اجرا کنندگان این حکم در جمع راهپیمایان و معترضان حضور می یابد.

موقعـیت خانواده گالبتون : خانواده سـه نفره گالبتون که متشـکل از گالبتون،دختربچه اش و همسرش 
بتون یک خواهر و بردار کوچک تر از خودش دارد.پدرش معمار اسـت با شروع جنگ به اهواز می آیند.گال

است،مادر چهل و دو ساله اش هر روز عصر وضو می گیرد و راهی مسجد می شود.تنها فرد انقالبی خانواده 
برادر گالبتون اسـت که به عضویت شوراي محل پذیرفته شده است. دیگر اعضاي خانواده منفعلند .تنها 

نه اعدام دزدان به همراه محمد مکانیک و فاضل براي آزادي ننه باران و عادل  به شوهر گالبتون در صح
رایزنی با حاج افتخار می پردازد.

موقعیت خانواده کل شعبان :خانواده کل شعبان که متشکل از کل شعبان ، همـسرش سروجان و دو 
فري از منفورترین شخصیت و بتـولی است به همراه رضی جیب بر ، یوسف بیعار و احمد دخـترش لیلی

هاي رمان می باشند. کل شـعبان مغـازه دار محل است که در بحبوبه ي جنگ هرروز قیـمت اجناس را باال 
می برد . سروجان تـنها زن منـفی رمان به همراه همسرش در پی سود جویی و احتکار هر روز بر سر قیمت 

اجناس دعوا می کنند.
هاي رنجدیـده زمیـن گس:  خانواده  ام مصدق و نرگس از چهـرهموقعیت خانواده ام مصدق و نر

. سـوخـته اند
در این دو خانواده سرپرستی فرزندان برعهده  مادران اسـت . مادران براي امـرار معاش در کارخانه آرد 

مراه که همشـغـول به کار می شوند.عادل پسر شانزده ساله ام مصدق از دیگر چهره هاي انقالبی رمان است
محله می پردازد.هنگامی که مردم مغازه کل شعبان محتکر را غارت می کنند او به همراه ننه باران به نگـهبانی 

حاج افتـخار وننه بـاران در آنجا حضور می یابد،بتولی دختر خل وضع کل شعبان به اوعالقه مند است،به 
بان را روي آب می ریزد، در صحنه اعدام خاطر عادل به قهوه خانه مهدي پاپتی می رود و پته هاي کل شع

دزدان عادل یکی از مجریان است.
موقعـیت خانواده امیر سلـیمان: امیر سلـیمان دبـیر بازنـشـته زمین سوخته است. بـا شـروع جنگ زن و 
بـچه اش شهر را ترك می کنند وي  تنها در شهر می ماند تا مراقب اموال خود باشد. او ازدیـگر اشخاصی 

ست که نسـبت به جنگ عملکردي مـنفعالنه دارد .کاري جـز تخته نرد بازي کردن و نشستن در جلو خانه ا
نمی کنـد . تنها در صحنـه اعدام دزدان صاحب نظر می شود و یکی از کسانی است که دستور اعدام دزدان را 

ف باشد تا اینکه به شهر صادر می کند.پسرش در انگلیس عالف است،امیر سلیمان ترجیح می دهدکه او عال
–پسرت؟ دستهایش را به هم می مالد و می گوید   « زمین سوخته برگردد و نفله شود. نمـونه درون متنی: 
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بیاد که بره سربازي نفله –چی بگم ؟ ...تو انگلیس عالفه ! چـرا نمیاد؟ با تعجب نگاهم می کندو می گوید 
).153(همان،» رهبشه !...نه!..بذار همانجاعالف باشه بهت

نمونه اي از جدول افراد تحصیل کرده ، روشنفکر، فعال و مبارز سیاسی ، منفعل (خنثی)، منفی (ضد 
قهرمان) :

فعال و مبارز روشنفکرتحصیل کردهنام
سیاسی(قهرمان)

منفی(ضد منفعل (خنثی)
قهرمان)

جمع کل

17-5129خانواده راوي

خانواده ننه 
باران

1-2--3

خانواده محمد 
مکانیک

--11-2

خانواده 
گالبتون

2-14-7

خانواده کل 
شعبان

---224

خانواده امیر 
سلیمان

1----1

خانواده ام 
مصدق

--11-2

2-1---خانواده نرگس
91718238جمع کل

خته را افـراد منفعل تشکیل می دهـد، مـردان چنانچه مالحضه می شود تعداد زیادي از افراد زمین سو
رمـان اغلـب تحصیل کرده و داراي مشاغل خوبی هـستند:احمد رئیس حسابداري انبارهاي شرکتی بزرگ 
است،خالد که لیسانسه است در همان اداره کار می کند و قصد دارد دوره ي دکتري اقتصاد را بگذراند،امیر 

گالبتون معمار است،باران سال دوم کشاورزي است. زنان رمان در مقایسه با سلیمان دبـیر بـازنشته است،پدر 
مردان کم سوادترهستند،بیشتر آن ها به جز ام مصدق و نرگس که درکارخانه آرد کار می کنند، خانه دار 

هستند.
در این بخش از مقاله به تحلیل عملکرد افراد نسبت به جنگ می پردازیم:

تند که داوطلبانه به جبهه می روند ، جنگیدن را براي خود وظیفه می دانـند مانند افـراد مثبت : کسانی هس
محسـن بـرادر راوي، مـجید خواهر زاده ي راوي، باران، این افراد به خط مـقدم می روند ، برخی دیگر در 
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نه باران.برخی پـشت جبهه در میادین به نگهبانی می پردازند مانند عادل پسر ام مـصدق ، برادر گالبتون ون
دیگر مانند محمدمکانیک که در ابتدا شخصیتی منفـعل دارد در آخـر رمان تفنگ به دست می گیرد و به 

شخصیتی مبارز تـبدیل می شــود .
در واقع افراد مثبت، قـهرمانانی با شخـصیت توانا و صفات نیکو هسـتند.این قهرمانان  نقطه اي مقابل 

اي می گیرند.ضد قـهرمان (افراد منفی) ج
افـراد منـفی: افرادي هـستـند که در میان خون و شهادت به دنبال دزدي و غارت خانه هاي هستند که 
صاحبانشان آن را ترك کرده اند: اشخاصی مانند احمد فري ،رضی جیب بر، یوسف بیعار. برخی دیگر در 

ش سروجان .به این تیپ از افراد گران فروشی دست می زنند مانند کل شعبان و همسربحـبوحه ي جنـگ به
که کامال منفی و عموما هیچ مشخصه ي ارزشمندي ندارند، ضد قهرمان گفته می شود.

در رمان احمدمحمود زالوهاي اقتـصادي که درکنار مردم مستضعف مانده اند تا خونشان را بمکند نیز «
حضوردارند 

محمد مکانیک و ام مـصدق و... را به استیصال افرادي همچون کل شعبان که ماننده اند تا ننه باران و
).140:1373(حنیف،» بکشانند

در رمان، نویسنده هـرجا به آدم هاي منفی می رسد لحنش عوض می شودوحاالت آنان را به طرز 
غبغب بزرگ شکري شاکري،مثل غبغب وزغ پروخالی می «مضـحکانه بیـان می کند.نمونه درون متنی:

.)224:1382محمود،»(شود
سروجان ،پشـت دخل وا «همین تشبیه را براي سرو جان زن کل شعبان به کار می برد. نمونه درون متنی:

مـی رود.
).167همان:»(دست ها را رو شکم گذاشته و می لرزد . غبغبش مثل غبغب وزغ پر و خالی می شود 

. کسانی ماننـد ام مصدق، افراد منفعـل و خنثی : اغلب اشـخاص زمین سوخته در این گروه جـا می گیرند
نرگس، 

خانواده گالبـتون و...اینان کسانی هـستند که به دلیل نداشتن پناهگاهی خارج از شهرشان نگـریخته اند. 
برخی دیـگر مانند خالد از شهـر خارج نمی شود چون می ترسد تحویل دادگاه جنگ شـود وسرانجام کشـته  

همراه خانواده ازشهرخارج می شوند تا از وقـوع مجدد حادثه ي می شـود. بـرخی دیگر با شـروع جنگ به 
همه باید راه بیفـتـیم. دست کم زنها و دختر بـچه ها را بایـد راه بیـندازیم. « سوسنگرد جلوگیري کنند 

).37همان،»(هـربالئی که سر مردم سـوسنگرد، سر زنهـاشون و دختراشون اومد ، برا همه تاریخمون  بسه 
ش عمده اي از شخصیت هاي رمان را مردان تشکیل می دهند،ولی حضور زنانی چون ننه اگرچه بخ

باران،مادر راوي ام مصدق،نرگس،سرو جان و...نشان گر اهمیت موقعیت زن در این رمان است.حضور موثر و 
ضـوردر متعهدانه ننه باران در درصحنه هاي مختلف به نحو بارزي موثرتر ازمردان زمین سوخته است.مانند ح
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صحنه اعدام ، اعـتراض به گران فروشی کل شعبان و...در مقـایسه زنان و مردان با دو شخصیت مواجه می 
شویم که مسـیري مخالف  یک دیگررا طی می کننـد از مـردان محمد مکانیک است که ابتدا شخصیتی منفعل 

که از همان شروع جنگ به کالس دارد و در آخر تفنگ به دست می گیرد،نقـطه مقابل او ننه باران اسـت 
هاي آموزشی می رود و به نگهبانی می پردازد، امـا پـس از اعدام دزدان که دست به عملی انتقـامی می زند 

تا انقالبی به شخصی  منفعل تبدیل می شود . 
ازیم.مادران،همسران وکودکان دررمان جایگاه قابل تاملی دارند که در ذیل به بررسی  موقعیتشان می پرد

مادران: بـخش عمـده زنان زمین سوخته در نقـش ومـوقعیت مادر به تصویر کشیده می شـوند. مادرانی 
هم چـون مادرراوي،ننه باران ، ام مصدق ، نرگس ، سرو جان ، خدیجه زن محمد مکانیک و...

بار مسئولیت وجه مشترك اغلب مادران زمین سوخته کشته شدن یامفقود االثر شدن همسرانشان و تحمل 
خانواده در درغیاب همسرانشان می باشد. چشمگیرترین نقش مادران در رمان تربیت فرزندان مجاهد و 
شهادت طلب است  بـه طوري که فرزندانشان  دفاع ازمیهن را وظیفه و نجنگیدن را خیانت به خود و 

داند،هدف خود را از جنگیدن این نسلـشان می دانند ، باران پسر ننه باران جنگیدن را براي خود وظیفه می 
شـاید ئی حرف خیلی گنده باشه ! ... اما هرچی هست، همینست که هست !...این حکم « چنین بیان می کند: 

نسل ما گذاشته. اگر نجنـگیم به خودمون خیانت تاریخه !... حکم انقالبه !...تاریخ این وظیفه را به عهده ي
).179:1383محمود،!...»(ایم . به انقالب خیانت کرده ایم کرده ایم . به نسلـمان خیانت کرده

نمونه اي دیگر محسن برادر راوي است که در پی باورهایش به جبهه می رود،در نامه ي که براي راوي 
میدانی که نمی توانم غریـبه را در سرزمینمان ببینم . می دانی که به استقـالل «... می نویسـد می گوید: 

).  307همان،»(چـطور فکرمیکنممملکت و آزادي
به هر حال در این مورد شواهد دیگري مانند عادل پسر ام مصدق و برادر گالبتون وجـود دارد.

دیگر نقش مادران رمان تحمل داغ فرزند اسـت،ننه باران زنی پنجاه ساله که شوهرش حاج تریاك را از 
نگاهم به ننه باران کشیده می « ی تابی نمی کند:دست داده و با خبرشهادت باران اصال اشک نمی ریزد و ب

شود.مثل خدنگ راست ایستاده است . قنداق تفنگ تو پنجه اش فشرده می شود. نوار فشنگ رو سینه اش 
).256همان،»(برق مـی زنـد.نگاه ننه باران انگار از آتش بود 

سویی می برد که حاضر بـه از خود اندیـشه و ایمـان ننه باران در تکلیف گرایی و آرمان خواهی اورا به 
گـذشـتگی می شود ودر مقابل مهر مادري و خواسته هاي خود می ایستد و براي نجات کشور اصلی ترین 
سـرمایه زندگی خودرا هدیه می دهد.در آخر این مطلب باید بگویـیم این مادران زمین سوخته اند که علی 

« زي دارند و در انتظار باران پیروزي و اتمام جنگ می باشند : رغـم شهید شـدن فرزندانشان باز امید به پیرو
میموزا باالي سر قبر باران کاشـته ننـه باران ـ ننه باران اینا ممکنه خشک بشن ...سیرابشان کن ـ منتظرم 

).315(همان،» بیاد سیرابشان کنه ! "باران"
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امـا ازطـرفی به زندگی و امیـد به زنـده در واقع اگرچه رمـان زمین سـوخته روایت جنگ و ویرانی است 
بودن نیـز پرداخته است.

همـسران:از ایثارهاي که همسران زمین سوخته می کنندتحمل بـار مسؤولیت خـانواده در غیاب 
همسرانشان، تحمل زندگی در اردوگاه ها و زندگی در مناطق جنگی را می توان نام برد.دردناك ترین موقعیت 

یی آن ها است که در میان مشکالت بازگو می شود.در ذیل به مواردي از این ایثارها در رمان زنان روایت تنها
اشاره می شود: 

ام مصدق ریزه نقش و پرحرکت است.روزهاي اول جنگ که شوهرش و پسرش،نزدیکی هاي حمیدیه 
زندگی کاري کند. اسیرمی شوند وقتی صدایشان را از رادیو بغداد می شنود تصمیم می گیرد براي گذرندان 

روزها مکـیه دختر سـه ساله اش را بغل می کرد و راه می افتاد.بعد از دوندگی هاي بسیار عاقبت توانست در 
یکی از کارخانه هاي آردي کار پیدا کند. نمونه دیگر نرگس زن جمشید سیاه می باشد.هنگام شروع جنگ به 

م به خارج از شهر می روند و به دلیل شـرایط سـخت همراه کودکان خود ایوب، گـل محمد ، گلنار وگل اندا
اردوگاه و ناپدید شدن همـسرش به اهـواز بـرمی گردد.حرف زدنش آرام و بی تفاوت است اما در کالمش و 
در بی دردیش چنـان دردي قد کشـیده است که هـر  کالمش هم چون تازیانه اي به جان راوي تیغ می 

سیر کردن شکم کودکانـش همراه ام مصدق به کارخانه آرد مـی رود.یکی از زند.نرگس براي امرار معـاش و 
موقعیت هاي دردناك همسران روایت مفقوداالثر شدن شوهران آنان است مفقوداالثر به معناي مشخص نشدن 

نرگس حرف می زند ...از همه سراغش را گرفـتم انگار نه انگار که جمشیدآدمـی رو «مرگ و حیات است.
ده ! نرگس از دربه دري هایـش حرف می زند.از تنگی مالوي. از اردوگاه جنگ زدگان .ازگل زمـین بو
).176همان،»(محمدش 

کودکان :عالوه بر مادران،کودکان در رمان نقش به سزایی دارند.دخـتر بـچه هاي چـون آزاده، مکیه، 
رعین سادگی توصیف می گلنار، گلندام، دختر شیرخواره ي نرگس و دختر پانزده ماهه گالبتون د

شوند.کودکان همچون مادرانشان قربانیان اصلی جنگ هستند و در به دري،گرسنگی،ترس و دلهره را که از 
تاثیرات جنگ است تـجربه می کنند. البته روایت نا بسامـانی آنان به صورتی بسیار گذرا بیان می شود.در 

فجیعی جان می دهد.نویسنده مظلومیت این کودك را میان کودکان، دخـتر پانزده مـاهه ي گالبتون به طرز
این چنین توصیف می کند:دختر بچه اش به عروسک می ماند گالبتون  به بچه پانزده ماهه اش خوب می 
رسد.بچه اش با رخت هاي رنگ به رنگی که تـنش می کند و با پوستی که به پوست مادرش می ماند،عین 

نازه خواهرش روبه رو می شـود بـچه را  باالي سربرده و بچه را عروسک است.هنگامی که گالبتون با ج
محکم به زمین می کوبد وفریاد کشان بنا می کند به دویدن.سر کودك چنان به سنگ خورده است که فرقش 
شکافته شده است و مغز همراه خون ، روي زمین پخش شده است. لبان طفل،انگار هنوز جان دارد  و انگار 

پستان می گردد. نمونه اي دیگر بچه هاي نرگس اند که مفـهوم دربه دري و نابـسامانی را علی که به  دنبال 
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بچها ساکت مثل گوسفند رمیده،بهم تکیه داده اند.انگار که دربدري و :«رغم سن کم شان خوب  فهمیده اند 
). 177همان، »(گم شدن پدر و نابسامانی را خوب فهمیده اند  

ران، همسران  و کودکانخالصه اي از نقش ماد
نقش کودکاننقش همسراننقش مادران

تربیـت فرزندان مجاهـدومبارز-1

تحمـل داغ فـرزنـد -2

امـید و انتـظار براي پیروزي-3

تحـمل زنـدگـی در اردوگاهـها و-1

مناطـق جنـگ بـا تنهایی و غـربـت

تحـمل بـار مسـئولیـت خـانـواده -2

مـسـردر غـیاب هـ

بـا  تـرسـیـم کـردن کـودکـان-1

نشان دادان تـرس ها ، دلهره ها 

و خشونت هاي جنگ تاثیر گذارتر

اسـت.

در نتیجه احمد محمود در زمین سوخته که عنوان اولین رمان منتشر شده دفاع مقدس را یدك می کشد،در 
سیما و موقعیت زنان را به تصویر کنارمردان که نقش محوري در رمان دارندبه خوبی توانسته است 

بکشد،تصاویري که سازگار با جامعه جنگ زده ي جنوب کشوراست. نویسنده در این رمان تلـخ ترین وقایع 
دردآوارگی،ممـکن ازجنگ را  از خیانت رئیس جمهور وقت گرفته تا مهاجرت خانوادها،تلخی مهاجرت،

ها وکشته شدن گروه گروه ازمردم درحمالت هوایی را به -بمباران شهرو ویران شدن خانه گرانی،واحتکار
تصویر می کشد.باید توجه داشت که تمامی خشونت هاي جنگ دریک جمله از زبان اشخاص رمان قابل 
توجیه است وآن اینـست که جنگ منطق خودش را  دارد. زنان زمین سوخته شباهت زیادي به هم دارند، به 

ا به هم پیوند می دهد. درد مشـترك مـادر راوي،ننه باران،ام مصدق،نرگس عبارت دیگر دردي مشترك آن هار
کشـته یا ناپدید شدن همسرانشان است، حتی سروجان که تنها چهره منفی زن رمان است در پایان رمان 

کشد.به جسد نگاه سروجان، خود زنان و خود کشان،جیغ می«دراین درد شریک می شود.نمونه درون متنی:
).درتبیین موقعیت و نقـش زنان زمین سوخته این را می توان گفـت  322همان،»(شعـبان استمی کنم.کل

کـه اگرایثار همسران درتحمل بار مسـؤولیت خانواده درغیاب همسرو نـقش مادران درتربیت فرزندان 
مکیه شهادت طلب واسـتقامت آنان در مرگ فرزندان خود نبودهیچ گاه زمین سوخته،بارور نمی شد.پاهاي

دختر سه ساله، ام مصدق ازسرما سرخ می شـود ،میرزاعلی عاشق ومعشوقه اش خواهر گالبتون درزیر آوار 
جان می دهند تا دوباره از خونشان زمین عقیم جنوب بارور شود.

کتابنامه
.1368براهنی؛ رضا ؛ قصه نویسی ؛ تهران : نشرالبرز،-1
.1387استان ؛ تهران :حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی ،پارسی نژاد؛ کامران ؛ساختار و عناصر د-2
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دبلیو. پ. کنی؛  ترجمه مهرداد ترابی نژاد، محمد حنیف؛  چگـونه ادبیات داسـتانی را تحـلیل کنـیم؛ -3
تـهران: 

.1380نشرمـروارید،
.1378دستغیب؛ عبدالعلی؛ نقد آثار احمدمحمود؛ تهران: معین،-4
صویـر زن در ده سال داستان نویسی پـس از انقالب اسالمی ؛ تهران : سازمان زواریان؛ زهـرا ؛ت-5

تـبلـیـغـات 
.1370اسـالمـی حـوزهنري،

؛ تهران: نشر گلگشت ، » معرفی توصیفی چهل داستان دفاع مقـدس«شیشه گران ؛ پرویز ؛ چهل کتاب -6
1387.
.1386؛ تهران: نشر معین ، گلستان ؛ لیلی ؛ حکایت حال ؛ گفت وگو با احمد محمود -7
مجموعه مقاالت سمینار بررسی رمـان جنگ در ایران وجهان؛ زیـر نـظر بنیاد جانبازان انقالب اسالمی -8

ایران؛ 
.1373انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تیرماه 

.1382محمود؛ احمد ؛ زمین سوخته ؛ تهران: معین ،-9
.1383هاي معاصر فارسی ؛ تهران : نشر نیلوفر ،میر صادقی ؛ میمنت ؛ رمان-10
.1378یاحقی ؛ محمد جعفر ؛ جویبار لحظه ها ؛ تهران : جامی ، -11
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ي داستان شیخ صنعان و داستان اولیستطبیق و مقایسه
دکتر علی نوري
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان
یوسف علی بیرانوند

نستادانشگاه لربیات فارسی و اددانشجوي دکتري زبان 
چکیده

ي حماسی جهان، سفر از مکان و موطن خویش به هم در آثار عرفانی طراز اول و هم در آثار برجسته
ها و خطرها و سپس بازگشتن به وطن اصلی، موضوع و به تعبیري، هاي دور، برخورد با موانع، رنجسرزمین
نعان، داستانی تمثیلی و تمثیلی رمزي است. شیخ صنعان که اي مشابه و مکرر است. داستان شیخ صدرونمایه

کند. همراه با چارصد مرید معتبر بیند که در روم بر بتی سجده میپیر عهد خویش است، مکرر در خواب می
بندد؛ تا اینکه سر کند و زنار میگردد و ترك دین میي دختري ترسا میرود. درآنجا شیفتهخویش به روم می

گردد. داستان اولیس نیز کم و بیش رهد و به کعبه بازمیدعاي یکی از مریدان خاصش از این دام میانجام با 
هایی ساختاري و محتوایی با داستان شیخ صنعان دارد. داستانی است اساطیري و پر رمز و راز و شباهت
گان تروایی هلن به سپاه عظیم کند و براي نبرد با رباینداولیس نیز البته به دلیلی دیگر از دیار خود سفر می

افتد: اما خشم فرسا و کسب پیروزي، به قصد بازگشت به راه میپیوندد. پس از ده سال جنگ طاقتیونان می
کند و سرانجام به راهنمایی و یاري او را ده سال دیگر دچار رنج و سرگردانی می-پوزئیدونبویژه -خدایان

در این مقاله، بر آن شدیم که این دو داستان را که گردد.خویش باز میي زئوس و آتنه به وطن و نزد خانواده
اند، با هم مقایسه کنیم. نتایجی که به دست از دو سرزمین و دو فرهنگ و زبان بیگانه و دور از هم برخاسته

-2هاي نظرگیري با هم دارند. ساختارهاي کلی و خطوط روایی دو کتاب، شباهت-1آمد از این قرار است: 
-شوند، کم و بیش شباهتهایی که اولیس و شیخ صنعان طی سفر متحمل میها و مشقتروند سفر و رنج

هاي مشترك یا مشابهی میان داستان شیخ صنعان و داستان اولیس مایهها و بنمضامین، موتیف-3هایی دارد؛ 
وجود دارد. 
ر رواییشیخ صنعان، اولیس، منطق الطیر، اودیسه، ساختاها:کلیدواژه

مقدمه            
)، داستانی 334-1353:332،شیخ صنعان که ظاهراً پیش از عطار هم در برخی منابع آمده است(فروزانفر

) و ازآنجا که قهرمان آن به جنگ با 175: 1362کوب،زرین[ 175داستانی تمثیلی و به تعبیري، رمزي است(
) که دشوارترین عقبه در این راه 39: 1376پورنامداریان، »(امیگدر از عقبه خوشن«رود و به قصد دیو نفس می

-13: 1381اي عرفانی نامید(قبادي، توان آن را حماسهنهد، میاست، پا در راهی پر آفت و خوف و خطر می
)؛ برخی با تعبیر 122و 121: 1، ج1379کوب، اند(زریناي روحانی خوانده)؛ چنانکه برخی آن را اودیسه16

-اش خواندهي روحانی) و برخی، حماسه196و 195: 1376اند(کزازي، ي صوفیانه از آن یاد کردهحماسه
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عارف الطیر است و عطار نیشابوري، ترین حکایت منطق). این داستان، طوالنی254: 1380اند(پورنامداریان،
ي آن، مرغان را از اسطهبیت در آن کتاب آورده است تا به و409آن را در واالمقام قرن ششم و هفتم هجري.

- یا همان مسیر مرغان تا  رسیدن به حقیقت و اصل خویش-هاي طریق سیمرغ ترین واديیکی از مخوف
الطیر احمد غزالی و ابن سینا یعنی وادي عشق آگاه کند. فروزانفر بر آن است که عطار در سرودن آن به رساله

زبان عارف که دریچه اي است به «تعبیر شفیعی کدکنی: ). به345-339: 1353نظر داشته است. (فروزانفر، 
)؛ لذا 457: 1392شفیعی کدکنی، » ( جهان درونی او، از عناصري بی نهایت متنوع و رنگارنگ شکل می گیرد.

الطیر، منبعث از جهان درونی عطار، هم تمثیلی و رمزي است و هم نه تنها داستان شیخ صنعان، بلکه کل منطق
) و از این 319: 1381(رزمجو،» عرفانی دانست._می توان آن را منظومه اي حماسی« بر این بناحماسی.؛ و 

-هاي حماسی بویژه حماسه هاي اساطیري و طبیعی دارد و بسیاري از بنهاي بسیاري با داستانحیث، شباهت
. عطار در عرفان هاي آثار حماسی از جمله شاهنامه مشترك استمایههاي موجود در این کتاب  با بنمایه

بیند که فردوسی در حماسه؛ و بر این اساس، براي شناساندن موضوعات، همان مبارزه، مجاهده و تکاپویی می
برد. او تحت تاثیر شاهنامه، از بسیاري ها و مراحل عرفانی، از موضوعات و بن مایه هاي حماسی بهره میعقبه

کند؛ چنانکه سیمرغ و هفت وادي عطار، نی استفاده میاز عناصر و مفاهیم حماسی در تبیین مفاهیم عرفا
اي عرفانی کنند.. در این مقاله، داستان شیخ صنعان را که حماسهسیمرغ و هفت خوان فردوسی را تداعی می

کنیم. در این مقاله بر آنیم که به این مسأله اي اساطیري است مقایسه میاست با داستان اولیس که حماسه
هایی با هم دارد؟ و دیگر آنکه چه موضوعات و ختارهاي روایی این دو داستان چه شباهتبپردازیم که سا

ي سعید نفیسی و منطق الطیر در این تحلیل اودیسه ترجمههاي مشترکی بین دو داستان وجود دارد؟مایهبن
الطیر تصحیح طقتصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی را معیار قرار می دهیم و در موارد معدودي نیز از من

کنیم.سیدصادق گوهرین استفاده می
ي داستان وسرگذشت شیخ صنعان خالصه

کند. این بیند که در روم بر بتی سجده میشیخ صنعان که پیر عهد خویش است، مکرر در خواب می
د به روم بروم. گوید بایداند و به مریدانش میرؤیاي مکرر را اشاره و فرمانی گریزناپذیر و الزم االطاعه می

گردد. دختر ترسا او ي دختري ترسا میشود. درآنجا شیفتههمراه با چارصد مرید معتبر خویش عازم روم می
کند ؛ تا بندد و خوکبانی میکند و زنار میگمارد. او ترك دین میخواري، ترك دین و خوکبانی میرا به می

آوردن و درگذشتن دختر رهد و پس از اسالمین دام میاینکه سر انجام با دعاي یکی از مریدان خاصش از ا
گردد.ترسا، به کعبه بازمی

ي داستان وسرگذشت اولیس خالصه
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اولیس، پادشاه ایتاك و از جنگاوران ترواست. بعد از نبرد تروا، به خاطر کینه اي که پوزئیدون، خداي 
شوند ولی او در طی مسیر زمین هاي مختلف می دریاها نسبت به وي دارد، او و یارانش آواره ي دریاها و سر

رسیدن به ایتاك یاران یکدله اش را از دست می دهد و در جزیره ي اوژیژي اسیر الهه اي به نام کالیپسو می 
شود که قصد دارد اولیس را وادار به ازدواج با خود کند. تا این که خدایان اولمپ نشین در نبود پوزئیدون 

یس را به ایتاك رهنمون شوند. بنابراین آتنه که الهه ي عقل و خرد است به راهنمایی وي تصمیم می گیرند اول
براي رسیدن به ایتاك می آید. اولیس موفق می شود با یاري وي به ایتاك برسد. اما در نبود وي تعدادي از 

مانده است. تا این اشراف به خواستگاري پنلوپ، همسر وي آمده اند  ولی او نسبت به اولیس همچنان وفادار
که اولیس با راهنمایی و پشتیبانی آتنه موفق می شود خواستگاران را در قصر خود به هالکت رساند.  

ي اودیسه با داستان شیخ صنعانمقایسه
حکایت فرعی است و فقط چهار 192منطق الطیر شامل «الطیر است. ترین حکایت منطقشیخ صنعان مهم

) از میان حکایات 38: 1374(یوسفی، » بیت بلندترین آنها است.409خ صنعان با حکایت بلند دارد که شی
عطار با شیخ صنعان، ما را به روم با «منطق الطیر، داستان شیخ صنعان بسیار با داستان اولیس همخوانی دارد. 

شأ کفر و شرك تمام معانی نمادین آن از قبیل دنیا، حیات نفسانی و اسفل سافلین وجود آدمی که مبدأ و من
) داستان آن 3: 1389(تقوي، » است می برد و البته دوباره به شرق یا کعبه که مقام توحید است، بازمی گرداند.

از این قرار است که:
شیخ صنعان پیر عهد خویش بود                    در کمال از هر چه گویم بیش بود

با مریدي چارصد صاحب کمالشیخ بود او در حرم پنجاه سال                   
هم عمل هم علم، با هم یار داشت                  هم عیان هم کشف هم اسرار داشت

ب پنجه حج به جاي آورده بود                  عمره عمري بود تا می کرده بود... قر
آمدند...پیشوایانی که در پیش آمدند                         پیش او از خویش بی خویش 

)128: 1387(عطار، 
شود و کند و در آنجا عاشق دختري میوي به خاطر خوابی که می بیند با مریدانش به سوي روم سفر می

هاي زیادي می کشد.براي رسیدن به او خواري
شیخ خلوت ساز کوي یار شد                  با سگان کوي او در کار شد

)132(همان: همچو مویی شد ز روي چون مهشمعتکف بنشست بر خاك رهش        
آن دختر براي آن که شیخ را سر داده و با او ازدواج نکند چند شرط برایش می گذارد که برابر با کفر 

شراب نوشیدن و -3قرآن سوختن، -2سجده کردن در پیش بت، -1ورزیدن است. آن شروط عبارتند از: 
بتدا از این کارها امتناع می کند و تنها به خوردن شراب بسنده می کند. ولی دیده از ایمان دوختن. شیخ ا-4

با خوردن شراب و در حالت مستی، آن سه شرط دیگر را هم به جا می آورد. با این کار به جرگه ي مسیحیان 
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که می پیوندد و دین خود را رها می کند. وي به عوض کابین دختر براي او خوکبانی می کند. مریدان شیخ
ر قطار وي به روم رفته اند با دیدن این اوضاع به کلی از او نا امید می شوند و او را رها کرده و به سوي د

مکه بازمی گردند. مریدي از مریدان شیخ که به علتی با آنها به روم نرفته است مریدان را سرزنش می کند که 
ه و به سوي روم رهسپار می شوند و می بینند چرا شیخ را رها کرده و خود تنها بازگشته اند. آنها پشیمان شد
که شیخ توفیق توبه یافته و در حال بازکردن زنار از کمر است. 

شباهت ها و بن مایه هاي مشترك دو داستان
)شخصیت هاي مشابه1

نیز، در جنگ تروا از سرداران به نام است، در جنگ لیسشیخ صنعان، بسیار به اولیس شباهت دارد. او
دت ها کرده است، در نیرنگ اسب چوبی اي که با آن تروائیان را فریفتند دست داشته است. ولی تروا رشا

سرانجام با )184-181: 1378(هومر، توسط خدایان مورد ظلم قرار گرفته و متحمل رنج بسیار شده است.
را به هالکت طی کردن وادي هاي پر خطر موفق می شود به شهر خود ایتاك بازگردد و خواستگاران زنش 

بازمی گردد و می خواهد به خانه ي خود برود آتنه او را به صورت گدایی پیر وقتی اولیس به ایتاك برساند.
و ژولیده درمی آورد. اولیس به صورت ناشناس و با همان ژولیدگی وارد خانه ي خود می شود ولی مورد 

من «ی گیرد. بنابراین اولیس به آن خدمتکار می گوید: اهانت یکی از خدمتکاران خود به نام مالنتو قرار م
چرکینم؛ جامه هاي ژنده دارم و در کویها دریوزه گري می کنم. چاره اي جزین چاره نیست، من نیازمندم. 
همه ي گدایان و هرزه گردان چنین اند، منی که امروز این چنین می بینی پیش از این دارا بودم. در خانه اي 

: 1378(هومر، » شتم، بیشتر به هرزه گردي چیز می دادم، بی آن که تهی دستی او را خرد بشمارم.گرانبها جا دا
نقاط مشترك این دو شخصیت )  در این مورد بسیار به شخصیت شیخ صنعان نزدیک می شود. و 426

ن و دیگري این که هر دو شخصیت در ابتداي زندگی صاحب مقاماتی بوده اند: یکی در عرفا-1عبارتند از: 
هر دو براي آن که به تکامل برسند متحمل رنج هایی شده اند که تا حدود زیادي -2در حماسه و جنگ. 

دور -3ناخواسته گرفتار آنها شده اند: یکی گرفتار عشق دختر رومی و دیگري گرفتار تعصب خدایان. 
ازگردد (توبه) و البته از سرزمین روم افتادگی از وطن و به دنبال آن بازگشت: شیخ صنعان می خواهد از گناه ب

هر دو به -4به خانه ي خود که در مکه بوده بازگردد. اولیس هم قصدش آن است که به ایتاك بازگردد. 
شیخ صنعان مورد بی توجهی -5عشق دختري سرگرم می شوند و از یاد می برند که از کجا آمده اند. 

شیخ هر لحظه ممکن است او را نمی شناسند و نمی دانند که مریدانش قرار می گیرد؛ چرا که مقام واقعی 
توبه کند و از قبل پاکتر گردد. اولیس نیز در خانه ي خود مورد اهانت اهل خانه از جمله مالنتو که یکی از 
کنیزان وي است قرار می گیرد و نیز خواستگاران به چشم گدایی هرزه گرد به او نگاه می کنند. هر دو 

یانشان احساس می کنند آنها را می شناسد حال آن که مقام واقعی آن دو پنهان است. در شیخ شخصیت اطراف
صنعان آن شاگردي که به همراه شیخ و مریدان به روم نرفته و در اودیسه تلماك پسر اولیس در ایتاك از 
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ریم آن است که هر دو نتیجه اي که می توانیم از این مقایسه بگیقهرمان داستان آگاهی دارند. شخصیت واقعی 
شخصیت در ابتدا عزت داشته اند، بعد در خواري و بدبختی افتاده ولی سرانجام دوباره به عزتمندي رسیده 

اند. 
)خواب یا رؤیا2

ان یده می شود و پایت هاي داستانی دیم شهود توسط شخصییا بهتر بگویا و خوابیدر هر دو داستان رو
س یوندد. آن گاه که پنلوپ، همسر اولیت می پیدر آخر داستان به واقعر می کند ویخوش داستان را تعب

ستن بر آنها یست غاز گندمی را که به آب آغشته شده می خورند و من از نگریدر خانه ام ب«ند. یخواب می ب
ا د، گردن آنها را می شکند و همه ریده دارد، از کوه فرود می آیشاد می شوم. آنگاه همان درشتی که نوك خم

ن یس ای) و اول1378:437(هومر،» ن انباشته شده اند...ین خانه همه روي زمیدم که در ایمی کشد. می د
ی بودم، یش من هماین غازها همان خواستگاران اند؛ تا اندکی پیا«ر می کند: ین گونه براي وي تعبیخواب را ا

:1378(هومر،» شرم آور خواهم کرد.نک شوي توام که بازگشته ام و همه ي خواستگاران را گرفتار مرگییا
خ که با وي به روم نرفته در حالت کشف حضرت محمد مصطفی ید صادق شیر هم آن مری) در منطق الط437

د:یند که به او می فرمای(ص) را می ب
اهیبود گردي و غباري بس سرگاه            یخ و حق از دیان شیدر م

ان ظلمتش نگذاشتم...یدر مشتم    آن غبار از راه او بردا
آن غبار اکنون ز ره برخاسته است            توبه بنشسته گنه برخاسته است. 

)140: 1387(عطار،
ر شده است. یوسته و تعبیت پیبه واقعده شدهیا و کشف دیدر هر دو داستان به محض آن که رو

زن و شخصیت محوري آن 
زن از بن مایه هاي هر دو داستان است. شیخ به هواي دختري در روم می ماند و به خواستگاري وي می 
رود و در خواسته اش پافشاري می کند؛ حتی دین و آبروي خود را در این کار از دست می دهد. در اودیسه 

ولیس خواستگارانی دارد که زمانی دراز در قصر اولیس ماندگار می شوند تا شاید با یکی هم پنلوپ همسر ا
از آنها ازدواج کند. 

آن چه را میرچا الیاده خاص فرهنگ هند دانسته در منطق الطیر و اودیسه هر دو وجود دارد و آن اسطوره 
د به عشق زیبارویی گرفتار می شود و ي فراموشی و تذکر است. به این ترتیب است که پیري که مریدانی دار

یا به اسارت زنان درمی آید و بعضاً این عشق باعث فراموشی می شود. مریدي پیر را می یابد و بدین ترتیب 
) در شیخ صنعان آن مرید که از قبل با 120: 1362(الیاده، » پیر هویت از دست رفته ي خود را دوباره می یابد.

مرید را ایفا کرده است. در اودیسه کالیپسو که الهه اي است اولیس را در جزیره شیخ به روم نرفته نقش این
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ي اوژیژي ابتدا با دلربایی فریب می دهد، سپس او را مجبور به ازدواج با خود می کند. هرمس نقش آن مرید 
را ایفا می کند و هویت واقعی اولیس را دوباره به او می بخشد.

نتیجه گیري و جمع بندي
مقایسه داستان شیخ صنعان و اودیسه به این شباهتها رسیدیم:از 

- شوند، کم و بیش شباهنهایی که اولیس و شیخ صنعان طی سفر متحمل میها و مشقتروند سفر و رنج
اند ولی سرانجام دوباره هایی دارد؛هر دو شخصیت در ابتدا عزت داشته اند؛ بعد در خواري و بدبختی افتاده

اند.دهبه عزتمندي رسی
رؤیا و کشف در هر دو داستان که به صورت شگفت انگیز تعبیر شده و به واقعیت می پیوندد؛

عنصر زن در هر دو داستان نقش محوري داستان را بر عهده دارد.  
کتابنامه

ي جالل ستاري، تهران: انتشارات توس )، چشم اندازهاي اسطوره، ترجمه1362الیاده، میرچا(-
)، درسایه آفتاب، تهران: نشر سخن، چاپ اول1380ان، تقی(پورنامداری-
تقوي، محمد؛ از کعبه تا روم (بررسی تطبیقی داستان شیخ صنعان و فاوست گوته)، پژوهشهاي زبان و -

22-1. صص 1389ادبیات فارسی، سال چهل و ششم دوره ي جدید، شماره ي دوم، تابستان 
حماسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد )، قلمرو ادبیات 1381رزمجو، حسین(-

اول، چاپ اول. 
، تهران: انتشارات علمی، چاپ هشتم1)، سر نی، ج1379کوب، عبدالحسین(زرین-
چاپ دوم،تهران: انتشارات جاویدانها،اندیشهوها)،  یادداشت1362(----------------
. 1392شعر در نثر صوفیه، نشر سخن، تهران، شفیعی کدکنی، محمدرضا؛ زبان-
)، منطق الطیر، مقدمه، تصحیح تعلیقات از محمدرضا شفیعی 1387عطار نیشابوري، فرید الدین محمد(-

کدکنی ، تهران: انتشارات سخن، چاپ سوم.
یشابوري، )، شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار ن1353فروزانفر، بدیع الزمان(-

تهران: انتشارات کتابفروشی دهخدا، چاپ دوم.   
ي پژوهشی زبان و حماسه عرفانی: یکی از انواع ادبی در ادبیات فارسی، فصلنامه«قبادي، حسینعلی، -

.20-1. صص 1381ي اول، بهار و تابستان ي شمارهادبیات فارسی، دوره
پ دوم)، تهران: مرکز، چا1376الدین(کزازي، میرجالل-
ي سعید نفیسی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوازدهم.)، اودیسه؛ ترجمه1378هومر(-
)؛ نقد تحلیلی حکایتهاي بلند منطق الطیر، بینالود (ویژه ي کنگره جهانی 1374یوسفی، حسنعلی(-

.9بزرگداشت عطار)، شماره ي 
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،یرئالیستهايبررسی داستانالگویی نوین در تحلیل و 
رنست همینگويي ا»پیرمرد و دریا«با تحلیل 

هادي نوري شمسی
کارشناس ارشدزبان وادبیات فارسی

چکیده
این مقاله با ارائه ي الگویی جدید درخصوص بررسی، تحلیل و مقایسه ي ساختاري و محتوایی داستان 

)، که به »پیرمرد و دریا«ر امریکا(هاي کوتاه و بلند رئالیستی، به تحلیل یکی از بهترین داستان هاي کوتاه معاص
وسیله ي چند نفر، به فارسی ترجمه شده است، می پردازد؛ که هدف از آن، بررسی ویژگی ها وجنبه هاي 

سبک واقع گرایی این اثر مشهور است.     
به لحاظ ساختار و محتوا، یک اثر .م)1961-1898ي ارنست همینگوي آمریکایی(»پیرمرد و دریا«داستان

الً پخته و نمونه ي اعالي داستان کوتاه رئالیستی است ، نثرش موجز و از زبان ساده ي مردمی برخوردار کام
است. محور این داستان بر گفت و گو، صحنه پردازي و گزارش گونه است. او میان هنر داستان نویسی و

یژه نمود و حالت تعادل به آن داد. . به محتوا و ساختار، هر دو توجه وفایده بخشی داستان، توازن برقرارکرد
منفعت طلبی و هم چنین فردیت،محور انسان و انسانیت است.برمینگوي نسبی گرا است و اثرش ه

و نمادین یمحتوایش از دو سطح واقع.در این اثر دیده  می شود،آمریکایی، برگرفته از فرهنگقهرمان گرایی
در این داستان، به هم پیوند خورده اند وسطح عالی واقع گرایی زندگی خود و قهرمانش برخوردار است.

دارد. 
ارنست همینگوي.پیرمرد و دریا،تحلیل،ادبیات جهان،داستان کوتاه،رئالیست،ها:کلیدواژه
مقدمه:  

د و ادبیات و از آن جمله، ادبیات داستانی، جایگاه ویژه اي در میان خواص اهل ادب و عموم مردم دار
به عنوان یکی از هنرهایی است که با تکیه بر فرهنگ یک جامعه، به رشد و بالندگی می رسد و متقابالً باعث 

رشد و تعالی فکري و فرهنگی جامعه می گردد.
احساسات و باورهاي یک ملّت درادبیات داستانی جلوه گري می کند. این نوع بخش اعظم بینش ها،
این زمینه، رکنکاش دمیان اکثر ملّت ها است.ین و هنري ترین جلوه ي ادبی درادبی رایج ترین، محبوب تر

، به ما را به هدف عالی پدیدآورندگان داستان که همان راهنمایی و روشنگري ملّت ها است، آگاه می کند
ر خصوص اگر آن اثر ادبی،  بازتاب همه جانبه و واقعی فرهنگ یک ملّت باشد و از ساختار و زبانی فاخ

برخوردار باشد. 
از بررسی اصول مکتب رئالیسم و ویژگی هاي روش رئالیستی و نیز بررسی و تحلیل هایی که درباره ي 
داستان هاي بزرگ واقع گراي جهان، نمودیم، الگوي جدیدي در زمینه ي شیوه ي تحلیل و مقایسه ي  
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ت یافتن آن، بر روي نمونه ي عالی داستان هاي رئالیستی  داستان هاي کوتاه و بلند ارائه و جهت عینیجنبه
ي پیاده کرده ایم. »پیرمرد و دریا«کوتاه؛ یعنی

و »پیرمرد و دریا«سنجش درجه و سطح واقع گرایی داستانمسأله ي اصلی این پژوهش،بنابراین، 
رصه و تا ضمن روشن شدن مسأله، الگویی براي پژوهشگران این عاستبررسی جنبه هاي واقع گرایی آن

نویسندگان داستان هاي کوتاه واقع گرا باشد.
و تأثیر او بر داستان نویسی ایران دردهه ي 30آشنایی ایرانیان باترجمه ي  آثار همینگوي از دهه ي «

آشکار است. نخستین کسی که همینگوي را به جامعه ي ادبی ایران معرفی کرد،ابراهیم گلستان 50و 40
تلخیص) 145: 1383اواکم،»(بود.

تمام اصول رئالیسم انتقادي رعایت » پیرمرد و دریا«اثبات این مدعا هستیم که دریدر این پژوهش در پ
همینگويشده و دورازهر گونه تخیل ناروا است، واقعیات داستان با زندگی نویسنده عجین شده،لذا رئالیست

غرب و نقاط اشتراك و اختالف فرهنگی و اعتقادي همچنین رابطه ي ادبیات با دنیاي .دارددر اوج قرار 
یکدیگر،به طور ضمنی مشخّص می نماییم.

دیگر اینکه ویژگی هاي تربیتی و شخصیتی نویسنده و نیز مشخّصه هاي فرهنگی جامعه ي يفرضیه
دیدگاه آمریکا، زادگاه نویسنده، درانتخاب مضامین داستانش ارتباط دارد. همینگوي که پرورش یافته ي

زندگی بود و با بحران ها و مشکالتی بغرنج در جامعه ي آمریکا مواجه » استفاده از لحظات زود گذر«
نبود،براساس فرهنگ آمریکایی، فردگرایی، منفعت طلبی و قهرمان گرایی آمریکایی را محور موضوع داستان 

وانمندي شخصی خود، امیدوار براي متّکی به ت» پیرمرد و دریا« خود قرار داده است. شخصیت داستانی در
برداشتن موانع تا سرحد مرگ است و شکست برایش مفهوم خاصی دارد.

جامعه ي ،نسبی گرایی و مثبت اندیشی حاکم است. زمان خلق پیر مرد و دریا » پیرمرد و دریا«در
دموکراسی اجتماعی و دموکراسی آمریکا تکامل یافته و انتظار مردم از نویسنده، فوق العاده بود ،آن ها مراحل 

ادبی را پشت سر نهاده بودند و همینگوي کامل کننده ي حلقه ي ادبیات مردمی و واقع گرایانه بود. تفکّر 
قومی و  پدر ساالرانه در جامعه ي آمریکا و طبیعتأ در آثار همینگوي، رایج نیست. زمان خلق این اثر به لحاظ 

که مردم محتاج به نویسندگان ساده نویس شده بودند تا واقعیات زمان در اجتماعی ، پیچ زمانی بود- سیاسی
ساده نویسان عصر خود شد.    قالب داستان ببینند و بخوانند،لذا همینگوي سرسلسله ي

) و جایزه نوبل 1953به دریافت جایزه ي بزرگ پولیترز (1952همینگوي با خلق این اثر در سال 
تقبال مخاطبان از آن، باعث شد که اکثر منتقدان به نقد و تحلیل این اثر بپردازندو به نایل شد. اس)،1954(

جهت دو سطحی بودن آن(واقعه گرایی و نمادین)وچند الیگی محتواي آن، هنوز هم جاي نقد آن وجود دارد. 
مام  تاکنون اثري منسجم که تدر خصوص تشخیص و استخراج جنبه هاي رئالیست در پیرمرد و دریا،

مالك هاي رئالیسم را در این داستان یافته باشد و صرفاً از این دیدگاه به آن بپردازد،در زبان فارسی وجود 
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ندارد و نقدهاي رئالیستی آن ناقص است و عموماً همراه با بررسی جنبه هاي عناصر داستانی آن ارائه شده 
است.

، بسیار مورد تقلید قرار گرفته است.در ایران همینگوي به جهت صاحب سبک نوبودن در جهان و ایران
نوشته اند. -هجري شمسی تاکنون30از ابتداي دهه ي -و از جمله پیرمرد و دریا اآثار برنقد و تحلیل هایی 

تاکنون نوزده کتاب در نقد پیرمرد و دریا و شش ترجمه از پیرمرد و دریا به فارسی نوشته شده است.
که بررسی نمونه ي معروف -تازه ي داستان و از جمله داستان کوتاهاز آن جهت که شکل هاي

همزمان در دل مکتب هاي ادبی و فلسفه هاي حاکم بر آن مکتب -آن،پیرمرد و دریا، موضوع تحقیق ما است،
ها به رشد و تکامل رسیده است. به دلیل رئالیستی بودن این داستان، الزم است ابتدا مختصراً به شناخت 

اجمالی همینگوي و سپس یشاخصه هاي داستان هاي کوتاه رئالیستی بپردازیم.پس از آن به معرفو ست رئالی
به تجزیه و تحلیل داستان مذکور،از طریق انطباق با مالك هاي چهارده گانه ي داستان هاي رئالیستی و نهایتاً 

نتیجه گیري از بحث خواهیم پرداخت. 
ي است که چند سال پیش، نگارنده در سطحی گسترده تر و با مقایسه با این مقاله بر پایه ي پایان نامه ا

دیگر داستان هاي رئالیستی نگاشته بود و یکی از دالیل طوالنی شدن مقاله نیز گستردگی موضوع، تازگی آن 
پژوهشگران ارجمند، با تحقیق پیرامون ادبیات رئالیستی غرب، به ارتقاي سطح کهامید و کشش مطالب است. 

فی داستان هاي رئالیستی در ایران همت گمارند.کی
:معرفی مختصر مکتب رئالیسم

» شیء«به معنی » res«مأخوذ وآن هم از کلمه ي » real«از لغت » واقع گرایی«واژه ي رئالیسم به معنی 
ي تصویر و گرفته شده است. رئالیسم در هنر و ادبیات، به معناي التزام به انعکاس واقعیت بیرونی در صحنه

رئالیست از سطح نمایش هنري است؛ خواه واقعیت نمایش داده شده، زشت باشد یا زیبا، خوب باشد یا بد.
می رود و به حقایق موجود درروابط انسان ها با طبیعت و محیط زندگی آنظواهر عینی و طبیعی فراتر

با صحت و دقّّت تمام رواج یافت که میالدي فکر مجسم کردن حقیقت موجود 1850از سال .می پردازد
ویژگی عمده ي ادبیات و هنرهاي زیبا در نیمه ي دوم قرن نوزدهم است.

داستان رئالیستی را فرو نشستن یک هیجان می خواند و رئالیسم «، منتقد و فیلسوف فرانسوي، »تیبوده«
ز بین رؤیاهاي بزرگ حاصل شده .م و ا1848می شمارد که به دنبال سال را نتیجه ي نوعی سرخوردگی

)279: 1387(سیدحسینی، » است که با نوعی بدبینی همراه است.
ت و معلولی آن ها روش هاي علمی گسترش یافت و به شناخت پدیده ها و روابط علّبا اتّکارئالیست 

ه این مکتب راه دي به پرداخت ،کم کم نظریه هاي علمی و گرایش هاي متعدعو ارتباط زندگی فرد با جام
گسترده ترین و انعطاف پذیرترین مکتب ادبی جهان به شمار می رود. ه،امروزطوري که به .یافت
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تکنیک رئالیسم، : «می گوید»هري لوین« تخیل در ادبیات رئالیستی به شدت رو به افول بوده است.
( »پوسته ي ادبی را بشکافد.سنّت شکنانه است، رمان نویس همیشه باید خیال را مردود بشمارد و 

) 39: 1379گرانت،
رئالیست هاي بزرگ در راه تکامل این مکتب، جامعه را پویا و متحرّك می دانند که پیوسته برهمه ي «

)1373،173لوکاچ،»(می گذارد.پدیده ها، پیدا یا ناپیدا، اثر 
از راه تجربه و مشاهده به عینیت آن کهاحساس گرایان، به ذهنیت ادبیات توجه داشتند ولی واقع گرایان،«
)743: 1378(فرشید ورد، »د.می شوبیان

کشفیات و ترقیات علمی اواخر . گرامبارزه با رمانتیک هاي احساسعلل و اهداف پیدایش رئالیسم:
دگرا. کاوش ریشه نیمه ي اول قرن نوزدهم. مبارزه با افراط گرایی در زمینه ي ادبیات تخیلی، احساساتی و فر

ي معایب و فضایل جامعه ي هاي زندگی روزانه نهفته است. تنظیم سیاههي هرچیزي که غالباً زیر الیه
معاصر. واکنشی در برابر مکتب کالسیسم (آرمان گرایی یا حقیقت نمایی)   

ورد و در معرض رئالیسم جامعه را مورد مطالعه قرار می دهد تا اسناد حقیقی زندگانی بشر را به دست آ«
) 5:518،ج1371(معین،»افکارعمومی قراردهد.

با فردگرایی مکتب رمانتیسم می داند کهمکتبی اجتماعی راواقع گرایینویسنده ي دائرة المعارف فارسی
است. درتضاد

آدمی، وسیع و تنگاتنگ هرچه دایره ي تأثیرات متقابل میان حوادث دنیاي خارج و احساسات و افکار«
د، داستان به واقعیت نزدیک تر است؛ یعنی بهتر است، به ازاي هر حادثه اي حتی کوچک، احساسات باش

نویسنده ، از زبان قهرمان بجوشد وعکس العملی در پی داشته باشد؛ یعنی دائماً کنش و حرکت باشد 
) 1362:42سیروس پرهام، .»(

ن ها عموماً مردمان طبقه ي پایین جامعه، شخصیت هاي رئالیست، در عالم خیال یافته نمی شوند، آ«
)155: 1380(سیما داد،.افرادي زجر کشیده، مهربان و به ظاهر بی اهمیت هستند

داستان کوتاه: یمعرف
.م ،اصل 1824در سال » ادگار آلن پو«داستان کوتاه به شکل امروزي در قرن نوزدهم ظهور کرد. اولین بار «

» گوگول«و » آلن پو«اصطالح داستان کوتاه را پیشنهاد کرد » بواندر ماتیوز«ائه داد و انتقادي و فنّی خاصی را ار
، »گی دو موپاسان«پدران داستان کوتاه به مفهوم امروزي هستند. از نوآوران داستان کوتاه ، می توان به 

)3: 1382ذولفقاري،»(اشاره کرد.» ارنست همینگوي«و » اُ هنري«،»کافکا«، »جیمزجوئیس«،»چخوف«
روایت نسبتاً کوتاهی است که در آن ،گروه محدودي از شخصیت ها، دریک صحنه تعریف داستان کوتاه:

ي منفرد مشارکت دارند و با وحدت عمل و نشان دادن برشی از زندگی واقعی یا ذهنی، در مجموع تأثیر 
) 28: 1364واحدي را القا می کنند(ایرانی، 
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داراي ، پیام فاخر، واقع گرایی، طرح عالی، حقیقت مانندي،ن و سبک واالزبا: داستان کوتاههايویژگی
و بخشیلذت، ابتکار، روشنی، تازگی، اختصارتنوع بیان، کشش،وحدت عمل،،ارتباط معقول علّت معلولی

.ستبه روي دنیاايپنجره
ي:ارنست همینگویمعرّف
مینگوي، مشهورترین نویسنده ي آمرامیالدي و برنده ي جایزه ي ادبی 19یکاي قرنرنست میلر ه

در شهر اوك پارك شیکاگو آمریکا متولّد شد.پدرش کالرنس، پزشک و 1898در سالنوبل ادبیات است. او
ودرس خود را در دبیرستان اوك پارك به پایان رساند1917بود.وي در سال مادرش گریس، معلّم پیانوآواز

) به عنوان 1918پرداخت. مدتی در جنگ جهانی اول (» استار«ي نگاري در گاهنامهدر کانزاس سیتی ، به خبر
راننده ي آمبوالنس صلیب سرخ در جبهه ي ایتالیا خدمت کرد و هنگام بازگشت به آمریکا مثل یک قهرمان، 

.مردم از او استقبال کردند
تغال به کار در دفتر مجله ي او به  پاریس رفت و ضمن اش.بود1921اولین ازدواجش در سال 

بود که در مقام یک نویسنده 1926تا 1921داستان نویسی نیز  پرداخت. بین سال هاي به کار» تورنتو استار«
، به شهرت رسید. او همچون پدرش عاشق گردش و تفریح در طبیعت و دوستدار شکار و ماهیگري بود. 

را با تکیه بر خلوص مطلق در زبان، امکان پذیر می همینگوي، رعایت اصول اخالقی، فردي و اجتماعی
داستان هاي همینگوي،محبوب ترین،مغرورترین و خوش «درباره ي او می گوید:» گرترورد اشتاین.«دانست

)182: 1377دستغیب،»(بوترین قصه هاست.
نویسندگی دیگري در تاریخيهیچ نویسندهت.در ارتباط تنگاتنگ اسآثار همینگوي با زندگی او«

جهان این چنین بر خیل عظیمی از نویسندگان، تأثیر برجا نگذاشته است.ازنظر تفکّر، همینگوي یک ضد یهود 
و آن را مانعی براي خالقیت در نویسندگی و جریان آزاد نوشتن .بود و با فاشیست در تضاد جدي بود

)57: 1387گلشیري،.»(دانستمی
آغاز کار نویسندگی همینگوي در سال .ز داستان نویسی به نامه نویسی هم عالقه داشتاو به غیر ا

وقتی بود که داستان هایش را براي مجلّات فرستاد و آن ها را مناسب چاپ ندانستند و پس می 1921
ازرا «، »نشروود اندرس«فرستادند. از نوشتن منصرف نشد و به کار نوشتن ادامه داد و با افراد مختلف از جمله 

اثر داستانی است که برخی از آن ها شامل چندین 24آمریکایی آشنا شد .او داراي» استاین«و خانم » پاوند
خورشید همچنان می درخشد،داستان کوتاه،14شامل ،داستان است.از جمله آثار او عبارتند از:در زمانه ي ما

می آیند وغیره.زنگ ها براي که به صدا در برنده هیچ نمی برد،وداع با اسلحه،مردان بدون زنان،
ي جدال انسان براي بقا، در جهان پیرمرد و دریا معروف ترین اثر او است که تمثیل تکان دهنده

تواضع و یکدلی براي سرنوشت انسان در کتاب پیرمرد .«گرفتمتخاصم بود و بسیار مورد توجه منتقدان قرار 
یبینشنبوغش و نه ناشی از حاصل نهدیده بود وخود حقیقتاًي چیزي بود کهمی زند.این نتیجهو دریا موج 
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باعث ساخت فیلمی توسط هالیوود آمریکا » پیرمرد و دریا«. موفقیت که سایر مردم از آن بهره جسته اندبود
) 114: 1377گریگوري همینگوي،.»(د ش1958در 

. پیرمرد و دریا، از نظر حجم حد میان داستان کوتاه و رمان است ولی ویژگی هاي داستان کوتاه را دارد
واژه دارد.  26500صفحه ي قطع رقعی است و حدوداً 107ترجمه ي فارسی آن از محمد تقی فرامرزي در

شر در برابر طبیعت قهار است و روح شکست ناپذیر بشر را ترسیم می این اثر تمثیلی، حکایت از تالش ب
ي ي داستان، مبارزهمایهشود. درونکند. پیرمرد با این که جسمش شکست می خورد، روحش پیروز می

با مشکالت زندگی است که به شکست قهرمان منتهی می شود؛ اما -که شاید خود همینگوي باشد-قهرمان
وقار و تحمل با شکوه. شکستی همراه با 

نظرخود همینگوي درخصوص پیرمرد و دریا این است که نوع داستان، متصوفانه ونزدیک به سبک «
)165: 1377گریگوري همینگوي،.»(کارهاي هومراست

» داشتن و نداشتن«اش درناپذیر، سرسخت، و مردي است که زندگیقهرمان همینگوي، مبارز، خستگی«
ا قوي و پرتالش است. مردي با سرنوشت شوم و ست. او هیچ ندارد، پایگاه اجتماعی ندارد؛ اممنتها ابی

شکست خورده است. شکست براي همینگوي مفهوم خاصی دارد؛ مثالً سانتیاگوي پیر دراین داستان، به دریا 
کند که زرگی شکار میو ماهی با.ریزي کندي خود را از نو پیرفتهي  پرافتخار و از دسترود تا گذشتهمی

)25: 1385(دریابندري،» شود.ها میعاقبت خوراك کوسه
پیرمرد و دریا، یک داستان واقعی است ؛ولی از آن سمبل و تمثیل می تراود. در ظاهر هیچ رمزي در آن 

ه آورد که داستان را بولی در عین حال ماجراهاي داستان،این امکان رابه وجود می؛نیست، قابل باور است
و دیگري » و نمایشیسطح واقعی«دوسطح دارد: یکی » پیرمرد و دریا«روش هاي گوناگون تفسیر کنیم.

مهیج و غم انگیز . اما در سطحی دیگر نمادین و ی، سطح واقعی آن نمایش ماجرای»سطح نمادین و تمثیلی«
)53: 1381تمثیلی است.( سلیمانی،
ت پسري به نام مانولین براي گرفتن ماهی بزرگ ،راهی دریا سانتیاگو و در کوتاه مددر سطح واقعی 

می شوند و ماهی صید شده ،گرفتار کوسه ها شده و پیرمرد، دست خالی، با اسکلتی از استخوان ماهی به 
در سطح نمادین داستان ، همینگوي از یک ماهیگیر ساده، قبل رود.ساحل و سپس به کلبه ي محقّر خود می

تواند باشد که به ت بازگشت از دریا) سانتیاگو، نماد انسانی میقسازد(و، انسانی واال و توانا میاز رفتن به دریا
همچنین نماد مسیح ،نماد ملّت می زند؛ رود و به کار بزرگ، دست ها میخاطر ایمان به کارخود تا دور دست

.انسان ساده و طبیعی استدرمجموعولیآزادي طلب،تمثیل انسان تالشگر،
:ختصري از تاریخ تحول ادبیات آمریکا در سده ي اخیرم

ادبیات آمریکا درسده ي اخیر میان فرد گرایی، ناحیه گرایی و بین المللی شدن در نوسان بوده ، «
الکسی دو تکویل، فردگرایی را ایدئولوژي خاص آمریکا تعریف کرد. موضوع اصلی خیلی از داستان هاي «
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التی است که فرد در سر راه خود با آن مواجه است و این مسئله که چگونه افراد، با آمریکا، راجع به مشک
خودهاي مستقل می توانند نماینده ي یک ملّت باشند و هویت ملّی درعین فردگرایی داشته باشند، تضاد حل 

ند، دردرون هدمی ترجیح-اگرچه اندك اند-نشده ي داستان هاي آمریکایی است. اما نویسندگان دیگري
جامعه باقی بمانند و تنش و تضادي را که در راه خودسازي فردي و ساختن دیگر انسان هاي جامعه پیش می 

)268-266تلخیص:1379لودتکر،»(آید، نشان دهند.
گروهی از نویسندگان، پیشنهاد می کردند، باید راهی یافت که فردگرایی را با اخالقیات مبتنی بر تعهد 

می دانستند.اعی مهار کرد.آن ها ادبیات اجتماعی را،راه مناسب این کاراجتم
ادبیات آمریکا از جنگ جهانی اول به بعد، به سمت مدرنیته شدن و جهان گرایی و بین المللی شدن 

پیش   می رود، زیرا نویسندگان از ناحیه گرایی دلزده شده بودند.
وداع با «.م) و1925»(می درخشدخورشیدهمچنان «جنگ نوشتبراین اساس همینگوي دوداستان ضد

.م ) و چند داستان کوتاه درباب مردان وجنگ ،مردان و شکار، مردان و ماهیگیري، به هدف 1929» (اسلحه
سبک همگانی درداستان نوشت و راه ایجاد نظم در دنیاي ازهم گسیخته و پرخشونت، در تحسین وحمایت 

ون تمامت خواه دانست که سبکی شدیداً عاطفی و تأثیر گذار داشت. ویلیام فاکنر نیز ازسیاست مداران ومذهبی
این روش را پی گرفت. 

پسا «درادبیات آمریکا صورت گرفت که به آن هاازجنگ جهانی دوم ابتکارها و نوآوري هاییاما پس
ورد تحسین یا تمسخر قرار دادند؛ بسته گروهی ازداستان نویسان، رؤیاي آمریکاي برتر را ممی گویند.»مدرن

بروند و با زبان » خود پژواکی«به این که دست یافتنی باشد یا فریب جلوه کند، گروه دیگر کوشیدند، به سوي 
با اشاره و تمثیل ،اشاره بنویسند چنان که همینگوي در پیرمرد و دریا در عین شفافیت واقع گرایانه اي که دارد

چهره ي قهرمان داستان ،سانتیاگو، برمال می کند و به خود پژواکی رسیده است.ررا دو نماد، هویت خود
گروه دیگري تصویرهویت شخصی را در داستان رد می کنند. به موازات این روند ادبی،زنان آمریکایی 

ت گرایی و نژاد پرستی اند. با رك گویی فیمنیستی شجاعانه، مخالف جنسی
گذشته پیام نویسندگان آمریکایی اعم از التینی، آسیایی و سرخ پوست، این بوده است در چهل سال «

نویسنده اي که هویت آمریکایی، او را در برنگیرد، بی ارزش است. در آمریکا نباید هیچ نویسنده ي غیر «که 
به خود مشغول ) به طورکلّی می توان گفت، آن چه ذهن نویسندگان آمریکایی را 286: همان» (خودي باشد.

داشته،عبارتست از: میهن پرستی، قهرمانی آمریکایی ها وهویت ملی، درعین فردگرایی. این همان چیزي است 
که در ادبیات فارسی معاصر ما، متأسفانه کم رنگ است.

مثالً هرگاه بحران و وحشت .ادبیات آمریکا، رابطه اي نزدیک با زندگی جامعه ي آمریکایی دارد
.م ،بوده 1910تا 1880ماعی یا اقتصادي رشد کرده ادبیات رئالیستی هم شکوفا شده که اوج آن سال هاي اجت

است.
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از دهه ي سوم قرن بیستم که نظام سرمایه داري و صنعتی شدن جهش یافته، نویسندگان آمریکایی هم، 
ثروتمندان تازه به دوران ابربرخشم و نارضایتی دهقانان و کینه توزي مردم تهی دست شهرستانی را در

کشیده اند.به تصویررسیده،
یک اقلیت ملّی یا نژادي است متوسط یا انسان فقیري ازقشرنویسنده ي رئالیست درآمریکا، معموالً از

که حرفه هاي گوناگون آزموده و سرانجام ازمسیر روزنامه نویسی وارد عالم ادبیات شده است. او خشمگین و 
ید و چهره ي مجسم عصیان و بدبختی است. زندگی دشوار یا غم انگیزي دارد و اغلب به مرگ طبیعی از ناام

دنیا نرفته اند.
هی گیري را ازکودکی همینگوي همه ي این خصوصیات را با خود دارد: او شکارکردن و ما

گ جهانی اول به عنوان راننده ي آموخت، درجوانی به کار گزارش نویسی در دفتر روزنامه مشغول شد، درجن
آمبوالنس درصحنه ي نبرد ایتالیا بود، درتفریحات خود به قایق رانی، مشت زنی، گاو بازي می پرداخت و 

دراواخر عمرش دچار بیماري وافسردگی شد وسرانجام خودکشی کرد. 
ی و روش زندگی در نیمه ي اول قرن بیستم آمریکا، اعتراض و بدگویی نسبت به ادعاهاي ملّ

حده آمریکا ،به فرد نویسنده این امکان را داده است که به ایاالت متّآمریکایی، رشد کرده و آزادي بیان در
راحتی، به انتقاد و اعتراض بپردازد.

عصر رئالیست، عصر انتقادي است، رئالیست ها با آگاهی روشن بینانه «چنانکه تئوفیل گوتیه می گوید: 
) 77: 1387(سید حسینی، » ي ذهنی، با نیروي تخیل و احساس شاعرانه مبارزه می کنند.و حساسیت ها

براساس دیدگاه ها و اصول رئالیست، در تحلیل محتوایی هر اثر ادبی ،فرهنگ عمومی کشور زادگاه و 
ل است.محل زندگی صاحب اثر،ویژگی ها و پیشینه ي ادبی آن کشور و ایده ها و خلقیات نویسنده دخی

:داستان هاي رئالیستیویژگی هايارنست همینگوي براساس ي»پیرمرد و دریا«بررسی وتحلیل داستان
:موضوع داستان رئالیستی،توصیف واقعیات اجتماع زمان نویسنده-1

همینگوي یک نویسنده ي واقع گراست، اکثر داستان ها و رمان هایش پیرامون موضوعات و مضامینی 
زندگی خود او سابقه داشته است ؛یعنی به زندگی واقعی خود، شکل داستانی داده است. است که در

محیط واجتماع حوادث را می شناسد ،با صحنه ها دقیقاً آشنا است و به خوبی محاسن،معایب و او
به مشکالت اشخاص داستان را توصیف می کند.او بیشتر واقعیات زندگی شخصی را بیان می کند و کمتر 

مسائل اجتماعی وعام می پردازد. این یکی از برجسته ترین دالیل واقع گرایی همینگوي در داستان پیرمرد و 
لذا حقیقت مانندي او در اوج است.دریا است.

حقیقت مانندي کیفیتی است که در عمل داستانی و شخصیت هاي اثري وجود دارد و احتمال ساختی «
)84: 1377میرصادقی،»(خواننده فراهم می آورد.قابل قبول از واقعیت را در نظر 
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او می رود،اموضوع داستان مذکور،پیرمردي به نام سانتیاگواست که تنها با قایقی به دورترین نقاط دری
بزرگ ،خسته و زخمی  درحالی که ماهی را به بدنه ي قایق بسته بود صید ماهی بسیارپس از تالش بسیار و

شت، ماهی اش طعمه ي کوسه ها می شود و فقط اسکلت ماهی را تا ساحل می آورد و می گو به ساحل باز
درطول سه شبانه روز اتّفاق می افتد.و محیط داستان اکثراً در دریاکلبه اش می رود.براي استراحت به 

ذیر با این شکستی است درعین پیروزي، صبر و متانتی تحت فشار و مبارزه اي ماهرانه و خستگی ناپ
بدبیاري هاي مفرط که مجموعه ي این تضادها، داستان را جذّاب وماندگار کرده است. 

بند آغازین داستان، حکم چکیده ي داستان دارد که اطّالعات بسیار فشرده اي درباره ي پیرمرد می 
د وچهارروز پیاپی پیرمردي بود که یکّه و تنها در قایقی بر روي گلف استریم، ماهی می گرفت و هشتا«دهد.

بچه اي کمکش می کرد. اما پس در چهل روز نخست پسر.گذشته بود، بی آن که یک ماهی هم گرفته باشد
یعنی بخت برگشته از چهل روز، که هیچ ماهی به تورشان نیفتاد، پدر و مادر پسرك گفتند پیرمرد ساالئواست؛

یر دیگري رفت.ترین آدم روي زمین.و پسرك به دستورآن ها پیش ماهی گ
پدر ارنست همینگوي از »همینگويکالرنس ادموندز«ماهیگیري، ازواقعیات زندگی همینگوي بود. دکتر

چهار سالگی لوازم ماهیگیري براي فرزندش خرید و ماهیگیري را به او یاد داد. عشق به طبیعت و زندگی در 
فضاي آزاد از همان کودکی در او شکل گرفت. 

دو روز آخر هفته را همراه دوستانش به قصد ماهیگیري عازم خلیج هورتون می شد. اوهمینگوي معموالً
سایه ي ماهیگیري و تا درپس از بازگشت از جنگ جهانی اول در ایتالیا راهی دریاچه ي والون شده بود

اهی می محیط بکر طبیعت بیاساید. او گاهی به همراه محبوب ترین همسرش هدلی در رودخانه ي ایراتی م
گرفت.

.م ،به درخواست سفیر آمریکا در کوبا ونخست وزیرکوبافعالیت طرفداران آلمان 1942همینگوي در سال 
را زیر نظر گرفت .نیروي دریایی آمریکا نزدیک به هزار قایق و لنج خصوصی را براي گشت زنی در آب هاي 

م پالر، براي این کار آماده کرد و به شرق آمریکا به خدمت گرفت و همینگوي کشتی کوچک خود را به نا
دستگاه گیرنده و فرستنده، ردیاب و مسلسل هاي خودکار مجهز کرد و به یک ناوچه ي تجسمی زیر دریایی 

درآمد.
به این ترتیب ماهی گیري و قایق سواري از مشاغل و تفریحاتی بود که همینگوي از کودکی با آن 

داستانش، قرار گرفت ري ،سرانجام در بهترین داستان واقع گراي او محورمأنوس بود و لذا این مشغولیت فک
که سرشار از مضامین آموزنده اي از قبیل: شهامت، عشق، اعتماد به نفس، افتخار، کار و انجام وظیفه است 

وارزش هاي زندگی مجدانه ي او را تشکیل می دهد.
دریا، با تاریخ و زندگی، واقعیتی است که خودش پیوند داستان هاي همینگوي و ازجمله پیرمرد و 

نویسندگانی بزرگ او را ستایش کنند. ،مشاهده گر آن بوده است و این امر باعث شده
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من هیچ نویسنده اي را همانند ارنست همینگوي نمی شناسم که در او، معتقد است که » ویل دورانت«
ده و درهم  گره خورده باشد. ات، بدین گونه تنگاتنگ با هم عجین شبیزندگی و اد

شخصیت پیرمرد در این داستان در برخی موارد از شخصیت واقعی یک ماهیگیر کوبایی به نام 
» پیالر«او را براي نگهداري از قایق خود 1390بوده است. همینگوي در سال هاي » گرگوریو فوئنتس«

سال ناخداي آن کشتی بود.30استخدام کرده بود و با او دوستی محکمی داشت و مدت 
ویلیام فاکنر این داستان را به جهت رها بودن از بند زمان، جذابیت، تازگی، نمادگرایی نیرومند و کوتاهی 

واختصار، بهترین داستان همینگوي می داند. 
ه حدوداً مبارزه با بزرگترین نیزه ماهی در داستان مذکور، جلوه اي ازعشق همینگوي بود به قهرمانی، ک

یک سال پیش ازنوشتن داستان پیرمرد و دریا؛ درکوبا مسابقه اي براي شکار اره ماهی به راه انداخته بود و 
مسابقه ي همان سال شرکت نقره اي تشویق می کرد که فیدل کاسترو هم در دو پیروز میدان را با یک جام

کرد و اول شد و جام پیروزي را از همینگوي دریافت کرد. 
اگرچه به گفته ي همینگوي، همه چیز، از پیرمرد (سانتیاگو) و پسر (مانولین) گرفته تا دریا و 

است. براین اساس می توان داستان واقع گرایی نامید که مهیج وغم انگیز.کوسه،واقعی است
پیرمرد و : «درباره ي توصیف خود همینگوي از این داستان به نقل ازنویسنده می گوید» لویک اواکم«

دریا می توانست بیش از هزار صفحه باشد.کوشیده ام  آن چه را که از لحاظ نقل تجربه به خواننده  ضرورت 
مثل این باشد که واقعاً روي تجربه اش بشود ودارد،حذف نکنم ؛چنان که وقتی چیزي را می خواند جزو

گاهی راست تر از این داستان واقعی است ورهمه چیزدبسیارتالش کرده ام ومن براي این کار،داده است و
)84و1383:83(اواکم ،» راست.

هم چنین واقعیت موضوعی داستان پیرمرد و دریا ، برگرفتگی آن از زندگی نویسنده ي آن است که از 
پوندي رکوردار 119پدرم عاشق ماهی گیري بود. او با گرفتن یک شمشیر ماهی «زبان فرزندش آمده است:

احی اقیانوس اطلس بود. او صاحب کشتی اي بود که براي ماهیگیري ساخته شده بود که البته با خانواده نو
)28-23: 1377گریگوري همینگوي،»(گاهی به مسافرت می رفت.

باید توجه نمود که طبق نظریه ي همبستگی ، واقع گرایی به مفهوم شرح نکته به نکته ي حقیقت یا 
اقعیت نیست و لزومی ندارد شرح حوادث درست همان چیزي باشد که در زندگی واقعی تصویر دقیق از و

اتّفاق افتاده باشد ولی نباید چندان دور از احتمال باشد،شرحی از حوادث گزینشی و تمرکز دقیق روي 
جزییاتی ازحوادث که در تخیل نویسنده شکل می گیرد ، درست همان واقع گرایی است که همینگوي خلق

کرده .اوهمه ي حوادث را فهرست وار بیان نکرده ،بلکه جزییات الزم که درانتقال مفاهیم نقش دارد ، بیان 
نموده است.

:صورخیالزبان ادبی وکاربرد معتدل-2
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هیچ گونه آسیبی به داستان پیرمرد ودریا وارد نکرده است. همینگوي به ضرورت و زبان ادبی داستان 
آرایه هاي ادبی در توصیف اشخاص، محیط ، اشیا ، مکان بیشترمفاهیم برذهن خواننده، ازبراي تأثیرگذاري 

است اما با تصنّعات و آرایه هاي ادبی و شاخ و برگ دادن غیر ضروري مفهومی را به ها و زمان ها بهره برده
استفاده » تشبیه«شتر،از است. او بیاو شدهبه کالمنتنوع و قوت بخشیدخواننده القا نمی کند. بلکه باعث

کرده است.
(ص » پیراهنش را آن قدر وصله زده بود که به بادبان می مانست.«در توصیف سانیتاگو می خوانیم 

پیرمرد همیشه دریا را موجودي زن مانند و همچون چیزي «) در توصیف دریا از نگاه پیرمرد آمده است 118
شیده یا ازانسان دریغ داشته است و اگر خشونت و گناهی از می پنداشت که نعمت هاي بزرگ به انسان بخ

دریا سر زده، بدان سبب است که چاره ي دیگري نداشته است.پیرمرد پیش خود می گفت تأثیر ماه بر دریا 
)129(ص» همچون تأثیر ماه بر زن است

بیهاتی ازنوع محسوس این تشبیهات ،نشان از ارتباط تنگاتنگ تخیالت معتدل او با طبیعت است که تش
است. 

با یک نگاه به فلسفه ي زندگی همینگوي به این نتیجه می رسیم که او مثل یک فیلسوف، تعقّل و 
می گیرد و انسان را با دالیل ظریف به راز و رمز حیات و فلسفه ي فکري خود آشنا می اندیشه را به کار

ا هم و مکمل یکدیگرند و هر دو غریزي و طبیعی به کار کند. از جهت دیگر تخیل او با تعقّل در ارتباط ب
گرفته می شود و تصنّعی نیستند. 

درهمان حال که پیرمرد «درباره ي عملکرد پیر مرد در صید ماهی و تالش او در این راستا می خوانیم
هاي پیچک یا طناب ها را باال و پایین می کردوروي بازوهاودست هایش تاول ها و زخم هایی مانند زخم 

بلوط سمی ایجاد می کرد؛
)135ص »( اما زهر کیسه تن آگواماال، خیلی تند خارج می شد و مانند شلّاقی به بدن می زد

همینگوي در بسیاري از تشبیهات بدیع و ابتکاري که دارد، اطّالعاتی دقیق از آنچه مشاهده کرده و 
می کند، به عبارتی در تشبیهات او معموالً نکته ي علمی و جنبه ي علمی و تجربی دارد به خواننده منتقل

آموزنده نهفته است و این نکته، آشنایی او را با طبیعت نشان می دهد. بنابراین   می توان گفت او هرگز از 
ماهی نر رفت زیر آب عمیق و بال هاي سنبل «طبیعت جدا نمی شود برخی از تشبیهات او تکراري است 

)147(ص » اش را گشود و تمام باریکه هاي سنبله مانند بال هایش را نشان داد.گونه ي زیرسینه
ماهی در زیر نورخورشید می درخشید و رنگ پشت و سرش ارغوانی تیره بود وبال هاي طرفین «

) 159ص »(بدنش در تابش نور آفتاب، پهن و سنبل مانند به نظر می رسید.
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اثر فشاري که در کشیدن طناب براي نزدیک کردن ماهی بزرگی که به در توصیف پیرمرد که دستش بر 
دست چپش «قول خودش نیم متر از قایق بلندتر و حدود پنج متر و نیم بود، آسیب دیده بود. راوي می گوید: 

)160ص »(هنوز مانند چنگال هاي فرو رفته ي عقاب، همچنان سفت و چنگه شده بود.
ي در این داستان مربوط به توصیف ماهی است. او رنگ ماهی، رفتارهاي آن بیشترین تشبیهات همینگو

عالقه ي شدید او و اعضاي مختلف آن از جمله سر و بدن و دم ماهی را به چیزهاي مختلف تشبیه می کند.
به به ماهی ،از گفت و گوهایی که با ماهی مرتباً بیان می دارد، حکایت می کند. او در نظر دارد خواننده را 

سازد، به طوري و توجه خواننده را به آن معطوفمتوجه کند،اهمیت و ارزش کاري که دارد انجام می دهد
محوریت و وحدت موضوع را از دست ندهد.که 

با نوعی اغراق همراه کهاستتشبیهات داستانی، بیان عظمت وجود مشبه او درهدف دیگر
سیاه خون ماهی که تا اعماق دریا نشست کرده و پراکنده شده بود، از وابرتاریککوسه درست مانند«است.

)193ص »(همان گودي هاي دریا برآمده بود.
اغلب تشبیهاتی که نویسنده به کار برده ، مشبه به آن ، درهمان حوالی و اطراف دریا و قایق یافته است 

ت بر روي آب افتاده بود و دمش را به این طرف کوسه در حالی که با پش«و بی ارتباط با محیط داستان نیست
می شکافت و به هم فک هایش را باز و بسته می کرد، آب را مثل قایقی تندرو و آن طرف می کوبید و 

)195(ص » می زد
یک تکّه از گوشت ماهی را پاره می کرد و آرام آرام ،کوسه با هر ضربه اي که به ماهی می زد«

) 202ص»(ده اي به پهناي یک شاهراه دریایی براي کوسه ها درست شده بود.ازخون ماهی، جا
کوسه ها )«203(ص » می توان گفت که این کوسه مثل خوکی بود که به آبشخورش نزدیک می شد.«

به الشه ي ماهی بزرگ حمله کردند و مانند کسی بودند که خرده هاي نان را یکی یکی ،از روي میز 
)210ص »(برچیند.

چنان چه دیدیم بیشترین تشبیهات موجود در این داستان مشبه آن، ماهی یا کوسه ها هستند. و موارد 
طناب در درون آب، به رشته ي شب تاب می « می شود؛ ازجمله تشبیه طناب به شب تاب.دیگر،کمتر دیده 

)145ص »  (شانه هاي پیرمرد به بیرون کشیده شده باشد.مانست که مستقیماً از
می شود و به ان تشبیهات همینگوي ساده و بی آالیش است و به ضرورت و براي تبیین بهتر موضوع بی

طور معتدل و محدود به کار رفته است.
است، که اغلب در گفت » جان بخشی یا تشخیص«عنصرخیالی دیگر در داستان پیرمرد و دریا، کاربرد 

ا ، دست خود و چیزها ي دیگر، ادا شده است.وگو با ماهی، کوسه ، پرنده ، دری
(ص .»دریا مهربان و بس زیبا است.اما می تواندخیلی سنگدل شود وخشمش خیلی ناگهانی می رسد«

128(
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دراین مثال ،دریا به شیوه ي آدم نمایی (تشخیص) با صفات متّضاد  تصویر شده است همچون انسان 
انگیزي است.در خشمشان، مظهرانعطاف پذیري و شگفتمهر وستند وهاي بزرگ که داراي صفات متّضاد ه

پیرمرد به ماهی گفت : طعمه را بخور که نوك قلّاب به «جاي دیگرداستان،در گفت و گو با ماهی آمده است. 
)142ص »( قلبت فرو رود و تو را بکشد. راحت بیا باال تا زوبین را بر پیکرت بکوبم.

ا ماهی، کوسه، دریا و غیره ،همگی عالوه بر این که نوعی از انواع گفت و گفت و گوهاي پیرمرد ب
گوهاي داستانی و از عناصر داستانی است، جان بخشی به حساب می آیند که داستان را خیال انگیز و جذّاب 

کرده است .
اي با وجود محدودیت اشخاص داستانی، وجود این شخصیت هاي خیالی، گویی گستره ي آدم ه

داستان را بیشتر کرده و به داستان تنوع بخشیده است.
نمونه ي دیگر،ازهمین نوع که با ضرب المثل همراه است ، در توصیف ماهی صید شده آورده است. 

شاید پیش از این بارها به قلّاب افتاده و یاد گرفته که پیکارش را این طور آغاز کند.نمی داند و نمی تواند «
یفش یک نفر و آن هم یک پیرمرد است. اما چه ماهی بزرگی است و چه پولی از فروش بداند که حر

نمی دانم چه نقشه اي در سر دارد یا گوشتش به دست خواهد آمد... در پیکارش دستپاچگی نمی بینم.
)146(ص »همچون من، بی امید است.

بینم. نکته اي که از آن می فهمیم، نوعی نمونه هاي آدم نمایی، موارد متعددي در این داستان میاز
فلسفه ي فکري است که با تخیل آمیخته است. این نگاه فلسفی به طبیعت و موجودات، نشانه ي ارزش 
گذاري، به همه ي موجودات عالم است که هدفداري نظام خلقت را می فهماند و موجودات، ذي شعور و 

را گاهی در لباس فیلسوف می بینیم. آگاه فرض شده اند . به همین دلیل همینگوي 
اما آن چه به بحث ما در این بخش مربوط می شود، خیال انگیز شدن داستان است که این نوع گفت و 

ن  پیرمرد و سایر موجودات، خواننده را از خستگی و رخوت یکنواختی داستان، دور اآدم نمایی میگوهاي
هرکدام، تجربه و درسی ز انسان و غیر انسان مواجه می کند که ازمی کند و او را با اشخاص مختلف اعم ا

می آموزد. به دلیل این شگردهاي داستان نویسی است که همینگوي را برترین نویسنده ي رئالیست آمریکا و 
از بزرگترین داستان نویسان جهان قلمداد کرده اند.

چرا که هم .ستان را ازشیوه ي رئالیستی دور کندکاربرد آدم نمایی در این داستان آن چنان نیست که دا
کوتاه است و هم امکان وقوع آن، درعالم واقع وجود دارد واگرچه درموارد اندکی، وقوع آن بعید به نظر می 

پرنده به او ،پیرمرد از پرنده پرسید: چند سال داري؟ این اولین سفر توست؟ وقتی پیرمرد حرف می زد«رسد.
نده آن قدر خسته بود که نتوانست طناب را امتحان کند و هم چنان که طناب را محکم با چشم دوخته بود. پر

» .وجود پرنده، پیرمرد را به صحبت تشویق می کرد..پاهاي ظرفیش گرفته بود، روي آن پس و پیش می رفت
)151(ص 
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که بیشترین بخشی از خلق صحنه هاي درماتیک در این داستان مربوط به همین گفت و گوها است
اي دست خوب، حاالمی توانی طناب را ول «پیرمرد گفت: «نوع گفت و گو در داستان را تشکیل می دهد.

تا این که درد لعنتی تو بخوابد.... خدا کند این دستم از چنگه ،کنی، و من فقط با بازوي راستم می گیرمش
) 156(ص » شدگی نجات پیدا کند.

انت کرده بود و هیچ وقت کاري را که پیرمرد به آن می سپرد، انجام نمی دست چپش همیشه به او خی«
) 168ص »( داد و پیرمرد نیز اعتمادي به او نداشت.

تک گویی هاي سانتیاگو در داستان نیز نوعی از گفت و گو است که شخصیت داستان با خود سخن 
خورد و داستان رئالیستی را با جلوه هایی از می گوید این جلوه نیز در پیرمرد و دریا بسیار به چشم می 

خیاالت زیبا همراه کرده است.
وقتی که سانتیاگو فشار زیادي را از نگه داشتن ماهی بزرگ صید شده ، تحمل می کند.خطاب به خود 

گفت : آرام و نیرومند باش پیرمرد.
اما حق داري، برادرعزیز! من هرگز پیرمرد اندیشید، تو داري با این کارت مرا می کشی، اي ماهی!«

موجودي بزرگتر و زیباتر یا آرام تر و نجیب تر ازتو ندیده ام . بیا مرا بکُُش. برایم هیچ فرق نمی کند که چه 
)187ص »( کسی به دست چه کسی کشته شود.

چنان واقعی البته دراین تک گویی ها که گاهی با گفت و گو با موجوداتی مثل ماهی همراه می شود، 
جلوه می کند که انسان تصور خیالی بودن آن نمی کند.

پیرمرد اندیشید، این طور که می بینیم این ماهی بیش از هشتصد کیلو وزن دارد. شاید از این هم بیشتر، «
)19ص »(اگر دو سومش گوشت باشد و کیلویی شصت سنت فروخته شود، می دانی چه پولی می شود؟

ي تخیلی که ناشی از تفکّرات وانتظارات سانتیاگو است، عنصرانتظار در داستان محسوب تک گویی ها
می شود و باعث کشش داستان می شود.برخی از این گفت و گوهاي داستانی، گفت و گوي ساده بین 

اشخاص حقیقی نیست و با صور خیال،
تأثیر بیشتر داستان می افزاید. البته خصوصاً جان بخشی، همراه است که برتحرّك، تنوع، جذابیت و

عنصر گفت و گو از شگردهاي برجسته ي همینگوي است.
است. نماد گرایی نیرومند این داستان، به » نماد«عنصر خیالی دیگري که در پیرمرد و دریا وجود دارد 

عنوان اسطوره اي مدرن ، به حساب می آید.
ابل باور بودن ماجراهاي آن، این امکان را به وجود آورده که سبک داستان، سادگی آن، واقعی و ق

نماییم و نمادهاي مختلفی ازآن استخراج کنیم.داستان را به روش هاي گوناگون تفسیر
سانتیاگو می تواند نماد یک قهرمان شکست خورده باشد، نمونه اي از شجاعت، قدرت و استقامت 

بارزه می کند (ماهی و دریا) و غرورش باعث شکست او می شود.نژاد انسان که با سرنوشت و زندگی م
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من پیرمردي «سانتیاگو در پاسخ به پسري که درابتدا و پیش از رفتن به دریا همراه او بود، می گوید:
راستی حاال هم زورت آن قدر هست که بتوانی ماهی بزرگی را از دریا بیرون «گفت:پسرك»عجیبم.
) 114ص »(کر می کنم هنوز همچو زوري دارم. و تازه، حقّه هاي زیاد بلدم.ف«پیرمرد: »بکشی؟

همینگوي براي هر حادثه اي دلیلی آورده ودر این مورد گفته است که پیرمرد براي آن که نیروي 
سفیده ي تخم مرغ می خورد و هر روز یک فنجان روغن جگر کوسه سر می کشید. .بیشتري داشته باشد

پیرمرد در این اندیشه بود که براي این، ماهی از آب «ز زبان سانتیاگوي قهرمان می خوانیم همچنین ا
بیرون پرید که جثّه ي بزرگش را به من نشان دهد... اي کاش من هم می توانستم، به او نشان دهم که چگونه 

)160(ص » مردي هستم.
درهمه جاي داستان در ، ماهی،خوداین احساس غرور، چنان است که در برابر هم رزم  و حریف

یعنی فایق آمدن بر صید ،هرمان جلوه دهد و رسیدن به هدفقحال خود نمایی است. می خواهد خود را 
می شود.این همان قهرمان محسوب می شود و این گونه غرورش ارضاشماهی، یک پیروزي بزرگ برای

داستان هاي آمریکایی،دیده می شود. درگرایی است که
با تمام قدرتش همچنان که ماهی بزرگ را نگه داشته بود(براي نزدیک کردن «در جاي دیگرمی گوید

می توانی ایستادگی ماهی به قایق) گفت: اي دست ها ! طناب را بکشید. اي پاها! محکم باشید. اي سر! تا
این گونه خود باوري و »رم.کن. هوشیار باش. توهیچ وقت تسلیم نشدي! این بار،ماهی را به کنار قایق می آو

خود اتّکایی هاي قهرمانانه در ذات فرهنگ آمریکایی است که در این داستان،به عنوان پررنگ ترین نماد جلوه 
غرورت تو را واداشت که او (ماهی) را بکشی. تو یک ماهی گیري نه براي «کرده است. هم چنین می گوید

) 186ص»(زنده ماندن خودت.
دکل قایق را روي شانه هایش «جا ،با حضرت عیسی مقایسه شده است. سانتیاگوسانتیاگو چند

و این » گذاشت و به طرف باالي جاده به راه افتاد. او قبل از آن که به کلبه اش برسد، پنج بار بر زمین نشست.
شباهت زیادي به حالت هاي عیسی دارد، وقتی که صلیب بر دوش، به سمت مصلوب شدن، قدم برمی 

اشت.د
صورتش رو به پایین بود... بازوانش به دو طرف، دراز شده و کف دستانش رو «وقتی سانتیاگو خوابید 

) حالتی که به قرار گرفتن مسیح(ع) بر روي صلیب کامالً شباهت دارد. 211(ص» به باال بودند.
حواریون مسیح که همچنین پیرمرد در تمام طول داستان در آرزوي داشتن نمک است، درست مانند

حداقل غذایشان بود. آمدن نیزه ماهی  در داستان نیز، نماد مذهب مسیح است.
سانتیاگو قهرمان شکست خورده در برابر حریف خود،یعنی ماهی، نیست . براو چهره می شود و زنده 

و کسب می ماند. بلکه شکست خوردگی او، به خاطر نرسیدن به هدف خود است که همان فروش ماهی 
درآمد هنگفت است.
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روزي که موفّق به 84این نظر، سانتیاگو می تواند نماد یک قهرمان شکست ناپذیر باشد.او طی مقابل
نمی شود، شکم خود را با اندك غذایی که کافه چی محل از روي دل سوزي به او می دهد، سیری   صید ماه

هرگز امید خود را براي صید یک ماهی بزرگ از دست می کند. او گرسنگی و تحقیر را تحمل می کند؛ ولی
می شود که پاداش آن همه تالش، مبارزه و نمی دهد و آن ماهی بزرگ باالخره با خوش شانسی نصیبش

تحمل درد بود؛ ولی وقتی به فروش ماهی در بازار طمع می ورزد، شانس از او روي بر می گرداند؛ چراکه  
انسان واقعی ممکن «اش می دهد، نه طمع کاري را. اگرچه به قول همینگوي دریا  تالش و پشتکار را پاد

لذّت پیروزي و شکست ناپذیري او در این بود که بر » است نابود شود ولی هرگز شکست نخواهد خورد.
نیزه ماهی عظیم الجثه چیره شد و آن را صید خود کرد. 

، شیرها و چکاوك می توانند نمادهایی باشند که پسرك، دریا، ماهی ، کوسه، آسمان،درنظر همینگوي
آن ها و الیه هاي پنهان و معانی درونی آن ها بستگی به میزان غور و دقّت خواننده دارد؛ گشودن معماي 

ولی می توان نتیجه گرفت که قطعاً نماد گرایی از رویکردهاي همینگوي است و داستانش به همان سادگی که 
ظرمی رسد نیست. در وهله ي اول به ن

چنان چه می دانیم، نماد، اوج تخیل هست که سیر صور خیال را از تشبیه تا استعاره طی کرده وسمبل 
یک پدیده ي معنوي شده است. دقّت در این نمادهاي واقعی ، ارزش محتوایی واقع گرایی همینگوي را نشان 

درونی و مورد نظر همینگوي، کشف می شود.می دهد و با هربار خواندن داستان، الیه اي از محتواي 
»  بهترین داستان هاي کوتاه ارنست میلر همینگوي«به گفته ي احمد گلشیري در مقدمه ي کتاب 

هر نماد باید در «آموخته است. پاوند می گفت: » پاوند«همینگوي طرز به کارگیري نماد را در یک اثر ادبی از 
1385گلشیري،»(باشد و کاربرد نمادین آن شیء نباید بر اثر تحمیل شود.درجه ي اول شیئی طبیعی در اثر

:53 (
مثالً پیرمرد یا کوسه در داستان طوري به کار رفته که در وهله ي اول، همان مفهوم اصلی خود را می 

. کاربرد اشارات دیگر، می توان فهمید که مفهوم نمادین دارددهد و معنی نمادین آن پوشیده است. فقط از
نماد درداستان واقع گراي ابتدایی رایج نبوده است . 

هرچه واقع گرایی تکامل یافته ،بر پیچیدگی ذهن نویسنده، وطبیعتاً برچند الیگی و نماد هاي درونی 
داستان افزوده شده است که با پیشرفت جوامع ،اعتالي ادبیات وشناخت روز افزون خوانندگان مرتبط است.

:مسائل اساسی و ضروري اجتماع و مبتالبه مردمبیان -3
یکی دیگر از مالك هاي مؤید رئالیستی بودن این داستان،پرداختن به  مسائل حیاتی و ضروري است 

نویسنده مسئولیت خود را مردم، به آن مبتال هستند و متعلّق به قشر متوسط یا فرودست جامعه است.که اکثر
می کند و در پی ارضاي منافع شخصی نیست. نقد نظام حاکم، بدون تعصب و دا در برابر منافع ملّی ا
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در داستان هاي رئالیستی وبه طور مستقیم دراین داستان دیده می شود به نفع طبقات محرومووابستگی به آن 
.

کش همینگوي با این داستان که در آن پیرمرد کوبایی با یک نیزه ماهی بزرگ به نبرد بر می خیزد،کشم«
کهنسالی و بیماري ذهنی است، در حقیقت،از  پرسش هاي فلسفی است که درباره ي  زندگی مطرح می 

)31: 1375گلشیري،»(کند.
خود، دراغلب داستان هایش همینگوي به جهت خصلت فرد گرایی و درعین حال اومانیسمی

اسی درساختن حیات بشري، انتخاب کرده است. موضوعات به ظاهرغیراساسی در جامعه ي خود،اما واقعاً اس
کند که فقیر،در فقري غیر ارادي و در مبارزه ي جانانه با سرنوشت درپیرمرد و دریا، جامعه اي را ترسیم می

به سر می -است و احساس موفقیت که همان ثروت -شوم خود و با طبیعت قهار، براي رسیدن به عشقش
برد.

ه مبارزه انسان براي غلبه بر طبیعت است)تا حدي جواب گوي مسئله ي پوچی و این اثر همینگوي(ک«
)344: 1379ویگر،»(بی معنایی(ناداي سانسکریت) است.

در رفتار اشخاص داستانی او، خصوصیاتی نهفته است که آموختن آن ها، در ساختن زندگی بهتر براي 
داستان پیرمرد و دریا، قهرمان راه و رسم است. قهرمان او بشر، بسیارمفید و مؤثّراست. شخصیت  اصلی او در

با صداقت، شجاعت ، بردباري ، مثبت نگري و دوست داشتن، در یک زندگی پرتنش ،همراه با بدبیاري، رنج 
مانولین، وفاداري و حساسیت را می و خشونت در یک نبردي نابرابر پیروز می شود و درباره ي پسرك ،

محبت به او،زندگی را میدان مبارزه براي او ترسیم می کند. پیروزي در نظرش، همان بینیم که در عین 
احساس رضایت است که انسان با آن ، انسان  می شود و یا انسان بودن و ارزش داشتن خود را اثبات می 

کند.
در  همه جا و واقعیاتی که در داستان هاي همینگوي محور داستان قرار می گیرد، برخالف جمال زاده

همه زمانی کاربرد دارد؛ چون جنبه ي عام بشري دارد و محدود به مکان و زمان خاصی نیست.قهرمانانش به 
و با تالش و پشتکار براي رسیدن به مقصود، با سختی ها و رنج ها وظیفه عمل می کنند، مثبت نگر هستند

پیکار می کنند و این است هدف متعالی داستان.
دلیل این که داستان پیرمرد و دریا به یک موضوع  فرامکانی نسبت به آمریکا پرداخته، این باشد شاید 

.که محیط آمریکا در زمان خلق این اثر، نسبتاً آرام و همراه با آزادي هاي مدنی و در مسیر پیشرفت بود
به نوعی فردگرایی و همینگوي همچون سایر هموطنانش .در ذهن و ضمیر او نبودهم تعصبات اجتماعی 

، فردیتی که نماد یک تیپ اجتماعی است. مبتال شده بود
درنظر او، هنر براي فایده ارزش دارد که فایده اش می تواند براي همه ي عصرها وهمه ي  نسل ها 
باشد، نه زمان و مقطع خاص. چنان چه  برخی نویسندگان به مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خود می 
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مردم را به روشنگري و بیداري فرا می خوانند تا به یک تحول اجتماعی دست بزنند. این احساس پردازند. و
.ضرورت را در دیدگاه همینگوي نمی بینیم

حیاتی جامعه به حساب می آورد و در أله يبنابراین همینگوي عمل به رفتار نیکوي انسانی را، مس
رفتار اشخاص داستانی اش جلوه داده است. 

انتخاب موضوع اساسی جامعه، در آثار رئالیستی بستگی به شرایط اجتماعی، تاریخی و سیاسی عصر  
نویسنده دارد. در زمانی که همینگوي این داستان را نوشت، جامعه ي آمریکا، جنگ هاي خانمان سوز را 

کمتري پذیرفته پشت سر گذاشته و به یک ثبات اجتماعی رسیده بود واز این رهگذر،این کشور آسیب
مناسب براي فاصله گرفتن ازبود.همینگوي که قبالً چند داستان در خصوص جنگ نوشته بود، اکنون زمان را

دانست.آن مسائل مشمئزکننده می
او آن قدر ساده بود که نمی دانست چه وقت باید فروتنی کند و «به طور مثال، درباره ي سانتیاگو آمده 

)113اش چیزي شرم آور نیست و به غرورحقیقی اش لطمه اي نمی زند. (ص می دانست که فروتنی
سادگی و تواضع در این جا، رفتاري ستوده شده، قلمداد شده است.

موضوع دیگر، احساس ترحم و دلسوزي نسبت جاندارانی است که رعایت حال آن ها الزم 
و ماهی هاي بالدار را خیلی دوست می داشت؛ ا«است،چنان چه در دیدگاه شخصیت اول داستان می بینیم.

چون بهترین دوستانش در اقیانوس بودند. به حال پرنده ها غصه می خورد... که همیشه در پرواز و جست 
)128(ص وجو بودند و چیزي گیرشان نمی آمد.

مجبور در جاي دیگر پیرمرد به حال ماهی بزرگ افسوس می خورد. یا از ماهی عذر می خواهد که
است، او را بکشد و با او احساس همدردي می کند یا احترام خود را نسبت به او نشان می دهد.از این جهت 

این داستان بعد محیط زیستی هم دارد که در داستان هاي امروز ایرانی کمتر به آن توجه شده است. 
ت که با طبیعت و موجودات آن ، باید پیام هاي نهفته در داستان، خطابی به انسان دیروز و امروز اس

را به مخاطره نیندازد و با رعایت اصول و در حد شانهستی در مبارزه با آن ها،ري داشته باشد،ترفتار مالیم 
نیاز از آ ن ها بهره گیرد. 

موضوع دیگر انسان محوري این داستان، شجاعت و اراده ي استوار در رو در رویی با خطرات و رنج 
پیرمرد اندیشید، این ماهی خیلی بزرگ است و من باید مغلوبش کنم. نباید .«ا براي رسیدن به مقصود است ه

) 160(ص » بگذارم به قدرتش پی ببرد. باید بفهمد، اگر بخواهد بگریزد چه کارها می توانم بکنم.
بهتر «به خود گفت:) پیرمرد162ص »(هر طور شده، او را با همه ي بزرگی و هیبتش خواهم کشت.«

)180ص »(است، تو نترسی و به خودت اطمینان کنی.
از پا در نمی آیم و براي یک چنین «در جاي دیگر اعتماد به نفس پیرمرد را می بینیم که می گوید

جانوري نمی میرم، حاال که توانسته ام تا این جا بیاورمش، از خدا می خواهم که طاقت کافی به من بدهد. 



8181 هامجموعه مقاله

ار دعاي پدران آسمانی و صد بار هم دعاي مریم مقدس را خواهم خواند. اما حاال که نمی توانم صد ب
)183بخوانمشان.(ص 

این اعتماد به نفس در نگاه او، رنگ اعتقادي یافته و نشان می دهد، اگر قدرت جسمانی به قدرت الهی 
غرب وجود دارد و -به ظاهر مادي-دیدگاه گره بخورد، انسان را به هدف خواهد رساند. این توسالت در

قابل توجه منتقدینی است که نویسندگان غربی را یکسره ماتریالیست می خوانند. همچنین در مذمت ناامیدي 
پیرمرد اندیشید، ناامید شدن، کار احمق ها است. گذشته از این،به گمان من، گناه است. اندیشید، «می خوانیم: 

اندازه ي کافی مشکالت داري که درباره اش بیندیشی تا به گناه مرد! حاال بدون گناه بهبه فکرگناه نباش پیر
)197ص »(برسی.

این نکات به ما می آموزد که مشترکاتی در دیدگاه هاي ما مسلمانان با دنیاي غرب وجود دارد که 
گ غرب می شود. چنانچه نادیده گرفتن آن ها، باعث فاصله گرفتن از آن ها و شناخت نادرست از فرهن
هرگز از توسل به قدرت ما ،دیدیم سانتیاگو علی رغم اعتماد به نفس و احساس قدرتی که در خود می دید

فوق طبیعت غافل نمی ماند. 
آن چه برشمردیم ، رفتارهاي پاك انسانی و مفید براي انسان دیروز، امروز و فردا است که فراموشی آن 

دگی مطلوب ایجاد می کند و ما این مسائل مهم و مؤثر درساختن انسان را، درگفت ها خأل اساسی در زن
وگوي شخصیت اصلی این داستان یا راوي آن می بینیم. این ها مسائل اساسی و مبتالبه همه ي بشراست که 

می تواند نقش اساسی داشته باشد.درکسب فضایل مشترك آدمی،
امروزه، ضرورت  تمام دارد تا به وجوه اشتراك فرهنگی جهانییاتاز این جهت، پرداختن به ادب

عمل برسیم.ملّت ها آشنا شویم و ضمن نزدیکی دیدگاه ها ،به وحدت در
در داستان پیرمرد و دریا، همینگوي تمثیل تکان دهنده اي درباره ي جدال انسان براي بقا در جهان 

ولی از جمله مسائلی ،ن هر فرد در جامعه سازنده و مفید استمتخاصم خلق کرده است و اگرچه براي ساخت
یک نویسنده فرد گرا می نیست که دغدغه ي عام جامعه ي مورد خطاب او باشد. بر این اساس او را بیشتر،

دانند که افکار خود را بر افکار و دغدغه هاي اکثر جامعه ترجیح می دهد و کمتر سهمی در تحوالت سیاسی 
آمریکا داشته است. و اجتماعی

همینگوي به جهت شغل روزنامه نگاري و گزارش گري، خصوصاً درجریان جنگ هاي جهانی،در 
اظهارنظرهایی بسیاري از رویدادهاي سیاسی، به نوعی حضور داشت، چیزها آموخت و با   نوشته هایش،

ست.ی جنگ یونان و ترکیه، فرانسه و آلمان، ایتالیا و روسیه داشته ادرباره 
:توجه به فایده بخش بودن مضمون داستان-4

پیروي همزمان همینگوي از نظریه ي هنر براي فایده و هنر براي هنر در این اثر بازتاب یافته است. او 
آثارش هم به شکل، تکنیک، ساختار، زبان و زیبایی اثر توجه معتدل اعتقاد دارد. او دربه هردو نظریه، به طور
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به فایده بخش بودن و اثر بخشی آن در ذهن و ضمیر مخاطب، در این راستا از استادان بنام الهام دارد و هم 
با زبان ساده، صمیمانه و نزدیک به زبان مردمی که دارد، دقّّت و وسواس عجیبی که در کاربرد گرفته است. او

ي خود را به هنر نوشتن داستان پایبند،کلمات و رعایت تکنیک داستان نویسی و زیبایی اثر، به خرج می دهد
به مخاطب می اخالقی و اجتماعی ثابت کرد.او همچنین مالك فایده بخش بودن را، داشتن پیام غیر مستقیم 

چنان چه در داستان پیرمرد داند . با انعکاس رفتار اشخاص داستان، الگویی مؤّثر براي مخاطب ارائه می دهد.
به عنوان الگویی فایده بخش براي رسیدن به هدف و پیروزي قلمداد ودریا، متانت و مقاومت تحت فشار را

می کند. 
خستگی ناپذیر همراه با تالش،خودشناسی، شناخت استعدادها و توانمندي ها ي فرديخود باوري،

با را مقدمه ي رسیدن به مقصود می داند و ما این فایده و ثمره را از جاي جاي داستان مذکور می آموزیم . 
خواندن آن می تواند هرخفته اي را بیدار و هر ناتوانی را توانمند سازد.

چنان چه گفتیم ،منتقدین خارج از آمریکا ، دیدگاه فرهنگی داستان هاي او را بازتاب خشونت 
برخاسته از الیه هاي سطحی آمریکا می دانند.کمتر به جنبه هاي هنري داستانش توجه دارند. منتقدین 

ایی و انگلیسی،به شخصیت وفلسفه ي فکري همینگوي انتقاد می کنند تا هنراو. برخی دیگر، کتاب آمریک
با حداقل انگیزه هاي انسانی و عشق انسانی می دانند.هاي او را بی دقّّت و

عده اي دیگر، از منتقدین می گویند داستان هاي او، داراي الیه هاي عمیق فکري و فلسفی است که او 
اقعاً هنرمندانه، پیچیدگی هاي نوشته هایش را پنهان داشته است و همچون شاعري حساس، از نادرستی و

انسان ها و رنج دنیا در اندیشه ي رویارویی با آن ها است.
ت که صرف نظر از فرهنگ ها سداستان هاي همینگوي و از جمله پیرمرد و دریا در این ایفایده بخش
بودن او براي شدن و ساختن دم می ازیت فردي انسان و شدن هاي او سخن می گوید وو نژادها ،از انسان

این یکی از جلوه هاي رئالیست در جهان معاصر است که مرزهاي اندیشه و فرهنگ ،از راه رسانه هاي .زند
ت ارزش هاي می شود و همینگوي از مردان مهمی بود که استقامت انسانی و امید به اثبافرهنگی برداشته 

فردي را پیشنهاد می کند. در آثار او ،عشق و مذهب وجود دارد؛ ولی پررنگ نیست.
نکته هاي پند آموز، اطّالعات علمی و تخصصی مشاغل و فنون مختلف و اطّالعات اجتماعی و 

.ه استتاریخی، از فایده هایی است که قطعاً در نظرهمینگوي براي هدیه به مخاطبان خود به جا گذاشت
هر د.بنابراین، همینگوي از معدود نویسندگانی است که به هنر نویسندگی و ارزشمندي آن واقف بو

از آن می توان گرفت. ، زندگی بهتربراي خواننده اي از مطالعه ي آثار او لذّت می برد و درس هایی آموزنده 
:نزدیک به زبان مردم و عینیزبان ساده، قابل فهم،داشتن -5
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مالك دیگردر تأیید رئالیستی بودن پیرمرد و دریا، زبان ساده ، قابل فهم و نزدیکی آن به زبان مردم 
المثل ضربنظر لفظی، هیچ گونه پیچیدگی ندارد.همینگوي دراستفاده از زبان طنز،کنایه،است که از

کرده است.واصطالحات مردمی در آثار خود، ازجمله پیرمرد و دریا به حد ضرورت اکتفا 
این سادگی گاهی در تک گویی ها، ظاهر می شود که با تجربه اي عامیانه همراه است،جمالتی کوتاه 

ص »(پیرمرد به خود می گفت به هنگام پیري،آدم نباید تنها باشد،اما چاره اي نیست.«با دستور زبانی ساده
رمرد از خودش پرسید، با چه چیزي می توانم پی«) گاهی این سادگی با افکار ساده ي عامیانه همراه است145

بخت بخرم؟ آیا با زوبین گم شده و با چاقوي شکسته و دو دست بی توان، می توانم بخت بخرم؟ نباید پرت 
شکل هاي گوناگون به انسان رومی آورد، کیست که بتواند آن و پال فکر کنم. بخت، چیزي است که به 

)207ص »(رابشناسد؟
ت و گو با اشخاص غیرحقیقی ازجمله ماهی، توصیفات ساده اي با جمالت خبري کوتاه، به گاه درگف

اي نیمه ماهی چه بزرگ بودي! متأسفم که «شکل گزارش روزنامه اي ارائه می دهد که صمیمیت خاصی دارد
کشتیم و این قدر از ساحل دور شدم. هم تو را خانه خراب کردم، هم خودم را. ولی دو تایی چندین کوسه

)206(ص » چند کوسه را ناقص کردیم. نیزه ي به این بلندي که تو داري، فقط براي قشنگی که نیست
پیرمرد تفی به اقیانوس انداخت و گفت: «اما ساده و تخاطبی  دارد،همینگوي گاهی جمالت تند و تلخ
)209ص »(را کشته اید.مگربه خواب ببینید که مردي ! بخوریدش، گاالنوها، اي کوسه هاي ابلق 

سعی می کنم «عناصر زبان مردم از قبیل: ضرب المثل و باور عوام بهره می گیردازدر برخی موارد،
این جمله ي آخري در جواب پیشنهاد » قرض نگیرم. آدم اول قرض می گیرد بعد هم به گدایی می رود.

. .بخریم.85لیط بخت آزمایی به شماره ي بهتر نیست یک ب« پسرك (مانولین) است که به سانتیاگو گفت:
)117ص »(عدد هشتادو پنج خیلی خوش یمن است.

از جنبه هاي سادگی نثر او استفاده ي حداقل از قیدها و صفات است.اما در چنان که دیدیم یکی
نزدیک انتخاب کلمات بهترین و مناسب ترین را برمی گزیند. مثال هاي فوق ،همگی حکایت از زبان ساده و

، »پرت و پال گفتن«، »بخت خریدن«، »خانه خراب شدن«به زبان مردم دارد . اصطالحات و کنایاتی چون ؛
و ضرب المثل هایی » در خواب چیزي را دیدن«، »تف به آب (اقیانوس) انداختن«، »بخت به انسان رو آوردن«

به خرافاتی عامیانه از قبیل ؛اعتقاد به و اعتقاد» آدم اول قرض می گیرد، بعدهم به گدایی می رود.«همچون؛ 
خوش یمنی برخی اعداد مثل هشتاد و پنج ،آشنایی و ارتباط  نثرهمینگوي با زبان مردم را نشان می دهد.

همینگوي، در آوردن کنایات ، اصطالحات مردمی و ضرب المثل ها افراط نکرده و حد اعتدال را 
ئالیست ها بیان ساده نزدیک به زبان مخاطب است ؛ ولی همینگوي رعایت کرده است. اگرچه یکی از اصول ر

عالوه بر سادگی، سبک  خاصی دارد که به آن اشاره می کنیم از دالیل دریافت جایزه ي نوبل، همین نگارش 
استادانه و مؤثّر او درداستان نویسی مدرن بود. 
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چنین است: همینگوي ویژگی هاي روش انحصاري 
. . استفاده از جمالت کوتاه خبريدانش آموزان ور زبان ساده ي ابتدایی ، نزدیک به زبان نثر و دست«

توصیف هاي بی آب و رنگ و سرد.انتخاب کلمات تند و تلخ.به کارگیري زبان قابل فهم براي خوانندگان
)129: 1387شیرازي،»(داشتن سبک روزنامه اي..طبیعت جزیی نگر قوي.

ر سایه ي مطالعه و گفت و گو با نویسندگان آمریکایی آوا نگار، به این نتیجه رسید که در همینگوي د«
نوشته هاي خود باید بی تکلّف و بدون تحمیل هیچ نظري به خواننده، به توصیف ساده، دست بزند و به ارائه 

دهد. در آن زمان که ي ساختار و واژگانی بپردازد که هم فکر و احساس و هم کیفیت مادي را در خود جاي
ادبیات، به مفهوم عصر ویکتوریایی آن، هنوز نگارش جمله ها باعبارت هاي ادبی و پرطنین و به صورت انشا 
نویسی بود و به لفّاظی گرایش داشت و مغلق نویسی و به کارگیري نثر مزین و سنگین هنر شمرده می شد، 

چنان زبان انگلیسی را ساده کرد که خواننده، گویی براي »اینگرترود است« کار او تهورآمیز بود. او به همراه
)تلخیص58: 1385گلشیري،»(اولین بار به جهان بیرون نگاه می کند.

شیوه ي نگارش همینگوي، بیشتر به  خاطر تأثیر حرفه ي اولیه ي او به عنوان خبرنگار جوان و بی 
در زمان خودش انقالبی نو محسوب می شد.بود و» کانزاس سیتی استار«نشریه ي تجربه براي 

او نثر فاخر دوران ویکتوریا و قرون وسطی را نادیده گرفت، شیوه اي که نمی پسندید، عبارت بود از: 
توصیف هاي بسیار زیاد و طوالنی ،استفاده از قیود و صفات پشت سرهم ، نقل قول هاي سنگین و فراوان و 

. که نثرهمینگوي، بر خالف این بود و از این جهت کار او مثل جمال زاده ویرگول هاي متعدد خسته کننده 
در نثرنوین، انقالبی به  حساب می آید .البته نویسندگان زیادي در این راستا به او کمک کردند، کسانی مثل 

».ازرا پاوند« و» گرترود استاین«
اقعه و به کارگیري اسم ها و فعل هاي او با استفاده از جمالت کوتاه و توصیف هاي منقطع از یک و

ساده، صحنه هاي حوادث را دقیقاً چنان که هست شکار می کند و از بیان مستقیم احساسات و افکار 
شخصیت ها خودداري می کند و موجز ، محدود و ساده نویسی او  نشان از اطّالعات کامل او از فضا، 

ستانی را جاي خود قرار داده است و این گونه است ویژگی هاي اشخاص و تجربیاتی است که اشخاص دا
که خواننده، خود را در ماجرا دخیل می داند. 

درست همان هایی است که ،این سخنان.در داستان می نامند» استاد نوشتن گفت و گو«همینگوي را ،
یبی دارد و هرکلمه واقعاً در جامعه وجود دارد و بین اشخاص رد و بدل می شود.او در نوشتن، وسواس عج

اي مرتبط با موضوع داستانش است. به طوري که خودش گفته است، بخش هایی از پیرمرد و دریا را بیش از 
دویست بار بازنویسی کرده است. در نثراو معنی بر لفظ چیره می شود. به همین دلیل پیرمرد و دریا را در 

که یک رمان قطور را خوانده ایم.علی رغم سادگی نثر مدت کم می توان خواند و از آن تأثیر پذیرفت. انگار
و صرفه جویی در کلمات، تصویرسازي از فضا ، اشیا و آدم ها در این داستان کامل است.
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متن انگلیسی این داستان، ترکیبی از زبان واقعی و تصنّعی است . از آن جهت که سانتیاگو اهل کوبا 
ندارد. گفت و گوهاي داستان گاهی غیرادیبانه و غیراستادانه است؛ ولی با زبان انگلیسی آشنایی کاملاست و

بیشتر سخنان سانتیاگو به گویش رسمی است. 
به هر حال، زبان روایتگري همینگوي و گفت وگوي هاي داستان، عناصري را در هم می آمیزد که 

.نتیجه این که انقالب او در نثر، به واقعی هستند و توجه به زندگی شخصیت هاي داستان را بیشتر می کند
می توان آن را سهل ممتنع دانست. گونه اي است که قابل تقلید نیست و

شیوه ي نگارش همینگوي در زمان خودش، بسیار بحث برانگیز بود. عده اي او را ستودند و بعضی آن 
ویسندگان آمریکا و سایر نقاط جهان از را رد کردند؛ ولی با گذشت زمان شیوه ي او مورد تقلید بسیاري از ن

جمله ایران قرار گرفت. 

جامعه:شخصیت داستان از نوع تیپیک و برخاسته از طبقه ي متوسط-6
طبقه ي متوسط وجود قهرمان ها و اشخاصی است که از،از دیگر مالك هاي داستان هاي واقع گرا

تند که همه ي ویژگی هاي گروه خود را دارا هستند. برخاسته اند و از نوع برجسته ي گروه خود هس
متوسط برخاسته اند و توان درك و تفاهم متقابل این طبقه را دارند.يطبقهمعموالً از نویسندگان واقع گرا،

در داستان پیرمرد و دریا سانتیاگو و پسرك (مانولین) هر دو برخاسته از طبقه ي متوسط هستند. 
یرمرد ماهی گیر ساده ي کوبایی است؛ولی نماد قهرمانی جهانی است که ویژگی هاي قهرمانی سانتیاگو یک پ

؛یعنی داراي صفات متضاد، زندگی همراه با  تراژدي و گاهی افسانه، داراي شرافت انسانی، هدفدار و پر 
توسط که از طرف  تالش، متواضع و بی پیرایه و قانع، جسور و شجاع و با اراده و پسرك هم از خانواده اي م

تکیه گاه و پشتیبان وحساس،خانواده اجازه یافته بود، چند روزي شاگرد سانتیاگو باشد. او نوجوانی وفادار
پیرمرد به او نیاز دارد.سانتیاگو و مانولین تا پیش از مخالفت خانواده ي مانولین از همراهی کهسانتیاگو است

لین از او فرمان می برد و به او کمک می کرد.با پیرمرد، دوش به دوش هم بودند.مانو
سانتیگو به عنوان یک قهرمان،مردي است که براي بقا جدال می کند،شکست را نمی پذیرد حتی اگر 
فقط به پیروزي روحی برسد، او شجاع و مغرور ولی عاقل و موفقیتش در پرتو تجربه و دانش است.او معتقد 

است. اهل دعاست. مبارزه اش با ماهی،مقدس و عاشقانه است. تنهایی به نیروي شانس و برابري موجودات
او نمادي از تنهایی همه ي         انسان هاست.

هردو چون سایرافراد متوسط جامعه، با فرهنگ کار و تالش عادت کرده بودند و باور داشتند که امید 
ش تالش، مبارزه و تحمل رنج ها می دانست خود را از دست ندهند. سانتیاگو گرفتن ماهی بزرگ را پادا
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نمی هراسید ونابودي را شکست نمی دانست،همچنان که به دست نیاوردن ماهی وازهیچ سختی و مانعی 
روزي که اصالً ماهی به 84آنمی اندیشید. هم دررا پایان زندگی نمی دانست و به موفقیت هاي بعدي

ده شدن ماهی به وسیله ي کوسه ها و برگشتن به ساحل، این ها نمود هم بعد از خوردست نیاورده بود و
تیپ متوسط جامعه است.افکار

قهرمانان داستان هاي رئالیستی در بستراجتماع ، تاریخ و سیاست حاکم، و براساس کنش ها و واکنش 
هم دارند.متقابل برهاي واقعی فردي و اجتماعی به تکامل می رسند و اشخاص و اجتماع تأثیر

در داستان پیرمرد و دریا این گونه نمود یافته است که در فرهنگ آمریکایی که سانتیاگو در آن رشد 
ي تعیین شدهکرده بود،سه ویژگی بارز دارد و آن فرهنگ کار و تالش فردي، منفعت طلبی در چارچوب

گرایی است.                                 -اجتماعی و قهرمان
گاهی سانتیاگو را درلباس ساده ي فقیرانه و با کلبه اي سانتیاگو می بینیماین ویژگی ها را دروجودکه 

می بینیم؛ ولی اوکسی نیست که تسلیم کمبودها و تنگناها شود، بلکه براي زندگی بهتر و ساده و محقّر
مان ها و خواسته هایش واقعی است، او پیراهنی دارد وصله دار و می کند، آرتوفیقات مادي بیشتر، تالش

چنان که بادبان ،آفتاب خورده، بادبانی بر قایق دارد که از تکّه گونی ها ي وصله شده ي آرد درست شده بود
نمونه هاي از توصیفات حاکی از شخصیت ساده، غیر ثروتمند، .تشبیه می کند» پرچم شکست دایمی«را به 

به استثناي چشمانش که به رنگ دریا ،هر چه بود، پیر بوددر او«. می خوانیمرمان امیدوار را دراینجاقهولی
) 110ص»(بودند. شاد و شکست ناپذیرمی نمودند.

سانتیاگو بی نهایت مستقل است و اعتماد به نفس داردومعتقداست کمک گرفتن از دیگران در زمانی که 
او به قدرت خود واقف است و » آسیبی به غرور انسان نمی رساند«و» ویی نیستبی آبر«به آن نیاز دارد،

کلبه اي فقیرانه دارد و به زندگی ساده تن داده )114ص»(مغریبوعجیب ي من پیرمرد«گوید: بارهامی
این کلبه اي و بس.همینقفسه،ی،است. کلبه ي او،یک اتاق با کف خاکی،با یک میز، تخت خواب، صندل

ستثنایی در ساحل هاوانا است.اس
دیگرجلوه هاي اجتماعی در این داستان احساس تنهایی سانتیاگو است؛ یعنی این احساس که از

مشکالت برآید.از این جهت، هرگاه هرکسی باید گلیم خود را به هر نحوي شده از آب بیرون کشد و از پسِ
بر احساس تنهایی اش افزوده می ،بود، نگاه می کردکلبه نصب شدهدر، زنش که از دنیا رفته بودبه عکسِ

لحنی فوق العاده جدي، از بیسبال آمریکایی سخن می شد. ولی براي نیرو دادن به خود،سانتیاگو و مانولین با
روزنامه هاي یک روز قبل میرا ازب خود گویند و سانتیاگو خبرهاي مربوط به شاهکارهاي قهرمانان محبو

بازي هاي کوبا است. ن طرفدارتریبیسبال از پرهد بداندکه یانکی ها چگونه بازمی کنندخواند و می خوا
تیم یانکی ها براي خود بت می تراشد.بازیگر نامدار» دي مجیوي بزرگ«سانتیاگو ومانولین از
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رفاً معتقد به به تبعیت از فرهنگ آمریکایی خرافه پرست و ص، سانتیاگو،شخصیت اصلی این داستان
،هرروز، روز تازه اي است«که انسان را از کار و تالش باز می دارد. او می گوید: بخت نیست. اعتقادي

اما من باید کمی هوشیار باشم تاهرگاه بخت باز آمد ، آمادگی داشته ، من آشتی کندبهتراست، بخت با
)207ص»(ت اعتقاد دارند.انسان هاي کم مایه به بخ«)وبالفاصله می گوید:132ص »(باشم.

او می خواهد پیروزي به اتّکاي تالش خودش تحقّّق پیدا کند، نه آن که منتظر بماند تا پیروزي تصادفاً 
از راه برسد و این نشان از غرور شخصی و طبیعتاً غرور جمعی جامعه ي آمریکایی دارد.اوفرصت ها را 

می داند.    غنیمت می داند و عمل به وظیفه را شرط پیروزي
او ماهی گیري با تجربه است که از تجربیات خود در جهت پیروزي به کار می گیرد او به ماهی،احترام 

اي کاش من به جاي ماهی بودم و فقط در عوض این اراده و هوش، تمام چیزهاي او را می «قایل است.
آهاي ماهی، براي تو «ن خود ) نگرش دیگر او به ماهی به عنوان موجودي فهیم همچو161ص»(داشتم

)که آن را رقیب نجیب تر از خود قلمداد می کند.161ص»(خبرهاي بد دارم.
خوب استراحت کن پرنده «همچنین درگفت و گو با پرنده (چکاوك)که بر قایق نشسته بود، می گوید

) این 152ص»(ت چیست.ي کوچولو. بعد هم خودت را آماده کن تا مثل هر آدم یا پرنده یا ماهی ببینی قسمت
تنها در جامعه ي غربی می تواند باشد که از کم رنگ شدن اخالقیات و انسانیت در آن گفت وگوها ي انسانِ
جا نشأت می گیرد. 

توسل به دعا و استمداد از خدا، حضرت عیسی و مریم مقدس، در جامعه ي غربی نوعی عبادت 
غرب به مقاصد مادي،محسوب شده و این جزیی از فرهنگ امروزتاجارگونه و نوعی معامله براي رسیدن 

و به » آن ها (طعمه ها) را بخور» ماهی جان«خطاب به ماهی می گوید:،چنان که دراین داستان پیرمرداست،
) 141ص»(خدایا کمکش کن تا طعمه را بگیرد.«خدا متوسل می شود و با صداي بلند می گوید 

ب مذهبی ندارم اما ده بار دعاي پدر آسمانی و ده بار دعاي حضرت مریم را من تعص«پیرمرد گفت: 
) نشانه 161(ص» اي مریم باکره! براي مرگ این ماهی دعا کن.«می خوانم تا این ماهی را بگیرم .سپس افزود

ده است، هاي این عبادت تاجرانه، از زبان پیرمرد هنگام تحمل رنج می شنویم، زمانی هم که مشکلی پیش نیام
اثري از خدا در زندگی او دیده نمی شود.

بنابر آنچه گفتیم،شخصیت داستانی پیرمرد و دریا، برخاسته از قشر متوسط جامعه بود که با سختی ها 
دست و پنجه نرم می کند؛ ولی آگاه است که چه حقوقی و چه توانایی و استعدادي دارد. او براي رسیدن به 

ه را انتخاب می کند. او در بستر جامعه و تاریخ به رشد و تکامل می رسد. آن چه می هدف خود، راه مبارز
گوید ،نمود واقعی فرهنگ شناخته شده ي غربی است و جداي از جامعه و سیاست حاکم نیست و چنین 

است که داستان حقیقت مانندي دارد.
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ی ترین داستان می دانند. از جهتی ارتباط لذا کسانی که با  جامعه ي آمریکا آشنایی دارند، آن را واقع
فرد، اجتماع و محیط در این داستان به خوبی می بینیم.

او زندگی را صحنه اي پر از حریفان مسابقه دهنده می داند و که هر کدام هدفی نسبتاً متفاوت دارند. 
دان باشد و از این جهت بخت را پیروز می» داشتن و نداشتن«او می خواهد در این مسابقه ي بودن و نبودن یا 

با تالش و پشتکار می داند. همراه مرادف استفاده از فرصت ها 
همینگوي به قدر کافی کارکشته است که مأیوس نمی شود. این، برخاسته از تسلّط بر علم کار و یافتن 

هاد سانتیاگو دیده می شود بهتراز زندگی است که در فرهنگ آمریکایی نهفته و در نيبهره گیرتجربه، براي 
شاید یک ماهی سرگردان به قالّبم بیفتد و شاید آن ماهی بزرگ من در اطراف آن ها باشد. ماهی «او می گوید

)اطمینان از سخنانش  می بارد.این اعتماد به نفس حاصل 134(ص» بزرگ من باید همین دور و برها باشد.
.و پیروزي خود داشته اندموفقیت هایی است که آمریکایی ها در پیشرفت 

او از ماهی به عنوان چیزي سخن می گوید که گویا از قبل به او تعلّق داشته، یا به او اختصاص یافته 
است و فقط کافی است سانتیاگو نقش خود را در این بازي یا مسابقه ي برد و باخت، خوب بازي کند و از 

برداري کند و پیري مانع تالش آدمی نیست. پیري فرصت برنامه ریزي و تالش بهره فرصت طالیی با
بهره گیري از تجربه هاست .تالش و عزلت و گوشه گیري که منتج به بیهوده انگاري و یأس و سرخوردگی 

او خطاب به ماهی بزرگ پس از صید می .است، مردود می داند و سرسختی را براي پیران الزم می داند
) 149ص»(انم تا بمیرممن آن قدر با تو  می م«گوید

برجسته نیست؛ به شایع وچندانسانتیاگو در بسترجامعه اي به تکامل رسیده که صداقت و پاکی،
همین لحاظ این صفات را در عالم تنهایی و احساس بی کسی حاصل از جامعه ي مادي گرا و ماتریالیست 

و ناراستی جامعه، در او اثر است که آلودگیمانولین که هنوز نوجوانیغرب با گفت و گو با ماهی، پرنده و
می کند.نکرده، جبران می کند و خود را ارضا 

به اعتقاد سانتیاگو، انسان ها در رتبه هاي باالي شایستگی، درمقایسه با سایر موجودات قرار ندارند.او 
ه رابطه اي که امروزه بسیاري چیزي درجانوران می بیند که با چنین احترامی از آن ها یاد می کند. چیزي شبی

افراد درجامعه ي غربی با سگ برقرار می کنند و وفاداري و صداقت را که گوهري کم یاب در غرب است در 
می جویند.او

او معتقد است جانوران بر خالف انسان ها می توانند به خالف کاري یا آسیب رسانی عمدي به 
ان را داراي جنبه ي اخالقی می گرداند.دیگران دست بزنند؛ همین نجابت، جانور

و آن را هاو حتّی دستش را موجودي جداي از خود می داند که براي صید ماهی به این مأموریت آمد
دست چپم از چنگه شدن باز خواهد شد تا به دست راستم کمک «وفادار می داند. او می گوید: 

)160ص»(کند.
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ارزش هایش را ،رد ودریا را می توان چنین خالصه کرد: قهرمانخصوصیات قهرمانان داستان پیرم
خودش با روبرو شدن با زندگی و عمل صادقانه، بنا می کند، ارزش هایی همچون شجاعت، آرمان خواهی 

مشکل ساز نبودن قابل دسترس ، متّکی بودن به خود، لذّت بردن از شرایط موجود به جهت بی اعتباري دنیا،
گران، احترام گذاردن به آزادي دیگران حتّی حیوانات، سرزنش نکردن دیگران و نگاه کردن به قهرمان براي دی

عمل گرا بودن ،نظاره گري و تفکّر، به جاي درگیري با دیده ي لطف و شفقت.با،مردم و حتّی موجودات
شی، طرد جهان اطراف، خوشبینی ،هوشمندي و پایبندي به ارزش هاي سنّتی، همچون مقاومت و سخت کو
انعطاف ، روش انفعال و بی تحرّکی، کنارآمدن با پیري،ابتکارعمل داشتن در مقابل نیروهاي ناشناخته ي جهان

تحمل پذیري و متانت تحت فشار.، پذیري واحساساتی نبودن 
منفی دارد از جمله :اعتقاد به پوچی و هیچی نسبت به برخی از ویژگی هاي قهرمان همینگوي جنبه ي

دگی و دنیاي پس از مرگ، مواجه شدن با مرگ را که چالش بزرگ زندگی است؛ ولی مردانه در برابر آن زن
روبرو می شود. تاریکی در نگاه سانتیاگو سمبل مرگ وترس، انزوا گرایی و تنهایی و ماجراجویی بی سرانجام

.است
دنبال شرافت، شجاعت و تحمل قهرمان در نگاه همینگوي مردي است که به درستی زندگی می کند، به 
درد در زندگی است و با شرایط سخت کنار می آید و خود را محک می زند. 

خاستگاه این ویژگی ها از جست و جو در زندگی پرماجراي همینگوي از بدو تولّد تا دوران جوانی و 
ن او، از زندگی واقعی و بیم ها و تجربیات او در جنگ جهانی اول و دوم، در می یابیم. الگوي رفتاري قهرمانا

امیدهاي زندگی خودش سرچشمه گرفته است. او گمشده و دلزده ي حوادث غم انگیز جنگ جهانی بود و 
فلسفه ي یأس و بی اعتیاري ارزش هایی که تا آن زمان مقبول جامعه بود، در آثار او و از جمله در داستان 

، ناشی از شکسته شدن هنجارهاي درست ینویسر هنر داستانپیرمرد و دریا می بینیم و هنجار شکنی او د
آیینه ي تمام نماي جامعه ي آن روز آمریکا است. اگرچه مورد پسند او و،جامعه درآن زمان بود.داستان هاي ا

و قهرمانان نبود.
:توجه به جزییات قابل مشاهده در توصیف اشخاص و صحنه ها-7

واقع گرایی داستان پیرمرد و دریا، توجه به جزییات قابل مشاهده یکی دیگر از مالك هاي تشخیص
کاوشگرانه ي زندگی دقیق اشیا، محیط، رفتار و حاالت اشخاص و متعهد بودن به نقداست که با توصیفات
می دهد. همینگوي با زمان و مکان وقوع حوادث داستان هیچ فاصله اي ندارد، او قهرمان داستان،نشان 

زندگی خودش را می نویسد، گویی روایتگر روحیات ، افکار و صفات خود است. لذا با ویژگی هاي داستان 
در میان ادبیات جدید آمریکایی،داستان هاي کوتاه همینگوي از نظر ارزش «اشخاص داستانی خود آشنا است.

)95: 1377(فرد،»هاي صحنه اي و نمایشی چشمگیر است. شاید به دلیل آگاهی او از نقاشی و هنر است.
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» گوانو«پیرمرد، کلبه را از شاخ و برگ هاي نوعی نخل شاهی که به «به این توصیف دقیق توجه کنیم
معروف است، ساخته بود و در داخلش یک تخت خواب، یک میز، یک صندلی و جایی براي غذا پختن با 

ه که از برگ هاي پهن و روي هم زغال در کف خاکی کلبه دیده می شد. روي دیوارهاي قهوه اي رنگ کلب
بافته و محکم نخل گوانو درست شده بود ،عکس رنگی قلب مقدس مسیح و عکس دیگري از باکره ي کوبر 

)115(ص » آویخته بود.
این توصیف دقیقی از محیط کلبه است، آن چنان واقعی می نماید که از واقعیت هم واقعی تر است. 

،ا، چگونگی پوشیده شدن آن ها روي کلبه و بیان دقیق عکس روي دیواربیان رنگ دیوار، نوع برگ ه
حکایت از دقّت بیش از حد همینگوي در بیان جزییات است.

پیرمرد، الغر و استخوانی بود و «درشخصیت پردازي ابتداي داستان در توصیف سانتیاگو می خوانیم
ي سرطان خوش خیم پوست که از بازتاب چین هاي درشتی بر پشت گردن داشت. لکّه هاي قهوه ا

نورخورشید بر دریاي گرمسیري در روي پوست بدن پدید می آید، بر گونه هایش دیده می شدند. لکّه ها 
سراسرگونه هایش را پوشانده بودند و بر روي دست هایش جاي زخم هایی دیده می شد که از کشیدن ماهی 

» آمده بود. اما هیچ یک از این زخم ها تازه نبودند.هاي سنگین، با طناب هاي ماهی گیري به وجود
)110(ص

ابتداي داستان با شخصیت اصلی توصیفی دقیق تر از این شاید ممکن نباشد. همینگوي خواننده را در
این جزییات، تجربه ضروري و مناسب است.از،همه ي این جزییات، جهت فهم بهتر داستانکند و آشنا می

توانمندي او در پیري، آمادگی براي سفر به اعماق اقیانوس ،شدت رنج هاي او ، آمادگی براي ي پیرمرد،
کشیدن بار رنج هاي آینده و توان و عزمی قوي براي گرفتن بزرگترین ماهی و تحمل فقري شرافتمندانه براي 

رسیدن به دارایی و توانایی، برداشت می کنیم. 
ه جاي خود نشانده شده اند و هیچ کدام حشو و غیرضروري نیستند که دراین توصیف دقیق، کلمات ب

مشاهده ي هر چیز و وسواس او در گزینش کلمات را می رساند. گنجاندن این همه مفاهیم دقّّت او در
نشانه ي چیرگی لفظ بر معنی وحکایت از قدرت نویسندگی همینگوي دارد.گسترده، در یک بند، 

به خودي خود دقیقاً القاي معانی نمی کنند، بلکه در چینش ،مات در القاي مفاهیماو معتقد است کل
همنشینی درست با کلمات دیگر هستند که مفاهیم به خواننده دقیقاً منتقل می شوند. اوخواننده صحیح و از

مواجه اش را با الفاظ خسته نمی کند و خواننده احساس نمی کند که با حجمی از کلمات و جمالت زاید 
است. 

توصیفات جزیی و دقیق او عمدتاً فضا سازي براي ایجاد آمادگی ذهنی خواننده براي مطالب بعدي 
تا زمینه ي روحی و فکري الزم در خواننده ایجاد کند. بنابراین بیان جزییات، عموماً در توصیفات او ،است

می برد و باعث جذابیت و ا به عمق داستان فروجلوه کرده و نمودي از انعکاس واقعیاتی است که خواننده ر
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انتظار بیشتر او می شود.هر کس داستان او را بخواند احساس می کند گزارش یک رویداد است ، نه داستان و 
داستان را رها کند. ،حیف می داند

را از جزیی نگري همینگوي از واقعیات، با عکس برداري صرف از زندگی تفاوت دارد. او حقیقت 
حوادث واقعی زندگی می گیرد. او روي گزینش بعضی جزییات که می تواند بیشترین تأثیر را روي خواننده 

بگذارد، تکیه می کند. جریانی نظیر رنگ، صدا یا طعم .
او نمی گذارد با شرح جزییات بسیار زیاد، خواننده گیج شود. بدون انتخاب دقیق، هیچ اوج و گرهی 

می آید و بدون اوج و فرود رئالیسم شکل نمی گیرد. همینگوي فقط مسایلی را که در پیشرفت نبه وجود
داستان و انتقال مفاهیم مورد نظر،با بعضی جزییاتی که الزم می دانسته، به کار برده است. با بررسی این 

خوبی مشاهده کرد.جزییات می توان چگونگی بهره گرفتن همینگوي از این عناصر را در بیان داستان، به

:انطباق گویش اشخاص داستان با محیط و موقعیت آن ها-8
زبانی اشخاص داستانی، و گونه ي مالك دیگر تشخیص واقع گرا بودن  پیر مرد و دریا، انطباق گویش 

با نمونه هاي واقعی آن در محیط و زمان وقوع حوادث داستان است. همینگوي در انتخاب کلمات و 
ت، دقّت عجیبی دارد.او سعی کرده تا قهرمانان داستان با اصطالحات شغلی خود آشنایی کامل داشته جمال

باشند و نمونه ي برجسته ي تیپ خود باشند و براساس میزان سنّ و موقعیت اجتماعی آنان، کلمات از 
و یک پسر می گفت که سعی کردم یک پیرمرد واقعی زبانشان جاري کند و همچنان که خود همینگوي

.بیشتر خوانندگان داستان این مسئله را تأیید می کنندواقعی و... خلق کنم.
می از چنین تیپ هایی کالم سانتیاگو و مانولین در داستان پیرمرد و دریا از آن چه واقعاً در زندگی 

یش مناسب داستان مربوط به گوو حقیقت ماننديشنویم، دور نیست. بخشی از دالیل قابل فهم بودن
است.آنشخصیت قهرمانان

ست از چگونگی تلفّظ کلمات، انتخاب نوع کلمات و دستور زبان به کار رفته در کالم اگویش عبارت
است که به اجتماع، تاریخ وفرهنگ یک جامعه و شغل ،موقعیت ومیزان تحصیالت اشخاص مربوط می شود 

را کامالً می شناسد، گویش مناسب قهرمانان را انتخاب آن جهت که همینگوي اشخاص و محیط داستانو از
کرده است.

در داستان هاي ترجمه شده، هم چون پیرمرد و دریا ،تشخیص دقیق گویش به کار رفته در زبان مبدأ 
درست همان گویش اصلی زبان مبدأ را در زبان مقصد منتقل کرده ،نمی توان گفت مترجمدشوار است و 

عبارت هایی که نشان می دهد همینگوي به انتخاب درست گویش اشخاص دقّت نمونه اي از است یا خیر. 
اشاره می کنیم. ،داشته
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پیرمرد گفت باید «پسرك (مانولین) در حالی که براي شام غذایی از کافه خریده بود و نزد پیرمرد رفت، 
) این، درست لفظی است 119ص»(کّر کنی.از او تشکّر کنم. پسرك گفت: من تشکّر کردم. الزم نیست تو تش

می خواهند در سالم یا ، که کودکان و نوجوانان درارتباط با دیگران هرگاه همراه فرد بزرگ تر باشند
کالم آن ها اکتفا می کند و از هاخداحافظی و تشکّر پیشتاز باشند و به این کالم افتخار می کنند؛ به تصور آن

د. دقّت همینگوي در این جمله عیناً بیان کننده ي گویش خاص سنّ کودکان دیگران سلب مسئولیت می کن
است. 

همینگوي از زبان سانتیاگو اطّالعاتی دقیق در باره ي کوسه ها بیان می کند وهرخواننده، یقین می کند 
شت، بدبو، کوسه هاي ز«که این ها از گویش فردي ماهی گیراست و هیچ شائبه ي تصنّعی بودن آن نمی رود. 

الشه خور و آدم خور، حتّی پارو یا سکان قایق را نیز گاز می گیرند. همین کوسه ها، پاها و باله هاي الك 
ص »(پشت ها را هنگام خواب در سطح آب می برند و اگر گرسنه باشند به آدم نیز در آب حمله می کنند

ود شاهد بوده یا از زبان کسی شنیده که می تواند صادر شود که خ) این گونه گویش تنها از زبان کسی199
به این کار اشتغال داشته است. 

قطعی یدریا و دلیلوضاعلذا این توصیف ها، نشانه اي از گویش ماهی گیران آشنا به احوال ماهی و ا
بر رئالیستی بودن داستان است.

حسی در خواننده ایجاد می کند گاهی با جمالت عاطفی که از زبان قهرمان بیان می کند،همهمینگوي
اي کاش این صید رؤیایی بود و من هرگز این ماهی را به قالّب نمی انداختم ماهی بزرگ! از این لحاظ «

) وقتی این گونه قهرمان داستان به همه ي احساس خود وارد صحنه می شود، دیگر نمی 201ص»(متأسفم.
عی است.توان گفت، گویش او تصنّعی است و داستان غیرواق

همچنین گویش به کار رفته در این داستان با زمان معاصرنویسنده منطبق است، زیرا نویسنده زبان 
می شناسد. اغلب منتقدین،همینگوي را پیشتاز تحول نثر انگلیسی دانسته اند،چرا که سادگی و عصر خود را 

یچ گونه آثار کهنگی زبان در این داستان همه ي قهرمانان داستان دیده می شود وهروانی کالم از زبان 
نیست. او هرگاه خود روایتگر داستان می شود، از دستور زبان رسمی وساده (گویش رسمی) و از بهترین 

جمالت دستوري استفاده می کند. 
رد وقتی پیرم«به این جمله ي زیبا، گویا، موجز و ساده توجه کنید که در انتهاي داستان بیان شده است.

به بندرگاه کوچک رسید،...قایق را محکم به صخره اي بست. دکل را پایین آورد و بادبان را پیچید و بست. 
سپس دکل را روي شانه اش گذاشت و از ساحل باال رفت. همین جا بود که به شدت خستگی اش پی 

شناخت مخاطب ) این جمالت ساده و کوتاه نشانه ي درك همینگوي از حوصله ي زمان و 210ص»(برد.
است.
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ولی اغلب مواردي که سانتیاگو سخنی نقل می کند، ازگویش گفتاري از نوع تک گویی هاي رایج 
استفاده می کند که بسیار به واقعیت نزدیک است. که هم احساس خواننده را نسبت به سانتیاگو و هم نسبت 

از ضربه زدن به ماهی باز دارم. ولی می توانم پیرمرد گفت، نمی توانم کوسه را «به ماهی و کوسه می انگیزد.
) 194ص»(اي کوسه! بدا به روزگار مادرت.بگیرمش. اندیشید، اي کوسه، با آن دندان هاي کج وکوله ات.

لحن خطابی دو جمله ي اخیر که با جان بخشی همراه است، واقع گرایی زبان داستان را تقویت می کند.
ان، با لحنی شاعرانه بیان شده است؛ ولی پیچیدگی هاي تخیلی را ندارد.از جمله هاي داستنوعی دیگر

آرایه هاي ادبی درداستان پیرمرد و دریا، با گویش رسمی زبان، فاصله ي چندانی ندارد. عموماً کاربرد 
دریا نویسنده حد اعتدال را در تخیل، رعایت کرده است. به طور مثال، پیرمرد در حالی که یک شبانه روز در

پیرمرد اندیشد، ذهنم .اگر نخوابی ممکن است ذهنت تاریک شود«نخوابیده بود، خطاب به خود می گوید:
حسابی روشن است. خیلی هم راحتم. مغزم به پاکی ستارگانی است که با من برادرند. اما باز باید بخوابم.

روزها که خبري از موج نباشد، می ماه و خورشید می خوابند و اقیانوس هم  بعضی ،ستاره ها می خوابند
)174ص»(خوابد.

این جمالت ساده ،تخیلی و سرشار از لحن عاطفی، چون با لحن حماسی آمیخته شده اند، تضادهاي 
داستان پیرمرد و دریا است. لحن هاي يمعنایی و نهفته ایجاد کرده  که یکی از الیه هاي عمیق و ناشناخته

فرود ایجاد می کنند ، مثل همان امواج دریا که آرامش و ناآرامی را با خود به همراه متضاد در کنارهم، اوج و 
دارد. گویش هاي متفاوت در این داستان حکایت انسان خالّقی است که در هرجا ، در هرموقعیتی و در برابر 

یچ روي اشخاص مختلف با شیوه ي خاصی سخن می گوید. این تنوع و تفاوت گویشی در داستان، به ه
داستان را از رئالیستی بودن دور نمی کند. از جمله شاخصه هاي این داستان رئالیستی، رویکرد نویسنده به 
زبان ساده ي عوام و استفاده از ضرب المثل ها، اصطالحات و باورهاي خرافی عوام است تا به این وسیله 

ر کنند و بر کشش داستان بیفزایند. همینگوي ضمن ساده کردن مفاهیم، ارتباط تنگاتنگی با توده ي مردم برقرا
یکی به صورت محدود با کاربرد گونه ي عامیانه ي زبان، خود را از مردم و با مردم و براي مردم می شمارد.

،از دالیل نفوذ آثار رئالیستی نیز، خارج شدن نثر از حیطه ي اشرافیت و انحصار خواص است که نویسنده
در نظر می گیرد.مخاطبین  کلّ جامعه را 

در پیکارش دستپاچگی نمی بینم ، نمی «نمونه هایی از ضرب المثل هاي این داستان را مرور می کنیم
).دراین عبارت، تشبیه ، کنایه وضرب المثل 146ص»(دانم نقشه اي درسر دارد یا همچون من، بی امید است.

به کار رفته است.
بخرد تا از 85ی کند قرض بگیرد تا بلیط بخت آزمایی به شماره پیرمرد در جواب پسرك که پیشنهاد م

به گمان من هم بتوانم [قرض بگیرم] اما سعی می کنم، «روز گذشته بیرون آید می گوید: 84بدبیاري هایی 
)117قرض نگیرم.آدم اول قرض می گیرد،بعد هم به گدایی می رود(ص 
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ست که آن را مرادف محتاج شدن و گدایی بعدي  می مفهوم این ضرب المثل مذمت قرض گرفتن ا
پیام، )که این 196ص»(مرد را می توان نابود کرد اما شکست نمی توان داد.«ضرب المثل همچنین داند.

می دارد. به کارهاي عجیب وارا پیرمرد احاطه دارد واوبرهمه ي فکر
ت...راحت بیا باال تا زوبین را بر پیکرت بکوبم. پیرمرد به ماهی گف«همچنین در جاي دیگر می خوانیم:

سرسفره نشسته «)ضرب المثل142آماده اي؟ خیلی وقت است که سر سفره نشسته اي؟(ص بسیارخوب، 
مفت خورده ،در دریا راحت زیسته اي،؟ حکایت می کند که مدتی است ازدست من در امان بوده اي»اي
می کند. تو تغییراکنون وقت کشته شدن تو است و وضع ،اي

کاربرد ضرب المثل چنانچه می دانیم نوعی استعاره در کالم است که نویسنده را از گفتن  عبارت هاي 
طوالنی بی نیاز می کند و به دلیل کوتاه بودن و نغز و پر مغز بودن و دلنشینی آن مثل رایج شده است. 

شده اند.نویسندگان به اهمیت و تمایل خوانندگان به آن واقف
آوردن اصطالحات مردمی است. درداستان پیرمرد و دریا، ،عامیانهزباننکته دیگر در باب جلوه هاي 

قبیل ساالئو (بدبخت ترین آدم روي زمین ) ال مار(واژه اي عامیانه براي اشاره به جنس مذکر) اصطالحاتی از
سانتیاگو بر دولفین گذاشته بود) دن تاسو(کوسه با ال کامپئون (به معنی پهلوان معروف) دورا دو (نامی که

دندان کج و کوله)اُ واه (چه حرفی می زنی!)
جلوه ي دیگرادبیات عامیانه یا گونه ي گفتاري در پیرمرد و دریا، باورهاي عوام است که در متن 

ید. او این فکر خودش پیرمرد فکر کرد ماهی خواهد چرخید و طعمه را درسته، خواهد بلع«داستان آمده است
ممکن است برعکس آن از آب ،می دانست که اگر آدم از چیزي خوب بگویدرا به زبان نیاورد. چون

)142ص »(درآید.
هم چنین کنایه هاي متعددي دراین داستان آمده اما تعداد آن ها چندان زیاد نیست که توجه خواننده را به 

ردن از کاري، نقشه اي در سر داشتن، چیزي از آب در آمدن، جان خود جلب کند. کنایه هایی چون: سردرآو
گرفتن. 

بیان طنز مالیم به عنوان چاشنی کالم جدي داستان :-9
بیان جدي است؛ ولی به معنی مطلق، دور از انتظار ،یکی از شاخص هاي سنجش رئالیستی بودن داستان

از طنز و بزرگ نمایی می بینیم،با وجود این که مفاهیم است. چنان که در کالم افراد جامعه، اغلب رگه هایی
واقعی را القا می کنند. 

بنابراین داستان هاي آمیخته با طنز که از سخن عادي تا حدي فراتر رفته، اگر با اعتدال باشد، می تواند 
د برنیاز، بلکه در حد همچنان داستان واقع گرا قلمداد شود. گاهی نویسنده، طنز را نه براي خنداندن یا زای

ضرورت و براي تأثیرگذاري بیشتر و نمایاندن معایب ، کاستی هاو ناهنجاري ها به کار می برد. 
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به استناد سخن رئالیست هاي بزرگ که معتقدند واقع گرایی به مفهوم واقعی بودن مضامینی و 
شخیص دهد که زبان جدي براي رسایی موضوعات است نه به زبان، می توان نتیجه گرفت که اگر نویسنده  ت

و تأثیر گذاري پیام مؤثّر نیست، یا بیان جدي، دیگر اثري ندارد یا باعث ایجاد محدودیت سیاسی و اجتماعی 
علیه نویسنده می شود.کاربرد معتدل طنز، آسیبی به واقع گرایی داستان نمی زند، بلکه در مواردي موجب 

تقویت آن هم می شود.
آموخت. طنزي زیبا که همینگوي به ،نویسنده ي آمریکایی،»ازرا پاوند«گوي ویژگی طنز را از همین

کار می برد، تلخی طنز استاد خود را نداشت. طنز او در پیرمرد و دریا و دیگرداستان هایش درحد چاشنی 
سخن بوده وآن چنان ، افراطی و آشکارا  نیست.

می شوند؟ آیا براي ار د بیدوار من است. چرا پیرمردها این قدر زپیرمرد گفت: پیري ساعت زنگ و«
) تشبیه کردن پیري از آن جهت که انسان در پیري سحرخیزتر 121ص»( درازتر است؟این است که روزشان

به ساعت زنگ دار نوعی طنز است و همچنین القاي این مفهوم که زود بیدار شدن پیران به جهت ،می شود
روز آن ها است، طنز دیگري را رقم زده است. این تشبیه غیر متعارف و سخن غیر عادي طوالنی تر بودن

جمله ي دوم، عامل طنز شده است.
. با صداي بلند گفت: بیا جلو«در جاي دیگر پیرمرد براي فریب ماهی بزرگی که قصد صید آن را دارد 

ن نیستند؟ آن ها را خوب بخور، تا به ماهی تُطعمه ها را فقط بو کن. مگر دوست داشتنی دوباره برگرد. 
)  این، بیانی طنزآمیز است، زیرا 140(ص» برسی. سخت و سرد و دوست داشتنی. خجالت نکش، ماهی جان!

آن چه در لفظ بیان می شود، با آن چه مقصود سانتیاگو است، عکس هم است و این نشانی از جدي نبودن 
تنوع بخشی به داستان و جلب توجه خواننده است.کالم است. طنز در این مورد به هدف

پیرمرد اندیشید، خوب است که ما مجبور «همچنین در جاي دیگر از داستان می خوانیم.
نیستیم،خورشید یا ماه یا ستاره ها را بکشیم، کافی است در دریا زندگی کنیم و برادران حقیقی خودمان را 

)172ص »(بکشیم.
فتن چنین ماهی بزرگی براي پیرمرد بسیار سخت بود، راحت جلوه دادن این صید و درحالی که گر

او با این سخنان،به خود  تسکین است.خطاب کردن آن ها به برادران حقیقی خود، نوعی طنزایجاد کرده
مقاومت ماهی در برابر او، غلبه می کند. خاطر داده و بر خشم وعصبانیت حاصل از خستگی ناشی از

حد چاشنی کالم داستان ندارد و دردرچندان برجستگی طنز بسیارمالیم همینگوي در عین اثرگذاري،
است.

پسرك پیرمرد را می بیند و به او می .می گرددپایان داستان پس از آن که پیرمرد به ساحل بازدر
من برگشته است. پسرك گفت از این پس با هم به ماهی گیري می رویم. پیرمرد گفت نه، بخت از«گوید: 

)214(ص » می آورمش.مرده شور بخت را ببرد. من با خودم 
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همراه است،همینگوي از با نوعی طنزکه بیان غیر عادي استجمله ي بخت را با خودم می آورم، 
نی خود جمله نویسندگانی است که در ابتداي نویسندگی خود به طنز گویی اعتقادي نداشت. در چند اثر پایا

از زبان قهرمان هم،رگه هایی از طنز به طور محدود در آثارش دیده می شود. محدود طنزهاي این داستان
اصلی بیان می شود.

:در رئالیستگراییح نسبی نگري بر مطلق یرجت-10
نسبی گرایی در داستان از دیگر مشخّصه هاي رئالیسم است. در نظر رئالیست ها، چون حقیقت ها 

سبی هستند و حقیقت مطلقی در این  عالم نیست، نسبت واقعیات نیز با حقایق نسبی می شود. به این معنی ن
که اشخاص و محیط ها با تغییر زمان و موقعیت تغییر می کنند.

اشخاص یک سري خصوصیات عمومی یا تعمیم یافته مثل سایر اعضا دارند که عمدتاً ثابت است و 
اي اختصاصی که درگذر زمان، تغییر می کند. این گونه اشخاص داستانی رو به تکامل اند ویژگی هیک سري

و همین تکامل اشخاص، در طول داستان نشانه ي نفی مطلق گرایی است. 
به طور مثال سانتیاگو در داستان پیرمرد و دریا، داراي ویژگی فرد گرایی، منفعت طلبی، امیدواري ، 

به لحاظ شغلیفرهنگ آمریکا است و برخی صفات عمومی کهزاده يرایی است که تالشگري و قهرمان گ
مثل دلیري و بردباري که در او ثابت است؛ ولی  روحیات او، توجه و توسل او به ،ماهی گیران استدر

اننده را خدا،بخت و اقبال وغیره، در او متغیر است . این حاالت تغییرپذیر و نسبی، انتظار و هول و وله خو
می کند.نسبت به سرنوشت شخصیت داستان بیشتر

جنبه ي دیگرنسبی گرایی رئالیسم مربوط به درستی یا برحق بودن چیزي یا کسی در نزد گروهی، 
فردي یا فرهنگی و نادرستی آن در نزد گروهی یا فردي یا فرهنگ  دیگري است. آن چیز می تواند تجارب، 

یاتی باشد.افکار، ارزیابی یا واقع
پسرك به پیرمرد می نسبی بودن یک تجربه را می بینیم.،داستان پیرمرد و دریامثال،دربه طور

پشت سرهم حتّی یک ماهی نگرفتیم؛ ولی بعد، هر روز تا ،هشتاد و هفت روزباریک یادت هست که «گوید:
)110ص »(می گرفتیم؟سه هفته، ماهی هاي بزرگ

مراه با شکست و تجربه ي دوم همراه با موفقیت. بنابراین بیان این تجربه ها در داستان تجربه ي اول ه
رئالیستی اثبات تغییر پذیري امور و تجربه ها است. 

بیهوده صحبت نکردن «درمثال دیگري نسبی بودن یک رفتار و ارزش را ازنظر دو ایده و تفکّر می بینیم.
هر چه را به خاطرش می رسید، با صداي بلند به زبان می ...؛اما آن روزدردریا، فضیلتی به شمار می رفت

اگر دیگران بشنوند که من با «پیرمرد، با صداي بلند گفت: » نمی آزرد...آورد چون این کارش کسی را 
صداي بلند حرف می زنم فکر خواهند کرد که دیوانه ام. امتی ا من چون دیوانه نیستم، به این فکرشان اهمی

)138ص »(نمی دهم.
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مثال فوق، فضیلت و ارزش صحبت نکردن در دریا را مطرح کرده که شخصیت داستان می گوید در
نادرست چون اینجا کسی نیست که بشنود و آزار ببیند، بلند حرف زدن ایرادي ندارد. همچنین درمورد تصور

ت.دیوانه پنداشته شدن از طرف دیگران، اعتباري قایل نیس
پیرمرد دیگر نه توفان ها، زن ها و پیشامدهاي بزرگ را در خواب «در جاي دیگرهمینگوي می گوید:

دید، نه ماهی بزرگ، نه زد و خوردها، زور آزمایی ها و نه همسرش را. حاال فقط خواب سرزمین ها و 
)123ص»(شیرهاي ساحل را می دید.

حالت شخصیت داستان، دریک مقطع زمانی می بینیم که در این جا، نسبی گرایی را به صورت تغییر 
خود را از رنج شکست ها وغم ها می رهاند و به آرامش دوباره ي ساحل و قهرمانی و پیروزي هاي آینده 

می اندیشد.
در حالی که شب هنگام با کمال تعصب، همچنان ماهی، قایق را به دنبال خود می کشاند و به دور 

دراین وضع، «در این لحظه سانتیاگو راهی براي تکیه دادن به دماغه ي قایق پیدا کرده بود دست ها می برد، 
از همین راحتی نسبی سانتیاگو می توان » زیاد راحت نبود، اما خودش گمان می کرد که تقریباً راحت است.

یا براي دیگران عین براي اندیشیدن درباره ي آن که آیا راحتی او واقعاً براي همه راحتی محسوب می شود 
ناراحتی و رنج کشیدن محسوب می شد.

رویکرد نسبی گرایی در رئالیسم غربی پیامد مثبت و منفی به همراه داشته است. جنبه ي مثبت آن، قرار 
گرفتن اشخاص داستان در مسیر تکامل در پرتو آزادي و رشد استعداد آن ها و دوري از سرخوردگی 

ست. جنبه ي منفی آن، شانه خالی کردن از بسیاري از قواعد و ارزش هاي اخالقی و اجتماعی وعقده درونی ا
مذهبی با تبعیت ازهر گونه رفتار و اندیشه ي شخصی و برداشتن همه ي موانعی که دین ،سنّت و اخالق 

پیش روي آن ها گذارده است. 
از این دارد که واقعیت ها در نزد هر بنابر آنچه گفته شد، نسبی گرایی در داستان هاي رئالیست داللت 

شخص یا جامعه اي ممکن است مطلوب باشد ،عین همان واقعیت نزد جامعه یا شخص دیگر ناپسند باشد. 
از این جهت موضوعات داستان هاي رئالیستی تقلیدي نیستند. چون مکان ها و زمان ها اوالً تغییر پذیرند. ثانیاً 

نیست. به طور مثال نمی توان از نویسنده ي آمریکایی انتظارداشت که ویژگی هایشان عیناً مشابه هم 
درموضوع حاکمیت استبدادي،حجاب زنان، ارتباط دین و سیاست و از این قبیل بنویسید. چرا که در فلسفه و 

افراد تفکّر نسبی گراي او، ضرورت هاي اجتماع یا خواسته هاي فردي،چیز دیگري است،که شاید خوشایند
ملّت ها وجود دارد که اگرچه برخی حقایق مشترك به لحاظ انسانی در جهان و میان ي ما نباشد.جامعه

پرداختن به آن ها الزم است.
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بنابر این شیوه ي انتقال تفکّرات نویسنده در پیر مرد و دریا ،ضد مطلق گرایی است. او قصد القاي 
موعظه ، سعی در پرهیز از با عدم حضور خود در داستانعقاید شخصی به خواننده ندارد.وازنوع خاصی 

. داردگري
:القاي افکار خود به خوانندهعدم حضور نویسنده در داستان  و پرهیز از-11

راوي سوم شخص یکی دیگر از مالك هاي تشخیص داستان هاي واقع گرا این است که معموالً 
و لقاي مستقیم پیام به خواننده خودداري می کند و فرصت تفکّرد. نویسنده در ارائه ي افکار و انمحدود دار

از خواننده نمی گیرد. او در افکار و گفت و گوي اشخاص داستانی دخل و تصرّف نمی کند و حاالت تحلیل
ولی ممکن است حضور غیر محسوس و تصرّفات معتدل نویسنده، در دهد؛و کردار آن ها را جهت نمی

غیر تحمیلی باشد.داستان بدون تعصب و
او براي « راوي واقعیاتی است که گویی شاهد آن بوده و آن را نقل می کند.این روش، نویسنده در 

تجزیه و تحلیل روانی وخصوصیات خلقی شخصیت هاي داستان اختیار ندارد ونمی تواند به تک گویی 
)400: 1377میرصادقی،»(فت وگواست.درونی یاتشریح فکر وسخن شخصیت ها بپردازد داستان یکپارچه گ

ذهن دراین شیوه، اطالّعات داستان به شکل جریانی سرشار از گفتار، احساس و اندیشه، از الیه هاي خودآگاه
منظّم می تراود.اشخاص داستان به گونه ي نا

چنان .است)( نمایشی یا عینیدر داستان پیرمرد و دریا، راوي داستان (زاویه ي دید) داناي کل محدود
پیرمرد اندیشید، خورشید سحرگاهی در سراسر زندگی ام، صبح هاي زود «چه در این مثال ها می بینیم: 

) مفهوم کنایی جمله ي اول حاکی از 132ص»(چشمم را  زده است. اما هنوز چشم هاي سالمی دارم.
پیرمرد ،. در جاي دیگر آمدهنشانه ي آمادگی براي دیدن شکار استسحرخیزي سانتیاگو و سالمت او به 

ص »(براي مرد که درد معنی ندارد.«می کرد گفت: درحالی که دستش از کشیدن طناب به شدت درد 
180(

سه روز از آمدن ، وقتی ماهی شروع به چرخیدن کرد «گاهی راوي، مشاهدات خود را بیان می کند
)181ص »(ر تیغ برمی داشت.می گذشت و خورشید براي سومین باپیرمرد به دریا

من ماهی «گاهی گفت و گوي پیرمرد را با پسرك یا شخص و چیز دیگري بیان می کند. پیرمرد گفت
گیرهایی را می شناسم که از خودم بهتراند. پسرك گفت: چه حرفی! ماهی گیر خوب بسیار است و بعضی 

)122ص»(متشکرم، تو مرا خوشحال می کنی.شان ماهی گیر بزرگ اند؛ ولی تو فقط یکی هستی.[پیرمرد]:
همینگوي در این داستان به عنوان داناي کلّ محدود (گوینده ي سوم شخص) در بیان گفت و گوها 

کاملی نام گویندگان را نمی گوید و از سیاق کالم مشخص می شود که گوینده کیست. 
ه ي علمی دارد، بیان می کند و گاهی توصیفات در برخی موارد راوي، اطالّعات دقیقی را که بعضاً جنب

پشت همه ي ماهی هاي تندرو در آب هاي تاریک دریا ارغوانی است و معموالً «دقیقی را مطرح می کند: 
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خطوط یا لکّه هاي ارغوانی دارند. البته ماهی دولفین به رنگ سبز دیده می شود. چون خودش طالیی رنگ 
)169ص »(..آدم خیال می کند ماهی مارلین دیده است.است. اما وقتی خیلی گرسنه است.

به طرف جلوي قایق دراز کشید... به «همینگوي توصیف خواب سانتیاگو را چنین روایت کرده است. 
خواب رفت. این بار خواب شیرها را ندید. بلکه گلّه ي بزرگی از دولفین ها را درخواب دید که تا ده پانزده 

ند... آنگاه در خواب دید که در دهکده است و روي تختخوابش خوابیده و باد شمال می کیلومتر پراکنده بود
ص »(چون آن را به جاي بالش زیر سرگذاشته بود.،وزد و سردش شده و بازوي راستش به خواب رفته است

177(
با کلمات: همینگوي هر اندیشه و تفکّري را که از زبان شخصیت اصلی داستان بیان می کند، معموالً

آغاز می شود. اندیشید، فکر کرد، احساس کرد و غیره ،
داناي کلّ نامحدود در داستان هاي رئالیستی به این علّت رایج نیست که در عالم واقع کسی نیست که 

جنبه ي غیرواقعی وخیالی به داستان می چون از همه ي ظاهر و باطن افراد باخبر باشد و آن ها را بازگو کند؛
دهد و از باورپذیري خواننده دور می شود.

هیچ گونه الهام ،تصور خیالی و رؤیایی در آن همچنین روایت هاي داستان واقع گرا، شفافیت دارد و
هر چه قابل مشاهده است و درنظر راوي، احساس و مشاهده می شود، به وضوح بیان شده و دیده نمی شود،

این نمونه مؤید این مطلب است. پیرمرد در الغت کالمی برخوردار باشد.درنتیجه می تواند از فصاحت و ب
سرم را روشن نگه دارید. «دست هایش گذاشت. به تخته هاي دماغه ي قایق گفت:که سرش را رويیحال

کشته ام و اکنون باید مثل برده برایش جان بکنم. ،من پیرمردي خسته ام. اما این ماهی را که برادرم است 
را آماده کنم تا ماهی را به پهلوي قایق ببندم... و به سوي خانه پارو هارد اندیشید، باید کمندها و ریسمانپیرم

)189ص »(بزنم.
صراحت بیان راوي، شفافیت، فصاحت کالم ، سادگی وگویایی جمالت را در بند فوق می بینیم که 

ر خاص همینگوي نیز در آن دیده می شود. که با عالوه بر این که از ویژگی هاي رئالیست است، شگرد و هن
زبان ساده ، مفاهیم را به راحتی به خواننده منتقل می کند.

:پیروي از اصل علّّت و معلول در طرح داستان-12
ت و معلول) است که در طرح از دیگر شاخصه هاي داستان هاي رئالیستی پیروي اکید از اصل علیت (علّ

؛یعنی براي توصیف هر رویداد، حادثه یا معلولی، ابتدا علّت و نشانه هاي وقوع آن بیان داستان لحاظ می شود
می شود تا خواننده با رویدادهاي خالف واقع، دور از تصور، نامحتمل و اتّفاقات ناگهانی که پیش زمینه اي 

ندارد، مواجه نشود.
زمان گذشته به حال و حال به آینده و زمان درطول داستان به صورت خطّی، به هم پیوند می خورد.

تجربه اي است.حتّی خواب و رؤیا نیز سرآغاز حادثه یا نتیجه ي حادثه اي و
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پیرمرد ماهی گرفتن را به پسرك یاد داده بود و پسرك هم او را دوست می داشت «این مثال که انندهم
رفتنت از پیش من به علّت تردیدت می دانم که «پیرمرد گفت:» و هرگاه پسرك از نزد پیرمرد رفت

می «پیرمرد گفت:» . من کوچکم و باید به حرف هایش گوش کنم.مکرد بروموادارم: پدرگفتنبود.[پسرك]
) چنان چه دیدیم، علّت رفتن پسرك از نزد پیرمرد را فرمانبري از 110ص »(دانم جز این نمی تواند باشد.

بیان می کند. پدر، می داند و این را با جمله هاي ساده
هنرهاي همینگوي در نویسندگی این است که مطالب عمیق را به سطوح رویین زبان منتقل می کند از

و با جمالت کوتاه و شفاف مسائلی را که درباره ي آن مفصل می توانست بیان شود. در حد ضرورت کالم، 
از آن یاد می کند.

وقتی «لول را با نکته اي علمی درباره ي ماهی گیري می بینیم.درمثال دیگري، بیان علّت توأم با مع
پیرمرد به درون دریا نگاه کرد، پالنکتون هاي قرمز رنگ و نور عجیبی را که از خورشید می تابید، دید... و از 

) در این مثال اگر 134ص »(دیدن این همه پالنکتون، خوشحال شد. چون این ها نشانی وجود ماهی اند.
را قادر به صید ماهی می یابیم، دلیلش آن است که بیش از آن که به توان جسمی خود متّکی باشد، پیرمرد 

شیوه و علم ماهی گیري را می داند و شایسته ي صید ماهی بزرگ است.
حاال «پیرمرد درحالی که دستش خسته شده وحالت چنگه شدگی یافته بود،خطاب به خود می گوید:

ستت را تقویت کن. دستت تقصیري ندارد. چون ساعت ها است که داري با ماهی ماهی تن را بخور و د
بزرگ کلنجار می روي... پیرمرد از دست چنگه شده اش که حاال مثل یک نعش سفت شده بود، پرسید: 

)155ص »( حالت چه طور است، دست من!؟ فقط براي خوب شدن تو، کمی دیگر گوشت ماهی می خورم.
پیرمرد که یک معلول به حساب می آید، علّت آن را ساعت ها کلنجار رفتن با چنگه شدگی دست

ماهی بزرگ و خوردن ماهی خام را در دریا به دلیل رهایی از ضعف و بی حالی می داند تا بتواند در صید 
ماهی توان الزم را داشته باشد.

نده را به واقعی بودن داستان واقف خوان،بیان این گونه علّت ها با معلول خود در جاي جاي داستان
. اگر در این داستان،علّت ها بیان نمی شد، سؤالی می آوردو استدالل محکمی براي هر رویداديا.می کند

خطّ طولی داستان را در نتیجه براي خواننده پیش می آمد که براي جستن دالیل آن به وهم وخیال می افتاد،
امر نامحتمل مشغول می شد. به عبارتی در داستان هاي واقع گرا گم می کرد و حواس خواننده، به یک 

چرا که هر معلولی در طبیعت به لحاظ عقلی و فلسفی و یا تجربی .قوانین طبیعی زیر پاگذارده نمی شود
علّتی بخصوص دارد. از جهتی دیگر تعلیق(کنش و واکنش اشخاص) در داستان هم با آوردن علّت براي 

می رود.معلول، موجه پیش 
:تکامل شخصیت ها، در بستر تاریخ و محیط اجتماع معاصر-13
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وجود اشخاصی در داستان است که صورت منفرد و انتزاعی مالك دیگر رئالیستی بودن پیرمرد و دریا،
ندارند. به عبارتی، هر شخصیتی که در داستان وارد می شود، ابتدا معرّفی می شود تا اعمال او صورت موجه

پیدا کند و رابطه ي او با دنیاي بیرون تنظیم شود.
در پیرمرد و دریا اشخاص به صورت غیر مستقیم معرّفی می شوند و شخصیت ها پویا هستند. 
شخصیت اصلی در داستان پیرمرد و دریا به صورت فردي توصیف شده، او نماینده و نمونه ي تیپیک طبقه ي 

و پوشش و محیط خانه ي او شده، همگی مبین شخصیت او است. خود است. توصیفاتی که از شکل
سانتیاگو محصول حوادث واقعی وتجسم تمایالت اجتماعی است که همه ي استعدادش، در ضمن 
حادثه ي ماهی گیري و در یک موقعیت خاص بروز می کند و عکس العمل هاي او جنبه ي اصلی شخصیت 

سازي داستان است.
ده ي بزرگی چون همینگوي از عشقی که به مردم داشته است، براي کمک به همه ي محرومان، نویسن

فقرا، ناتوانان جسمی و فکري که هنوز به استعداد و توان خود  پی نبرده اند، می فهماند که اگر مثل سانتیاگو، 
وانند ناشده ها را شدنی و با تالش و پشتکار و امید، می ت،فقیر و ناتوان اند و خود را بدشانس می دانند

ناداشته ها را پیدا کنند.
این مأموریت و وظیفه ي ادبیات رئالیستی است که انسان معاصر را با ارائه ي تیپ هاي موفّق و به 
کمال رسیده ي آن، از اقشار متوسط یا فقیر، به سرانجام پیشرفت و نیک بختی برساند و از این جهت هیچ 

چنان چه همینگوي شخصیت .ت که واقعیات اجتماعی و سیاسی را بتواند نادیده بگیردرئالیست بزرگی نیس
یعنی قشر متوسط یا -تا از این رهگذر الگویی براي تکامل طبقه ي خوده ،داستانش را به تکامل رساند

پیشرفت ن برخالف منفی گرایاتحقیر و توهین نمی شوند.باشند. لذا هرگز اشخاص داستانی او،-فقیرجامعه
ت را حقّ آن ها می داند.و موفقی

در داستان پیرمرد و دریا بهترین روش شخصیت پردازي به کار گرفته شده است، استفاده از رفتارها، 
موقعیت استثنایی که با گفت و گو و عمل خودش، در داستان پرورده در.عادات وکردارهاي جزیی قهرمان

به گونه اي که خواننده نسبت به او احساس و واکنش .، زنده و جاندار استمی شود. سانتیاگو در داستان
نشان می دهد، با فکر خود او را دنبال می کند و نسبت به او بی تفاوت نیست.

همینگوي در شخصیت پردازي داستان،همانند رئالیست هاي بزرگ، در رفتار و کردار شخصیت 
نه آن قدر که خواننده غیرطبیعی بداند. او،و را با اغراق بیان کردهدستکاري کرده و صفات و خصوصیات ا

می داند که اشخاص به همان صورتی که هستند و زندگی می کنند، جالب نیستند و خواننده را متقاعد نمی 
در سانتیاگو ،کنند. لذا خصوصیاتی که در اشخاص مختلف دیده و تفاوت هاي جزیی با دیگران داشته اند

است. همین رده است. مفهوم شخصیت نوعی یا تیپیک درداستان هاي رئالیستی جمع ک
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کوسه به یاري آکسیون (عمل و رفتار) و در داستان پیرمرد و دریا، سانتیاگو و مانولین یا حتی ماهی و
گفت وگو، خود را به خواننده  می شناسانند. این راه آشنایی خواننده با آن ها است.

تضاد بین پیري و جوانی «گر شخصیت پردازي همینگوي در این داستان، ایجاد تضادها است ،راه دی
تنها در پی نجیب ترین و بزرگترین «واختیار» ماهی گیر زاده شدن پیرمرد«(سانتیاگو و مارلین) تضاد بین جبر

ستیزه جویی، زندگی مثل مهربانی ووتضادهایی که به دریا نسبت داده می شود؛» ماهی تا بسیار دور رفتن
بخشی و مرگ آوري، دهندگی و ستانندگی و نیز تضادهاي دیالکتیکی که در کردار سانتیاگو 

)20: 1357عظیما،»(است.
زنده بودن«این تضادها، ازیک طرف،حس «و مایه گذاشتن » ازجان و زندگی گذشتن«و ازطرفی حس

توأمان شکست و پیروزي در هنگام  صید ماهی، براي آفریدن زندگی دیگر، به خواننده می بخشد. احساس
همگی از شگردهاي شخصیت پردازي و شناساندن سانتیاگو به خواننده است.

پیرمردي بود که یکّه و «در صفحه ي نخست داستان در توصیف وضعیت گذشته و حال سانتیاگو آمده
هار روز پیاپی گذشته بود، بی آن که یک تنها، در قایقی بر روي گلف استریم، ماهی می گرفت و هشتاد و چ

)109ص»(کمک می کرد.به او بچه اي نخست،پسرماهی هم گرفته باشد.درچهل روز
پیرمرد، الغر و استخوانی بود و «در صفحه ي دوم داستان حاالت این پیرمرد را چنین معرّفی می کند: 

طان خوش خیم پوست... بر گونه هایش دیده چین هاي درشتی بر پشت گردن داشت. لکّه هاي قهوه اي سر
می شدند... بر روي دست هایش جاي زخم هایی دیده می شد که از کشیدن ماهی هاي سنگین با طناب هاي 

) 110ماهی گیري به وجود آمده بود.(ص 
آن پیراهنش را»... «شانه هاي پیرمرد خیلی بزرگ و پیر؛ولی پر توان بودند و گردنش هنوز ستبر بود«

» پیرمرد پا برهنه بود.»... «پیرمرد سري بسیار پیر داشت»... «قدر وصله زده بود که به بادبان می مانست
ص » ( شاید آن قدر که فکر می کنم قوي نباشم. اما حیله هاي بسیار می دانم و با اراده ام.« پیرمرد گفت:...

118(
یک طرف ماهی گیر پیرکوبایی ررسی است. ازدو دیدگاه قابل بشخصیت پردازي در این داستان از

در طرف دیگر سانتیاگو هر انسان  نوعی است که قهرمان جهانی می تواند باشد. در این معرّفی شده و بس.
حالت با یک داستان نمادین، یک افسانه و یک اثر ادبی سر و کار پیدا می کنیم که آگاهانه می کوشد چیزهایی 

ن و درباره ي زندگی ما به خودمان یاد دهد. را درباره ي ما، انسا
سانتیاگو در همه جاي کتاب حضور دارد، به جز دو صحنه ي پایانی کتاب که کمتر از نیم صفحه 
است. از این جهت،خواننده او را به فراموشی نمی سپارد. سانتیاگو در دیدگاه نمادین، گاهی فیلسوف می 

ماهی بزرگ را تا حد یک برادر و موجودي ،گذارد .زمانی مثل عارفانمی شود، گاهی ژرف اندیشی را کنار
شریف تر از انسان باال می برد و از کشتن آن احساس گناه می کند. زمانی انسان متواضع و بی پیرایه است. از 
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این که پیراهنش بارها و بارها وصله خورده است، هیچ ناراحت نمی شود. و به غذاي اندك رضایت می دهد 
خود نشان می دهد که و با اراده ي قوي به دورترین نقاط در پهنه ي دریا می رود. او تا جایی کلّه شقّی از

نزدیک از پا در آمدن است. وجود او سرشار از آرزوها و تأسف هاي حسرت بار است و گاهی آرزو داشتن 
را، احمقانه می داند.

در چند صفحه ي اول و آخر داستان حضور فقطنولین ،پسر بچه اي به نام ما،شخصیت دوم داستان
ولی سانتیاگو در طول سه روز و سه شبی که در دریا است، او را فراموش نمی کند. از پنج سالگی پیش ؛دارد

می کرده و شاگرد او بوده و در سال هاي نخست یا میانی نوجوانی است. او وفادار به سانتیاگو سانتیاگو کار
بال احساس هاي او است. تکیه گاه و پشتیبان سانتیاگو است و پیرمرد به او نیاز دارد. و در و حساس در ق

می کند که اي کاش! مانولین اینجا بود و به من کمک می کرد.جاي جاي داستان از او یاد
فضا همینگوي داستانش را با شخصیت پردازي به شیوه ي توصیف حاالت و کردار او می آورد تا با

زمینه ي روحی و فکري براي خواننده ایجاد کند و سیر آتی داستان را به خواننده بنمایاند.سازي مناسب
بنابر آنچه گفتیم شخصیت پردازي همینگوي در این داستان به شیوه ي عینی گاهی از طریق توصیف 

ت یا آکسیون داستان شناخته و گاهی با شیوه ي گفت و گو صورت پذیرفته است و این خصوصیت، در حرک
می شود و صورت انتزاعی ندارد.

:عینی طورمشخّص بودن زمان به صورت خطّی و مکان به -14
در داستان هاي رئالیستی محیط ؛یعنی موقعیت اشخاص در داستان و مکان و زمان وقوع حوادث، 

ل یا ازحال  به آینده ،در طول ازگذشته به حامشخّص وشناخته شده است . زمان هم به صورت خطّی،
می شوند. داستان به راحتی شناسایی

) این اولّین 109ص»(پیر مردي بود که یکّه و تنها در قایقی بر روي گلف استریم ماهی می گرفت.«
جمله در داستان پیرمرد و دریا است. داستان با معرّفی محیط و موقعت قهرمان آغاز می شود.

آن مشخّص می شود که حوادث  بر پهنه ي اقیانوس اطلس شمالی درساحل هاوانا، از ادامه ي 
پایتخت کشور کوبا، جریان پیدا می کند ؛یعنی ساحل شمالی کوبا و با دقّّت درعالمت هاي نشان دهنده ي 

شدنش به دنبال -جهت گلف استریم(جریان هاي دریایی)، می توان مسیرحرکت قایق سانتیاگو و کشیده
بزرگ را تشخص داد، ماهی، نخست بر خالف جهت آب پیش می رفت. ولی نهایتاً به وسیله ي جریان ماهی

آب( از اقیانوس اطلس به سوي خلیج مکزیکو) کشیده شد. 
ته و با سواحل آن آشنا بنابراین همینگوي محیط داستان را می شناسد. چون سال ها در کوبا می زیس

بوده است



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8204

ه هاي زمانی داستان نیز چنین برمی آید که سانتیاگو به همان روش و ابزارهاي ماهی از پیگیري جنب
گیري چندین نسل پیش از خود، ماهی می گرفت. این داستان در صورتی که در قرن هجدهم میالدي رخ می 

فتاده است. می شد. اما برخی اشاره هاي قطعی نشان  می دهد که در روزگار جدید اتّفاق اداد، قابل قبول تر
آن اشارات که در داستان آمده عبارتند از: اشاره سانتیاگو به آبجوي داخل قوطی، هواپیمایی که در 

،بازیگر نامدار تیم یانکی هاي » جو دي مجیو«زمان بازگشت او از میامی، باالي سرش می گذشت و اشاره به 
ادامه داشت. 1951ا ت1936دوره ي فعالیت او نیویورك در بازي بیسبال، که 

مبارزه ،در مفهوم نمادین داستان، دریا مکانی براي پیکار یک انسان تنها محسوب شده و تنهایی سانتیاگو
اي نابرابر میان انسان و طبیعت است.

موقعیت سانتیاگو، گاهی به دقّّت توصیف و گاهی با گفت و گو،شناسانده می شود. چنان که می دانیم، 
پیرمرد گفت:«گفت و گو در داستان، شناساندن محیط وقوع یک رویداد (حادثه) است.وظایف یکی از 

جریان آب آن ها را به دور دست ها در سمت خاور خواهد برد.اي کاش ماهی می رود،ماهی رو به شمال
)150ص»(شود که خسته شده است.نیز با جریان آب بچرخد.اگر بچرخد معلوم می

مثال فوق دیدیم، سانتیاگو دربرابر محیط هاي آشنا که قرار می گیرد، از خود واکنش نشان چنان که در
می دهد و احساس خود را با گفتار یا کردار نشان می دهد. محیط داستان عامل نیرومندي براي شخصیت او 

است و همین تأثیرات محیطی بر سانتیاگو است که رئالیستی بودن داستان آشکار می شود.
جریان زمان هم دراین داستان از روز قبل از سفر بزرگ سانتیاگو در دریا آغاز می شود و تا سه روز 

این بررسی را با عنوان هاي زیر در داستان می توان تقسیم کرد: روز قبل از شروع سفر به .بعد ادامه دارد
، روز سوم، شب سوم و اقیانوس، روز نخست سفر به قصد صید ماهی، شب نخست، روز دوم، شب دوم

صبح روز بعد که به ساحل باز می گردد و دوباره به کلبه ي خود می رود.
محیط دیگري که در این داستان توصیف می شود و صورت عینی و مشخّص دارد کلبه ي پیرمرد 

ه است که نشانه ي فقر اوست. او از سادگی ناشی از فقر احساس راحتی می کند. زیرا خودش شخص ساد
در داخل کلبه، یک تختخواب،یک میز،،یک صندلی و جایی «است و توقّع چندانی از زندگی یا دیگران ندارد.

) این کلبه در هاوانا مشابه دیگر خانه ها 115ص»(براي غذا پختن با زغال در کف خاکی کلبه دیده می شد.
نیست، ساده ترین خانه و هم رنگ شخصیت سانتیاگو است.

ه گفتیم، همینگوي محیطی را براي داستان خود برگزیده که اوالً مناسب داستان و متناسب با چآنبنابر
وضع عمومی آن است. محلّی است که آن را می شناسد. بنابراین احتمال وقوع حوادث را در نزد خواننده 

مناسب ترین بخش فضاسازي ابتداي داستان را امکان پذیرکرده و توجه او را به داستان جلب می کند. او
می داند.شخصیت داستان براي معرّفی محیط و

:ينتیجه گیر
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همینگوي به شکل ومحتواي داستان، با اعتدال  ،به هر دو توجه ویژه دارد.-1
شکل شنیده هاي او است و بخشی از زندگی خود راتجربیات یا مشاهدات یامحتواي اثرش از-2

.داستانی داده است
مانندي و باورپذیري را به حد کافی دراثرش دارد.حقیقتو اقعیت محض استداستانش و-3
.در عین حال پایبند هویت ملی آمریکا استاو نسبت به انسان در حیطه ي جهانی تعهد اجتماعی دارد-4
از زبان ساده و صمیمی برخوردار است وازعناصر زبان  کوچه وبازار ،انگشت شمار استفاده کرده -5
است.
نثرهمینگوي موجز است و در انتخاب کلمات وسواس عجیبی دارد.-6
ي زیرین آن پر از نماد و تمثیل ولی در الیه؛بی رمزجمالت همینگوي تراش خورده، روان، ساده و-7
است.
نثر پیرمردودریا،تازه ویکنواخت است واثري ازکهنگی در آن نیست.-8
.داردیی نسبی گرارویکردهمینگوي در داستان-9

در پیرمرد و دریا مالیم و پنهان است.اجتماعیانتقاد-10
اي خاص متمرکز اشخاص داستان  پیرمرد ودریا، بر نوع خاصی از ماهیت انسان و مسئلهوایده ها-11

است.شده
باهم تناسب دارند.در داستان شخصیت و وضعیت -12
همینگوي از ساختار داستان عدول نکرده است -13
استانش راوي سوم شخص محدود دارد.د-14
تضاد دیالکتیکی در عناصر محتوایی داستان به چشم می خورد. -15
در داستان پیرمرد و دریا همه ي اصول رئالیستی رعایت شده است.-16
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تاب آن در تاریخ بیهقییی) و بازبررسی مفهوم حقوق بشر( امنیت قضا
حسنیه نوین
دانشگاه آزاداسالمی واحدتبریز
دکترخلیل حدیدي
کامران پاشایی فخري
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

چکیده
است. اصل امنیت حقوقیمورد بحث و بررسی قرارگرفتهبه طور گستردهامروزهیکی از مسائلی که 

آید مگراین که در آن جامعه امنیت قضایی وجود داشته باشد. الزم جامعه به دست نمیامنیت حقوقی دریک 
ي امنیت به بررسی مسئلهحاضري. درمقالهجوامع دارددر ویژهجایگاهی قضاییکه  امنیت به ذکر است

ق به روش باشد، در کتاب تاریخ بیهقی پرداخته شده است. این تحقیقضایی که یکی ازمصادیق حقوق بشر می
ي جهانی اي انجام یافته و سعی شده امنیت قضایی از نظر حقوق دانان و مصادیق آن در اعالمیهخانهکتاب

حقوق بشر و نمود آن در کتاب ارزشمند تاریخ بیهقی مورد مداقه و بررسی قرار گیرد، تا دریابیم مصادیق و 
ي حاکمان، نخبگان جامعه از جمله نویسندهها، ي انسانمفاد حقوق بشر تا چه حدي مورد توجه و دغدغه

ي تاریخ بیهقی بوده است.فرزانه
حقوق بشر، تاریخ بیهقی، امنیت قضایی، دادرسی عادالنه، ادبیات فارسیها:کلیدواژه

مقدمه
هاي اجتماعی  است؛ زیرا امنیت قضایی باعث ایجاد اطمینان ترین نوع از انواع امنیتامنیت قضایی مهم

شود.  وندان براي رسیدن به حقوق خود و اجراي عدالت و در نتیجه ایجاد امنیت اجتماعی میخاطر شهر
تواند مانع از بروز تعدي و امنیت قضایی بدین معنی است که قدرتی بازدارنده در کشور وجود دارد که می

ز را مجازات نماید.تواند آن راجبران کرده و متجاوها شود و اگرظلمی واقع شد، میتجاوز به حقوق انسان
با وجود این که یکی از  اهداف اصلی رسالت پیامبران و نزول کتب آسمانی، بیان کرامت انسانی و 

لَقَد اَرسلنَا رسلَنَا بِالبینَات و اَنزَلنَا معهم الکتَاب و « فرماید : که قرآن میبرقراري عدالت بوده است ، چنان
 قُومییزَانَ لالمسطبِالق اي سودجو )  ولی متأسفانه شاهد دستاویز شدن ادیان از سوي عده25(حدید،». النَّاس

اند و قدرت طلبان همواره به نام دین، رفتارهاي غیر دینی و غیر هستیم که دین را مورد سوء استفاده قرار داده
هاي با استفاده از جهل و ناآگاهی انساناند و با تفسیرهاي غیرانسانی از متون دینی و انسانی با انسان داشته

هاي خویش برسند.اند تا بدین وسیله به تمتّعات و خواستهمتدین ، آنان را  به جان هم انداخته
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در طول تاریخ در بسیاري از ممالک، قدرت مطلقه در دست یک فرد و اعیان و اصحاب وي بوده است، با 
حترام به حقوق انسان تنها چیزي است که حتی به آن فکر این وصف طبیعی است که در چنین حکومتی، ا

شود. هم نمی
اند آنان را اند و تا توانستههاي ضعیف سوار بودهي انساندر طول تاریخ همواره قدرتمندان بر گرده

اند فتهاي مانع از تعدي و تجاوز ایشان شود. اینان تا جایی پیش راند،بدون این که عامل بازدارندهاستثمار کرده
تا جایی که گاه مردم یک سرزمین که ازتمدن و پیشرفت «کنند. که با هم نوعان خود مانند حیوانات رفتار می

که گویی به شکار تر واقع  می شدند و  مهاجمین چنانمادي محروم بودند مورد تهاجم اقوامی پیشرفته
- نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسالم». ( گرفتنداند ،آنان راگروه گروه به بردگی میحیوانات آمده

163:1388(
تر در معرض تهدید و ها بیشهاي کشتار جمعی ، انسانبا ورود بشر به عصر مدرن و ساخت سالح

نابودي قرار گرفتند. وقوع جنگ جهانی اول و دوم، زنگ خطر نابودي بشر را براي متفکران و عالمان به صدا 
ي حیات بشر و تأمین دانان و فالسفه، دغدغهز برخی عالمان، متفکرین و حقوقدر آورد، هر چند از دیربا

اند، اما بعد از جنگ جهانی دوم، موضوع صیانت از انسان و تأمین حیات و امنیت و آزادي انسان را داشته
ام تالش دانان و فیلسوفان مصلح گردید و آنان تمهاي متفکرین، علما، حقوقترین دغدغهامنیت او از اصلی

بشر صرف نظر از مذهب، نژاد، تابعیت، جنسیت، جایگاه «اند که بگویند: خود را بر این معطوف کرده
اجتماعی، ثروت و سایر امتیازاتش، از حقوقی برخوردار است که این حقوق غیر قابل واگذاري است و 

». ان حقوق بشر شناخته شدرعایت آن بر همگان اعم از دولت و آحاد مردم واجب است که این حقوق به عنو
) 17:1383-(تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران

ي جهانی حقوق بشر در هاي مستمر سازمان ملل، اعالمیهبا تالش عالمان دلسوز به حیات بشر و  پیگیري
ي مهم، مصادیق اساسی حقوق بشر معین گردید. به تصویب سازمان ملل رسید. در این اعالمیه1948تاریخ 

المللی و قسمت قابل توجهی از مباحث علمی در سطح دنیا ها و اسناد بیناز آن تاریخ بخش اعظم کنفرانس
با محوریت همان اعالمیه بوده است. 

آید؛ نا خود آگاه اشعار عاشقانه وعارفانه در اذهان تداعی          وقتی صحبت از ادبیات فارسی به میان می
نیاي وسیعی است که سیاست، اقتصاد، روان شناسی، مسائل اجتماعی و...درآن شود؛ درحالی که ادبیات دمی

مند شود. اینجانب، در این مقاله برآنم  تا تواند از آن بهرهشود و هرکس به فراخور نیاز خود مییافته می
یان باشد درکتاب با ارزش تاریخ بیهقی بمصادیق مربوط به امنیت قضایی را که ازمصادیق حقوق بشر می

ي خاصی محدود کرد؛ زیرا ادبیات به توان ادبیات راصرفا به رشتهمندان ثابت شود که  نمینمایم تا بر عالقه
باشد.هاي دیگردر ارتباط میاي است و از منظرهایی با رشتهتعبیر امروزي، دانشی میان رشته
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باشد تا اهداف کاربردي میها و رسیدن به جا که اساس هر تحقیقی طرح برخی سؤاالت و فرضیهاز آن
مندان گردد، سؤال اینجانب براي اجراي این تحقیق این بود که آیا در دوران گیري توسط عالقهقابل بهره

ي خصوص امنیت قضایی مطرح بوده و آیا ابوالفضل بیهقی نویسندهاي به عنوان حقوق بشربهغزنوي دغدغه
ها کرده است؟ و با این فرض که حقوق بنیادین انسان، یعنی ساناي به حقوق انفرزانه، در این اثر خود اشاره

حق حیات و کرامت ذات انسان، آزادي و تساوي و امنیت در آن دوران بسیار کم رنگ یا حداقل براي 
ي جهانی حقوق بشر حاکمان و صاحبان قدرت اصال موضوعیت نداشته است، اینجانب مواد مصوب اعالمیه

ورد بررسی قرار داده و با مداقه در کتاب ارزشمند تاریخ بیهقی به این نتیجه رسیدم که را در تاریخ بیهقی م
ها زبان به اعتراض گشوده، یا عدالتیها و بیتر جاها یا مستقیما نسبت به برخی ظلمابوالفضل بیهقی در  بیش

یص دهد که نظر بیهقی در تواند تشخدر پایان برخی ماجراها از جمالتی استفاده کرده که خواننده، خود می
دیگر را بر خیره      السالم، که یکو سخت عجیب است کار گروهی از فرزندان آدم، علیه«باره چه بوده است؛این
روند تنها به زیر زمین، با وبال گذارند و میگاه خود میخورند، از بهر حطام عاریت را و آنکشند  و میمی

: بیست و دوم)1388(تاریخ بیهقی،» ا کدام خردمند این اختیار کند؟بسیار و در این چه فایده است ی
ولی در عین حال بنا به طرز تفکر جاري در آن زمان ، بیهقی نیزدر بسیاري موارد متأثر از این فرهنگ و 

چرا را در کار پادشاهانوچون «عقاید بوده است. از جمله: اطاعت بی چون وچرا از پادشاهان؛ چنان که : 
جهان بر سالطین گردد و هر "گوید:گرفتند میدانـد . در جواب کسانی که به مسعود خرده هایی میروا نمی

. پادشاهان را به سبب همان "کسی را که بر کشیدند، برکشیدند و نرسد کسی را که گوید چرا چنین است
چون داند. در لزوم اطاعت بیان میاي که از خداوند دارند، غیر از دیگران و برتر از دیگرموهبت بر گزیدگی

ي (یادنامه». "اما ملوك هر چه خواهند گویند و با ایشان حجت گفتن روي ندارد"گوید : چرا از آنان میو 
)23:1374ابوالفضل بیهقی،

لذا ابوالفضل بیهقی با وجود شرایط خاص حاکم بر زمان و موقعیت خود توانسته است مسائل را طوري 
ها تا چه حدي از حقوق انسانی خواننده بتواند نسبت به جو حاکم در آن زمان و این که انسانعنوان کند که

تر اتفاقات را خواست و مشیت الهی دانسته و بدین اند آگاهی پیدا کند؛ هرچند بیهقی بیشبرخوردار بوده
ینیم که در زمان غزنویان که بوسیله در اغلب موارد مسعود را تبرئه کرده است. با مداقه در تاریخ بیهقی می

اي براي ها به عنوان وسیلهباشد ، مانند سایر ادوار، حاکمان از انساني مورد بحث درتاریخ بیهقی میدوره
رسیدن به مقاصد خود استفاده کرده و انسان به عنوان یک شخصیت انسانی مطرح نبوده است، چه رسد به 

این که داراي حقوقی نیز باشد.

ضاییامنیت ق
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ها امنیت قضایی است؛ چون امنیت قضایی ، ترین آنترین و مهمدر میان انواع امنیت اجتماعی ، قوي«
دارنده باشد.اولین تأثیر امنیت کند.امنیت قضایی یعنی قدرتی در کشورکه بتواند بازحقوق عامه را تضمین می

ي بعد، ظلم در جامعه است و در مرحلهي هرگونه تعدي، تجاوز وقضایی،بازدارندگی است ،یعنی بازدارنده
».( تواند آن را ترمیم و جبران کند ومتجاوز را تنبیه و مجازات نمایدچنانچه تعدي و ظلمی واقع شد، می

)13:1390مجموعه مقاالت امنیت قضایی ،نقش امنیت قضایی در امنیت اجتماعی ، 
ي امور مادي و حیثیت، جان، مال و کلیهتعریف امنیت قضایی: امنیت قضایی عبارت است از حالتی که «

)14همان:».(ي قضائیه باشدمعنوي انسان، در حمایت قانون و در صیانت قوه
ترین عامل در تحقق امنیت قضایی در جامعه است و براي این که تحقق عدالت حقوقی و کیفري، مهم«

ضروري فراهم باشد:حق دادخواهی اي تحقق یابد، باید دست کم دو شرط عدالت حقوقی و کیفري در جامعه
و آزادي دفاع.

-حق دادخواهی به این معناست که هر کس، که حقی از او سلب گردیده است،بتواند به مراجع صالحیت

اش را پس گیرد و متعدیان به حقوق را به سزاي عمل خود برساند. دار مراجعه کند و حقوق از دست رفته
شود، بتوانند آزادانه و با استفاده ها دعوایی اقامه میام کسانی که علیه آنمنظور از آزادي دفاع این است که تم
)15همان:».(از تمام طرق قانونی از خود دفاع کنند

طور که در تعریف امنیت فردي گفته شد، امنیت فردي حالتی است که در آن فرد، فارغ ازترس همان
چنین منظور از امنیت ها زندگی کند. همادن آنآسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروي خود یا از دست د

هاي فردي یا اجتماعی را حالت فراغت همگانی از تهدیدي دانستیم که کردار غیر قانونی دولت یا  دستگاه
اي امنیت قضایی وجود داشته آورند. بنابراین اگر در جامعهگروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید می

اش داشته باشد، در نتیجه شاهد بروز و ظهور امنیت احقاق حقوق از دست رفتهباشد و فرد اطمینان به 
اجتماعی در جامعه خواهیم بود. 

داري داریم، یکی استبداد است و شویم، ما دو تصور از حکومتي سیاسی میوقتی که وارد عرصه«
لیل انحصار قدرت، به ویژه هاي استبدادي به ددیگري مردم ساالري؛ آنچه مسلم است، این است که در نظام

توانیم به یک دادگستري شایسته وقتی که رو در رویی بین منافع مردم و اقتدار حکومتی وجود دارد، ما نمی
)54:1390مجموعه مقاالت امنیت قضایی، امنیت قضایی و دادگستري شایسته،».(دسترسی پیدا کنیم

شد که قضات آن بتوانند، حتی حکّام مقتدر را در یک نظام مردمی، دستگاه قضایی می تواند مرجعی با«
هم محاکمه کنند و محکوم نمایند و درواقع حکم عادالنه صادر کنند. در حالی که در نظام استبدادي با توجه 

بندد و به این ترتیب ما به امنیت قضایی به انحصار قدرت در ید واحد یا ایادي انحصاري، این راه را می
». نخستین اصلی که پیام آور دادگستري شایسته است، اصل حاکمیت قانون است دسترسی نخواهیم داشت.

) 56-55(همان:
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اي به امنیت قضایی نشده ي جهانی حقوق بشرو میثاقین، اشارهدر اسنادحقوق بشري، مشخصاً اعالمیه«
-جتماعی. در مادهاست. تنها دو بار در اعالمیه و میثاق، از امنیت سخن رفته است. امنیت شخصی و امنیت ا

اعالمیه ، امنیت به معناي امنیت شخصی به کار رفته است، که منظور مصونیت از تعقیب ، باز داشت و 3ي
میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به حق امنیت اجتماعی و حق 25و 23اعالمیه و مواد 22ي تبعیداست. در ماده

)62:1390قضایی،امنیت قضایی به مثابه حق،مجموعه مقاالت امنیت».( تأمین اجتماعی اشاره شده است
ها توسط هاي حقوقی است که بر اساس آن دولتمنظور از حاکمیت قانون، ویژگی درون سیستمی نظام«

ي اصل حاکمیت شوند و داراي قدرت مطلق نیستند. یکی از مبانی توجیه کنندهقواعد حقوقی محدود می
ي بین شهروندان با حاکمیت روشن شده، پرتو این اصل رابطهقانون، نیل به امنیت قضایی است؛ زیرا در

اي ،امنیت قضایی افراد رامورد تعرض قرار توانند به هر بهانهاندرکاران نظام عدالت کیفري نمیدست
هاي سیاست جنایی ایران در ایجاد امنیت ها و چالشمجموعه مقاالت امنیت قضایی،ظرفیت».(دهند

)103:1390قضایی،
تري هاي بیشظام دادرسی بر اساس نظام تفتیشی سامان بگیرد،اصل برائت ونتایج آن، با چالشاگر ن«

هاي مختلط، دادسرا بر اساس نظام تفتیشی و دادگاه شود که در نظامشوند. به طور معمول گفته میروبرو می
جرم است. جرم،      گیرد. بدون تردید، اولویت در نظام تفتیشی، کشف بر مبناي نظام اتّهامی شکل می

اي است که حقوق خداوند یا حقوق جامعه را به چالش کشیده و از این رو غیر قابل گذشت پدیده
یابد و اصولی چون مشروعیت تحصیل است.روشن است که این اولویت، به فرایند اثبات جرم نیز تسرّي می

)108همان:».( شونددلیل به حاشیه رانده می
دادرسی عادالنه

ي کرامت بشر در قلمرو عدالت کیفري است، عمدتاً در راستاي درسی عادالنه که بازتاب اندیشهدا« 
هاي اساسی ، به ویژه حق دفاع کاران  و لزوم رعایت حقوق و آزادياحترام به کرامت انسانی متهمان و بزه

ي اصول اساسی عالمیهوآزادي آنان در فرایند کیفري، شکل گرفته است. مفهوم اخیر براي اولین بار در ا
مجمع عمومی سازمان ملل به 1985دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت، مصوب عدالت، راجع به بزه

)153:1387کرامت انسانی در حقوق کیفري،».( کار رفته است
عید تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبدارد: احدي نمیي جهانی حقوق بشر اعالم میاعالمیه9ي ماده«

بشود.
- همین اعالمیه آمده است: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش          به 10ي و نیز در ماده

ي حقوق و الزامات طرفی، منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی دربارهي دادگاه مستقل و بیوسیله
اذ تصمیم بنماید.او یا هر اتهام جزائی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخ
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گناه محسوب خواهد کاري متهم شده باشد بیبیان شده است: هرکسی که به بزه11ي و در ادامه درماده
هاي الزم براي دفاع او تأمین شده ي تضمینشد، تا وقتی که در جریان یک دعواي عمومی که در آن کلیه

)17:11372-11شر،هاي حقوق ب(اعالمیه». باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد
طرفحق دفاع در برابر دادگاهی بی

هاي حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. به اصل برائت یکی از اصولی است که در تمام سیستم«
گناه است، مگر آن که خطا و گناه او در دادگاه صالح به اثبات برسد. بدیهی موجب این اصل، هر فردي بی

فاع داده شود، واال اگر قرار شود که فقط اتهام عنوان شده و متهم امکان دفاع ي داست به متهم باید اجازه
طرف اي متصور نخواهد بود و بدین جهت است که امکان دفاع در برابر دادگاهی بینداشته باشد، محاکمه

ي جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. براي هر متهمی، جزء حقوقی است که در اعالمیه
)92: 1383سی تاریخچه و اسنادحقوق بشر در ایران، (برر

ي منصفانهمحاکمه
چون چتري بر روي دیگر حقوق سایه افکنده است. هر مورد از نقض حقوق ي منصفانه، همحق محاکمه«

ي گردد. محاکمهاش به حق برخورداري از محاکمه منصفانه و عادالنه برمیبشر را که مالحظه کنید یک طرف
)46(همان: ». هم در موضوعات مدنی مطرح است و هم در موضوعات کیفريمنصفانه،

ي منصفانه، یک حق بنیادین حقوق بشري و از قواعد ملموسی است که در قوانین داخلی حق محاکمه«
شود. بار با سیستم قضایی و پلیس مواجه میشود، براي اولینشود. وقتی یک فرد محاکمه میهم منعکس می

ورد پلیس و سیستم قضایی با متهم در این موقعیت، آزمایش حقوق بشر براي یک دولت است. ي برخنحوه
اند را تعقیب کند و به مجازات برساند. اگر پروسه عادالنه هر دولتی باید کسانی که با متهم بدرفتاري کرده

بار مورد سوء اي اولینشود؛ لذا این خطر وجود دارد که وقتی کسی برنباشد، حقوق بشر در جامعه اعمال نمی
)46-47همان: ».(گیرد در معرض نقض حقوق قرار گیردظن قرار می

اگر شرایط زندان مناسب نباشد و یا متهم شکنجه شده باشد و یا مورد بدرفتاري قرار گرفته باشد و یا «
ی حق دسترسی به حق دستیابی به جهان خارج از زندان را نداشته باشد، محاکمه منصفانه نیست. این که زندان

پزشک و خانواده و وکیل داشته باشد، خیلی مهم است و اگر کسی در کشور دیگري بازداشت باشد، باید 
امکان دسترسی به مقامات کنسولی کشور متبوع را داشته باشد. حق دسترسی به جهان خارج، شرط تحقق 

ز اعمال شکنجه و بدرفتاري با حقوق انسانی متهم است. محاکم و مراجع قضایی مدارك و نتایج حاصل ا
رود فرض متهم را نباید قبول کنند. در یک پرونده در فرانسه اعالم شد که وقتی شخص به زندان انفرادي می

همان)   ».(شود که تحت شکنجه بوده استمی
از دیگر حقوق متهمین، حق منع تبعیض، و حق برخورداري از جبران خسارت موثر است. حق منع «

ي عادالنه پردازد. حق محاکمهي عادالنه میي جوانب حقوق انسانی از جمله حق محاکمههمهشکنجه به
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طور غیرقانونی در جایی زندگی کند ي شهروندان وجود دارد. حتی اگر کسی بهنظر از ملیت، براي همهصرف
)48-49(همان: ». نیز، از این حق برخوردار است

د از:ي عادالنه عبارتناجزاي حق محاکمه«
گناه است.برائت: فرض اولیه این است که متهم بی1ياماره-1
حق اطالع فرد از اتهام خود.-2
طرف: قاضی این دادگاه باید صالحیت و مهارت قضاوت را داشته حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی-3

ي استخدام با آموزش و نحوهکند. از جمله در ارتباط باشد. این شرط، تعهدات زیادي براي کشورها ایجاد می
هایی که وقتی قاضی در ي تضمینها و نیز ارائهقضات، حقوق و وضعیت معیشت و حقوق بازنشستگی آن

اش، حتی پست او را ارتقا جا نکنند و بر خالف ارادهبهشود او را جاي خاصی وارد رسیدگی میمورد پرونده
ي قضایی باید تضمین شود که قاضی واحد در دو ر رویهندهند و نیز تحت فشار سایر قوا واقع نشود. د

مرحله (دادگاه بدوي و تجدید نظر) قضاوت نکند.
گناهی افراد است. این ي دادگاه عادالنه و علنی: این حق مبتنی بر فرض بیحق دسترسی به یک جلسه-4

اید راهکارهایی اندیشیده هاي عینی فراوانی براي کاربردي کردن آن وجودندارد. بمفهوم،کلی است و روش
شود.شود تا تضمین کند چنین دادگاهی، مثال با حضور مردم و وکیل متهم تشکیل می

مهلت متعارف براي آمادگی جهت دفاع: تشخیص متعارف بودن این مدت براساس اوضاع و احوال -5
(همان)». هر موضوعی و عرف است که هم در دعاوي کیفري و هم دعاوي حقوقی موردتوجه است

ي حقوق او باید رعایت شود. امروز شکنجه یکی از هدف از زندان، سلب آزادي شخص است و لذا بقیه«
توانند المللی شناخته شده است. بنابه ماهیت جهان شمول جرم شکنجه، مرتکبین آن     میمصادیق جرائم بین

)111(همان: ». در هر دادگاه محلی محاکمه شوند
اریخ بیهقیي دادرسی در تشیوه

توان نشانی از دادرسی عادالنه پیدا کرد، با وجود این که دیوانی براي در تاریخ بیهقی به ندرت می
ترین به عنوان شخص اول مملکت و بلندمرتبهبود کهشاهرسیدگی به شکایات وجود داشت، ولی عمال این

دادخواهی به صورتآید، یخ بیهقی بر میي تارکه از مطالعهچنانکرد.، حکم نهایی را صادر میمقام قضایی
ي مردم گرفت. ولی این جلسات دادخواهی اکثرا براي مشکالت جزئی و روز مرّهانجام میاي دوبارهفته

ي شد و پاي مقامات بلندپایهشد.  وقتی که رو در رویی بین منافع مردم و اقتدار حکومتی مطرح میبرگزار می
ا قاضی دادگاه، شخص شاه بوده و مبناي دادرسی، گزارشات منهیان و نظر شاه بوده آمد تنهمملکتی به میان می

است.

نشانه ، عالمت ،جمع امارات . (فرهنگ لغت معین)-1
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بعد از به سلطنت رسیدن امیر مسعود، طرفداران وي که به پسریان موسوم بودند، انتقام سختی از پدریان 
فانشان درآورند. گرفتند. در این میان پدریان نیز ساکت ننشسته منتظر فرصتی بودند تا دمار از روزگار مخال

اي بود تا رقباي اعتمادي شدیدي بین درباریان شده بود. هرکس در پی توطئهاین اوضاع ناامن دربار، باعث بی
خویش را از صحنه حذف نماید. در چنین شرایطی امر قضا بیش از پیش، جایگاه خویش را از دست داده بود 

- بود تا نیازي به محمکه و قاضی نباشد و با     توطئهي هم کافی و گزارشات درست و نادرست افراد درباره
کردند. از بین اي که حکم زندان را داشت تبعید میي زندان کرده و یا به قلعهاي افراد را دستگیر و روانه

توان به ماجراي دستگیري علی قریب، اریارق ، سپه ساالر غازي، امیر ها میموارد متعدد این گونه دادرسی
-بینیم که نه تفهیم اتهامی صورت     میاشاره کرد. اگر قضایاي بازداشت آنان را مرور کنیم، مییوسف و...

گرفت ونه متهمین حق دفاع از خود را داشتند و تقریبا همگی  بدون اطالع قبلی، غافلگیر و دستگیرشده و 
گرفت ی علنی که صورت میشدند. تنها دادرسها بود) میي زندان (که اکثرا در قلعهبدون محاکمه روانه

ي اموال و نوشتن قباله به نام شاه بود.که قبال اشاره شد، در هنگام مصادرهچنان
غافلگیرکردن علی قریب

ي اولیا و حشم و لشکر را به خط طاهردبیر، صاحب دیوان گرمی، جملهاي با بسیار نواخت و دلنامه«
سطر به خط امیر مسعود، به حاجب بزرگ علی،     رسالت امیر مسعود، آراسته به توقیع عالی و چند

که اکفاء به اکفاء نویسند.ها از حد و  درجه بگذشته بلکه چناني حاجب فاضل، برادر و نواختمخاطبه
که صواب بیند و فوج لشکر را گسیل کند، چنانو فرمان چنان بود علی را که باید که اولیا و حشم و فوج

ر هندوستان و پیالن و زرادخانه وخزانه بیاید تا در ضمان سالمت به درگاه رسد و پس بر اثر ایشان با لشک
(تاریخ بیهقی، » ها گذشتهي شغل ملک بدو مفوض خواهد بود و پایگاه و جاه او از همه پایگاهبداند که همه

1388 :7(
روز نزدیک بنده و منگیتراك حاجب زمین بوسه داد و گفت: خداوند دستوري دهد که بنده، علی، ام« 

رویی گفت: سخت اند که بنده مثال داده است شوربایی ساختن. سلطان به تازهباشد و دیگر بندگان که با وي
کاران ما را بباید ساخت. منگیتراك دیگر باره زمین بوسه داد و صواب آمد، اگر چیزي حاجت باشد، خدمت

:)44(همان ». که علی را استوار کرده بودندداشت!به نشاط برفت و کدام برادر و علی را میهمان می
. چون به صفّه "اینک حاجب بزرگ در صفّه است"منگیتراك حاجب چون بیرون آمد، او را بگفتند: «

که از آن برادرش کرده غالم اندر آمدند و او را بگرفتند و قبا و کاله و موزه از وي جدا کردند، چنان30رسید،
» که در پهلوي آن صفه بود. فراشان ایشان را به پشت برداشتند که با بند گران بودند.اي بردند بودند و در خانه

(همان)
غافلگیر کردن اریارق
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و امیر دیگرروز بار نداد و ساخته بود تا اریاق را فروگرفته آید و آمد بر خضراء، برابر طارم دیوان رسالت «
آوردند.خبار اریاق را میرفت و اوکس پوشیده می-و ما به دیوان بودیم-بنشست
ساالر غازي را کسان سلطان نشاط شراب دارد و سپاه«داري نزدیک اریاق رفتند و گفتند: داري و سیاهپرده

کرد، گفت: بر این جمله بخواند. و وي به حالتی بود که از مستی دست و پایش کارنمیرفتند تا بیاید و ترا می
زندگانی «دار که سلطان با وي راست داشته بود، گفت: ؟ امیرك سیاهچون توانم آمد؟ از من چه خدمت آید

ساالر دراز باد، فرمان خداوند نگاه باید داشت و به درگاه شد که چون بر این حال بیند معذوردارد و باز سپاه
تا اش را، آلتون تگین، امیرك با خود یار کردو حاجب» ها نهند.گرداند و ناشدن سخت زشت باشد و تأویل

اي بگفت که ناچار بباید رفت. جامه و موزه و کاله خواست و بپوشید. با قومی انبوه از غالمان و پیاده
اي صد رود، غالمی ده سپرکشان و  پیادهاین زشت است، به شراب می«اش را گفت: دویست. امیرك حاجب

)273-274(همان: » خبر ندارد.وي آن سپاه جوش  را بازگردانید و اریاق خود از این جهان» بسنده باشد.
اگر مست نبودي و خواستندش گرفت، کار بسیار داراز شدي، چون به طارم بنشست، پنجاه سرهنگ «

سرایی، از مبارزان سر غوغاآن، مغافصه دررسیدند و بگتگین درآمد و اریاق را در کنار گرفت و سرهنگان 
ه هیچ نتوانست جنبید، آواز داد بگتگین را که اي برادر که البتدرآمدند از چپ و راست، او را بگرفتند، چنان

اي پنجاه کس او را ناجوانمرد، بر من این کار آوردي؟ غالمان دیگر درآمدند، موزه از پایش جدا کردند و پیاده
(همان)» گرد بگرفتند؛ پیادگان دیگر دویدند و اسب و ساز و غالمانش را بگرفتند.

بردند و پس از آن به روزي ده او را به سوي غزنین گسیل کردند و به سرهنگ اریاق را از طارم به قهندز «
که کسی به جاي نیاورد بوعلی کوتوال سپردند و بوعلی بر حکم فرمان او را یک چند به قلعت داشت، چنان

)275(همان: » که موقوف است. پس او را به غور فرستادند نزدیک بوالحسن خلف، تا به جایی بازداشتش.
افلگیري سپه ساالر غازيغ
کردند. چون سخنان مخالف به جاي رسانیدند که هر روزي رأي امیر در باب وي بتر میحال غازي بدان«

تر گشت و امیر رسانیدند و از غازي نیز خطا به ضرورت ظاهر گشت و قضا با آن یار شد، امیر بدگمان
بخواند و خالی کرد و گفت: ما را این بد دراندیشید و دانست که خشت از جاي خویش برفت، عبدوس را

بشوند و عالمی را شورانیدن از رگ به هیچ کار نیاید، که بدنام شد بدین چه کرد، و پدریان نیز از دست می
صالح تو آن "جا رو نزدیک غازي و بگوي که بهر یک تن، کز وي چنین خیانتی ظاهر گشت محال است. آن

به غزنین مقام کنی که چنین خطایی رفت تا به تدریج و ترتیب این نام است که یک چندي پیش ما نباشی و
و چون این بگفته باشی، مردم او را، از او دور کنی، مگر آن دو سر "زشت از تو بیفتد و کار را دریافته شود.

)281-282: 1388(تاریخ بیهقی، » پوشیده را که بدو رها باید کرد.
محمود غزنوي،غافلگیر کردن امیر یوسف،برادر 
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نیک احتیاط باید کرد در نگاهداشت یوسف تا سوي غزنین آید. چون ما از بلخ قصد غزنی کردیم، وي «
را بخوانیم. اگر خواهد که به جانب دیگر رود، نباید گذاشت و بباید بست و بسته پیش ما آورد و اگر راست 

)399-400(همان: » رمودیم، واقف گردد.به سوي بست و غزنین آمد، البته نباید که بر چیزي از آنچه ف
و امیر یوسف برفت از قصدار و به غزنین رسید پیش از سلطان مسعود. چون شنود که موکب سلطان از «

به خدمت استقبال آمدند 50پروان روي به غزنین دارد، با پسرش سلیمان و این طغرل کافرنعمت و غالمی 
400(همان: ». سخت مخف(

- پیاده300سوار هندو و در سالح تمام و سه نقیب هندو و 500جا بایستانیدند با وان آنسه مقدم از هند«

ي گزیده. استري با زین بیاوردند و بداشتند و امیریوسف را دیدم که بر پاي خاست و هنوز با کاله و موزه و 
ه این کودك را کمر بود و پسر در آگوش گرفت و بگریست و کمر باز کرد و بینداخت و عبدوس را گفت ک

به خداي، عزَّوجلَّ، سپردم و بعد آن به تو و بر استر نشست. نشست و سوي قلعت سگاوند بردندش، و پس 
که از بلخ بازگشتیم، از راه نامه رسیدکه -مائهي ثالث و عشرین و اربعسنه-از آن نیز ندیدمش و سال دیگر

)401-402. (همان: »وي به قلعت دروته گذشته شد. رحمه اهللاِ علَیه
بینیم که در هیچ یک از این موارد اصول اساسی دادرسی عادالنه هاي بررسی شده میبا بررسی نمونه

ها بر اساس نظام تفتیشی و اثبات جرم صورت گرفته است.مراعات نشده و تمامی محکومیت
استنتاج

بودهشاهنیاعمالًیولاست،شدهاشارهاتیشکابهیدگیرسيبرایوانیدوجودبهیهقیبخیتاردر-1
یینهاحکميوصیوتشخخواستبراساسوقضاییمقامترینبلندمرتبهومملکتاولشخصعنوانبهکه
شاهشخصمقرراتونیقوانوارهایمعيکنندهبیتصووکنندهنییتعگریدعبارتبه. کردیمصادررا

ودهندهدستورو). هیقضائيقوه.(بودشاهشخصزینیینهايرأيکنندهصادروحاکمو). مقنّنهيقوه.(بود
شاهشخصدرمطلقهصورتبهقدرتتمامیعنی).هیمجريقوه.(بودشاهشخصزینصادرهيرأياجراکننده

-یمانجامدوبارايهفتهصورتبهدادخواهید،یآیبرمیهقیبخیتاريمطالعهازوصفنیابا. بودمتمرکز
يپایوقت. شدیمبرگزارخردمسائلبهیدگیرسومردميبرااکثراًیدادخواهجلساتنیایول. گرفت

گزارشات،یدادرسيمبناوبودهشاهشخصدادگاه،یقاضتنهاآمدیمانیمبهیمملکتيهیبلندپامقامات
يدارحکومتازتصوردومام،یشویمیاسیسيعرصهواردکهیوقت. «استبودهشاهنظروانیمنه
بهياستبداديهانظامدرکهاستنیااست،مسلمآنچه؛يساالرمردميگریدواستاستبدادیکیم،یدار
میتوانینممادارد،وجودیحکومتاقتدارومردممنافعنیبییرودرروکهیوقتژهیوبهقدرت،انحصارلیدل
يدادگستروییقضاتیامن،ییقضاتیامنمقاالتجموعهم.(»میکندایپیدسترسستهیشايدادگسترکیبه
)54:1390سته،یشا
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مقتدرحکّامیحتبتوانند،آنقضاتکهباشدیمرجعتواندیمییقضادستگاه،یمردمنظامکیدر«-2
بهتوجهباياستبدادنظامدرکهیحالدر. کنندصادرعادالنهحکمدرواقعوندینمامحکومومحاکمههمرا

ییقضاتیامنبهمابیترتنیابهوبنددیمراراهنیا،يانحصاريادیاایواحددیدرقدرتانحصار
». استقانونتیحاکماصلاست،ستهیشايدادگسترآورامیپکهیاصلنینخست. داشتمینخواهیدسترس

مطلققدرتيداراگریدوشدهتیمحدوددچارهادولتباشد،حاکمقانوندرجوامعاگر) 56-55:همان(
يابهانههربهتوانندینممرداندولتوکردهدایپتیشفافمردموحکومتانیمروابطجهینتدر. ستندین

.ندازندیبخطربهراافرادتیامن
وهایدادرسکهداشتهوجودیقانوننهان،یغزنودوراندرازجمله،ياستبداديهاحکومتدر-3

نیالذا. باشدحاکماناعمالبرناظرکهيادارندهبازيروینومرجعنهوردیگانجامآنبراساسهامجازات
دریهقیبابوالفضل. شوندمجازاتچگونهولیدلچهبهیکسانچهگرفتهیممیتصمکهبودهحاکمشخص

موارداخبار،نیانیبردکهآوردهاتیجزئباداشتهنانیاطمهاآنیدرستبهکهرااخباریتمامشیخوکتاب
مرجعودادگاهچیهموارد،نیااکثردرکهاستشدهذکرافرادکردنیزندانوشکنجهازيمتعدد

محکومانامواليمصادرهيبرامعموالشودیملیتشکياجلسههماگر. شودینمدهیدجرمبهیدگیرس
.کنندیمقبالهلطانسنامبهرانیمحکوماموالشاهدانحضوردرکهباشدیم

يفردهراصل،نیاطبق. استیحقوقيهاستمیستمامدریاساساصولازیکیبرائتاصل-4
يبرادفاعفرصتمتهمبهدیبالذا. برسداثباتبهصالحدادگاهدراوگناهوخطاکهآنمگراست،گناهیب

يارائهودفاعفرصتمتهموشدهمطرحجرمفقطادگاهددرکهباشدقراراگر. شوددادهیگناهیباثبات
خیتاریبررسبا.  نداردوجودمحاکمهودادگاهلیتشکبهيازینگریدباشد،نداشتهرااشیگناهیبيادله

نیچندستاورد. گرفتیمسامانیشیتفتنظاماساسبریدادرسنظامدورانآندرکهمیشویممتوجهیهقیب
نیادرهامجازاتوتیمحکومنوعیبررسازکهچنان.باشدیمبرائتاصلشدندهیکشچالشبهینظام

کهاستیعیطب،گرفتهیمشکلجرمکشفویاتّهامنظاماساسبرزمانآندریدادرسد،یآیمبرکتاب
ازیآگاه،حقبرائتياماره(عادالنهیدادرسکییاساساصولوبودهجرمکشفهدفینظامنیچندر

شودیمراندههیحاشبه....) ودفاعفرصت،اتّهام
کهاستموجودیهقیبخیتاردرباشد،یمجامعهیناامنبردالّکهینیچتوطئهازيادیزاریبسشواهد-5

دراگررایز. دانستییقضاتیامنوجودعدمدردیباراهایناامننیایتمامالعللعلتجانبنیانظربه
وسهیدسيبرایفرصتباشد،قدرتمنداناعمالبرناظريابازدارندهيروینوبودهحاکمقانون،ياهجامع

.شدخواهدحاکمجامعهآنبرتیامنآن،تبعبهوداشتنخواهدوجودینیچتوطئه
کتابنامه

قرآن
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یهقیبفضلابواليادنامهی-یهقیبابوالفضلینیبجهان–1374–یعلمحمد،ندوشنیاسالم–

مشهدیفردوسدانشگاه–دومچاپ
 هاي سیاست جنایی ایران در ایجاد امنیت قضایی ها و چالشظرفیت–حبیب زاده ، محمد جعفر–

تهران:پردیس دانش–1390–مجموعه مقاالت امنیت قضایی 
تهران–) جلد3(یهقیبخیتار–1388–لیخل،رهبربیخط
زانیم: تهران–1387–يفریکحقوقدریانسانکرامت–لیاسماع،نژادیمیرح
1390–ییقضاتیامنمقاالتمجموعه–یاجتماعتیامندرییقضاتیامننقش–حسن،یروحان -

دانشسیپرد:تهران
تهران-1390–ییقضاتیامنمقاالتمجموعه–حقمثابهبهییقضاتیامن–نیحسمحمد،یزارع :

دانشسیپرد
زنانمطالعاتوروشنگران: تهران–1383–رانیادربشرحقوقاسنادوخچهیتار–نیری،شيعباد
انتشارات: قم–1388–اسالمدگاهیدازبشرحقوقبهگذراینگاه–یتقمحمد،يزدیمصباح

ینیخمامامیپژوهشویآموزشيمؤسسه
 انتشارات امیرکبیر–1364–فرهنگ فارسی –معین ، محمد
ماجد: تهران–1372-بشرحقوقيهاهیاعالم–هوشنگ،زادهناصر
1390-ییقضاتیامنمقاالتمجموعه–ستهیشايدادگستروییقضاتیامن–محمددیس،یهاشم-

دانشسیپرد: تهران
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اياوحدي مراغههايبحثی در اندیشه

١حسین نوین

دبیلیدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق ار
2جبیرسمیرا 

دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده
اوحدي از شاعران قرن هفتم است. او را می توان در ردیف شاعران عارف و در عین حال اجتماعی دسته 

د و متنوعی است فلسفی او، متضمن موضوعات متعد-بندي کرد. شعر او و خصوصاَ جام جم، مثنوي عرفانی
ي آفرینش، عناصر اربعه، معارف که از جامع االطراف بودن او در معارف زمان حکایت می کنند. از فلسفه

اخالقی، انتقادات اجتماعی(خصوصاَ در مورد متصوفۀ ریایی) و معارف دینی و اصول عرفان در اشعار او 
وحدي و تعدادي از موضوعات اشعار سخن رفته است. قصد این نوشته نگاهی مختصر به اندیشه هاي ا

اوست که به اختصار تمام بیان شده است.
، جام جم، عرفان، اندیشه: اوحديکلید واژه

مقدمه
فرزند حسین اصفهانی متخلص به اوحدي از شعراي معروف عصر مغول ايشیخ اوحد الدین مراغه

ه است. وي تخلص خود را از نام مراد زیستقرن هشتم میثلث نخستین قرن هفتم و درثلث واپسیناست که
به پایان برده است.مأخوذ داشته است. اوحدي تحصیالت خود را در مراغه اوحدالدین کرمانیخویش 

عرفا و ةاي قدومراغهوحديا«در معرفی او می نویسد: العارفینهتذکرهدایت در کتاب خانرضاقلی
ن شهر مشهور آموده.به سبب توطن در اصفهان از اهل مدت مدیدي سیاحت فر،فضالي زمان خود بودهة زبد

ه.ق دراصفهان بوده 554افزاید که او در سال میهدایتاي است. مراغهاما اصالَشده است
.)35-1305:38هدایت،(»است

جوانی و ختم تحصیالت معمولی از مراغه خارج شده يمثل غالب شعراي آن دوره پس از انقضااوحدي
ها با مشقت وده است. بیشتر عمر خود را به ریاضت و گوشه گیري گذرانده و سالاحت بو مدتی مشغول سی

١ .drnovinh92@gmail.com
2.rajabi68.s@gmail.com
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رو بوده است.هگري روبصوفی

مذهب و مشرب اوحدي
ین بار چندجام جمبوده است. در و جماعت مذهب اکثریت آن روز ایران یعنی سنت اوحديمذهب 

ده است ولی این نکته را باید متذکر شد که چون در سیر ار یار را ستوهخلفاي اربعه رابه احترام ذکر کرده و چ
با زهد خشک و تعصب مفرط سروکاري نداشته و این اندازه اظهار دل ، زده استو سلوك و تصوف قدم می

مذهب بوده است.در زمان یمتابعت اکثریت و مجاورت پادشاهان و درباریان سنن سنت از راهییبستگی به آ
.توجه دانشوران و تذکره نگاران زمان خود را جلب کرده بود،ستعدمو ورهاندیشخود به عنوان هنرمندي 

ثل اعالي ادبیاتی است که برکنار از جریان ادب درباري م-هایشچه تغزلی و چه منظومه-وحدياآثار 
«ه است. بودقدرتهاي سیاسیدوران ساز ات تأثیردور از و حاکمانمنافع و امیال هبگیوابستبدون آن عهدو 

به قصاید درباري آن هم از نظر شیوه و مضمون و هم به لحاظ کاربرد وسایط هنري،اوحديقصیده هاي 
زمان شباهتی ندارد. بر این قصیده ها به جاي مداحی و ستایشگري، اندیشه هاي فلسفی و دانش و عرفان 

کاینات و در عالم کثرت تجسم با اتکا به وحدت وجود، می گوید که روح خدا و روح مطلق در ت. حاکم اس
: 1375(نفیسی، :»الهی در هر ذره جلوه گر است و معنا و مفهوم هستی را تشکیل می دهدۀ می یابد و جذب

16.(

ه دارــه است و آینــکثرت از آینهــجز یکی نیست صورت خواج
ارـــــعدد از درهم است و از دینتشاه و نقش سکه یکیسۀسک
ارــــبرسر گلبن ارگل است ار خددـــی بنکی آب نقش مــاز ی
ارـر و خواهی نـــخواه نارنج گیگـرد رنــــاب گیـــی آفتــیکاز

ارــد پرگـــر نهـــر قدم بیشتــگره استـــه اي را هزار دایـــنقط
ارــــد یا اولواالبصـــاز جوییـــبهمه عالم نشان صورت اوست

).185: 1368صفا، » (گ بر دشت و سنگ بر کهسارریدـــح او همی گوینــهمه تسبی
امیر ، جامیاز دیگر مختصات این عصر رواج مثنوي سرایی است که غالب مشاهیر آن مانند 

، در این شیوه برتري یافته آثاري نفیس از خودبرجاي نهاده اند. هرچند مثنوي سرایی از قرن خواجو،خسرو
به کمال رسیده و منتهاي سیر صعودي خود را نمود. هشتمون ششم تاشده بود در قرعسوم و چهارم شرو

منظومه را در دوره این سرودن اوحدي در این قالب شعري طبع آزمایی کرده و جام جم را سروده است. وي 
ق آغاز کرده و در 72به سال محمدبن رشیدالدین فضل اهللاي کمال و پختگی به خواست غیاث الدین 
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ت رسیدن قزلباش ها و درپیش از به قة پیش از مغوالن تا سدةسانیده است. از سدرمضان سال بعد به پایان ر
اوحديونیز شیخ شبستريمولوي،سنایی،،رعطاتأسیس سلسله صفویه سرودن منظومه هاي عرفانی 

نامدارترین این گویندگان به شمار رفته اند. در این منظومه هاي ةدر زمر،جمجامسراینده منظومه باارزش 
روف، فزون بر مواعظ و نصایح به طور مستقیم و غیر مسقیم، اوضاع و و احوال زمان و آشفتگی نهاد ها و مع

کاربردهاي اجتماعی و سیاسی و چگونگی دست اندازي هاي نا اهالن بر فضایل جامعه و مذهب و کم بها 
در میان مردم نیز مورد شدن رفتارها و شیوع رذایل و قبایح، دغلکاري در لباس علم و فقه و قضا و فتوت

دیوان اوحدي حدود نه الی ده هزار بیت از قصیده و ترجیع و غیره موجود است. عنایت قرار گرفته است.
قصاید او مثل غالب شعراي این دوره کامال عرفانی و پر مغز است و عموماَ از نظر تصوف گفته شده چه 

ه بود.قصاید مدحیه و سبک قدما تقریباَ به قرن ششم ختم شد
امیال صوفیانه در باز پسین سال هاي سده ي هفتم و آغاز سده ي هشتم در آذربایجان و سرزمین هاي «

مجاور آن به شدت گسترده می شد. علت آن نیز اوج گرفتن فقر و بی نوایی در نتیجه ستم ها و بیداد هاي 
و مشقت زندگی و بی عدالتی س بود. شکوه و ناخرسندي از سختیراستثمار گران فئودال و شاهنشاهان فا

ي نیز، این جهت دصوفی گري و عرفان باز نموده می شد. در خالقیت اوحامیالةات در پردبیاجتماعی در اد
مردي عارف و از نویسندگان کامل بود. سیر و وحديا.بنابرین باید گفت )7:1335فرخ، »( تأثیر داشته است

استغراقی عظیم داشته و در مسایل عرفانیو ینیلوم دسلوك بسیار داشت. از سخنانش پیداست که درع
و دانشمندي پرتجربه و گران مایه و صاحب نظر بوده است.تربیتیواخالقی 

مذهب اوحدي مطلبی به صراحت بیان نشده است، ولی در دیوان او اشاراتی هست دربارة.علوم دینی:1
ین بار از امام علی(ع)، امام حسین(ع)، امام رضا(ع) یاد که از اعتقاد وي به تشیع حکایت می کند.ازجمله: چند

خواندن آن ها » یار غار«و یا » چهار یار«کرده است. اما نفیسی با استناد به اشارات شاعر به خلفاي راشدین و 
و نیز اشاره او به شافعی چنین استدالل می کند که مردم خراسان، عراق و آذربایجان در سدة هشتم هجري، 

شافعی بودند و اهل این مذهب نسبت به سایر مذاهب اهل تسنن عالقۀ خاصی به اهل بیت دارند و لذا بیشتر 
اوحدي می تواند شافعی باشد. نکته اي می توان در مورد اوحدي گفت این است که وي مردي بسیار متشرع 

و مقید به مسایل دینی بوده است.
ـــديهر دمی عالمی خراب شـگر دعا جمله مستجاب شدي

نشوي بر مراد خـــود پــــیروزتو دعـــا را اگر ندانــــی روز
دست حاجت برون میار از جیبتا نیابــــــد دل تو راه بغیب
وقت بین بی حضور نتـــوان شدغیب دان جز به نور نتوان شد
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هرچه خواهی بخواه، دستوریستگر دلت حاضر و تنت نوریست
).638:1375خدا جز خدا نجست و نخواست(اوحدي،کز نفس مستجاب آنکس راســت

اوحدي  معتقد است که هیچ کس نمی تواند به کنه ذات و شناخت و معرفت خدا. جهان بینی کالمی:2
یابد و ذات و صفات خداوند یکیست.دست

مگر از بازجستن صفـــــتشنرسد کس به کنه معرفتش
تش دانصمــدیت در صفــــااحدیت نشــان ذاتــش دان

صمدست او ولی نـــدارد یــاراحدست او نه از طریق شمار
شرح این جز به نور نتوان کـردصفت از ذات دور نتوان کرد
)635:1375گر نباشد چـنین خـدا نبــود(اوحدي،او ازین، این ازو جـــدا نبود

یم و تربیت، سخن گفته و هریک . اخالقی و تربیتی: نویسندگان، ادیبان و شاعران ایران زمین، دربارة تعل3
به فراخور استعداد و محیط پرورشی و اجتماعی به نظم و نثر به زبان عربی و فارسی در این باره بحث کرده 
اند و می توان گفت که در ایران باستان، منظور عمده از تربیت فرزند این بوده که کودك عضو مفید جامعه 

کرده اند استنباط می گردد. اوحدي درباره تربیت اوالد می گوید: اي بار آید و این معنی، از نیایشی که می
پدر از فرزندان شرم داشته باش و براي آن ناپسندیده را قبول نکن به خصوص به پسران سخنان زشت 

مگویید زیرا موجب بدزبانی وي می شود. 
به کم و بیش ازین جهان خرسندخنک آن پیشه کار حاجتمــند

دست در کار کرده سردر پیـــشق و روزي خویشگشته قانع برز
بر قـــصور گذشـــته استـــغفارکرده بر عجز خویشــــتن اقرار
حاضـــرش داند از هــدایت و نوربدل از یاد حــــق نباشــد دور
خورده ســـیلی ز اوســتاد و پدرچند سال از بـــراي کار هــنر
از دســـت رنج خود پی گمکردهرنج خـــود برگرفته ز مـــردم
)569:135کرده بر لطف خو حـوالت خود(اوحدي،دیده دیدار فتح حــــالت خود
ناپسندیده هیچ مپسنــد آنشرم دار اي پدر ز فرزنـــــدان

تا نگردد لئیم و فاحشه گويبا پسر قول زشت و فحش مگوي
متا بدارد ز کرده هاي تو شرتو بــــــدارش بگفـــتها آزرم
نظرش هم زکار باز مــــداربچۀ خویش را بناز مـــــــدار
)553:1375نکشد محنت و زبون بختی(اوحدي، چون بخواري برآید و سختــی
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سلطان حسین مجالس العشاقبهره ور گشته است و در شیخ اجل محیی الدینن که از افکار پیروان آبا 
فصوص الحکم می خواندند، صدر الدین قونیويدر محضر بایقرا آمده که وي یکی از آن هجده تن بود که 

تالی حکیم سنایی مثنویاتچندان پاي بند اصطالح نمانده و از نظر اسلوب سخنوري در قصاید و غزلیات و 
:چهل و شش)1375، نفیسی»( غزنوي است

تی از سروده شده از حیث کیفیت نظم مطالب و ححدیقه سناییاوحدي اگرچه به پیروي از جام جم«
باب کیفیت موضوعات نسبت به آن تازگی دارد. این منظومه عالی که در عین حال یکی از بهترین منابع 

بعد از ذکر مقدمات طویل به سه دوره تقسیم شده است: ،تحقیق در اوضاع اجتماعی زمان نیز شمرده می شود
شرح معاد خالیق و درمدور سوو دور دوم در کیفیت معاش اهل دنیا، دور اول در مبدأ آفرینش

.)836:1948،براون» (آخرت

: در ابتداي این مثنوي که به بینش اوحدي دربارة آفرینش برمی گردد، اوحدي بیش الف) درمبدأ آفرینش
از اینکه به این بحث بپردازد، در قسمتی از این مثنوي، که مقدمه اي است براي ورود به مسأله آفرینش و 

ال هایی در مورد کائنات بیان ي کند که: اوحدي سخن را با بحث درباره وجود چگونگی و چیستی جهان سؤ
» ممکن«و عدم آغاز می کند که از راه قیاس اساس را بر وجود و عدم نهاده اند، اما وجود اگر فناپذیر باشد

و واجب ذاتش قدیم و یگانه است.»  واجب«است و درصورتی که فنا بدو راه نداشته باشد 
خبري ده که چون گذشت این دلحکیم از آن منزلروز شد اي

سر این هجــــــر و بعاد چه بود؟خود ازین آمدن مراد چه بود؟
وز وجود جهان خــــــــبر یابیممگر آغاز کــــــار دریابیـــم
گر ندانسته اي این درســت بدانهمه دا نستتیست این به عیان
)509:1375عدم دهند اساس(اوحدي،در وجود و کاولین قسمت از طریق قیاس

در خصوص معاش و این دنیا بیان می کند که این دنیا محل عیش و خوش ب) در کیفیت معاش: اوحدي
گذرانی است و انسان باید غم و اضطراب را رها کند و دست یاري به همدیگر دهد و همچنین بیان می کند 

وه را کنار بگذاریم : که اگرچه دنیا محل غم و اندوه است ولی غم و اند
بهل این اضطراب وطیش امــــروزنو بهارست وروز عیـــــش امروز
جاي رحمت است بر چنان مسـتیوقت یاریست، دوستان دســــتی

دست برهم زنیم و در گذریـــــمگرچه جاي غمســت، غم نخوریم
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يبی کفایـــــت نمیرود کــــــاردر چنین پر فســـانه بـــــازاري
یکدم از درد سر نیاســـــــودنــدپیش دستان، که پیش ازین بودند
تا ازیشان کنی بنیـــــــکی یــــاد به تو هشـــــتند منزلی آبــــاد

). 528:1375جهد کن تا بهش توانــــی خورد(اوحدي،زآنچه هست اربهش ندانی کـــرد

ن سبب مرگ طبیعی، معاد و تجرد کلی، عروج ج) در شرح معاد خالیق و احوال آخرت: که مباحثی چو
روح به عالم اصلی پرداخته می شود.

که برون شد زشهر پیش آهنــگمرکب راه را فروکــــش تنگ
پیش کوران حدیث چاه مگـويسخن هول آن دو را مـــگوي

راه تاریک و دولـــه بر دولــــــهشب تاریک و دیو بــیغــــوله 
گو: منه رخ بــــراه  بی توشـــــهگوشـهرفتنی کیست انـدرین

چارة امن و بــــاز رســــت کنـدتا جوازي مـــگر بدســـــت
نقل اگر نیســــت هم شرابـم ده ساقی از جـــام جم شــرابم ده
مهربی نیســــت جز می و مستیدرچنین حیرت و تهی دستــی

کار بازي نیستغم خورم، غم، که کاروان رفت و کارسازي نیسـت
مغول اوحدي مراغه اي از جمله شاعرانی است که در آثار خود به وضع اجتماعی و عهددر میان شعراي 

گاه در مقام انتقاد از اوضاع اجتماعی و روش هاي ظالمانه .اخالقی طبقات مختلف توجه کرده است
ایران دچار تحول بوده است. در زمان به عنوان مثال مقام زن در ادوار مختلف تاریخقدرتمندان برآمده است. 

تسلط ترکان، زنان دوشادوش مردان کار می کردند. زن در حیات اقتصادي و سیاسی حضوري فعال داشت. 
اما در دوره اوحدي به تدریج از اهمیت و حضور زن در اجتماع کاسته شده تا حدي که زن از اجتماع حذف 

در حمله به قلندران مختلف مفت خواران به زبان طنز می او می گردد و در حرمسراها محبوس می گردد.
گوید: 

کاسه از معده گردد کفچه از دسترستـاش لوت پـندر نبـلون قـچ«
دردـــــکم بـد شـرنشـکم ار پـشوردـم نخـست غـر تهیـسرو پا گ

انـه بازیشــــقـو حـی ایـق نمـحانـازیشــت زرق سـلق دریافـخ
دـمه خندنـــهان هـکه به ریش جدـخندنري ــزین کچول کچل س

ه آوارهـشـــور بیــــــبـچو زنـهموارهـــل خـرقه و عسـلی خـعس
رقــار از فـــگشان چو مـکرده آونرده به زرقــموي خود را دراز ک

مهـــــر هـذیـخ پـاز و زنــزرق سمهــــارگیر هــرند و رقاص و م
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).1375:127،اوحدي(» رك همت آموزندـــــلق را تـخدـــــود دوزنـاله خـدر کـدرم ان

با سیري در مثنوي جام جم می توان به چند نمونه از عناوین اخالقی و اسالمی اشاره کرد:

توحید علمی و عملی در اشعار او. 1
دری اي ـــــور نه بس محتشم کستن را نمی شناسی قدرـــخویش

قبــــــدي خلیفه لــبازي شنه به هم خلف نام و هم خلیفه نسب
وـــسمی تـــس را طلــنج تقدیــگمی توــــذات حق را بهینه اس

ديــــفات شــهر صــوا مظــبه قديــدن درج اسم ذات شـبه ب
زانکه هستی دو کون بی کم و کاستوي تو را دو کون بهاستـسرم

وــــــــتانه دل تــــآسروت،ـــجبت جاي و منزل توـملکوت اس
اهیــــــبه اي نه آگـــیک از حــلت قبه ایست آالهیستــــقالب
جـــب ولیک در یک گنـــــبا کواکجـلک در دل تو دارد گنــنه ف

ــــیرش باز آیــــــبه روي تا به عرك و تاز آییـگر زمانی به به ت
وانی گفتـــی تــحق تو مــــو انا التــتوانی گف» لیس فی جبتی«

وديـــب چون غالم محمـــچه عجعبوديــــبدي وگاه مــعگاه
).183:1375(اوحدي،مت بر جهتی  سبحانیـــــبر سبیش از این گرد وخرف برخوانی

تزکیه و تهذیب نفس. 2
دل در عالم عرفان جایگاه ویژه اي دارد، کانون احساسات و عواطف؛ مرکز نایره عشق و صبا و مهبط 

ست. نزول اشراقات الهی ا
وادي دلـــــمن نیز بیدلم چه نوازم ندالنـــــبیدند بیــشان دل طلــــــاز من ن

ی لقاي ـان که زود بینـــبگذر ز جانـنوي به جــــت ز دل ار بشـرمزي بگویم
دل

شین که هیچ نگردي به جايـفارغ نت غیر دوستــجاي کسی هسگر در دل تو،
دل

ت کن به قیاس ـزینجا درسقـواري حــدل عرش مطلق است و بر او است
استواري دل

ر خداي،ـــــر وي نوشته سبورــنزت دل ـــبر کرسی وجود چه لوحی اس
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خداي دل
هاي ـــــو که به زتو داند بـقصاب جگر دل به مذهب تو جز این گوشت پاره نیست

دل
تی ــــام روشن گیــــز نور جاال جهان بدیدـــکیخسرو آن کسی است که ح

نماي دل
ص ــــو ذره رقــــان ها چـجگريــــق برآید تو بنـــــــــچون آفتاب عش

نانـــــک
د در ـض ازل نزول کنـــــــفیرجان برافکنیــــم گر ز ســــــسرپوش جس

)624:1375دل(اوحدي،ضايــــف

یعدالت اجتماع. 3
اوحدي در اشعار بلندي که درباره ي این موضوع سروده است، شاه مظهر حکومت ان روزگار را این 

گونه مورد خطاب قرار می دهد:
زد آگاهیـــر ز ایـــعدل کن گیت شاهـاي که بر تخت مملک

م آثارــــالف و ظلـتخانهلند از ن گشت با خالفت یارعدل چو
سی حکم؟ـعدل نبود کجا کند کلیفه را پس حکمــعدل باید خ

م اثر نکندـــحکم بی عدل و علش نکندنلم بیخ و بــعدل بی ع
دل استــپادشه را سواري از عواري از عدل استـتخت را است

ودـراغ و باد بـــی چظلم و شاهدل و داد بودــــداري به عـپای
خانه سازي به داد کوش نخستدرستدسري به داد مانـطاق ک

ن خبر دادندـــــعاقالن هم چنیمزادندـدل و عمر دراز هـــــع
ل رهتــــــــتا کند فتح را دلیتهــدل باید طالیه سمـــــع

دستک را به غافلـــمده این ملتبه تو دادند ملک دست به دس

اوحدي در مقدمه مثنوي جام جم اهمیت علم و دانش را بیان کرده که علم به منزلۀ بال : شرف علم . 4
مرغ جان است که به وسیله آن روح و روان آدمی به ملکوت اعلی پرواز می کند و نیز علم، جان دل است و 

که علم و دانش در دل انسان به دلی که از علم تهی باشد بی نور و تاریک است. هم چنین وي معتقد است 
منزله نور چشم است و مرد و انسان به سبب جهل و نادانی سست و جاهل می شوند و در سایۀ دانش و علم 
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است که به دلیري و توانایی و شجاعت می رسند. 
مرد نادان ز مردمی دور اسـتدل بی علم چشم بی نور است
جز دانـــشنیست باب نجاتنیســــت آب حیات جز دانش
چشم او در جمال ساقــی ماندهرکه ایــن آب خورد باقی ماند
زان نهانــی وزین پــدید آريعلم نور است و جهــل تاریکی
دانش او را دلیر سازد و چستشود از جهل مرد کاهل و سست
که چو شد کهنه تازه تر باشـدجوهر علــم همچو زر باشـــد

و فناست و با بیان رسا و گویا با تمام وجود از شورفرینش و کاینات، لبریز از نسبت به مبدأ آعشقاظهار 
آفریدگار خود سخن می گوید . در یکی از سروده هاي آغازین خود چنین می گوید:

دهــــو و زاینــزال ازتـــالیدهـاینـت و پــمت دایم اسـرح
شدکس چو گود تورا که آن باکران باشدـــچون که ذات تو بی

جت طلسم در گنجدــنه به کندمـــــم در گنجـبه ذات تو اس
شوق بس پدیدار استـورنه معتــریدار اسـسخن عشق کم خ

).4:1375،اوحدياو به دیده و دیده ها باز است( اوحدي این سخن نه برساز است

وي در مناجات با آفریدگار جهان اوصاف او را این چنین باز گو می کند:
وازندهـن را تو دل نــان و تـجهازندـار سـرا تو کردـاي خ
عرفتمــــم شد اندر ره تو مـگتمفات تو محو شد صفـدر ص

کن دورمــــاز در خویشتن مخش از آن نورمـروشنایی بب
راغم ریزـت این شیشه در چـزیزاغم ریــــحه نور در دمـرش

یـر باشـراهبو ـــم چــراه یابیـظر باشـم چو در نـتا ببین
دــــجا توانم دیــــننمایی کـدتوانم دیــمایی چرا نـــبن

نان در هبوط این چاهمــهم چگرچه شد مدتی که در راهم 
ر پرده را بر اندازيـــــتا مگس پرده می کنم بازيـــاز پ

تـحلقه اي ساختم ز چنبر پشبر درت بی ادب زدم انگشت 
ک می ریزمــــمیزنم آه و اشویزمرآـــــــتا زدر حلقه را ب

).125:1375(اوحدي،م توــر به راهــمگر آري دگاهم توــبه تو می پویم اي پن
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»در موضوع ترك  تعلقات دنیا و تهذیب نفس. «5
دــکاین نه یاریست که او را غم یاري باشد دنیا ننهیــــــــدل نگهدار که بر شاه

دــمونس قبر تو شک نیست که ماري باشش زنیــیتو که امروز چو کژدم همه را ن
دـــصاري باشـــ،حرگرد به گرد تو از خیآن چنان زي که چو طوفان اجل موج زند

دــته هزاري باشـخفچون تو در هر قدمی،ر خاکی به تکبر که در اوــچون روي برس
دــواري باشـتو چه دانی که در آن گرد سرنگــــارت مــخاکساران جهان را به حق

د ـاري باشـــــــکه زرش را هم از امروز عیوزان فردا ـــــآن برون آید از این آتش س
د؟ـهاري باشـــــــآب ناداده زمین را چه بی داريــکیشت ناکرده چرا دانه طمع  م

روایی اوحدي، دادگري را از شرایط مهم شاهی و فرمان: . در مورد آثار ظلم و بی عدالتی می گوید6
و حکومت بی عدالت را ناپایدار می داند و آه دل مظلومان را بر حکمرانان بی اثر می پندارد و شاه عادل را 

که با علم دادگري کند سایۀ پروردگار دانسته که رعیت در پناه او باید آرامش و قرار داشته باشند.
عدل باید جناح قلب و ســپاهظلمت ظلـــــم تیره دارد راه

به فضیحت خراب خواهد بودظالمان نه دیـــر که زودخانه
بد کنش را مظالـــم بـــــسدود دل خانه سوز ظالم بــس
عدل رخشنده تر ز مه کنـدتظلم، تاریک و دل سیه کندت

عدل و دادش صار تـن باشدمرد را ظلم بیــخ کــــن باشد
ندروي هفت آسمان ســیاه کپیرزن نیم شــب که آه کــــند
ز آفت سیل چشم بیـــدارانواي بر خفتگان خونخــــواران
بهر خود گاه و دیگران دوشیاي که بر قهر دیگران کوشــــی
شوربختیست هم نهفتــن حقگرچه زشتست وحق گفتن حـق
رهنمایی کجا کند سوي بختسخن از دل شکن نباشد وسخت
)68:1375ش باد(اوحدي،روزها بگذرد شبت خوهرچه گفتم اگر نـــگیري یـــاد

عناوین اخالق وفضیلتی دیگر را نیز می توان در سروده هاي اوحدي یافت؛ عناوینی مانند : تربیت اوالد، 
شفقت بر زیردستان ، مذمت بخل و بخیالن ، شرایط دوستی و وفا ، فتوت و مردي و مردمی،تحریص بر 

آداب ش فقراي دون، شرایط قضا و قضاوت،مخالفت فرزندان و ناپاکان، کسب علم و شرف علما، ونکوه
صفت توکل و صبر و توبه و بازگشت،وعظ، صفت راستی، حضور دل و هواي نفس، بی وفایی جهان،

تسلیم...
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نتیجه
اوحدي از صوفیان و زاهدان ریاکار و ابلهی که در باورها و اعتقاد هاي خویش صادق نیستند، انتقاد می 

هران و متقلدان را به باد انتقاد می گیرد و اذعان می کند که ایمان و اعتقاد واقعی کند. همچنین در آثارش متظا
در خوي نیک، کیفیت معنوي واال و راستی است. از چهره هاي مؤمنان دروغین که در زیر پردة تقدس پنهان 

ز آرایه هاي شده اند نقاب بر می دارد. انسانها را به شناخت خود و شناخت خدا در عالم معنا و فراغت ا
وي در اشعار خود خصوصاَ .ظاهري فرا می خواند و این جاست که تمایل او به صوفی گري آشکار می شود

در جام حم به چند نمونه از عناوین اخالقی و اسالمی از قبیل توحید علمی و عملی، تزکیه و تهذیب نفس، 
عدالت اجتماعی و شرف کسب علم و فضیلت کسب آن اشاره کرده است.
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شناسی ساختار چند غزل از دیوان کبیرنسخهبررسی
دکتر محمدیوسف نیري 
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

الهام خلیلی جهرمی 
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
1شیرین رزمجو بختیاري

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
چکیده

پژوهش یک متن ادبی، صحت و اصالت متن پیش و بیش از هر امري مهم و ضروري است. در بررسی و 
آید. در این پژوهش به هاي ادبی به شمار میترین پژوهششناسی و تصحیح متون از بنیاديبنابراین نسخه

اند، اگانهساختار چند غزل از مولوي پرداخته شده است که در دیوان کبیر مصحح استاد فروزانفر دو غزل جد
اند. نسخ خطی مورد استناد این اما در نسخ خطی با توجه به ساختار کتابت نسخ یک غزل واحد به شمار رفته

ها به هایی از این غزلپژوهش، نسخ مورد استفادة استاد فروزانفر و دیگر نسخ خطی دیوان کبیر است. نمونه
چنین پیوند ساختاري و محتوایی ابیات وحدت ند. هماشناسی مورد بررسی قرارگرفتهلحاظ ساختاري و نسخه

اند. ها را تایید کردهغزل
شناسی.  شناسی، سبکدیوان کبیر، مولوي، نسخ خطی، نسخهها:کلیدواژه

مقدمه
یافتیم که از جهت ساختاري و تعداد ابیات با در دیوان کبیر چاپ استاد فروزانفر تعداد معتنابهی غزل

فاوت هستند؛ یعنی غزلی واحد در نسخ خطی، در دیوان کبیر چاپی به دوپاره تقسیم شده ضبط نسخ خطی مت
است و این دوپاره گاهی با فاصلۀ بسیار و گاه پشت سر هم در دیوان مصحح استاد فروزانفر آمده است. در 

نشان دهیم که آیا شناسی بررسی کنیم و ها را با رویکرد ساختاري، مضمونی و نسخهاین مقاله برآنیم این غزل
ها را دو غزل به حساب و آنها را باید همانطور که استاد فروزانفر دو پاره کردهبه لحاظ ساختاري این غزل

ها اند، دو غزل جداگانه بدانیم یا یک غزل واحد؟ براي پاسخ دادن به این پرسش، نحوة کتابت این غزلآورده
ها و نحوة هاي دیگري چون وجود تخلص در غزلنشانهدر نسخ، پیوستگی معنایی ـ مضمونی ابیات و

ایم.کاربرد ردیف و قافیه را به بحث و بررسی گذاشته

1.shirin.razmjoo@gmail.com
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الزمانِ فروزانفر است. این تصحیح ترین تصحیح موجود از دیوانِ موالنا، تصحیح بدیعدر حال حاضر جامع
فرهنگ نوادر و لغات و تعبیرات و بیت است.34662معادلِ 3229ها در ده مجلد تنظیم شده و تعداد غزل

مصطالحات دیوانِ کبیر نیز در میانۀ مجلّد هفتم آمده است. 
به همت توفیق سبحانی به صورت عکسی و 770پس از فروزانفر، نسخۀ اساس او یعنی قونیه مورخ 

چاپی منتشر شد. 
ها دراین قسمت اشارههایی نوشته شده است؛که به بعضی از آندر مورد تصحیح غزلیات شمس مقاله

خواهیم کرد؛ از جمله: 
به 770نگاهی به حواشی کلیات شمس بر اساس نسخۀ مورخ «مهر با عنوان مقاالت رحمان مشتاق

نگاهی دیگر به نسخۀ قونیه و تصحیح فروزانفر از کلیات «ماه ادبیات؛ در کتابِ» تصحیح دکتر توفیق سبحانی
در دوفصلنامه » ح نهایی دیوان کبیر: نسخۀ قونیه یا تصحیح فروزانفر؟تا تصحی«پژوهی و در ادب» شمس

ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا.
ما «پژوهی و در ادب» دیوان کبیر قونیه و کلیات شمس استاد فروزانفر«مقاالت توفیق سبحانی با عنوان 

در کتابِ ماه ادبیات.» مات توییم شمس تبریز
» لزوم تصحیح دوبارة غزلیات شمس«ربارة تصحیح غزلیات شمس دارند با عنوان نگارندگان نیز مقاالتی د

بررسی یکی از 730یا 703«در گوهر گویا؛ » شمسغزلیاتنسخازترقیمهچندبررسی«در بوستان ادب؛ 
ارائه شده در دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی بجنورد.»هاي نسخ دیوان کبیرترقیمه

اي ی که تا کنون در مورد غزلیات شمس انجام شده به موضوع مورد بحث این مقاله اشارههایدر پژوهش
هایی را معرفی کرده، سپس به بررسی نمونهاست. در این پژوهش ابتدا نسخ مورد استفاده استاد فروزانفر نشده

پردازیم.ها میاز غزل
معرفی چند نسخه از دیوان کبیر

دهد، برايِ تصحیح دیوانِ کبیرِ موالنا قدمۀ جلد اول و چهارمِ دیوان شرح میگونه که در مفروزانفر، آن
خود قرار داده است. از این میان نه چهارده نسخه پیش روي داشته است که تنها ده نسخه را مبنايِ تصحیحِ

 ل صفحاتمۀ جلد اومۀ معرفی شده است و نسخۀ » یج«تا » و«نسخه، از شمارة یک تا نه، در مقددهم در مقد
اي در چنین نسخهجلد چهارم وصف شده که از همان مجلد به بعد در کارِ تصحیح دخالت داده شده، هم

و تصحیح دیوان از آن به سبب تازگی نسخه در مقابله«مقدمۀ جلد دوم نیز توصیف شده است که مصحح 
» هم در چند مورد شمرده و معدود.آناستفاده نکرد[ه است]، مگر در ترجیح بعضی از نسخ اساس بر یکدیگر

جا ناگزیریم به معرفیِ اجمالیِ این نسخ بر اساس مقدمۀ ، الف) در این2: ج1363(مولوي، مقدمۀ فروزانفر، 
فروزنفر بپردازیم؛ مختصات این نسخ در جدول زیر نمایش داده شده است:

توضیحات فروزانفرتعداد تعداد ِ تاریختاریخِ خطمحل نگهداريرمزهاردیف
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ابیاتبرگتقریبیترقیمه

عد1
کتابخانه 

اسعدافندي در 
سلیمانیه

ـنسخ
7ِ آخرربع

8و اوایل
34810372

از رويِ نسخ دست اول 
استنساخ شده، افتادگی 

1دارد

725210810اواخر ـنسخموزة قونیهقو2
از رويِ نسخ دست اول 

استنساخ شده

چت3
کتابخانه چستر 

یتیب
در خور اعتماد است7235938124قرن ـنسخ

ـنسخموزة قونیهمق4
تا ربع 

8اول
ـ52430535

خب5
بلدیه کتابخانه
استانبول

منتخبی از دیوان300660ـ723نسخ

قح6
کتابخانه گدك 

احمدپاشا
2025876ـ727نسخ

» خب«کاتبش با نسخۀ 
3یکی است.

قص7
کتابخانه گدك 

مدپاشااح
از قافیۀ راء تا نون27810737ـ4730نسخ

قافیه واو و هاء و یاءــ8تا اوایلـنسخکتابخانه نخجوانیخج8
نسخۀ اساس32540380ـ770نسخموزة قونیهفذ9

عل10
کتابخانه حسن 

عالی بک یوجل
841412927اولنیمهـنسخ

معرفی 4در مقدمۀ جلد
شده است.

آمده2در مقدمۀ جلد38835207ـ845نستعلیقکتابخانه ملی ویننی11
را 770یعنی نسخۀ قونیه مورخ » فذ«توان دریافت که وي نسخۀ ِ توصیفیِ فروزانفر میبر اساس فهرست

مۀ (مولوي، مقد» تر در اسنتساخ مبنايِ کارترینِ نسخ است و عدة اشعارِ آن از همه بیشکامل«که به دلیلِ این
ترین نسخه است؛ هرچند وي بارها در مقدمه : یج) قرار داده است. بنابراین اساسِ کار حجیم1363فروزانفر، 
ها بر اي برخوردارند و در موارد لزوم، ضبط آناز اعتبارِ ویژه» قو«و » قح«، »عد«شود که سه نسخۀ متذکر می

نسخۀ اساس ترجیح داده شده است.
ورد استفاده استاد فروزانفر، نسخ دیگري نیز از دیوان کبیر به دست آمده است که هاي معالوه بر نسخه
کنیم: ایم، اشاره میها که در مقاله استفاده کردهاز آناینک به دو نسخه

در کتابخانه 4770اي که اصل آن به شمارة ـ نسخۀ آستان قدس رضوي (با اختصاري رض): نسخه1
سطري 27برگ) 288صفحۀ (575اي پرحجم است، مشتمل بر شود. نسخهآستان قدس رضوي نگهداري می

ستونی. به خط نسخ روشن است. ترقیمه ندارد، اما با توجه به قرائن موجود تاریخ آن را قرن هشتم 4و 
غزلیات نوشته شده و پس از آن تا پایان نسخه رباعیات با خطی کمی متفاوت کتابت 534اند. تا صفحۀ دانسته
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آمده است » یا«تا » الف«است. ترتیب غزلیات وزنی ـ الفبایی است؛ یعنی در هر بحر غزلیاتی با قافیۀ شده
پس از آن به سراغ بحر دیگري رفته است.

در 13264اي است که اصل آن به شمارة اهللا مرعشی (با اختصاري مر): نسخهـ نسخۀ کتابخانه آیت2
ستونی است. 2سطري و 21برگ 308اي است مشتمل بر ود. نسخهشاهللا مرعشی نگهداري میکتابخانۀ آیت

هاي بلند اند. در این نسخه غزلبه خط نسخ روشن است. ترقیمه ندارد. تاریخ کتابت آن را قرن هشتم دانسته
ها به صورت الفبایی اند و پس از پایان یافتن قصاید، غزلبه عنوان قصاید به صورت الفبایی تقسیم بندي شده

اند.مدهآ

برگ/سطرشمارهنگهداريمحل
تاریخ 
ترقیمه

تاریخ
تقریبی

خط
الفبایی/

وزنی
اختصاري

رضوزنی، الفبایینسخ8قـ477027/287آستان قدس رضوي
مرالفبایینسخ8قـ1326421/308کتابخانه مرعشی

:بررسی چند غزل
ها را آورده، اند. ابتدا غزلشماره و مجزّا از هم آمده: این دو غزل در دیوان کبیر با دو 198و 197ـ غزل 1

پردازیم:شناسی آن میشناسی و سبکسپس به بررسی نسخه
:197* غزل 

اي بنده بازگرد به درگاه ما بیا1
ایمدرهاي گلستان ز پی تو گشاده

امجان را من آفریدم و دردیش داده3
قدي چو سرو خواهی در باغ عشق رو

و شاخش گویا و زنده اندباغی که برگ
اي زنده زاده چونی از گند مردگان6

هر دو جهان پر است ز حی حیات بخش
جان ها شمار ذره معلق همی زنند

ایشان چو ما ز اول خفاش بوده اند9

بشنو ز آسمان ها حی علی الصال
در خارزار چند دوي اي برهنه پا
آن کس که درد داده همو سازدش دوا

کوژپشت کند قد تو دوتاکاین چرخ 
باغی که جان ندارد آن نیست جان فزا
خود تاسه می نگیرد از این مردگان تو را
با جان پنج روزه قناعت مکن ز ما
هر یک چو آفتاب در افالك کبریا
خفاش شمس گشت از آن بخشش و عطا

: 198* غزل 
اي صوفیان عشق بدرید خرقه ها10

خار شدکز یار دور ماند و گرفتار 
از غیب رو نمود صالیی زد و برفت

صد جامه ضرب کرد گل از لذت صبا
زین هر دو درد رست گل از امر ایتیا
کاین راه کوتهست گرت نیست پا روا
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من هم خموش کردم و رفتم عقیب گل13
دل از سخن پر آمد و امکان گفت نیست
زان حال ها بگو که هنوز آن نیامده ست

مت ریحان و الله رااز من سالم و خد
اي جان صوفیان بگشا لب به ماجرا
چون خوي صوفیان نبود ذکر مامضی

که شش 198که در دیوان کبیر مصحح فروزانفر نه بیت و غزل 197ـ بررسی نسخه شناسی: غزل 1ـ1
است: بیت دارد، در نسخ بدین گونه آمده
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(فذ)، اسعد افندي (عد)، نورعثمانی 770فرمایید این دو غزل در نسخ قونیه چنانکه در جدول مالحظه می
دنبال هم و به شکل یک غزل آمده است. تعداد ابیات در نسخ (عل)، مرعشی (مر) و آستان قدس (رض) به

است که بدان در دیوان کبیر استاد فروزانفر اشاره آمده198متفاوت است. در نسخۀ فذ یک بیت در آخر غزل 
است. در نسخه مرعشی نیز سه بیت بیشتر از دیوان کبیر وجود دارد. البته این نسخه را استاد فروزانفر نشده
اند. هنداشت

ملون نیست. در نسخ 198بیت آغاز هر غزل ملون است. اما بیت آغازین غزل 770در نسخۀ قونیه 
و.... »قدس اهللا سرّه العزیز«، »وله«دیگري که اینک آنها را برشمردیم با جدول بندي و آوردن عباراتی چون 

اند؛ ولی در نسخ یکی به حساب آمدهاند. ولی این دو غزل در تمام این ها از هم به وضوح جداشدهغزل
است.اي نشدهدیوان کبیر چاپی حتی در زیرنویس هم به این موضوع اشاره

قونیه(= فذ) است، نیز به 770این دو غزل در دیوان چاپی توفیق سبحانی که در واقع برگردان نسخۀ
) به 198لباقی این غزل را (مرحوم عبدا«آورند: است. اگرچه در زیرنویس میصورت دو غزل جداگانه آمده

) البته برما معلوم نشد چرا 243، 1: ج1389(مولوي،» است. مطلع در متن الوان نیست.) آورده197دنبال غزل (
اند.ها را مجزّا از هم آوردهاست، ایشان آنکه فذ ـ نسخۀ اساس ایشان ـ این دو غزل را جدا نکردهبا این
بررسی این غزل از لحاظ محور عمودي قابل توجه است. از ابتدا شناسی:ـ بررسی محتوایی و سبک1ـ2

هستند. از ابتداي » ایتیا«سخن از صالي همگانی حق است. هستی و انسان همه مست لذّت این دعوت و امر 
شوند.براي مثال پس از ذکر صال تکرار می198واژگان و مفاهیمی رو به رو هستیم که تا آخر غزل 197غزل 

از این لذت 198شوند تا در بیت نخست غزل ق، طبیعت و هستی و باغ و گل همه غرق لذت میو دعوت ح
است، از خارزار 197کندو دوباره با شنیدن امر ایتیا که همان تجدید مضمون بیت نخست گل جامه ضرب می
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ر ابیات این غزل شود. دوري از یار، پر بودن جهان از ندا و صالي حق و لذت بازگشت به اصل ددنیا رها می
مضامینی تکرارشونده هستند.

 واژگان و مضامینی چون دعوت به اصل، صال، گلستان، خارزار، درد، دوا، باغ و پر بودن جهان از حی
با واژگانی چون گل، دور ماندن از یار، خار، درد، امر ایتیا، صال و ریحان و الله در 197حیات بخش در غزل 

و وحدت ي دارند که سلسله وار ابیات این دو غزل را به هم تنیده و متحد کردهوابستگی و پیوند198غزل 
توان این اند. بنابراین نه تنها از لحاظ نسخه شناسی بلکه از نظر مضمونی نیز میموضوعی در آن ایجاد کرده

دو غزل را یکی به حساب آورد.

هم آمده است:: این دو غزل در دیوان کبیر چاپی جدا از 464و 463ـ غزل2
:463* غزل 

رسد از چپ و هر نفس آواز عشق می1
راست

ایمایم یار ملک بودهما به فلک بوده
تریمخود ز فلک برتریم وز ملک افزون3

گوهر پاك از کجا عالم خاك از کجا
بخت جوان یار ما دادن جان کار ما

از مه او مه شکافت دیدن او برنتافت6
کن زلف اوستبوي خوش این نسیم از ش

در دل ما درنگر هر دم شق قمر
خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان9

به دریا دریم جمله در او حاضریمهبلک
آمد موج الست کشتی قالب ببست

رویم عزم تماشا که راستما به فلک می
باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست
زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست

ود آمدیت بار کنید این چه جاستبر چه فر
قافله ساالر ما فخر جهان مصطفاست
ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست
شعشعه این خیال زان رخ چون والضحاست
کز نظر آن نظر چشم تو آن سو چراست
کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست
ور نه ز دریاي دل موج پیاپی چراست

بت وصل و لقاستباز چو کشتی شکست نو

:464* غزل 
نوبت وصل و لقاست نوبت حشر و 12
بقاست

درج عطا شد پدید غره دریا رسید
تصویر کیست این شه و این وصورت

میرکیست

نوبت لطف و عطاست بحر صفا در 
صفاست

صبح سعادت دمید صبح چه نور خداست
هاستاین خرد پیر کیست این همه روپوش

نوش ها در سر و چشم شماستچشمه این
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چاره روپوش ها هست چنین جوش ها15
در سر خود پیچ لیک هست شما را دو سر
اي بس سرهاي پاك ریخته در پاي خاك

وان سر فرعی عیانآن سر اصلی نهان 18
نبرد خنب مامشک ببند اي سقا می

از سوي تبریز تافت شمس حق و گفتمش

تاین سر خاك از زمین وان سر پاك از سماس
تا تو بدانی که سر زان سر دیگر به پاست
دانک پس این جهان عالم بی منتهاست

ها تنگ از این تنگناستکوزه ادراك
نور تو هم متصل با همه و هم جداست

که نه 464که در دیوان کبیر مصحح فروزانفر یازده بیت و غزل 463شناسی: غزل ـ بررسی نسخه2ـ1
است:آمدهبیت دارد، در نسخ بدین گونه 
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(فذ)، اسعد افندي (عد)، مرعشی 770فرمایید این دو غزل در نسخ قونیه چنانکه در جدول مالحظه می
آستان قدس (رض) به دنبال هم و به شکل یک غزل آمده است. تعداد ابیات در نسخ متفاوت است. (مر) و 

در نسخۀ فذ یک بیت کمتر از و در نسخۀ مر یک بیت بیشتر از بقیۀ نسخ آمده است.
این غزل به احتمال قوي دنبالۀ غزل پیشین است. به «آورده است: 464توفیق سبحانی در زیرنویس غزل 

) 590، 1: ج1389(مولوي،» ز مرحوم فروزانفر غزلی جداگانه حساب کردیم.پیروي ا
شناسی: مضمون کلی هر دو غزل بازگشت به اصل و ملکوت عالم است که ـ بررسی محتوایی و سبک2ـ2

شود و در پایان غزل نخست، هاي مختلف بیان شده است. در ابیات نخستین نداي بازگشت شنیده میبا تمثیل
، »موج پیاپی«، »دریاي دل«هایی چون رسد. تمثیل دریا از انتهاي غزل نخست با ترکیبرانجام نمیکالم به س

غرة «و » بحر صفا«هاي شود و در ابیات آغازین غزل دوم با ترکیبآغاز می» کشتی قالب«و » موج الست«
و بیت اول 463بیت آخر غزل در » رد العجز الی الصدر«کند. عالوه بر این تمثیل، صنعت ادامه پیدا می» دریا

دهد. عالوه بر موارد یاد شده توجه به شود که پیوستگی لفظی دو غزل را نشان مینیز دیده می464غزل 
تواند مؤید این مطلب باشد. تخلّص (شمس) تنها در پایان غزل دوم آمده است. تمام این تخلّص غزل نیز می

پیوستگی عمودي استوارتري دارد، این پیوستگی 464کنار غزل در 463دهندة آن است که غزل نکات نشان
هم در لفظ مشهود است و هم در معنا.
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:1180و 1073ـ غزل3
: 1073* غزل 

خوي بد دارم ملولم تو مرا معذور دار
بی تو هستم چون زمستان خلق از من در عذاب
بی تو بی عقلم ملولم هر چه گویم کژ بود

از در جیحون شدنآب بد را چیست درمان ب
آب جان محبوس می بینم در این گرداب تن
شربتی داري که پنهانی به نومیدان دهی
چشم خود اي دل ز دلبر تا توانی برمگیر

خوي من کی خوش شود بی روي خوبت اي 
نگار

با تو هستم چون گلستان خوي من خوي بهار
من خجل از عقل و عقل از نور رویت شرمسار

ت درمان بازدیدن روي یارخوي بد را چیس
خاك را بر می کنم تا ره کنم سوي بحار
تا فغان در ناورد از حسرتش اومیدوار
گر ز تو گیرد کناره ور تو را گیرد کنار

: 1180* غزل 
سیدي انی کلیل انت فی زي النهار
لیلتی مدت یداها امسکت ذیل الصباح
ربنا اتمم لنا یوم التالقی نورنا

حالت کسور بینناانما اجسامنا
ربنا فارفع جداراء قام فیما بیننا

اشتکی من طول لیلی الفرار این الفرار
لیلتی دار قرار دونها دار القرار
ربنا و اغفر لنا ثم اکسنا ذاك الغفار
حبذا یا ربنا من جنه خلف الجدار
ربنا و ارحم فانا فی حیاء و اعتذار

که پنج 1180ه در دیوان کبیر مصحح فروزانفر هفت بیت و غزل ک1073شناسی: غزل ـ بررسی نسخه3ـ1
است:بیت دارد، در نسخ بدین گونه آمده
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اند اما فروزانفر ـ یعنی فذ ـ و دیگر نسخ، یک غزل بودههایی که در نسخۀ اساس استاد بسیاري از غزل
اند، ملمع هستند و بیت اول غزل عربی مصرّع است و همین عامل، موجبِ ایشان آن را دو غزل پنداشته

شناسی و محتوایی نادیده گرفته شوند. این دو هاي نسخهدوپاره کردن یک غزل شده است و باعث شده قرینه
غزل آمده است و این فاصله ارتباط محتوایی بین دو 107ح استاد فروزانفر به فاصلۀ غزل در دیوان مصح
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غزل را از دید خواننده پنهان کرده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که در دیوان کبیر مصحح استاد 
اي ایجاد چنین فاصلهاست. بنابراین هاي فارسی آمدههاي عربی در پایان هر قافیه پس از غزلفروزانفر، غزل

هاي فراوان دارد. ایم که در دیوان نمونهها را بررسی کردهقسمت براي نمونه یکی از این ملمعشود. در اینمی
بیت دارند. مطلع غزل دوم 12اند و مجموعاً در فذ و عل و قص این دو غزل، غزلی واحد به حساب آمده

غزل را باز به پیروي از استاد فروزانفر ـ بدون توجه به نسخۀ در فذ ملون نیست. توفیق سبحانی این دو 
: 1389اي نکرده است. (مولوي، اشاره1180است و به ملون نبودن بیت اول اساس ـ دو غزل به حساب آورده

)463، 1ج
شناسی: مولوي در تمام ابیات فارسی و عربی معشوق را مورد خطاب قرار ـ بررسی محتوایی و سبک3ـ2

دهد و خواننده شاهد مضمون تکرارشوندة دوري از یار و حق و حزن ناشی از آن است. نقص عاشق و می
هایی چون زمستان و بهار، شب و صبح، تاریکی و نورانیت  و کمال طلبی او به همراه طلب وصال در تمثیل

د که عاشق با طلب جدار و جنت قابل مالحظه است. در واقع در تمام ابیات مانعی در راه وصال وجود دار
خواهد از خوي بد، ملولی، حبس تن، گرداب تن و تاریکی شب رهایی یابد تا به نور و صبح و دیدار یار می

کند و بین ابیات دریا و شمس بپیوندد. موج سخن در تمام ابیات دوري و ملولی را به روشنی بیان می
طولی ابیات را از هم خواهد گسست.پیوندهاي عمودي چنان مستحکم است که تفکیک غزل، پیوندهاي

:2718ـ غزل 5
بیت 7بیت دارد، اما استاد فروزانفر تنها 25بیت و در مق 22است. در فذ این غزل در فذ و مق آمده

هاي دیگر ابیات عربی را غزلی جداگانه به حساب نخستین آن را آورده است. احتماال مانند بسیاري از غزل
ن آن امتناع نموده است. دلیل نیاوردن این ابیات بر ما روشن نشد. حتی اگر استاد آورده است ولی از آورد

ماند که اند. باز این احتمال باقی میرا آوردهاند که این غزل از موالنا نیست، چرا فارسی آنتشخیص داده
ان کبیر چاپی شاهد غزل و که در دیواند، با توجه به اینایشان ابیات عربی را دور از سیاق کالم مولوي دانسته

شده از قاضی تنوخی است، یا از عطار است؛ یعنی روش کار استاد ها نوشتهیا ابیاتی هستیم که در ذیل آن
آورند چنین است که اگر غزلی در نسخ خطی آمده باشد حتی اگر تشخیص دهند که از آن مولوي نیست، می

جا باشد. لذا در اینرسد در این مورد سهوي رخ دادهنظر میکنند. اما به و در زیرنویس شاعر آن را ذکر می
آوریم. ابیات فارسی و عربی را با توجه به نسخۀ فذ و مق می

:2718* غزل 
بیا اي آنک سلطان جمالی1

خیالی را امین خلق کردي
خیالت شحنه شهر فراق است3

تو خورشیدي و جان ها سایه تو

ت کماالن را کمالیکماال
چنانک وهمشان شد که خیالی
تو زان پاکی تو سلطان وصالی
نه چون خورشید گردون در زوالی
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بخندانی جهان را تو نخندي
ست و پاي هر بی دست و پاییتو د6

هزاران مشفق غمخوار سازي
و من موال سوي مولی الموالی 

هاي عاشقها و حیلتسگالش9
و ما تملی علی االرواح فضالَ
اذا ما کنت عقلی ال اعقل

إجابه سؤلنا من ّ مزید12
و نسألُ صحه و زوال داء
و نسألُ خفه و نرد ثقالً

تناقضنا و لم نحسن سؤاال15ً
فالهمنا سؤاالً مستقیماً
و إن لم تستجب ما قد دعونا

أما یکفی لکف من تراب18
[ترابک من یمینک إن ثناي
[شمالک کالیمین اذا نظرنا

[عتابک کالتحیه إن سمعنا21
جفاؤك لذه إن کان قلب
و من نعماك فی قلبی کالم
و فی قلبی صیاحات و زعق

ختمنا قولنا و اهللا اعلم24

بناالنی روان را تو ننالی
تو پر و بال هر بی پر و بالی
ولیک از ناز گویی الابالی
و من فی الکون اال ذوالجالل

سگالیاز آن روید که لطفی می
تعالی من احاطات االمالِ
اذا ما کنت بالی ال ابالی
علی ما جدت توفیق السؤالِ
و صحه روحنا فی االعتاللِ
و خفه ظهرنا فی االحتمالِ
و خلنا حصن [مق: حسن] حالٍ فی محالِ
نرد به ظالالً فی ظاللِ
و إن لم تغتنم غنم النوالِ
خاطب من یعزّ عن المثال
الست قبضته بید الشمال]
بعین فیه انوار الکمال]

اذن ظاهر عن اعتیال]ب
صفا بالود کالماء الزالل
اکتم غیره ال عن کالل
ارد صدأها باالحتیال
بأن الصمت فی عشقی وبالی

ابیات عربی با توجه به نسخۀ فذ نوشته شده است. تنها سه بیتی که در قالب آمده از نسخۀ مق نقل شده 
است.

هایی شناسی و محتوایی بررسی کردیم. مجموع غزلسخهها را از لحاظ نتا کنون چهار نمونه از این غزل
جفت غزل است که البته مجال اندك مقاله 18که بدین صورت در دیوان کبیر استاد فروزانفر یافته شد، 

دهد.ها را به ما نمیفرصت بررسی همۀ آن
* نکته: 
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ر دارند. براي مثال از نظر وزن و ها اشتراکاتی با یکدیگهایی که تا کنون ذکر شد دریافتیم که غزلدر نمونه
ها را یک غزل به حساب آوریم. چنانکه پیشتر توانستیم آنقافیه و مضمون هماهنگ بودند تا جایی که می

ها در نسخ خطی به شکل غزلی واحد بود. شناسی نیز کتابت این غزلبحث کردیم از لحاظ نسخه
استاد فروزانفر وجود بیتی مصرّع در میانۀ غزل بوده ها در دیوان مصحح رسد دلیل تفکیک غزلبه نظر می

هایی کند و آن وجود غزلاست. اما مواردي در دیوان وجود دارد که این ظن را نیز تا حدودي مغشوش می
اند. براي مثال یکی ها را جدا نکردههاي پیشین را دارند اما استاد فروزانفر آناست که تمام خصوصیات غزل

کنیم:را ذکر میاز این نمونه
:2120*غزل 

است. در بیت دارد. غزل ملمع فارسی و عربی است. اما استاد فروزانفر ابیات را جدا نکرده26این غزل 
اند، ها را جدا کردهاست و از جهت شکل ظاهري هم تفاوتی با غزل هایی که استاد آنفذ آمده413صفحه 
ندارد. 
خرمندگرباره چو مه کردیم1
ر آفتاب اندر حمل شددگربا

ز طنازي شکوفه لب گشاده ست3
چه اطلس ها که پوشیدند در باغ
طبق بر سر نهاده هر درختی

دهل کردیم اشکم را دگربار6
ز ره گشته ز باد آن روي آبی
بهار نو مگر داوود وقت است

ندا زد در عدم حق کاي ریاحین9
به سرباالي هستی روي آرید

ز غربترسید آن لک لک عارف 
هزیمتیان که پنهان گشته بودند12

برون کردند سرها سبزپوشان
سماع است و هزاران حور در باغ

هال اي بید گوش و سر بجنبان15
همی گویم سخن را ترك من کن
نخواهم من براي روي سختش

ینادي الورد یا اصحاب مدین18

خرامیدیم بر کوري دشمن
بخندانید عالم را چو گلشن
به غمازي زبان گشته ست سوسن
از آن خیاط بی مقراض و سوزن

بی دوشاب و روغنپر از حلواي
چو طبال ربیعی شد دهلزن
که بود اندر زمستان همچو آهن
کز آن آهن ببافیده ست جوشن
برون رفتند آن سردان ز مسکن
چو مرغان خلیلی از نشیمن
مسبح گرد او مرغان الکن
برون کردند سر یک یک ز روزن
پر از طوق و جواهر گوش و گردن
همی کوبند پا بر گور بهمن

ي چو نرگس چشم روشناگر دار
ستیزه رو است می آید پی من
حدیث عاشقان را فاش کردن
اال فافرح بنا من کان یحزن
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فان االرض اخضرت بنور
و عاد الهاربون الی حیاه

هللا ماتوا ثم جاوابامر ا21
و شمس اهللا طالعه به فضل
و صبغنا النبات بغیر صبغ

جنان فی جنان فی جنان24
و هیجنا النفوس الی المعالی
اال فاسکت و کلمهم به صمت

و قال اهللا للعاري تزین
و دیوان النشور غدا مدون
و ابالهم زمانا ثم احسن
و برهان صنایعه مبرهن
نقدر حجمها من غیر ملبن
اال یا حایرا فیها توطن

نفذا نال الوصال و ذا تفرع
فان الصمت لالسرار ابین

گیري: نتیجه
است و شناسی بر اساس نسخی که در دست استاد فروازنفر بودهدر این پژوهش، با اتکا به دالیل نسخه

چنین با توجه به مسایل سبک هایی که ایشان نداشتند ولی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند، همنسخه
ها به جاي هایی در دیوان هاي چاپی وجود دارد که ابیات آنیجه رسیدیم که غزلشناسی و محتوایی به این نت

اند و مضامین دور از همدیگر قرار که در کنار هم و در ذیل یک شماره غزل واحد باشند، جدا شدهاین
اي ترینترین و پایهنماید که براي تحقیق و بررسی یک متن، اساسیاند. این مسأله بدیهی میگرفته

دهد؛ یعنی تا متنی منقح و مصحح به ها، تحقیقاتی است که صحت کالم را از لحاظ تصحیح نشان میپژوهش
هاي دیگر بررسی کرد.توان متن را از دیدگاهدست نیاید، نمی

اند، پذیرش این امر دشوار ها را منفک از هم دیگر دیدهشاید در آغاز، براي خوانندگانی که این غزل
نوبت وصل و لقاست، نوبت «و غزل » رسد از چپ و راستهر نفس آواز عشق می«مثالً غزل بنماید که 

ها در کنار هم را یکی به حساب آورند، اما اگر از ابتدا و با توجه به نسخ خطی این غزل» حشر و بقاست
ه پذیرش این شدند و عادت ذهنی ماست کها به عنوان یک غزل واحد شناخته میبود، اکنون این غزلآمده

کند.امر را دشوار می
تر و در هاي دو پاره شده به سامانکند که ساختار غزلها مجالی را فراهم میدر کنار هم آمدن این غزل

تر شود و ارتباط معنایی ابیات بیش از پیش خود را نمایان سازد.هم تنیده
مهم و ضروري است، زیرا اگر ابیات یک دهند، امري این که چه ابیاتی در کنار هم یک غزل را تشکیل می

غزل واحد را از هم جدا کنیم و با فاصله یا بدون فاصله آن را ارائه کنیم، نکات مهمی از دیدگاه ادبی، بیانی، 
شود. اینکه بدانیم چه ابیاتی در زمان سرایش یک شعر به زبانی، محتوایی و ... از دید خوانندگان پنهان می

ها، مفاهیم و تصاویر بیشتر نمایان خواهد شد.، ارتباط و پیوستگی تمثیلذهن شاعر هجوم آورده
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هایی با مضامین واحد در دیوان کبیر ممکن است این سؤال در ذهن خوانندة این مقاله ایجاد شود که غزل
ها را یک غزل به حساب آورد؟ ذکر این نکته حایز اهمیت است که حتی اگر موجود است، آیا باید آن

ها را تایید ایی با مضامین واحد و وزن و قافیۀ یکسان یافت شود، اما نسخ خطی یکسانی و وحدت آنهغزل
ها را یک غزل واحد به حساب آورد. در حقیقت نکات محتوایی و سبک شناسی مطرح توان آننکند، نمی

ی اگر ارتباط عمودي ها است. حتّشناسی براي اثبات وحدت غزلشده در این مقاله، تاییدي بر دالیل نسخه
توان دو غزل را داد، باز هم میها را نشان میشناسی وحدت غزلها نبود، اما دالیل نسخهعمیقی هم میان غزل

هاي مولوي نیز از این قاعده شود و غزلیکی به حساب آورد؛ چراکه در غزل استقالل ابیات فراوان یافت می
مستثنا نیست. 

کتابنامه
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ین محمد (موالنا جاللات شمس یا دیوان کبیر (1363الدجلد). با تصحیحات و حواشی 10). کلی
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) شمس تبریزي (نسخۀ قونیه) 1386ـــــــــــــــــــــــــ جلد. 2ب). دیوان کبیر، کلیات
االبیات و تصحیح توفیق هـ سبحانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.توضیحات، فهرست و کشف

2693سلیمانیه، به شمارة نسخۀ اسعد افندي، نگهداري شده در کتابخانه اسعد افندي در.
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 70نسخۀ قونیه، نگهداري شده در موزة قونیه، به شمارة.
 4770نسخۀ آستان قدس رضوي، نگهداري شده در کتابخانۀ آستان قدس رضوي، به شماره.
13264اهللا مرعشی، به شمارة اهللا مرعشی، نگهداري شده در کتابخانۀ آیتنسخۀ کتابخانۀ آیت.
1587گهداري شده در کتابخانه گدك احمدپاشا، به شماره حصار، ننسخۀ قره.
 12927نسخۀ نورعثمانی، نگهداري شده در کتابخانه حسن عالی بک یوجل، به شمارة.
د نخجوانی، نگهداري شده در کتابخانه ملّی تبریز، به شماره نسخه3621ي مرحوم حاجی محم.
2113رة نسخۀ قونیه، نگهداري شده در موزة موالنا، به شما.
) ري، محمدیوسف، خلیلی جهرمی و رزمجو بختیاريبررسی چند ترقیمه از نسخ غزلیات ). «1392نی

.27ـ 52، صص 24پیاپیاول،شمارههفتم،گوهر گویا، سال». شمس
 .نسخۀ ». لزوم تصحیح دوبارة غزلیات شمس«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوستان ادب.الکترونیکی، 
) .هاي بررسی یکی از ترقیمه730یا 703). «1392ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارائه شده در دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی بجنورد.». نسخ دیوان کبیر
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هاي تمثیلی سبک عراقیکنکاشی در ابهام
(مطالعه موردي سعدي وحافظ)

1کخواه نوريام البنین نی

دانشجوي کار شناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان 
دکتر بهروز رومیانی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

چکیده
میم هاي تحلیل ادبی است که شاعران بزرگ در بیان، تأکید وتتهاي بیان و یکی از روشتمثیل از شیوه

کالم خود از آن بهرة فراوان برده اند. سعدي و حافظ از جمله بزرگترین شاعران سبک عراقی هستند که به 
هایی دارد اند؛ اما شیوه هریک بنا به نوع زبان شعري آنان با دیگري تفاوتشیوة تمثیل گرایی عنایت نشان داده

ه منظور وضوح کالم است، گاه منجر به نوعی که در نوع خود جالب و توجه انگیز است. کاربرد تمثیل که ب
ابهام شاعرانه و هنري شده است. لذا در این مقاله تالش می گردد تا به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی 

اي در مورد تمثیل، شگردهاي تمثیل گرایی این دو شاعر برجسته پرداخته شود. بدین منظور پس از بیان مقدمه
ي و حافظ از جهت ابهام شاعرانه به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است نتیجۀ انواع آن در غزلیات سعد

این بررسی نشان از آن دارد که سعدي در کاربرد تمثیل بیشتر به ارسال المثل و اسلوب معادله آن هم به زبانی 
چند الیگی هاي بالغی نظیر ایهام، نوعیساده توجه داشته در صورتی که در شعر حافظ با ترکیب آرایه

هاي هنري شاعرانه افزوده شده است.معنایی پیدا نموده و برایجاد ابهام
تمثیل، سبک عراقی، انواع تمثیل، ابهام شاعرانهها:کلیدواژه

مقدمه:
یکی از منابع رایج و پر کار برد در سبک هندي تمثیل می باشد که به سبب استعمال زیاد آن به عنوان 

در آمده است تمثیل از مهمترین شیوه هاي بیان ادبی و از موثرترین روش هاي هاي سبکییکی از خصیصه
القاي غیر مستقیم معانی است. شاعران و نویسندگان گاه بنا به علل متفاوتی مانند: حفظ ماهیت ادبی با توجه 

نظرشان را و مضامین موردبه مطالب، انگیزه هاي اجتماعی و سیاسی و عوامل فرهنگی کوشیده اند تا معانی
به شکلی غیر مستقیم در قالب رمز و تمثیل بازگو کنند.در مبحث تمثیل نویسندگان از اصطالحات دیگري 
چون: مجاز مرکب یا تمثیل بر سبیل استعاره تمثیله، تشبیه تمثیلی استفاده کرده، به گونه اي که آن ها را زیر 

شاخه تمثیل می دانند.

1 . nikkhahe.noori1393@gmail.com
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حالی غزل سعدي را ندارد، اما بیشتر از غزل سعدي تفکر انگیز است غزل حافظ انسجام و تداوم فکري و
تک نوایی نیست، چند نوایی است. حافظ نه فقط به قول یکی از ادب شناسان معاصر غزل عا شقانه سعدي 
را با غزل عارفانه موالنا یا به تعبیر دیگر عاشقانگی غزل سعدي را با عارفانگی غزل موالنا پیوند زده و ترکیب
نوینی پدید آورده، بلکه در عین حال حرف، حکمت، فکر و ذکر را نیز وارد غزل کرده است. همچنین افق و 
امکانات کنایی(سمبولیک). شعر را فراتر برده است، یعنی غزل را که غرق حال، حماسه، احساس و عاطفه 

و غزل » ترخود آگاه«و تر ساخته است همین است که غزل امحض بوده بر سر عقل آورده و اندیشمندانه
است. غزل سعدي طبیعی و غزل حافظ صناعی تر است حافظ غزل را از سراي طبیعت » تربیخودانه«سعدي 

). با توجه به این که هدف از کاربرد 303-330:1364بیرون آورده وبه کوي حقیقت گذرداده است (خرمشاهی
چند الیگی سخن انجامیده و نوعی ابهام تمثیل ایضاح هر چه بیشتر مطلب است، ولی در شعر حافظ به

شاعرانه در آن ایجاد کرده است. در این تحقیق تالش می گردد تا کار برد تمثیل در غزلیات حافظ و سعدي 
مورد بر رسی قرار گیرد و همچنین نقاط مشترك و اختالف دو شاعر در حیطه تمثیل تعیین گردد. بررسی 

ین دو شاعر برجستۀ سبک عراقی از مهمترین اهداف این پژوهش است.ابهام هاي شاعرانه و هنري غزلیات ا
پیشینۀ تحقیق: 

هاي متعددي در بارة آثار آن ها ها و رسالهباتوجه به سابقه دیرینه تحقیق در آثار سعدي و حافظ کتاب
فظ و سعدي وجود دارد اما تاکنون تحقیق و پژوهش مستقلی در زمینه تحلیل ابهام هاي تمثیل در غزلیات حا

که موضوع مقاله حاضر است صورت نگرفته است. برخی از آثار مر تبط با این موضوع از این قرار است: 
) در کتاب (صور خیال در شعر فارسی) به بررسی سابقه کاربرد تمثیل در 1378شفیعی کدکنی (-1

ثالی بر شمرده است ادبیات غرب و بالغت سنتی اسالمی و فارسی پرداخته و انواع آن را با ذکر م
) در کتاب (سعدي در غزل) به شیوه هاي تمثیل گرایی در غزلیات سعدي پرداخته 1383حمیدیان (-

وهدف از کاربرد تمثیل در اشعار سعدي را ایضاح وتتمیم و تکمیل معانی شعري و اغراض آن بر شمرده 
اشاره نکرده است. است. وي در این کتاب بر ابهام هاي شاعرانه ناشی از کاربرد تمثیل

) نیز در اثر ارزشمند خود یعنی (حافظ نامه) به بحث درباره تمثیل پردازي هاي 1364خرمشاهی (-
حافظ پرداخته، اما این مباحث بیشتر در هنگام توضیح معناي ابیات و غزلیات بوده، ابهام هاي شاعرانه را در 

بر 
گیرد. نمی

تمثیل از دیدگاه بالغت: -1
قدیمی ترین مواردي که از مفهوم تمثیل بی آنکه به این نام اشارت شود، یادشده (نقد الشعر) یکی از 

آن عبارت از این است «قرار داده است » ائتالف لفظ و معنی«قدامۀ بن جعفر است که آن را از جمله اوصاف 
لت کند اما آن معناي که شاعر خواسته باشد با معنایی اشارت کند و سخنی بگوید که برمعنایی دیگري دال
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). خواجه نصیرالدین 78:1378(شفیعی کدکنی، ». دیگر و سخن او، مقصود ومنظور اصلی اورا نشان دهد
طوسی، (تمثیل را با نام استدالل می خوانند و استدالل را چنان می دانند که از حال یک شبیه به حال دیگر 

تمثیل عبارت «ریف تمثیل چنین باز گو می کند: ). جرجانی در تع594: 1326شبیه دلیل سازند). (طوسی 
تست از تشبیه منتزع از اموري چند که جز از رهگذر یک یا چند جمله حاصل نمی شود و همچنین آن که 

(جرجانی، » یابیالفاظ مثل را در جمله به همان معانی اصلی و حقیقی خود که در کار برد زمان هست می
الغت تمثیل را از جمله استعاره می دانند. کاشفی سبز واري تمثیل را از ). بعضی از نویسندگان ب148:1370

تمثیل در لغت باز نمودن «جمله استعارت می داند، اال آنکه این استعارت بر طریق مثال، مذ کور گردید: 
صورت مثال است و در اصطالح، ایراد معنی مقصود است به طریق مثل یعنی: چون شاعر خواهد که 

د خویش را نشان دهد، لفظی چند بیارد که به وضع، غیر مطلوب دال باشند و آن را افادت معنی مضنمون مرا
» مطلوب مثال سازند ؛ و بدان مثال از مراد خویش عبارت کند واین صنعت خوش تر از استعا رة مجرد باشد

). 105:1369(کاشفی سبزواري 
فتونی مانند نقاشی و خط، موسیقی و معماري گانه در کنارادبیات هنر و فن است ویکی از هنرهاي شش

و مجسمه سازي ودر مقابل علومی مانند ریاضی، فیزیک و شیمی؛ تفاوت میان علوم و هنرها بسیار است از 
جمله تفاوت در موضوع، روش و ابزار و... و علوم استدالل منطقی و احتجاج علمی ابزار اصلی است اما 

ل و دلیل کاري. راه شعر، ابزار شاعر کشف، اشراق و مکاشفه است؛ هم ادبیات و بخصوص شعر را با استدال
شاعر در هنگام خلق و ابداع اثر در حالت کشف و شهود است و هم مخاطب شعر باید در چنین حالی قرار 
داشته با شد قدماي یونان برآن بودند که حتی ناقد یک اثر براي درك درست آن اثر باید خود را در چنان 

علم با اندیشه استداللی به شناخت می پر دازد و تخیل «قرار دهد و... با استناد به بیان دکتر وحیدیان: حالتی 
شاعرانه در پرتو مکاشفه و عاطفه به یاري استدالل علمی می توان به مجهول رسید و چیزي را ثابت و کسی 

حساسات، روح و جان نفوذ می کند. با را متقاعد کرد؛ اما تخیل شاعرانه در پرتو مکاشفه و از طریق دل در ا
استدالل و منطق چیزي را قبول می کنیم گر چه ممکن است قبالً با آن موافق نباشیم اما اگر تأیید از طریق 
عواطف و احساسات صورت بگیرد، با تمام وجود و اشتیاق آن را می پذیریم ولو آن عقل و علم با آن موافق 

یید شعر و هنر در انسان بیش از علم و استدالل علمی است که استدالل علمی نباشد. به همین دلیل عموماً تأ
در کالم خبري و فاقد زیبایی صورت می گیرد. زیبایی یک اثر هنري و ادبی که مورد قبول و پذیرش همگان 
است با هیچ استدالل علمی قابل اثبات نیست بلکه از طریق کشف و شهود و ذوق و اشراق پذیرفتنی است 

).58: 1378حیدیان کامیار،(و
استعاره تمثیلیه:

از انواع تمثیل استعاره تمثیله است. استعاره تمثیله بدین گونه است که دو موضوع یا دو حالت را که از 
امور متعدد گرفته شده در نظر می آورند و یکی از آن دو را به دیگري تشبیه می کنند. آن گاه کالمی که بر 
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بان می آورند و مقصودشان از همان مشبه است چون این نوع استعاره حالت تر کیبی مشبه داللت دارد بر ز
دارد آن را 

خوانند مرکب می گویند واز آن جا که به عنوان تمثیل و مثل از آن استفاده می شود آن را تمثیله می
). 189: 1371(صادقیان،

تشبیه تمثیلی:
از کتب بیانی تشبیه تمثیل گفته اند، اما بین آن ها فرق تشبیهی را که وجه شبه آن مرکبی باشد در برخی

است: در تشبیه  تمثیل، مشبه  به مرکب باید جنبۀ مثل یا حکایت داشته باشد. در این نوع تشبیه، مشبه امري 
: 1374معقول و مرکب است که براي تقدیر و اثبات آن، مشبه بهی مرکب و محسوس ذکر می شود. (شمیسا، 

هر جرجانی براین عقیده است که تمثیل آن است که وجه شبه با نوعی تأویل و توضیح به دست ). عبدالقا44
). به نظر او تشبیه تمثیل را جز کسی که مطالعه و دقت نظر باالیی از سطح فهم 50: 1370می آید (جرجانی، 

تمثیل اخص از آن عمومی داشته باشد، نمی فهمد در صورتی که تشبیه چنین نیست. در نظر او تشبیه عام و
). تفاوت تمثیل و تشبیه از دو جهت 53است پس هر تمثیلی تشبیه است و هر تشببیهی تمثیل نیست (همان: 

لفظی و معنوي). اما لفظ تشبیه به طور غالب داراي مشبه ٌبه، وجه شبه، ادات تشبیه است ولی تمثیل به «است 
را » بیان«و توضیح است لذا در اغراض تشبیه، کلمه این شکل و صورت نیست. اما معنا هدف از تشبیه بیان

می آورند و 
می گویند هدفش تشبیه، بیان امکان بیان حال، بیان مقدار است ولی هدف از تمثیل، استد الل است و به 
همین جهت علما ي کالم، فلسفه، فقه و اصول تمثیل را نپذیرفتند و تشبیه را قبول دارند زیرا با تمثیل چیزي 

ت ثاب
). 147: 4ج1380نمی شود ولی با تشبیه مسائل و مطالب تبیین می گردد (شیرازي، 

زمانی که تمثیل در آغاز سختی باشد، معنی را آشکار ا و روشن و تأیید شده با برهان به جان آدمی می 
کان آن معنی دلیل بر ام-1فرستد تا شنونده قانع گردد و زمانی که تمثیل پس از یافتن کامل معانی بیاید: 

). همه خردمندان اتفاق نظر دارند بر این 56: 2، ج1381تمثیل معنی ثابتی را تأیید می کند (هاشمی، -2است. 
که تمثیل آن جا که در عقب معانی بیاید، معانی که به احتصار در معرض آن قرار بگیرد واز صورت اصلی 
خود به صورت آن 

پوشاند وفضیلت می بخشد، پا یگاه وقدر معانی را باال برده و آتش منتقل بشود، بر آن معانی جامه شکوه می
آن را می افروزد ونیروي آن را در تحریک جان ها دوچندان می کند و دل ها را به سوي آن معانی جلب می 
کند واز اعماق دل بر آن معانی دقت، شور و عشق بر می خیزد، طبایع را وادار می کند که بدان مهرورزند 

ي یک ). از آن جا که تمثیل معموالً براي تیپ سازي به کار می رود و مثل ونشان دهنده64: 1370انی، (جرج
ها ي جملۀ طبقه یا تیپ یعنی طرز فکر و طراز عمل خاصی است، با سمبل همراه است. یعنی برخی از واژه
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سم با یکدیگر قابل جمع تمثیل وسمبولی«مشبه به سمبل معانی یی است که در مشبه است. هوف می نویسد: 
اما فرق تمثیل با سمبل در آن است که سمبل بحث در واژه است حال » هستند و شدیداً به هم در آمیخته اند

آن که تمثیل بحث در جمله و کالم است و ممکن است در طی کالمی تقریباً مفصل بتدریج صفات و 
که رمز به قول یونگ تفسیر ي است که از مشخصات ممثل له (مستعارله) آشکار شود. فرق دیگراین است 

). 205: 1381مضمونی نا خود آگاه حال آن که مستعارله در تمثیل خود آگاه است (شمیسا، 
انواع تمثیل -2
تمثیل را از دو لحاظ می توان تقسیم بندي کرد: یکی از جنبه محتوا و دیگري از جنبه ساختار و عناصر -
آن. 

اظ محتوا.انواع تمثیل از لح-1-2
تمثیل اخالقی: -

این نوع تمثیل قصه اي است که در آن درون مایه به روشنی به تصویر غلبه دارد و صورت قصه و 
اشخاص و وقایع صرفاً ابزارهایی هستند که یک پیام عادي واز پیش دانسته را بیان می کنند. روایتی داستانی 

ن است حکایات اخالقی بو ستان و گلستان سعدي، کلیله این نوع تمثیل بسیار ساده و ادراك آن بسیار آسا
اند. سعدي نخست یک حقیقت اخالقی را بیان می کند و دمنه ومرزبان نامه نمونه هاي اعالي این نوع تمثیل

سپس آنرا با کمک سلسله اي از تمثیل ها به نوعی مجسم می سازد. او خودبه این نکته اشاره کرده است:
).110:1363که سعدي نگوید مثالی بر آن (سعدي، وراننگفتند حرفی زبان آ

تمثیل سیاسی تاریخی:-
هاي واقعی و تاریخی در این نوع تمثیل، اشخاص واعمال و رویداد هاي قصه که به جاي رخداد ها و آدم

. برخی از دهندها را نشان میاند و به شکلی تمثیلی آنهاي تاریخیاند، باز گو کنندة حوادث و جریاننشسته
حکایات انتقادي اجتماعی در مثنوي هاي عطار، حکایات حیوانات با مفاهیم سیاسی در کلیله و دمنه، قصه 

) و رمان شهري که زیر درختان سدر مرد نوشته و 8موش و گربه عبید زاکانی (بیانی از اوضاع سیاسی قرن 
خسرو حمزوي را می توان از این زمره شمرد.

ر این گونه تمثیل، روایت، نمایندة یک نوع آگاهی ذهنی است پیرنگ قصه چنان تمثیل اندیشه: د-
را به خواننده منتقل نماید. صورت روایت « طراحی شده که نظر یه یا اندیشه و گوینده را شکل دهد وآن

ین عیناًتا اندیشه داخلی (درون مایه). منطق و قابل قیاس است بسیاري از تمثیل هاي فلسفی و مذهبی از ا
نوعند. در آ ثار عرفانی فارسی همچون مثنوي هاي سنایی غزنوي، عطار نیشابوري، مولوي بلخی، نمونه هاي 

عالی از این دست آمده است. 
تمثیل رمزي: حکایتی است که در آن غرض اصلی گوینده به طور واضح بیان نشده ونوعی ابهام در آن -

قالب یک حکایت ساختگی ارائه می شود. در این تمثیل ها هست در واقع، عقیده یا موضوعی رمز آلود در 
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گوینده با عالمی راز آلود سروکار دارد که نا گزیر براي بیان حقایق آن عالم متوسل به ساختن داستانی می 
هاي خاص نیستند. برخی از ها قادر به درك آن تجربهشودکه براي عموم مردم عادي کامالً مفهوم و آن

هاي سهرودي، پادشاه و اند مثل منطق الطیر عطار، داستانر در ادبیات صوفیانه از این دستههاي مشهوداستان
ها تنها فهم و دریافت محرمان اند که هدف از آنهایی باطنیها نوشتهکنیزك در مثنوي و... این نوع تمثیل

اساسی در این شکل ادبی این توان یافت. نکتههاي فراوان از آن میاسرار بوده و در ادبیات صوفیانه نمونه
است که بدون به کارگیري بیان عقلی به روح راه می یابد.

تمثیل رویا: روایتی تمثیلی است، روایتی است که در آن راوي با ورود به عالم خواب و رویا سفري -
فر خیالی را روحانی را تجربه می کند و پس از بازگشت به جهان مادي آن را روایت می کند. مثالً در این س

وي با کمک یک راهنما، مراحلی را پشت سر می گذارد. حوادث و اموري که در رویا می بیند کامالً تمثیلی 
535است؛ یعنی بر چیزي غیر از خود داللت دارد. در زبان فارسی ارداویراف نامه و مثنوي سیرالعباد سنایی (

). 406-397: 1378ق) از این نوع تمثیل به شمار می روند (شفیعی کدکنی، 
انواع تمثیل از لحاظ صورت:-2-2
): (ضرب المثل، مثل سایر) مثل قولی کوتاه و مشهور است که حالتی یا کاري را بدان prorevbمثل(-

هاي تشبیه کنند و غالباً شکل نصیحت آمیزي از ادبیات عامیانه است که محصول ذهن عوام و مبتنی بر تجربه
شکل را ضرب المثل نیزگویند که غالباًصورت فشردة یک داستان است عادي زندگی است. این 

-مثل را فشرده» نرودمیخ آهنی در سنگ«و » زمین شوره سنبل بر نیارد«). مانند 113115:1375(پورنامداریان، 

اند. ترین نوع تمثیل شمرده
یک اندیشه یا مفهوم اسلوب معادله: اسلوب معادله (مدعا مثل) بیتی است که در یک مصراع آن شاعر-

ذهنی را بیان می کند و در مصراع دوم، مثالی از طبیعت واشیاء براي اثبات ادعاي خود می آورد وآن را 
معادلی براي آن ادعا ي ذهنی قرار می دهد. اسلوب معادله در واقع یک تشبیه مرکب عقلی به حسی است که 

ادله عنصر غالب ومسلط سبک هندي در شعر عهد به آن ارسال مثل یا بیت تمثیلی گفته اند. اسلوب مع
توان یافت. منتقدان آن عصر به این هاي بسیار از آن میهاي شعر آن عصر گونهصفوي است، و در دیوان

).333: 1379می گفتند (فتوحی، » مدعا مثل«ساختار تشبیهی، 
اً از حیوانات هستند و به ): حکایتی کوتاه که اشخاص و عناصر آن غا لبbeatfableحکایت حیوانات (-

هاي اروپایی فابل نامیده قصد بیان یک آموزه اخالقی یا تجربه انسانی بیان می شود. این نوع تمثیل در زبان
اند ورفتار و اند و حیوانات که در آن نقشی ایفا می کنند عمالً انسانشود. فابل ها غالباً کوتاه و سادهمی

ترین عنصر فابل نکتۀتعلیمی آن است. کلیله ودمنه و مرزبان نامه و مثنوي مدهکردارشان کامالً انسانی است ع
وآثار عطار پر از این نوع حکایات است.
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گویند، حکایتی ) میparableهاي اروپایی به آن پارابل (حکایات انسانی: حکایات انسانی که در زبان-
ت حیوانات در این است که اشخاص آن انسان کوتاه است که حاوي یک نکته اخالقی است. فرق آن با حکای

هستند و وقایع و حوادثی که در پارابل رخ می دهد در عالم واقعی نیز ممکن است رخ دهد. دیگر این که 
تري قرار دارد. پارابل بیشتر به تر و ممتدنانهدرس اخالقی پارابل، نسبت به حکایات حیوانات در سطح متعالی

هاي عیسی (ع) در انجیل است، حکایات واقع ها مثلظر دارد. مشهور ترین پارابلحقایق اخالقی و روحانی ن
اند.گري سعدي در بوستان و گلستان از این نوع

): گاه حکایت چندان مشهور است که فقط به عنوان آن اشاره می کنند و مخاطب exemplumمثالک (-
ست و در واقع به شکل مثل در یک عبارت کوتاه منظور را در می یابد. مضمون آن نیز بسیار ساده و روشن ا

).406-397و... (همان: » دوستی خاله خرسه«، »شتر سواري دوال دوال«به کار می رود؛ مانند: چوپان دروغگو 
شعرا و تمثیل: -3

اولین تمثیل در شعر فارسی در اشعار رودکی به چشم می خورد در این دوره اولیه استفاده از تمثیل از 
عرا کمتر است دلیل آن می تواند یکی از نزدیکی با فرهنگ خرد و رز و عقلگرایی پیش از اسالم سوي ش

باشد و دیگري باال بودن سطح فکر و فرهنگ قوم ایرانی در این دوره بیشتر شعرایی که به مطالب زهد آمیز و 
و یا ناصر خسرو اما با حکمی تمایل دارند، از تمثیل بهره می گیرند مثل عنصري که ازاین جهت شهره است

تغییراتی که در اجتماع ایران رخ می دهد اندك اندك استفاده از تمثیل فزونی می یابد همان تغییراتی که باعث 
شد حماسه سرایی (بخصوص حماسه هاي ملی) ، فلسفه، تعقل، تفکر و معتزله دچار افول شدند و جاي خود 

ي متعصب دهند. از دیگر سو شعراي با سواد تربیت شدة را به عرفان و تصوف، زهد، اشاعره و کرامیه 
ها مقارن شد با حمالت مدارس و نظامیه ها به آوردن نوعی از استدالل تخیلی در شعر تمایل یافتند و این

شروع شد و تا ابتداي قرن دهم و سلطنت 432اقوام بیگانه به ایران که از جمله سالجقه و پیروزي آن ها در
وي دمی متوقف نشد نتیجه این حمالت و اشغال ایران به دست ایرانیان، بروز تعصبات و شاه اسماعیل صف

کشمکشها ي فرقه اي نابود ي مراکز تعلیم و تربیت: مدارس و نظامیه ها، مساجد و کتابخانه ها و. .... پایین 
ها و تربیت قاهآمدن، افول، انحطاط عقل، علم، رواج جهل و خرافات گسترش بیش از اندازه ولی کمی خان

مشتی مریدان بی ادراك و شعور گدا و تن پرور و... بود در چنین شرایطی متفکران و شعرا جز و طبقه اهل 
فکر و قلم بودند فاصله شان با اکثریت مردم از جهت علم و فرهنگ، درك و شعور روز به روز بیشتر می شد 

ول قرن پنجم هجري تمثیل بیشتر در حوزه معانی تا پایان ربع ا–در گذشته و در دوره ي اول شعر فارسی 
تمثیل به صورت –هاي بعد که این باب گسترش می یابد زهدي وحکمی بود اما این خصوصیت در دوره

هاي بعد از این صورت خیالی بیشتري استفاده می محسوس تري مورد استفاده قرار می گیرد و شاعران دوره
ی گذارد.کنند و بسامد تمثیل رو به فزونی م
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قرن ششم از ادوار بر جسته ي بهره گیري از تمثیل است، تمثیل در آثار نظامی، سنایی، عطار و نیز انوري 
–و خاقانی به وفور دیده می شود اما اوج ادب تمثیلی در قرن هفتم است: از یک سو موالنا و مثنوي تعلیمی 

یمی اخالقی و اصوالً تمثیل با ادب تعلیمی عرفانی او و دیگر سو سعدي در گلستان و بوستان، آثار تعل
پیوندي دیرینه دارد به دلیل انحطاط علم و فرهنگ ادبیات تعلیمی گسترش می یابد و به موازات آن کار برد 

مدرسی به سنتی کلیشه اي –تمثیل فزونی می گیرد عالوه برآن استفاده از تمثیل نزد عرفا و صوفیانه مکتبی 
ان و افزونی آثار تعلیمی عرفانی صوفیه به معنی افزایش بسامد تمثیل است پس از بدل می شود. گسترش عرف

گیري از تمثیل آن چنان ریشه می گیرد که گرچه با شروع سلسله صفویه آن شرایط قبلی از میان می آن بهره
بد بلکه سیر رود و انگیزه هاي قدیم به سستی می گرایند اما استفاده از تمثیل هیچگاه کاستی وسستی نمی یا

صعودي خویش را دنبال می کند به گونه اي که استفاده از تمثیل یکی از بارزترین خصایص پر سبا مد در 
سبک هندي در دورة صفویه است و شاعران با هر مسلک و مرامی، عارف و غیر عارف به فراوانی ازآن بهره 

ایی وتأیید همۀ انواع خیال را تحت الشعاع می گیرند و استفاده ایشان از تمثیل گاه به حدي زیباست که زیب
). 392-391: 1378قرار می دهد آن گونه که در شعر صائب می بینیم (شفیعی کدکنی، 

تمثیل گرایی در غزلیات سعدي:-4
سعدي دردهۀ نخستین سدة هفتم در یکی از رمان هاي نژادة شیراز دیده به جهان گشود در کودکی پدر 

و در سایه حمایت بزرگان خاندان به مکتب می رفت و مقدمات علوم را فرا می گرفت خود را از دست داد 
و چون به جوانی رسید به پژوهش هاي دین و دانش سخت دل بست اوضاع آشفته ایران این دانش پژوه نو 
جوان را بر آن داشت که آهنگ نظامیه بغداد کند تا در آن سامان از خرمن معرفت خوشه چیند سعدي از 

حضر دو استاد بزرگ به نام هاي نخست جمال الدین عبدالر حمن ابوالفرج بن جوزي دوم عارف معروف م
شهاب الدین سهروردي صاحب عوارف المعارف. نبوغ سعدي در نویسندگی و گویندگی از گلستان نیک 

تر از او لطیفنمایان است و سعدي در غزلیات یگانه استاد است و غزلیات عاشقانه را با آن همه شور و حال
کس نسروده است و 

به فارسی و عربی نیز دارد که در آن ها داد و اندرز داده و ممدو حان را به عدل و انصاف خوانده قصایدي
ولی هیچگاه شیوة مبالغه آمیز پیشنیان را به کار نبرده است ترجیع ها و ملمعات و مرثیه ها و قطعه ها و 

رزنده است عالوه بر این آثار رساله هاي شش گانه سعدي هر یک آیتی بر رباعی هاي وي نیز در جاي خود ا
کمال استادي وي در اقسام نثر و ساده وفنی وعرفانی است. 

سعدي در غزل بیست وشش طیبات در بیت اول و دوم می گوید: 
اي خفته روزگار دریابمارا همه شب نمی برد خواب

).43: 1377فه می برند آب (سعدي، وز حله به کودر بادیه تشنگان بمردند 
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بیت دوم تمثیلی است براي بیت اول و انگونه می گوید که خواب نداریم در حالی که تو روزگاري است 
که خوابیده اي همچنان که در بیابان آب نمی یابند در حالی که از حله به کوفه (که در کنار رود فرات است) 

آب 
خواب به دیدگان ما نمی آید. آنکه بی خبر از حال عا شق دیر زمان به می برند یعنی هر شب از فراق یار 

دار. اي، بتدارك گذشته بکوش و فرصت نگاهخواب آرامش فرورفته
سعدي می گوید: 26و همچنین در بیت شش غزل 

).43پیرانه سر آمدم به کتاب ( همان: من تن به قضاي عشق دادم 
ودر اصطالح فلسفه حکم خداوند است در باره موجودات، سعدي در این بیت منظور از قضا سر نوشت

در اینجا عشق را قضا حکم خداوند می داند که به هنگام پیري به سراغ وي آمده است. در این بیت مصراع 
دوم تمثیل است براي مصراع اول. 
سعدي درجایی دیگر می گوید:

).173شغلۀ عندلیب نیست. (همان: کو را خبر ز ماز خنده گل چنان به قضا اوفتاده باز 
شاعر در این بیت فرض کرده که گل از شادي و خنده به پشت افتاده است و این بیت در کل تمثیلی 
است برآنجه که پیشاپیش گفته شده است یعنی ابیات پیش از بیت اشاره دارد و می گوید که: گل معشوق از 

ز عاشق واز درد وگرفتاري او خبر ندارد. همچنین مشغله، گرفتاري عشق و عندلیب عاشق است معشوق ا
سعدي می گوید: 

).179ضایع آن کشور که سلطانش نیست (همان: گر دلی داري, به دلبندي بده 
مصراع دوم تمثیلی است براي مصراع اول و شاعر در این بیت این را بیان می کند که دلبند در کشور دل 

راند که اگر آن نباشد آن دل ضایع وتباه می شود. عاشق همچون سلطانی است که فرمان می
تمثیل خود از شیوه هاي اصیل قرآن است که فرموده: (و تلک االَمثالُ نَفیربها للناسِ لَعلّهم یتَفَکّرُون). 

اي رسول اگر ما این قرآن را براي مردم بیان می کنیم؛ باشد که اهل عقل وفکرت 21سوره الحشر آیه 
شوند. 

سعدي در بیان اشعارش از تمثیل استفاده کرده است چنان که از مفهوم آیه ي (کل نفس ذآئقهالموت). و
هر نفسی شربت مرگ را خواهد چشید.اینطور استفاده کرده است: 185).سوره آل عمران آیه 

).5دست ز دامن نکنیمت رها (همان:تا به گریبان نرسد دست مرگ 
بوستان و گلستان از مقوله ي تمثیل است و هر کدام در زمینه بیان با و بطور کلی بخشی از حکایات

مضمون 
آیه اي ارتباط دارد. 
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سعدي در بسیاري از موارد براي ساختن مضمون از متن آیاتی سود می برد بدون ذکر آیه و چنان از آن 
آیه سودي می جوید که گویی سخن خود اوست. 

).61ل من همه بت هاي آزري بشکست (همان:خلیدگر بر وي کسم دیده نمی باشد 
شیخ شیراز در این بیت لطیف می فرماید: دیگر به روي هیچ کس جزمحبوب یکتا نگاه نمی کنم زیرا که 

هاي آزري را (که نشانه شرك اند) شکست ومرا از کسرت به وحدت هدایت کرد دوست راستین من،همه بت
ت: وتاهللا الکیدن امنا مکم بعدان تولوامدبرین* فجعلهم جذاذاً این بیت تلمیحی زیبا به این آیه قرآنی اس

هاي شما ابراهیم با خود گفت به خدا سوگند پس از آنکه از اینجا برویم براي بت«االکبیراًلهم لعلهم یرجعون. 
اي خواهم کرد* پس همه (بت ها) راخرد کرد جز بت بزرگشان را باشد که به سوي اوبرگردند.چاره

اي کسانی که با مسائل اسالمی و معارف قرآنی آشنا هستند این روش بسیار جالب ودلپسند است البته بر
مثالً:

).42که دل به کس ندهم کل مدع کذاب (همان:کنی سعديتو باز دعوي پرهیز می
اي سعدي تو باز ادعا میکنی که دل به دلبري نمی سپاري و مهر نمی ورزي، بدان که هر مدعی که بی 

سخن بگوید دروغگو است. (جمله عربی حدیث نبوي است). حجت 
اسلوب معادله اصطالحی است که دکتر شفیعی کدکنی در باب صور خیال و بررسی سیر تطور بالغت 

است ایشان در بحث از انواع صور خیال با تمایز قائل شدن بین » صور خیال در شعر فارسی«فارسی در کتاب 
یدگاهی تازه را که مبتنی بر قراردادهاي زبانی است پیش کشیده و می گویند: تمثیل و انواع دیگر تصویر، د

تمثیل در معنی دقیق آن، که محور خصایص سبک هنري است می تواند در شکل معادلۀ دو جمله مورد «
بررسی قرار گیرد و تقریباً مجموعه آنچه متأخرین بدان تمثیل اطالق کرده اند معادله اي است که به لحاظ 

وجود دارد و شاعر در مصراع اول چیزي می گوید و در -دو مصراع-عی شباهت، میان دو سوي بیتنو
مصراع دوم چیزي دیگر اما دو سوي این معادله از رهگذر شباهت قابل تبدیل به یکدیگرند و شاید براي 

).72-71: 1384جلوگیري از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند (حسین پور، 
گونه که گفته شد، شاعران در خالل نغز خویش، اسلوب معادله را به کار می بردند تا موضوعی همان

معقول را به یاري مصداقی محسوس، براي هر مخاطبی، قابل لمس و شایستۀ ادراك کنند. در غزل سعدي گاه 
یح و تتمیم هر دو سوي یک معادله از یک جنس و هر دو از عالم محسوسات هستند مثل تمثیل براي توض

معنی به کار می رود و قالبی است در خدمت ادبیات تعلیمی. تمثیل با تجسم بخشیدن و تصویر کردن مفاهیم 
انتزاعی و عقاید دینی و اخالقی، امر آموزش به عوام و ذهن  هاي متبدي را ساده می کند. شاعران و 

شه هاي فلسفی، عرفانی، دینی و اخالقی خود نویسندگان ایرانی تمثیل را بهترین ظرف براي بیان افکار و اندی
یافته اند. 
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سعدي در اشعار خود از تمثیل براي تجسم بخشیدن و تصویر کردن مفاهیم انتزاعی و عقاید دینی و 
اخالقی در امر آموزش به عوام و ذهن هاي متبدي آن هم به زبانی ساده و قابل فهم (ضرب المثل و اسلوب 

ت و این روش در بین عوام بسیار مورد توجه قرار گرفته است. معادله) استفاده کرده اس

تمثیل گرایی در غزلیات حافظ: -5
شمس الدین محمد حافظ بزرگترین غزل سراي عرفانی ایران یکی از نوابغ بزرگوار عالم انسانی است که 

اندیشه هاي در آغاز سدة هشتم هجري در شیراز پا به عرصه وجود نهاد غزل حافظ مظهر لطیف ترین
عرفانی است که در کالبد کلمات روان و شیوا با حسن تا لیف ومراعات اسرار فصاحت و بالغت جلوه یافته 
است واین گوینده توانا در شیوة غزل سرایی عرفانی از همه معاصران و پیشنیان گوي سبقت ربوده، است 

). غزل حافظ آشنا ترین 27-25: 1377سبک عراقی را در غزل سرودن به اوج کمال رسانده است. (حافظ، 
غزل عموم مردم است واین موقعیتی است خاص که براي کمترین شاعري حتی در یک معیار جهانی پیش 
آمده است. در دوره اي که حافظ زندگانی می کرده و روزگاري می گذرانید گرچه شیراز مرکز بزرگی از 

ردید و این نعمت ار اتابکان سغري فارس براي شهر مراکز علمی وادبی ایران و جهان اسالم محسوب می گ
سعدي و حافظ فراهم آورده بودند، اما شیراز از نقطه سیاسی آرام وثابت نبود سالطین آل اینجو و سالطین آن 
مظفر و چند تن از امراي ایلکانی وامیر تیمور گور کانی با حافظ معاصر بودند واغلب هم بین این خاندان 

و جدال بوده است. حافظ در دوران زندگانی خود زمان سه، چهار پادشاه را درك کرده هاي پادشاهی جنگ
).حافظ در 48تا 44: 1382و چند تن از آنان ممدوح حافظ بوده اند مثل شاه شیخ ابولحسن اینجوا (یغمایی، 

در بیت سوم اینگونه می گوید: 64غزل 
).89: 1377طفوي باشد اربولهبی است (حافظ، چراغ مصدر این چمن، گل بی خار کس نچید آري 

در این دنیاي فانی هیچ انسانی بدون تحمل رنج و سختی به لذت و خوشی نمی رسد یعنی لذت و 
خوشی بدون رنج و سختی به دست نمی آید زیرا پیوسته هر خوبی و بدي و هر خیر و شري با هم است 

وزان بولهب مالزم و همراه است. در این بیت مصراع همچنان که چراغ روشنی بخش پیامبر (ص) با شرار س
دوم تمثیل است بر اي تأکید معنی مصراع اول. وهمچنین در این بیت چراغ مصطفوي: چراغ محمدي ومراد 

). گرفته شده است یا ایهاالنبی انا 32سوره احزاب (45و46از آن، نور هدایت است این تعبیر از قرآن آیه 
اً ونذیر اً عود اعیاً الی اهللا با ذنه وسراجاً منیراً، اي پیامبر ما تورا فرستادیم تا شاهد و ارسلناك شاهداً ومبشر

مژدة دهنده و بیم دهنده باشی و مردم را به فرمان خدا به سوي او بخوانی و چراغی تا بناك باشی. حافظ در 
بیت هشتم اینگونه بیان می کند که: 66غزل 

).92برفلک مسروري به دشواري است (همان: عروجید آري برآستان تو مشکل توان رس
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در این بیت فلک سروري: اضافه تشبیهی، بزرگی وسروري به فلک و آسمان بلند مانند شده است و 
همچنین در این بیت آستان معشوق به فلک سروري تشبیه شده است و همچنین تمثیل است که براي تأکید 

این را بیان می کند که اي معشوق واي محبوب من به در گاه تو مشکلی توان دست مصراع اول آمده است. و 
یافت ومشکل می توان به وصال تو رسید بله درست است باالرفتن بر بلنداي آسمان بزرگی و عظمت کار 

بیت هشتم اینگونه می گوید که: 170بسیار دشوار است. در غزل 
).229دلدار رفت، جان برجانانه شد. (همان: دل برمنزل حافظ کنون بارگه پادشاست 

در این بیت مصراع دوم تمثیل است براي تأکید مصراع اول و حافظ این را می گوید و خواجه خودرا به 
دل و جان وپادشاه را به دلدار و جانانه مانند کرده است و می فرماید: حافظ اکنون در بار گاه پادشاه ساکن 

ن به جانان رسیده است. زیبایی تمثیل در آن است که از سویی مشبه را بنا به شده است ودل به دلدارو جا
احوال و روابط مختلفی که می تواند داشته باشد تعریف می کند واز سویی دیگر بنا به دیر یا بی وجه شبه در 

شبیه طرفین آن، ذهن براي دست یافتن به آن لذت تکا پوي حل معما و مسئله اي را نیز تجربه می کند. اگر ت
خود را حد و نقطه مورد توجه قرارمی دهد تمثیل هر دو طرف خویش یا دست کم طرف مشبه به خود را تا 

کش می دهد. یعنی همواره در قطب مشبه تمثیل و جزء مشخصی است که فعلی یا » خط«رسیدن به حد یک 
از دو جز باشد مشبه به جون وصفی آن ها را به هم پیوند می دهد و اگر چه چنانچه قطب مشبه نیز مرکب

ها به هم پیوند آن» خطی«
بدون هیچگونه پیوند آشکار وصریح » عذار«و»زلف«می زند مثالً در بیت زیر از حافظ در طرف مشبه دو جزء 

).93: 1381از وصفی یا فعلی قرار گرفته و طرف مشبه به آنها را به همدیگر پیوند داده است (مظفري، 
چیست طاووس که در باغ نهم افتاداست (حافظ، در گلشنی فردوس عذار زلف مشکین تو

52:1377 .(
همین حکم در تصاویر زیر نیز مشهود است.

عکس روحسیت که بر عظم رمیم افنادست (همان: سایه قد تو برقالبم اي عیسی دم 
53.(

).108تحتها االنهار داشت (همان: شیوه جنات تجري چشم حافظ زیر بام قصر آن حوري سرشت 
همان حکایت زردوزبوریاباف است (همان: حدیث مدعیان وخیال همکاران 

63(
همچو برگ ارغوان بر صفحه شرین غریب می نماید عکس می درنگ روي مهوشت 

).22(همان: 
). 641د رقمی (همان: چو شبنمی است که بر بحر می کشقیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق 
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را دارد که دو جز ء مشبه را به همدیگر وصل می کنند. اما » خطی«بنا براین در این الگو مشبه به حکم 
دراین طرح دیگر تمثیل که در طرف مشبه تنها یک جزء دارد طرف مشبه به تنها وظیفه تبدیل آن نقطه به خط 

دي از آن نقطه را ترسیم کند. مثالً حافظ در بیت زیر نقطۀ را دارد تا در امتداد آن خط جوانب و اوصاف متعد
امتداد بخشیده تا در این خط مرگ » سنگ و سبو«مردم را براي نمایش فنا و مرگ آن ها به تشبیه » سر«

سرنوشت آدمی را رقم زند: 
با باسر که در این کارخانه سنگ وسبوست نه من سبو کش این دیررند سوزم وبس

).82ن:(هما
حافظ از این نوع استقبال نکرده است. نوع دیگر از تمثیل که در شعر فارسی کار برد زیادي دارد، ایجاد 
رابطه همسانی میان یک تجربه اخص و محدود و تجربه اي اعم و شایع است در این نوع هر کدام ازطرفین 

حافظ در پی همگانی کردن تجارب و یافته تشبیه به اسناد و رابطۀ دو یا چند جزء داللت می کنند. از آنجا که
هاي خویش است بویژه یافته هاي اخالقی و اجتماعی از این شیوه نهایت بهره را برده است. نا گفته نماند که 

آن هم از جمله استعارات « برخی از جمله صاحب المعجم این نوع تمثیل رادر عداد استعاره آورده می گوید 
تعارتی است به طریق مثال یعنی چون شاعر خواهد که به معنی اشارتی کند لفظی است اال آنکه این نوع اس

چند که داللت معینی دیگر کند بیار د وآنرا مثال معنی مقصود سازد و از معنی خویش بدان عبارت کند. گونه 
عی کدکنی تحت اند وگونه اي دیگر را دکتر شفیاي از این تمثیلها را علماي علم بدیع در ارسال المثل نامیده

دیگران » مثل «اند اما حافظ بیش از. آنکه هاي سبک هندي معرفی کردهعنوان در (اسلوب معادله). از ویژگی
را در شعر خود بیاورد، خود مثالی می سازد که دیگران از آن بهره جسته اند: 

). 30ت (همان:فکر معقول بفرما گل بی خار کجاسحافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج 
).44حافظ هر آنکه عشق نور زید و وصل خواست         احرام طواف کعبۀ دل بی وضوببست (همان: 

در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست     در صراط مستقیم اي دل کسی گمراه 
). 99نیست(همان: 

).216باشد (همان:غریب را دل سر گشته با وطنهواي کوي تو از سر نمی رود آري 
).314دیو چو بیرون رود فرشته در آید (همان:خلوت دل نیست جاي صحبت اضداد 

).587کی تشنه سیر گردد از لمعۀ سرابی (همان: حافظ چه می نهی دل تو در خیال خوبان 
مورد تمثیل است که بیشترین بخش آن مطابق الگوي اخیر سروده شده63تنها غزلیات حافظ مشتمل بر

است. 
اگر در تشبهات حافظ جایی را بجوییم که نماینده بخش اعظم تجارت شخص او باشد. باید به تمثیالت 
او روي آوریم. نوعی از استعاره که بدان استعاره مرکب یا استعاره تمثیله یا تمثیل بر وجه استعاره گویند، 

د در نظر گرفته یکی از آن دو را بر چنان است که در دو صورت را که هر کدام منتزع باشد از امور متعد
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گیري تشبیه نمایند آنگاه لفظی که بر مشبه به داللت دارد با المطابقه اطالق کنند بر مشبه با دعا ي دخول 
مشبه در مشبه به، پی در استعارة تمثیله هریک از مستعاره له و مستعار منه مرکب یعنی هیئت منتزع از دو یا 

استعاره و تمثیله را » یز المحاله هئیت منتزع و مشترك بین الهیئیتن خواهد بودوجه جامع ن«چند چیز است 
مثل گویند در صورتی که استعمالش در معنی مجازي یعنی بطریق استعاره جاري و شایع باشد. حافظ در 
اشعارش معموالً از این شیوه تصویر ساز براي بیان تجاربی سود می جوید که مستعد تعمیم و شمول در 

وابط عملی افراد جامعه می باشند. یکی از مهمترین عوامل زیبایی استعارات تمثیله ایران او،همراهی آنهاست ر
با دیگر صور خیال از جمله تشخیص. 

عرض میبري و زحمت ما میداري اي مگس حضرت سیمرغ نه جوالنگه تست 
).610(همان:

).169اله خزانی دارد(همان: هر بهاري که بدنبمرغ زیرك نزند در چمنش پرده سراي 
زین تغابن که خزف می شکند بازارش (همان جاي آن است که خون موج زند در دل لعل 

375.(
که کالم محصوص مشبه به را استعمال کرده است در مشبه یعنی (هیچ هوشیاري به جاي که در معرض 

. دگر گونی است دل نمی بندد). آنچه نباید دلبستگی را شاید
).216در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد (همان: هماي گو مفکن سایه شرف هرگز 

).112هرکسی آن درو دعا قبت کار که گشت (همان: من اگر نگیم وگر جد تو برو خود را باش 
).209جام می مغانه هم با مغان توان زد (همان: درخانقه نگنجد اسرار عشقبازي 

به اهل آن وا گذاشت.یعنی هرکاري را باید
).238(همان:» نه هرکه سر بتراشد قلندري داند «هزار نکته بار کنند ز مواینجاست 

).238نه هرکه آینه سازدسکندري داند ( همان: نه هر که چهره بر افروخت دلبري داند 
(همان: دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم         با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی 

591.(
شاعران و نویسندگان ایرانی تمثیل را بهترین ظرف براي بیان افکار و اندیشه هاي فلسفی، عرفانی، دینی و 
اخالقی خود یافته اند. حافظ از جمله شاعرانی است که با استفاده کردن از آرایه هاي بالغی نظیر ایهام تمثیل 

یی می شود. این تمثیل گرایی هر چند براي خواننده فهم آن گرایی در اشعار او باعث ابهام و چندالیگی معنا
کمی دشوار است اما در نوع خود بسیار زیبا و مورد توجه شعر دوستان شده است.

نتیجه گیري: 
هایی که براي تمثیل در آنچه از مجموع عقاید متأخرین در باب تمثیل دانسته می شود و از میان مثال

ند می توان دریافت که تصور متأخرین در حوزه محدودتر و مشخص تر ي قرار هاي بالغت نقل کرده اکتاب
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مند بوده اند. آن دو داشته است. سعدي و حافظ هردو با قرآن آشنا یی کامل داشته واز آن به نحو احسن بهره
سود شاعر بزرگ ایران در غزلهاي شیوایشان ضمن اینکه از آیه هاي قرآن و مضامین و واژه هاي آن بسیار 

برده اند، در کار برد قصه ها و اشارات قرآنی همه بسیار کامیاب هستند وبا تصرف هاي شاعرانه، بسیار ي از 
آن هارا در شعر خود به منظور هاي گونا گون به کار گرفته وبا خلق این دنیا هاي تازه و صور خیال متعدد، به 

و در مقیاس کلی تر، همه ادیان آسمانی جهان شعري خویش را به مرزهاي تاریخ و فرهنگ امت اسالمی
پیوند زده اند. از مطالعات به دست آمده در دیوان غزلیات سعدي و حافظ این نتیجه به دست آمده که کار 
برد. تمثیل در غزلیات سعدي غالباً به صورت ضرب المثل و اسلوب معادله است و همچنین در اشعار سعدي 

تکمیل و تتمیم معنا است و کاربرد تمثیل در غزلیات حافظ بیشتر به تمثیل ها واضح و آشکار و به جهت 
صورت تشبیه تمثیل است و همچنین شعر حافظ به جهت ابهامی که دارد موجب چند معنایی گردیده است و 
ابهام هاي شاعرانه را به وجود آورده است و همچنین کار برد تمثیل در غزلیات سعدي از تنوع بیشتري نسبت 

ات حافظ بر خوردار است. به غزلی
کتابنامه

) ،ترجمه مهدي الهی قمشه اي،تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 1370قرآن حکیم ، (
ارشاد اسالمی

) ،رمز داستان هاي رمزي،تهران انتشارات علمی و فرهنگ1375پور نامداریان، تقی ، (
) ،ن انتشارات صفی علیشاهی دانشگاه تهران.) ، اسرارالبالغه، تهرا1370جرجانی، عبدالقاهر
) ،دیوان غزلیات موالنا شمس الدین محمد خواجه حافظ شیرازي به 1377حافظ،شمس الدین محمد ،(

تصحیح خطیب رهبر. 
) ،طرز تازه، تهران: سخن.1384حسین پور آالشتی، حسین ،(
) ،سعدي در غزل، چاپ چهارم، تهران:قطره1384حمیدیان، سعید ، (
ذکرحمیل سعدي. تهران سخن1364شاهی بهاالدین، (خرم ،(
) ،دیوان غزلیات استاد سخن سعدي شیرازي، با شرح وتوضیح دکتر 1377سعدي،مصلح بن الدین ،(

خلیل خطیب رهبر، انتشارات تهران: مهتاب.
) ،بوستان تصحیح غالمحسین یو سفی، چپ دوم، تهران: خوارزمی.1363سعدي، شیخ مصلح الدین ،(
صورخیال در شعر فارسی چاپ هفتم، تهران آگاه. 1378عی کدکنی، محمد رضا، (شفی ، (
) ، آیینه اي براي صداها ؛ تهران: سخن. 1378ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، (
) ،بیان چاپ دوم، تهران متیرا. 1386شمسیا، سیروس ،(
) ،  بیان و معانی، تهران: فردوس.1374ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،(
 دوم، تهران: دانشگاه پیام نور. 1). سبک شناسی (1381ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، (ـ ـ .(
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) ،چاپ 4).، آئین بالغت به شرح فارسی مختصر المعانی (علم بدیع).، جلد1380شیرازي، احمد امین ،
اول، تهران دفتر انتشارات اسالمی.

) ،ن: مرکز دانشگاه آزاد ).، طراز سخن در معانی و بیان، چاپ اول تهرا1371صادقیان، محمد علی
اسالمی.

) ،اساس االقتباس، به تصحیح مدرس رضوي، تهران: انتشارات 1326طوسی، خواجه نصیرالدین ،(
دانشگاه تهران.

 ،بالغت،چاپ دوم، تهران: سخن. 1389فتوحی، محمود.(
) ،استه میر ).، بدایع الالفکار فی صنایع. االشعار، ویر1369کاشفی سبزواري،کمال الدین حسین واعظ

جالل الدین کزازي چاپ اول، تهران نشر مرکز.
) ،خیل خیال، ارومیه ؛ دانشگاه ارومیه. 1381مظفري،علیرضا ،(
) ،بدایع از دیدگاه زیباشناسی، چاپ دوم تهران: قطره. 1378وحیدیان کامیار، تقی ،(
) ،بالغت.چاپ دوم قم: 2) جواهر البالغه مترجم حسن عرفان، جلد 1381هاشمی، احمد
) ،جان دارو، سیري دراندیشه سعدي و حافظ تهران: سروا.1382یغمایی، افسانه .(
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اغراق و شیوه هاي آفرینش آن در غزل وحشی بافقی
محمدحسین نیکداراصل 
استادیار دانشگاه یاسوج

داوود رمضانی پارسا 
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

چکیده
مجموعه هایی دارد، اما واضح است که جایگاه این عناصر بالغی در ادب هر یک از علوم بالغی زیر 

فارسی به ویژه درشعر از نظر میزان بهره گیري از آن و نقشی که در برجسته و برتر ساختن یک اثر ادبی 
نسبت به آثار دیگرمی تواند داشته باشد،یکسان نیست. اغراق دراین چشم انداز به عنوان یکی از عناصر جدا 

اشدنی شعر، از مهمترین صنایع بالغی شعر بوده است؛ به طوري که تصور خلق شعرِتاثیر گذار بدون اغراق، ن
تلویحا تصوري غیر ممکن است. به سبب اهمیتی که ذکر شد، بحث اغراق در قدیمی ترین کتب بالغی تا 

ازکتاب ها به صورت جدیدترین آنها همیشه مطرح بوده است. الزم است بدانیم، بحث اغراق در بسیاري 
تقلیدي از آثار پیشین و البته تحت تاثیر کتب بالغی عرب، بی در نظر گرفتن قابلیت هاي زبان فارسی و دقت 

اند ، مطرح گردیده است. در روش هایی که شاعران فارسی زبان در شعر خود از آن استفاده کرده
ترین آرا بلغا در باب اغراق، به جایگاه آن در در این مقاله سعی شده است بعد از مروري انتقادي بر مهم 

غزلیات وحشی بافقی و مهم ترین روش هاي وي در بهره گیري از این عنصر بالغی پرداخته شود.
علوم بالغی، بدیع، اغراق، وحشی بافقی، غزلیات  ها:کلیدواژه

مقدمه
زوم تجدید نظر در علوم بالغی اي تامل برانگیز، درباره لکدکنی در مقالهحدود چهل سال پیش شفیعی

مطالبی را یادآور شد. اینکه ادبیات فارسی دري در طول حیات هزارساله ي خود همشیه تحت تاثیر مطلق 
بالغت عرب بوده است و جاي آن است که ما با در نظر گرفتن آثار ادبی برجسته و درجه اول خود به عنوان 

ز علوم بالغی را ارائه بدهیم؛ اصولی که ما به ازاي جامعی در نمونه بالغت، اصول دقیق تر و کاربردي تري ا
)15شماره 1353ادبیات ما و به ویژه شعر داشته باشد.(شفیعی کدکنی،

با اندکی تامل در وجوه تمایز ادبیات عرب با ادبیات فارسی به راحتی می توان به دقت و حساسیت گفته 
یا قالبی بسیار کارا و گسترده به نام » ردیف«اي به نام پدیدهشفیعی کدکنی پی برد. براي مثال در شعر فارسی

وجود دارد که در ادبیات عرب جایگاهی ندارد.موضوع دیگر میزان کار آیی و جایگاه هر کدام از » مثنوي«
علوم بالغی در ادبیات است. براي نمونه آیا استعاره و کنایه و ایهام همان اهمیت را دارند که آرایه هایی مثل

افتنان و مشاکله و امثال آن؟ از کل صنایع ادبی که ما از عرب وام گرفته ایم شاید نیمی از آنها برابر دقیقی در 
ادبیات فارسی نداشته باشد اما این صنایع متروك و ناکارآمد همچنان در کتب بالغی ما تکرار می شود.در این 
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یگاه آن در شعر فارسی به عنوان یکی از مهم ترین مقاله کوشیده ایم به اغراق و ویژگی هاي بالغی آن و جا
عناصر شعري به اختصار و با نگاهی انتقادي و قیاسی بپردازیم و کاربردهاي آن را در غزلیات وحشی  بررسی 

کنیم.   
فی االغراق فی «) از اغراق با جمله 163: 1380محمد ابن عمر رادویانی در ترجمان البالغه(رادویانی،

کند و تعریفش این است که اغراق زیاده روي در صفت چیزي است به طوري که عقل و خرد ییاد م» الصفت
آورد. مثال را می» الشعر اکذبه اعذبه«ي معروف از پذیرفتن آن گریزان باشد و در ادامه، در تایید اغراق جمله

آورد عبارتند از:هایی را که رادویانی می
یزه تو به نیزه       خـال از رخ زنگی بربایی شب یلـدا                     عنصري گوید:   چون حلقه ربایند به ن

احمد اشناسی گوید:   گشتـم جهـان و دیــدم میـري را       بـر نیـم نـان دو جـــاي زده مسـمار
ــارکز بیم بخل او بدو صد فرسنــگ      گنــجشــک بر زمیــن نزنـد منقـ

منجیک گوید:           به چابکی برباید چنـان کی نازارد     ز پوست روي مبارز به نوك پیکان خال
شود و اغراق اتفاقی است که در صفت واقع می-1آید عبارتند از:نکاتی که از ترجمان البالغه به دست می
سبزواري در بدایع االفکار فی صنایع السحر و میرزا واعظ کاشفیبه این ویژگی رشید الدین وطواط در حدائق

آمیختگی شعر با دروغ و طبیعی بودن این موضوع به توجه به ویژگی ذاتی -2اند.االشعار نیز اشاره کرده
پرداختن به یک -4گیرد.هایی که در  قرون بعد شکل میاشاره به اغراق محض بدون تقسیم بندي-3شعر.
تواند از نوع منفی باشد و شعر یاد عبارت است از اینکه اغراق میي ظریف در شعر احمد اشناسی که نکته

شده نوعی اغراق در صفت ناپسند خساست است.
. تاثیر فراوان آراي رادویانی درتعریف اغراق بر صاحب نظران بعد از خود تا جایی که در کتب بالغی 5

ند. براي نمونه شعر عنصري و منجیک را کنبعد از ترجمان البالغه حتی از شواهد شعري رادویانی استفاده می
بینیم. ي رجایی نیز میدر  حدائق السحر وطواط و معالم البالغه

ي کند جز اینکه کلمهي خاصی اشاره نمیشمس قیس رازي در المعجم فی معاییر اشعار عجم به نکته
مدح و هجا و غیر آن پر کشیدن کمان است و در صنعت سخن آن است که کی در اوصاف «اغراق در معناي 

)358: 1387(شمس قیس رازي،» غلو کنند و مبالغت نمایند
به نکاتی اشاره دارد که حکایت از دقت نظر اوست و راه را » بیان بدیع«ي ابوطالب فندرسکی در رساله

و ي مقبوله آن است که کسی جهت وصف، ادعاي مرتبه از شدتمبالغه«گوید کند. او میتر میبراي ما روشن
ضعف نماید که آن وصف به نهایت رسیده است و مبالغه بر سه نوع است؛ تبلیغ و اغراق و غلو. تبلیغ و 

گوید آن است که ي تبلیغ می) در ادامه درباره104: 1380(فندرسکی، » اغراق مطلقاً مقبول و باقی مردود است
آن است که مدعا به حسب عقل ممکن مدعا یعنی آن مرتبه که ادعا کرده شده است ممکن است؛ اما اغراق«

باشد اما به حسب عادت ممکن نباشد، یعنی وقوعش محال نباشد لیکن عادت به وقوع آن جاري نشده 
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غلو آن است که به حسب عقل و عادت، هر دو «).در ادامه غلو نیز چنین تعریف شده است105همان: »(باشد
د نباشد بر چند قسم است. یکی آن است که در وي لفظی ممتنع باشد، و از غلو آنچه مقبول باشد،یعنی مردو

مذکور باشد که او را به صحت نزدیک گرداند مثل لفظ نزدیک بود و نزیک است و توان گفت و گویا که، 
) او در 106همان: »(راست باشد اگر کسی گوید، چه عجب که چنین باشد و چنین گفته شود و امثال آن.

ز غلو مقبول آن است که متضمن نوع خوب از خیال باشد. . . و قسم دیگر از قسم دیگري ا« گویدادامه می
).108همان:»(غلو مقبول آن است که به ظرافت و خوش طبعی ادا شود

بزرگ نمایی ویژگی مشترك تعاریف اغراق است اما چیزي که کمتر به آن پرداخته شده است،بزرگ نمایی 
شود. یکی بزرگ کردن یک صفت منفی در کسی یا ق میدر جهت عکس(منفی) است که به دو صورت محق

چیزي که در نمونه شعري از رادویانی به آن اشاره شد؛ و دیگري که از اولی مهم تر است بزرگ نمایی در 
تر و در کسی یا چیزي است که پی آمد آن زیباکوچک و کم اهمیت جلوه دادن یک ویژگی یا صفت

کنیم:تر میي ، مطلب را ملموساست. با آوردن شاهدتر جلوه دادن یک موضوعشاعرانه
هیچ است آن دهان و نبینم از آن نشان              موي است آن میان و ندانم که آن چه موست

قدر کوچک است که گویی هیچ است و میان او(کمر) مانند مو باریک است، اینکه دهان معشوق آن
کمر) و در عین حال اغراق در بزرگ کردن دو -هاناغراقی است در کوچک کردن دو چیز(د

نمایی نمایی در کوچکتر این نوع اغراق عبارت است از بزرگتناسب اندام). به زبان ساده-چیزدیگر(زیبایی
شود.که منجر به خلق زیبایی می

ما در باب غلو گویداي اغراق و مبالغه چیزي بیش از پیشینیان نمیدرباره» هنجار گفتار«نصراهللا تقوي در 
غلو عبارت است از ادعا نمودن چیزي امري که از روي عقل و عادت ممتنع باشد و این اگر «گوید می

). 251: 1317تقوي،»(مستلزم هتک شرع باشد زشت و قبیح و مردود است وگرنه مستحسن و مقبول است
ن چیزي است که اسفندیار ي قابل توجه این تعریف دوري جستن ازترك ادب شرعی در غلو است و اینکته

). البته رجایی عالوه بر آنچه دیگران در باب 372: 1353اند(رجایی،هوشمند و رجایی نیز به آن اشاره کرده
اند به این موضوع اشاره داردکه یکی از انواع غلو مورد قبول آن است که سخن بر سبیل هزل و غلو گفته

-تر است، هنريبه مبالغه و غلو، غلو را از آنجا که خردآشوبمطایبه باشد.کزازي بعد از تقسیم بندي اغراق
)113: 1374داند.(کزازيترین نوع اغراق می

اند و به این باب اختصاص داده» افراط در وصف«اسفندیار هوشمند فصل ششم از کتاب خود را با نام 
ي تصلف به نقل از میرزا دربارهبراي آن پنج قسم ترتیب داده است: مبالغه، تبلیغ، اغراق، غلو و تصلف. او 

) موضوع 243: 1383ي اعالي این فن دانسته است.(هوشمند،واعظ آن را الف زدن دانسته و خاقانی را نمونه
ها بر تشبیه دیگري که هوشمند به درستی به آن اشاره می کند این است که زیرساخت بیشتر مبالغه

تر پرداخته دقیق» نگاهی تازه به بدیع«میسا در کتاب اي است که سیروس ش) و این مسئله238است(همان:
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اساس مبالغه و اغراق و غلو چون تشبیه بر کذب است، اما اگر بر خالف انتظار اغراق و غلو «است و گفته 
دروغ نباشد، یعنی قابل تاویل به حقیقت باشد، زیبایی خاصی خواهد یافت:

).78: 1373(شمیسا،» اوت از زمین تا آسمان استمیــان ماه مــن تا ماه گــردون        تف
رفتارهایی «گویدهاي در خور توجهی اشاره دارد و میبه نکته» هنر سخن آرایی«محمد راستگو در کتاب 

باشد اما در پندارهاي شاعرانه که با خیال سر و کار داریم، اخالقی است که بر مدار اندیشه و خرد و واقعیت 
تر تر و پندارپذیرپذیرآید، ذوقهایی که در واقعیت پدید نمیو برساختن پدیدهوارونه کردن واقعیت 

) نکته اخیر ذهن را متوجه ارتباط اغراق و ماهیت شعر می کند.302: 1382راستگو،»(است
گوید به نکته هاي جدید و دقیقی اشاره دارد. او می» بدیع از دیدگاه زیباشناسی«وحیدیان کامیار در کتاب 

نمایی باشد، این ویژگی ما را به نظر امثال بخشد بزرگترین عاملی که تاثیر جادویی به سخن میمهمشاید
نمایی نه فرمایند بزرگکند. ایشان در ادامه میدانند، نزدیک مییاکوبسن که شعر را نوعی هنجار گریزي می

- نمایی یک واقعیترزش بزرگا«دروغ، که شگردي است براي تاثیرگذاري کالم و تجسم دادن به عواطف. 
اي مانند که عاطفهاز آنجاست که شعر هنر تجسم بخشیدن به عواطف با ابزار زبان است. پس هنگامی-درشعر

گونه شادي، اندوه، عشق، نفرت و غیره بسیار شدت و غلیان یافته باشد، بهترین وسیله تجسم بخشیدن به این
)107: 1383کامیار،»(عواطف یاري گرفتن از اغراق است

فنون بالغت و صناعات «ترین بحث در باب اغراق را عالمه همایی در کتاب توان گفت جامعمی
مبالغه و اغراق مانند تناسب «فرماینداند.ایشان در باب اهمیت اغراق نسبت دیگر صنایع ادبی میارائه داده»ادبی

را و نویسندگان فارسی و عربی است به و مراعات نظیر و تشبیه و کنایه و صنایع بسیار مهم، متداول شع
افتد که سخن ادبی نظم ونثر از این نوع صنایع خالی باشد، به خصوص صفت مبالغه طوري که کمتر اتفاق می

که هر قدر شعر با اغراق و آزمایی شعرا و نویسندگان گردید، چندانو اغراق به جایی رسید که میدان طبع
گویند: جاست که این جمله مثل شده است که میدادند و از اینزش بیشتري میمبالغه بیشتر توأم بود آن را ار

هي اغراق بر وصفی ناراست و به قولی دروغ ). از آنجایی که پایه267: 1367همایی، »(اَحسنُ الشُعرا کَذب
فرق مابین «پردازنداست، و ممکن است گروهی را به  اشتباه بیفکند، ایشان به بیان تفاوت اغراق و دروغ می
کاري دارند و بدین مبالغه و اغراق با سخن کذب و دروغ در این است که در دروغ گویی قصد اغفال و فریب

آورند که دلیل بر گفته دروغین آنها باشد، بلکه ظاهر گفتار خود را چنان با اي حالی یا مقالی نمیسبب قرینه
شود و آنها را می کنند که موجب فریب شنونده میآرایند و آن را در سکوت راست وانمود روپوش صدق می

کاري و تمویه و تزویر در کار نیست، وانگهی سیاق کالم و پندارد. اما در مبالغه قصد فریببه راست می
آورد که مقصود گوینده تزیین سخن دهد و بهترین قرینه را به کار میمقتضیات حال و مقام دست به هم می

گویی و یکی از دالیل این امر این است که هیچ کس تاکنون غراق، نه کذب و دروغاست به صفت مبالغه و ا
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از مبالغه ها و اغراق ها شعري در ضاللت و فریب نیفتاده است که آن را صدق و راست پندارند، بلکه پیش 
) 268همان،»(گوینده و شنونده هر دو مسلم است

اهمیت اغراق-1
هاي مختلف اغراق را ه اهمیت اغراق پرداخته و معتقد است که گونهشفیعی کدکنی در کتاب صورخیال ب

: 1370ي علم بیان جا داد و در بحث صور خیال به آن پرداخت.(شفیعی،توان در دایرهانگیزي میبه دلیل خیال
)شاید یکی از دشوارترین مباحث زیبایی شناسی و هنر رسیدگی به مسئله اغراق و صورت هاي پسندیده 49

پسند آن باشد،مرزي که پیشینیان براي ارزیابی اغراق و غلو و مبالغه قائل شده اند مرز چندان دقیق و یا نا
مشخصی نیست زیرا مبالغه گاه به علت آمیختگی با تشبیه و استعاره و یا یکی دیگر از صور خیال است که 

را در مورد اغراق نباید فراموش زیبا می شود و همین عامل می تواند آن را زشت کند... بر روي هم یک نکته 
کرد که اغراق چیزي است مانند قارچ که در کنار هر یک از انواع خیال می روید گاه زیبا و گاه مایه 

)در تایید این نظر می توان به ارتباط تشبیه و تجاهل العارف با اغراق اشاره کرد. 136-135انحطاط.(همان:
شعر فارسی تاکنون همیشه مورد نظرشاعران ما بوده است و دلیل آن هایی است که  از آغاز تشبیه از آرایه

ي اغراق با تشبیه نیاز به توضیح ندارد. را باید در ایجاد تصویر و خیالی دانست که دردل آن نهفته است. رابطه
حافظ رساند. این کهگوییم در تشبیه ادعاي همانندي وجود دارد، همین صفت ادعا ما را به اغراق میوقتی می

گوید:می
: 1380اي رخت چون خلد و لعلت سلسبیل           سلسبیلت کرده جان و دل سبیل(حافظ،

)252ص
رسد؛ غلوي که در تشبیه رخ معشوق به خلد و لعل او به سلسبیل، بحث از اغراق گذشته و به غلو می

شدت آن کاسته شده و این به واقعیت عقالً و عادتاً محال است، با این تفاوت که در لباس تشبیه کمی از 
کند؛ به عبارت دیگر ما در تشبیه افزاید، زیرا به قانع کردن  خواننده کمک مینزدیک شدن به زیبایی شعر می

نامید. حال هر چه این واقعیت در اغراق بیشتر » واقعیت در اغراق«اي روبه روایم که می توان آن را با پدیده
ي تر خواهد بود. این رابطه در استعاره که به تعبیري غنی شدهتر و شاعرانهانگیزخودنمایی کند، شعر خیال

تشبیه است نیز برقرار است، با این تفاوت که در استعاره ادعاي همانندي در تشبیه جاي خود را به ادعاي 
شود. انگیزي بیشتري مواجه میدهد، خواننده با عنصر خیالیکسانی می

کار برد صنعت تجاهل العارف یکی ابراز تعجب فراوان است و دیگري بیان عظمت معموالً غرض اصلی 
یک موضوع که در هر دو صورت این خود به نادانی زدن چیزي نیست،جزتشبیهی که اغراقی ملیح در دل آن 

ه افزاید. سخن سعدي بقرار دارد و به دلیل شیوه پرسشی که دارد به واقعیت نزدیک شده و بر زیبایی آن می
خوبی این موضوع را نشان می دهد.
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: 1386ندانم این شب قـدر است یا ستاره روز        تویــی برابر من یا خــیال در نظرم(سعدي،
474(

)446تمام فهم نکردم که ارغوان و گل است         در آستینش یا دست و ساعد گلفام(همان،
- به این نکته از نگاهی دیگر  توجه فرموده و می» یاتاز زبان شناسی به ادب«کورش صفوي در کتاب 

شود اساساً با تمامی صناعات آنچه تحت عنوان اغراق و مبالغه و غلو در سنت بدیع معنوي مطرح می«گوید
دیگر بدیع معنوي تفاوت دارد. اغراق صفت اجباري شعر است در حالی که تمام صنایعی که در بدیع معنوي 

) از دیدگاه زبان شناسی که شعر را نوعی 142: 1390صفوي،»(اختیاري دارندشوند کاربرديمطرح می
کند، این برجستهکه در زبان معیار ایجاد می» گریزيواقعیت«داند، اغراق با سازي در سطح زبان میبرجسته

آورد و از این منظر نیز جایگاه خاصی دارد.  سازي را به وجود می
غزل وحشی و اغراق-2

ه.ق) از شاعران بزرگ ایران در سده دهم هجري است که در شعر 991-939لدین وحشی بافقی (کمال ا
غنایی هنرنمایی کرده است و کالم وي از نظر خیال انگیزي و تخیل که عنصر اصلی شعر است، قوي و 

) سخن وحشی در کل شیوه اي تازه در ادب فارسی است و از بزرگترین 46: 1389دلنشین است.(امین،
این شاعر تازه گوي شیوه پیشین را که تکیه بر امور ذهنی داشت،برنتافت و در «عران سبک وقوع است.شا

جستجوي راهی نو برآمد تا سخن خود را بلند آوازه کند و خود نیز به این طرز خاص اشاره دارد:همه طرز 
هاي وحشی را سرآمد ) ذبیح اهللا صفا غزل 2: 1387جعفري قریه علی،»(تازه گویی زتو کیست تازه گوتر

شعرهاي او می داند و بر این باور است که احساسات تند شاعر و درد درونی او در این نوع ادبی با زبانی 
)هر کس یک بار غزل وحشی را خوانده باشد، بدون شک 5/766: ج1369صفا،»(شیوا و روان بیان شده است

شود؟ در این مقاله به ایی واقعاً از کجا حاصل میشود. اما این گیرمتوجه گیرایی عجیب و تأثیر فراوانش می
اغراق در غزل وحشی به عنوان یکی از شگردهاي شعري وحشی و عوامل مهم این تاثیر خواهیم پرداخت.  

هایی که به دلیل تازگی شاید غریب به هاي بیانی اغراق بپردازیم؛ شیوهکوشیده ایم در این کار به انواع شیوه
گیري که در ابتداي مقاله اشاره شد، نگرش جدید به علوم بالغی و بهرهد فراموش کرد چناننظر برسد اما نبای

غزل آمده 396هاي زبان فارسی یک ضرورت است که باید به آن توجه شود. در دیوان وحشی از گنجایش
ه ما در بررسی رسیم که توجه به آنها بها به چند ویژگی مهم میي اجمالی این غزلاست. در نگرش و مطالعه

کند:تر اغراق در در غزل وحشی کمک بسیار میدقیق
است. اما این عشق در غزل » عشق«هاي وحشی برپایه یک موضوع است و بس و آن تمام غزل-1

توجهی به عاشق خود و کند از جمله: جفاکاري معشوق در حد اعال و بیوحشی به طُرُق مختلفی جلوه می
اي که در خواننده حس ترحم برانگیخته اري و خاکساري بیش از حد عاشق به گونهپیوستن با دیگري، وفاد
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شود، قائل شدن مقامی ماورایی براي معشوق در برخی غزلیات، والبته گاهی اعراض و دوري عاشق از می
یابد.ظهور می» واسوخت«معشوق و اقدام به نوعی مقابله به مثل که در مکتب 

شود که تر مینشناسی نیز بسیار قابل تأمل است. این موضوع وقتی جديغزل وحشی از منظر روا-2
) را واقعی یا نزدیک به واقعیت تلقی کنیم. اقوالی 763: 1378اقوال امثال پژمان بختیاري وذبیح اهللا صفا (صفا:

هاي فراوان او و در نهایت زندگی سخت که بر وجود یک معشوق سنگدل در زندگی وحشی و باده خواري
گردد) اذعان دارد. این مطالب را مراه با ناکامی و دور از آرامش او (که به وجود همان معشوق سنگدل برمیه

به آن خاطر بیان کردیم که در غزلیات وحشی که جایگاه بروز احساسات اوست، نوعی هیجان و اضطراب 
ترین دالیل ما شود. اما مهممیهاي اغراق در غزل او محسوب شود که خود این مسائل از زمینهمدام دیده می

براي اثبات این هیجان عبارتند از:   
باشد. غزلیات پنج بیتی نیز در دیوان او به وفور میانگین ابیات غزلیات وحشی حدود شش بیت می-1-2

بینیم. گویی یک سري احساسات و هیجانات شود؛ حتی ما شش غزل چهار بیتی هم در دیوان او مییافت می
محصول افکاري خاص است به ذهن شاعر آمده و شعر او واکنشی است در مقابل این احساسات، و آنی که

ي یابد. به بیان دیگر از آنجا که شعر او حاصل یک تجربهبا فروکش کردن این احساسات، غزل نیز پایان می
شود تا خودآگاه پایان یابد.   ي شدید است، به صورت خودآگاه آغاز نمیعاشقانه

غزل هاي وحشی داراي یک سیر نزولی هستند. به این صورت که معموالً تاثیرگذارترین ابیات -2-2
شود آییم از آن لطافت و احساسات سرشار شعر کاسته میتر میهاست و هر چه پایینغزلهاي او مطلع غزل
ي خاص حال یا بارقهتوان در همان بحث روانشناختی جستجو کرد. به بیان دیگر آن که دلیل آن را نیز می

یابد و شاعر به تدریج از جوهر شعر به نظم گرایش ي مربوط به آن در بیت اول ظهور میشاعرانه و عاطفه
یابد.می

تک مضمون بودن غزل هاي وحشی، به این صورت که در تقریباً در تمامی غزل ها  یک موضوع -3-2
اگر در این میان حرف دیگري هم زده شود به  بینیم و آن یک عشق صرف است و نه چیز دیگر.بیش نمی

ي ذهنی و گردد. گویی در ذهن وحشی غزل جز این معنی ندارد و این ماحصل سابقههمان عشق برمی
شعري وحشی وجه تمایز غزلیات -ي فکريافکاري است که تمام وجود او را تسخیر کرده است. این شیوه

سرایان است.او از دیگر غزل
یش از حد شخصی وحشی، گویی وحشی در سرودن غزل جز پرداختن به احوال و زبان ب-4-2

کند. براي مثال اي را فرض نمیاحساسات خود به کسی و چیزي مطلقاً توجه ندارد و براي شعر خود خواننده
-در حالی که بزرگانی مانند سعدي و حافظ در بیان احساسات خود به این نکته توجه دارند که احساس هم

خواهد حرف چنان غرق احساسات خود است که فقط میبگی را در خواننده القا کنند، اما وحشی آنتجر
دلش را بدون توجه به وجود خواننده بیان کند. 
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اي است ساز باشد، بلکه اغراق نتیجهتواند اغراقباید در نظر داشته باشیم که یک کلمه به تنهایی نمی-3
هاي وحشی در ایجاد اغراق، استفاده از ید. مثالً خواهیم دید که یکی از روشآکه از یک مجموعه به دست می

ها، مضامین هاي پرسشی است اما بی تردید در کنار این ردیف پرسشی کلماتی مانند قیدها، صفتردیف
ي فراوانی است و عوامل دیگر نیز تاثیرگذار است. شاید این مواردي که اغراق ساز، اعدادي که نشانه

مردیم در غزل شاعران دیگر هم باشد اما آنچه مهم  است بسامد استفاده از آنهاست که در دیوان وحشی برش
» سد«يکه حدود پنجاه بار و یا کلمه» سگ«ي قدر باالست که جزو ویژگی سبکی او شده است، مثل کلمهآن

هاي ترین روشته شد مهمکه بیش از سیصد بار به کار رفته است و قابل توجه است. با توجه به آنچه گف
اغراق وحشی در غزلیاتش بدین شرح است:

ردیف -1-3
یکی از وجوه تمایز شعر فارسی نسبت به شعر عربی داشتن ردیف است. این ردیف به جز باال بردن 

ي موسیقیایی شعر، در شرایط خاص، خود از عوامل اغراق است و از این ویژگی وحشی بارها در جنبه
ي تکرار، آن هم در آخر هره برده است. البته پر واضح است که ردیف در ذات خود به واسطهغزلیات خود ب

ترین زا است. اما مهمترین عنصر جمله قرار داشته باشد اغراقبیت یعنی جایی که باید فعل به  عنوان مهم
هاي وحشی در ایجاد اغراق با استفاده از ردیف به این قرار است:روش
تواند خواننده را هاي سوالی: مطرح کردن یک پرسش ثابت در آخر هر بیت میده از ردیفاستفا-1-1-3

انکاري است خواننده را در در حال و هواي توأم با اغراق قرار دهد.  این سواالت که همراه با نوعی استفهام
ایم. نمونه آن سخن گفتهي دهد که خود پیامد اغراق آمیز دارد و دربارهالعارف گونه قرار میفضایی تجاهل 

ها:اي چند از این مطلع
: 1374نشین من کجاست         آرزو بخش دل اندوهگین من کجاست(وحشی،این زمان یارب مه محمل

12(
و ناز از بهر چیست همرهی با غیر و ازمن احتراز از بهر چیست          خود چه کردم با تو چندین خشم

)23(همان،
وار کردي عــزت من کـو         سگ کــوي تو بودم روزگــاري حرمــت مـن میان مردمانم خــ

)                                                                                                                 105کو(همان،
کلید و قفل این زندان که ي حرمان که بگشاید          که ســازد ایني ما عقـدهز کار بسته

)61بگشــاید(همان،
درون دل به غیر از یار و فکر یار کی گنجد         خیــال روي او اینـــجا در او اغیــار کی گنجــد 

)63(همان،
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گونه دارند. اغراقها و حتی اصوات در ذات خود باريها، فعلها، اسمبرخی از قیدها، صفت-2-1-3
شود. آمدن این کلمات در کنار هم و یا به مات به عنوان ردیف باعث اغراق در شعر میاستفاده از این کل

هایی از این کاربرد: افزاید. نمونهصورت تکرار یک واژه در نقش ردیف بر میزان اغراق شعر می
)77تکیــه کـردم بر وفاي او غلـط کردم غلــط         باختم جان در هواي او غلط کردم غلط (همان،
)81مــا پاي ز هــر در که کشــیدیم کشـیدیم         امیـد ز هر کــس که بریدیـم بریدیـم (همان، 

شد صرف عمرم در وفا بیداد جانان همچنان       جان باختیم در دوستی او دشمن جان همچنان 
)99(همان،

)69ه کام هرگــز (همان،ام ســگ غزالی که نگشته رام هرگـز        مگســی ز انگبینش نگرفتشــده
)21آن کس که مرا از نظر انداخـته این اســت         این است که پامال غمم ساخته این است (همان،
)71هست از رویت مرا صد گونه حیرانی هنوز         وز سـر زلف تو انواع پریشــانی هــنوز (همان،

)71-70-20-110-100-96-95-88-80-78-56نیز ر.ك دیوان صص (
نیز باعث ایجاد –که خود بیانگر فراوانی و کثرت است -به کار بردن پسوند جمع در ردیف -3-1-3

اغراق در فضاي شعر است:
)10ها (همان،ها           به نومیدي کشید آخر همه امیدواريگسل امیدواريدلم را بود از آن پیمان

)18ها شدست (همان،هاي تیر استغنا جراحتزخمي یاریم مدتــها شدست          از نظر افتــاده
ردیف دعایی هم به دلیل آنکه حاکی از نوعی صداقت و آرزوي قلبی گوینده است، از جمله -4-1-4

تر شود. به بیان سادهزاست. در ضمن انسان معموالًدر مسائل مهم و اساسی به دعا متوسل میعوامل اغراق
ي اهمیت و بزرگی موضوع است:دهندهکند نشانیوقتی کسی دعایی را مداوم تکرار م

)75ي مـردم فریبان در امان دارش (همان،الهــی از میان ناپسنــدان بر کنــار دارش           ز دام حیله
)108خوشا در پاي تو مردن خدایا بخت آنم ده           نشان این چنین بختی کجا یابم نشانم ده (همان،

کثرت اعداد-2-3
نماد کثرت هستند. در زبان امروزي حرفی را که به کسی زیاد » سد«و » هزار«ر ادب فارسی اعدادي مثل د

در غزلیات وحشی کاربرد اعدادي که نماد کثرت است به ». سد بار بهت گفتم«گوییم گفته باشیم، می
396ه است. از  سابقتوان گفت در طول ادب فارسی بیآن قدر باالست که به جرأت می» سد«خصوص عدد 

هاي به کار رفته است. در غزل» سد«غزل او عدد 300غزل وحشی در حدود 
استفاده » سد«چهار بار از عدد 343هاي هر کدام سه بار و در غزل385و 17،10،107،236،232،284،386

آوریم:شده است. براي نمونه غزلی را می
ات شـومقربان اختــالط فریبندهات شــوم   دارد که چون تو پادشهی بنـده

ات شومات         سد بار بنده لب پر خندهبیعــانه هــزار غـالم اســت خنــده



8269 هامجموعه مقاله

ات شومسد کس به یک نگه نکنی در کمان لطف         شیـــدایی نگاه پراکنـده
ات شومشمع عارض تابندهســوز از پی ســد گــام پـرتوت        سرگرم پروانه

)87ات شوم (همان،اختــریست اینکه برآمد بطالعت        وحشی غالم اختــر تابندهخــوش
تکرار یک کلمه-3-3

شود. یکی تکرار یک کلمه پشت سر هم: ي تاکید است و به دو صورت انجام میاین روش نشانه
آمــدن و گذشـتن ورفتــن و ایستادنـش بود جهان جهان فریب ازپی جان مضطرب 

)76(همان،
اهللا اهللا محرم راز تو سازم حـرف و صوت      این زبان و تیغ اگر حرفی ز جا یی 

)18سرزدست(همان،
تشنه دیدار کــز وي تا اجــل یک گام بود      اینـک اینـک بر کنــار آب حــیوان آمدست 

)20(همان،
) و دیگر، تکرار یک کلمه ولی نه پشت سر هم 105-97-91-82-79-70-44-18ان صص(نیزر.ك دیو

بلکه در سطح بیت:
)98مکن مکن لب ما را به شکوه باز مکن              زبان کــوته ما را به خــود دراز مکــن (همان، 

)82ن ما پشیمان نیستیم (همان، نیستم از دوریت با داغ حرمان نیستیم              دل پشیمان است لیک
)21آن کس که مرا از نظر انداخته این  است           این است که پامال غمم ساخته این است (همان،

ي تسلیم محض یا اخالص تام است.مضامینی که تداعی کننده-4-3
ن دام او شد» سگ«معشوق بودن و » صید«مورد ذکر شده در غزل وحشی شامل دو مضمون 

است.مضمون صید معشوق بودن داراي نوعی اغراق در اسارت محض و عدم توانایی و اختیار است؛ گویی 
که هیچ کاري از عاشق زار ساخته نیست، مانند صید افتاده در دام. به این غزل هفت بیتی وحشی که پنج بیت 

نخست آن در حال و هواي صید و دام و قفس و صیاد است توجه کنید:
اياي از دام جستهاي              مرغ قفس شکستهد دگر به دامگهی بال بســتهخواه

ايصیاد کیست تا نگـذارد ز هستیــش               غیر از ســر بریده و بال شکسـته
ايصیدي ستاده باز که بندد گلوي جان              در گردنش هنــوز کمــند گسسته

ايکه باز نماند نشان از او              جز جان زخـم خورده خونابه بستهايکو جرگه
اي. . . قیدیست قید عشق که ذوقش کسی که یافت    هرگــز طلب نکــرد دل باز رسـته

)111(همان،
)111-101-89-79-77نیز ر. ك دیوان صص (
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دربه دري و پاسبانی است در غزل مضمون سگی که نماد و مظهر تمام و کمال وفاداري، سرگردانی،
اي از این مضمون :شود. نمونهوحشی به وفور یافت می

عمري زدم الف سگی اما چه حاصل چون مرا       با این همه حق وفا خواري و ذلت کم نشد 
)41(همان،

ه هــم وحشــی چــرا به ننگ نمــیري که پیــش او      از غـــیر کمــتري ز ســگ آستــان
)80(همان،

-آمیز نامــی بود پیش یار این وحشی      بسی به بود از این خود را اگر سگ نام میچه ننــگ

)82کردم(همان،
کش عشقم بگردن طوق خرسندي     اگر خــوان امیدي گســتري یک استخــوانم ده سگ خواري

)108(همان،
)110-105-98-97-89-49-72-60-56نیز ر.ك دیوان صص (

اغراق و مطلع غزل-5-3
هایشان از هاي غزلي ما چون حافظ و سعدي در سرودن غزل کوشیده اند که مطلعسرایان برجستهغزل

مند باشد.از طرف دیگر باید به تاثیر رعایت این امر در ذهن خواننده برجستگی، زیبایی و گیرایی خاصی بهره
شویم در عین حال که معموالً مطلع غزل او وحشی متوجه مینیز توجه داشته باشیم. با نگاهی به غزلیات

شود. از موارد فراوان آنچه گفته شد آمیزترین بیت غزل او نیز محسوب میزیباترین بیت غزل اوست، اغراق
کنیم:چند نمونه را ذکر می

)4ب را (همان،چند به دل فرو خورم این تف سینه تاب را        در ته دوزخ افکنم جان پر اضطرا
)6ي اعضاي خویش را (همان،بار فـــراق بستــم و جز پاي خویــش را         کردم وداع جمله

وداع جـــان و تنــم استمـاع رفتن توست        مرو که گر بروي خون من به گردن 
)17توست(همان،

نــجر به جــاي برگ برآرد درخــت ما از کــاه کهــربا بگـــریزد به بخـــت مــا        خ
)9(همان،

)112-94-92-77-18-17-10(نیز ر. ك دیوان صص
سازکاربرد کلمات و ترکیبات اغراق-6-3

شود. هر جمله و حرف تقسیم میکلمات در زبان فارسی به هفت قسم فعل، اسم، صفت، ضمیر، قید، شبه
-ها میها و فعلها و تا حدودي اسم. در این میان قیدها، صفتاي در ذات خود بار معنایی خاصی داردکلمه

تري داشته باشند. وحشی به این ویژگی کلمات توجه کامل آمیز نقش سازندهتوانند در ایجاد فضاي اغراق
توانیم بگوییم غزلی از که با کمی احتیاط میاست، به طوريداشته و نهایت استفاده را از این قابلیت کرده
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قدر وجود ندارد که عاري از این کلمات با کارکرد اغراق سازنباشد. از طرفی بسامد این کلمات آنوحشی 
-اي تاثیر فعلهی سبکی وحشی در غزلیاتش قلمداد کرد. براي هر خوانندهرا از ویژگیتوان آنباالست که می

که، ها،بس، هنوز، هردم، مدتکردن، گداختن، و قیدهایی مانند هرگزهایی از قبیل سوختن، قتل کردن، وصیت
هایی مثل خرمن، جهان، فریاد، و ، بیدادگر، و اسمریزجو، بدمست، خونو یا صفاتی چون خنجرکش، عربده

-هایی بسنده میهایی مانند وه و هیهات عیان است. به خاطر فراوانی موارد ذکر شده به نمونهحتی شبه جمله
کنیم:

ــون از توکنــم یاد         زارم بکشـــی کــز که ستمکــارترم من بیــداد کنــی پیشــه و چ
)100(همان، 

سوختــم سد بار پیش او سـرا پا همچو شمع          پرسد اکنون باعث سوز و گداز من 
)71هنوز(همان،

کشید          غیر قصد کشتن ما هیچ مقصودي دوش کامد با رقیبان مسـت و خنجر می
)   31ت(همان،نداش

که هنگام سخن پرسی حدیث درد پر دردي که احوالش         کسی هرگز نفهمد بسچه می
)56گرید(همان،

جست خاکستر ندید سوز ما          کز تنم آن کو نشان میسوخت ما را آنچــنان حرمــان عاشق
)62(همان،

بســیار نکــرد دادن من گـریهکه به جــانکس چشــم به سـوي من بیمــار نکــرد        هیچ
)57(همان،

مســت آن ترك به کاشــانه مـن بود امــروز         وه چه غوغا که نه در خــانه من بود امـروز 
)70(همان،

- 100-46-116-81-28-99-9-4-106-38-78-58-23-67-18-12-75-112نیز ر.ك دیوان صص(
83-11-78(

انگیزيسوال و اغراق-7-3
ي شعر ایجاد صمیمیت دادن خواننده در صحنهکردن سوال، گاهی عالوه بر اینکه به دلیل دخالتمطرح

ساز العارف و یا تعدد همراه باشد، فضایی اغراقانکاري و تجاهلهایی مانند استفهامکند اگر همراه با روشمی
کردن به دو صورت سازي وحشی با سوالاغراقآورد که اتفاقاً بسیار تاثیرگذار است.به طور کلیمیفراهم

شودانجام می
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، هدف از این نوع سوال نه یک سوال واقعیِ طور که در کتب معانی آمدهاستفهام انکاري: همان-1-7-3
-آید و آن عبارت است از هنريي شاعر به حساب میاز سر ناآگاهی، که سوالی است که جزو اغراض ثانویه

تر خواهد بود:تر مطرح شود اثر بخش. حال این سوال هر چه هنريتر کردن فضاي شعر
که جان برد اگر آن سست سرگران به درآید           کــاله کــج نهند از ناز و بر ســر گذر 

)60آید(همان،
از آتــش ســـوداي تـــو و داغ جنــایت           آن کیست که با داغ نو و ریش کهـن 

)26نیست(همان،
)80-75-66-19-17نیز ر. ك دیوان صص (

کند که این نوع پرسش نیز نوعی هاي پی در پی است که مطرح میروش دیگر وحشی پرسش-2-7-3
شود از اغراق را به همراه دارد؛ اغراقی توام با پرسش و تکرار. در غزل زیر که در آن هشت سوال مطرح می

بینیم:این ویژگی را می
کنــند؟!کنــند              مردم چه احتــراز که از ما نمیما ســگان درت جــا نمینزدیکان 

کنند؟! . . برند و چشـم به باال نمیتو بگو در کدام ملک             دل مـــیرســـم کجاست؟ این
)49.(همان،

که حسن تورا زکات کنی و کیش که داري؟           که گفته استبه مذهب که عمل می
)57نباشد؟(همان،

خانمان ؟           این چه اوقاتست راه خان و مان خود دور از آن کو تا به کی باشی دل بی
)72بپرس؟(همان،

اغراق و تلمیح-8-3
ي تاریخی مطرح است. اما آنچه در تلمیح مهم است وجود به یک داستان و حادثهدر تعریف تلمیح اشاره

باشد که اتفاقاً آن موضوع خاص در آن داستان و حادثه مد نظر یژگی برجسته در موضوع اشاره شده مییک و
شاعر است. به بیان دیگر در تلمیحات ما با نوعی نمادگرایی روبرو هستیم که مورد نظر شاعر است. براي 

پستی و بد طینتی، رستم پیشگی، ایوب نماد صبوري، ضحاك نماد مثال  مجنون و فرهاد نماد نهایت عاشق
بینیم که گاهی اوقات شاعر براي نشان دادن صفتی در خود و به تصویرکشیدن نماد شجاعت و. . . پس می

برد و درواقع شرایطی که در آن قرار دارد و مواردي از این قبیل براي تاثیر بر ذهن خواننده از تلمیح بهره می
توضیحی مبین این موضوع است:اغراق را رقم می زند،این بیت حافظ بی هیچ

1380شمه اي از داستان عشق شورانگیز ماست این حکایت ها که از فرهاد و شیرین کرده اند(حافظ،
:386 (
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برد، تلمیح به مواردي مانند فرهاد در نوع شعرغنایی که از عناصر احساس و عاطفه بیشترین بهره را می
و سلیمان براي تقابل ضعیف و قوي و یا یوسف در زیبایی بسیار و مجنون در عاشقی، لیلی در وفاداري، مور

دهد که به این گذار باشد. بحث تاثیر تلمیح در ایجاد اغراق وقتی بیش از پیش خود را نشان میتواند تاثیرمی
ا نکته توجه کنیم که تلمیح ماجرایی است که اتفاق افتاده و همه از آن خبر دارند و از ویژگی مهم عینیت ی

سابقه ذهنی براي خواننده برخوردار است:
رقیب عزت خود گو مبر که بر در عشق            حریف کوهکنی نیست آنکه پرویز است 

)   14(همان،
)20اي در سایه خورشیـد تابان آمدست (همان،ناتوان موري به پابوس سلیمان آمدست             ذره

) 50به  شاهــی حسن             یوسف ار ملتفت سجده یعقــوب شود (همان،نشود هیچ کم از کوک
اغراق و جفا پیشگی معشوق -9-3

اظهار ظلم و ستم معشوق از جمله مضامینی است که حجم وسیعی از ابیات غزل وحشی را به خود 
اي به نام یدهي شاعر مورد بحث ما پدشناسی آمده که در دورهدهد. گرچه در کتب سبکاختصاص می

کند، اما در شعر وحشی این موضوع به وجود آمده است که در آن شاعر از معشوق اعراض می» واسوخت«
قدر جدي و قوي است که باید آن را از واسوخت فراتر نهاد و تامل بیشتري در آن کرد. ستمگري معشوق آن

نویسان از وجود معشوق قان و تذکرهقدر صریح و شدید است که برخی از محقلحن وحشی در این ابیات آن
).36اند(همان،مقدمه،سراپا آزار در زندگی وحشی خبر داده

زایی باالیی دارند صحبت در  بخش ششم از توجه وحشی به کلماتی که در ذات خود قابلیت اغراق
ی در سطح کردیم. وحشی در بیان جفاکاري معشوق به این قابلیت کلمات توجه تمام دارد. این اغراق گاه

گیر است:بیت چشم
-نوازي میپرسد که چون عاشقزند آنگه به ناز            باز میکُشد آنم که خنجر میمی

)93کنم(همان،
بس است جور ز صبر آزمود وحشی را            هزار بار کســی را کــس امتحـان نکــند 

)67(همان،
این جفا پیشگی معشوق است:و گاهی در سراسر یک غزل سخن از 

آن کس که مــرا از نظــر انداخته این است        این است که پامال غمم ساخته این است
شوخی که برون آمده شب مست و سرانداز        تیغم زده و کشــته و نشناخـته این است . . . 

) 21(همان،
)218-266-256-258نیز ر. ك دیوان صص (
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که البته در ادب فارسی به ویژه -نمایی معشوق و خاکساري خوده نماند وحشی گاهی در بزرگناگفت
گیرد:نیز راه اغراق را در پیش می-سبک عراقی معمول است

این بس که تماشــایی بســتان تو باشـم             مرغ ســر دیوار گلستــان تو باشـم 
ران سر خوان تو باشم . . ي وصل             کز دور مگسم از مائدهااست همین بهرهکافی

) 83.(همان،
تضاد        -مقایسه-اغراق-10-3

ي یک تضاد بسیاري از شعرها بر پایه«گویدپک میاز قول جان» سفر در مه«پورنامداریان در کتاب 
پروراند و رهاست که مایه معنایی شعر را میشود. شاعر از طریق تضاد میان این دو گروه از تصویساخته می
برد، حیات شعر هایی که شاعر براي بیان تکامل این تضاد اصلی به کار میها و ظرافتکند.ریزه کاريکامل می

) تضاد روشی است که ما را به هنجارگریزي و عدول از زبان معیار 59: 1381پورنامداریان،»(کندرا آشکار می
کند. گاهی اوقات تضاد براي بهتر نشان دادن تباین و فاصله هاي مهم شعر نزدیک مییژگیبه عنوان یکی از و

گوید:شود. در واقع آنجا که شاعر میبین دو موضوع است که در این صورت بحث اغراق مطرح می
خسروي کنم                      پشمین کاله خود به صد تاج درویشم و گدا و برابر نمی

غیر از آنکه بین درویش و گدا با خسرو و پشمین کاله با تاج نوعی تضاد برقرار است، این تضاد در 
زیرساخت خود رنگی از اغراق دارد، اما از آنجایی که این اغراق بیشتر از آنکه آفاقی باشد انفسی است و 

شود که این نزدیکی زدیک میحکایت از نوعی طرز تفکر دارد، از یک ادعاي محض دور و به واقعیت ن
ي صرف، شود. گاهی تضاد نه تنها در کلمهاغراق به واقعیت خود باعث لطافت و زیبایی دو چندان شعر می

ي تضاد در بلکه در سطح جمله و به متعاقب آن در سطح عمل نیز قابل پیگیري است. از طرف دیگر دایره
تضاد نداشته باشد ولی در عمل » باریک«با در مقابل » بارچندین«تر کنیم. شاید در ظاهرکلمه را نیز باید وسیع

ها برده است.آمیز بهرهچیزي جز تضاد نیست. وحشی از این قابلیت بالغی نیز در ایجاد فضاهاي اغراق
- زدي خنجر و من پاي تو مییاد آن روز که دامان توأم بود به دست                  می

)89بوسیدم(همان،
بوسد. زیبایی این بیت آنجایی زند او در مقابل پاي او را میحالی که معشوق به وحشی خنجر میدر

- اي که حاکی از واقعیت داشتن آنچه شاعر میتوجه کنیم. جمله» یاد آن روز«يشود که به جملهبیشتر می
دارد. و اما چند نمونه:میگوید، است و ذهن خواننده را در فضایی بین واقعیت و اغراق و ادعا به تکاپو وا

)58بایست کرد (همان،بایست کرد         وز پی آن گریه بسیار میاي از یار میدوش اندك شکوه
)72جرم به دار است در آن کـو         یک بار ســر از ناز به باال نکند کس (همان،چندین سر بی

)50-15-21-11نیز ر. ك دیوان صص (
راق و اراده عمل در آیندهاغ-11-3
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توان اغراق را به دو دسته تقسیم کرد: یکی اغراقی که اتفاق افتاده و در رسد که از یک منظر میبه نظر می
تر آید و دیگر اغراقی که هنوز به وقوع نپیوسته است و گرچه هنريواقع نوعی ادعاي شاعرانه به حساب می

بند معروف وحشی را توان مصراعی از ترکیبي اول میي نمونهاست اما کمتر بدان توجه  شده است. برا
ي موضوعی صحبت شاعر در اینجا درباره». آنچه تو کردي به من هیچ ستمکار نکرد«گوید آورد، آنجا که می

دهد. آیا کند که اتفاق افتاده و تمام شده است و به همین خاطر ذهن شاعر را در فضاي اما و اگر قرار میمی
ناکی این هیچ ستمکاري با شاعر این کار را نکرده است؟ یا یک ادعاي صرف است؟ به زبان دیگر شبههواقعاً

ي کاري که هنوز به وقوع نپیوسته موضوع براي خواننده زیاد است. اما در مورد دوم، آنجایی که شاعر درباره
دعا (اغراق) شاعر فرا نرسیده است کند، چون هنوز زمان به وقوع پیوستن اخواهد انجام دهد اغراق میو می

دارد؛ از طرفی به ادعایی که تر و در نتیجه زیباتر است، زیرا ذهن خواننده را در فضاي انتظار نگه میپذیرفتنی
کند. شاید نامیدن این اغراق به نامی مثل اندیشد و از طرف دیگر امکان وقوع آن را بررسی میشاعر کرده می

کنیم که قرار ي موضوعی صحبت میو روشنگر باشد. پس در این اغراق چون دربارهمناسب» اغراق انتظاري«
تر است، لطافت هنري بیشتري وجود دارد باالخص ي آن به واقعیت نزدیکاست در آینده اتفاق بیفتد و زمینه

در نوع غنایی:
گداز از بهر مجلسی خواهم که پیشت گیرم و سوزم چو شمع          بر زبان آرم که این سوز و

)23چیست(همان،
تیـغ بی رحمـــی بکش اول زبان مـــــن ببـــر          پس بیـــازار و پس از حــرمان بسیارم 

)76بکـش(همان،
به تنــگ آمد دلم یک خنجــر کاري طمــع دارد          از آن مژگــان قتال این قــدر یاري طمع دارد 

)37(همان،
)77-93-21-41نیز ر.ك دیوان صص(

اغراق و محور افقی، عمودي شعر -12-3
نشینی و کند ولی در محور هممحور افقی: گاهی کلمات به تنهایی اغراقی به ذهن متبادر نمی-1-12-3

دهند. این موضوع وقتی نمود بیشتري دارد که نوع در کنار همدیگر، خواننده را در یک فضاي اغراقی قرار می
واسطه و به صورت اضافی باشد، زیرا در این صورت یک کلمه داریم در کنار هم، بیقرار گرفتن این کلمات

ي کند. براي مثال کلمهتر) شدن این کلمه کمک میتر (اغراقیها وصفات دیگري دارد که به بزرگکه ویژگی
و » نجوش«رساند، حال وقتی با صبوري خودش در ذات خودش نوعی اغراق دارد و معناي استقامت را می

داشتنی اي اغراقی دارد، ما را در یک فضاي دوستهمراه شود سواي بحث تشبیه که آن هم درونمایه» فوالد«
کند:دهد. به خصوص که مصراع بعدي نیز این موضوع را تشدید میآمیز قرار میاغراق
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بی جوشن فوالد صبوري نروي پیش                کین لشکر بیــداد عجب سخــت 
)62کمانــند(همان،

خطر در ره پرخطر عشق بتان بیم سر است               برحذر باش در این راه که سر بی
)13است(همان،

)88-41-81-22نیز ر.ك دیوان صص(
شویم که شاید عناصر محور عمودي: با مرور بر غزلیات وحشی به کرات با غزلیاتی روبرو می-2-12-3
ي آن سخن گفتیم کم باشد یا حتی یافت نشود ولی در کل فضاي غزل نوعی نون دربارهآمیزي که تاکاغراق

، خواننده را یاد »یاران خداي را به سوي او گذر کنید«با مطلع 213اغراق نهفته است. براي مثال غزل 
نمایی را در اندازد که البته بر خالف ذات اغراق که نوعی بزرگي امثال مجنون و فرهاد مینجواهاي عاشقانه

شود کم در طول غزل به ذهن خواننده خورانده میخود دارد، به خاطر وجود نوعی صداقت شاعرانه که کم
هاي غزل وحشی در این مبحث آن است که زیبایی دو چندانی را با خود به همراه دارد. یکی دیگر از ویژگی

آید. به از آن حال و هوا بیرون میگیرد به سختیوحشی وقتی در غزلی در حال و هواي خاصی قرار می
عبارتی ماندن در یک حال و هوا، خود نوعی تداعی موضوع و در نتیجه اغراق را به دنبال دارد. مثالً غزل 

در فضاي دام و دانه و صیاد است و یا مضامینی 374حال و هواي گریستن و شرمساري را دارد  و غزل 393
بینیم که پرداختن به یک مضمون واحد در نمایان است. پس می311از قبیل خاکساري محض که در غزل 

زاست، با این تفاوت که چون در طول یک غزل مطرح طول غزل نوعی تکرار را به همراه دارد که خود اغراق
تر و در نتیجه زیباتر است. اینک غزلی خاکسارانه:شود مالیممی

پیکر به خون اندر کشم جان خون بهاي او دهمگو جان ستان از من که من جان در بالي او دهم
اي     کش من ز راه چشم خود سر در هواي او دهم. . محـابا غمـزهبزم فــراغ آراست دل کــو بــی

)93.(همان،
پردازي  هاي دیگر اغراقشیوه-13-3

-در غزلیات خود براي اغراقهایی بود که وحشی ترین روشترین و البته پربسامدآنچه تاکنون گفتیم مهم

هاي دیگري نیز براي اغراق وجود دارد که وحشی از آنها نیز کمابیش بهره زایی استفاده کرده است اما راه
هاي اغراقی اشاره کرد. گاهی در بطن کنایه غیر از معناي کنایی نوعی اغراق نیز توان به کنایهاست که میبرده

ي کنایه بستگی دارد:دهندهیلنهفته است که البته به ترکیب تشک
)26کسم دستگیر نیست (همان،رفتی و از فراق تو از پا درآمدم                 بازآ که جز تو هیچ

مانندي است از اغراق» از پا در آمدن« را دارد، اما خود ترکیب » ناتوان شدن«معناي کنایی » از پا درآمدن«
.شدت تالش و خستگی ناشی از آن
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ي بلیغ بودن و تکرار، نزد ادبا  کاربردي فراگیر یافته تمثیل حاکی از جمله و عبارتی است که به واسطه
بینیم که در تمثیل بحث تکرار که عاملی است براي اغراق مطرح است:است. پس می

)75(همان،دل شد کبوتر بامی که سد رهش                سازند دور و باز نشینند به بام خویش
را در خود دارد که به نوعی حاکی از تعلق بسیار عاشق به معشوق را » کبوتر جلد«این بیت همان مثل 

سازد:شود، نیز اغراق میدارد. وحشی حتی از یک امر طبیعی که منجر به حسن تعلیل می
أم در پیش از آن روز که میرم جگرم را بشکاف         تا ببینی که چه خونها ز تو

)13جگراست(همان،
موجود بودن خون درجگر که امري طبیعی است،به خون جگر شدن از معشوق تعبیر شده است که در 

ي اغراقی دیگر را فراهم کرده است.نهایت زیبایی زمینه
نتیجه

توان آید و می. اغراق به عنوان ابزاري در جهت پربار کردن تخیل جزء جدانشدنی شعر به حساب می1
فت تقریباً تصور شعر خالی از اغراق امري محال است. اغراق از دیدگاه هنجارگریزي که یکی از ویژگی گ

بدیلی را دارد.شود نیز جایگاه بیهاي شعر محسوب می
نمایی) با بسیاري از علوم بالغی از قبیل . اغراق به خاطر ویژگی منحصر به فردي که دارد(بزرگ2

العارف و . . . ارتباط نزدیک دارد. به بیان دیگر زیرساخت این علوم بالغی اهلاستعاره، تشبیه، تلمیح، تج
چیزي نیست جز اغراق.

توان اغراق را غیر از سطح جمله و محور افقی شعر(بیت) در . در قوالب شعري محدود مانند غزل، می3
فضاي کلی شعر و محور عمودي نیز پیگیري کرد.

هاي پیشینیان خود را در این حوزه تب بالغی خود در باب اغراق حرف. بیشتر علمان علم بالغت در ک4
گردد؛ در حالی که ي آن به تاثیر از علوم بالغی عرب و تعریف ایشان از اغراق برمیاند که همهتکرار کرده

رسد.هاي ادب فارسی بسیار ضروري به نظر مینیاز به نگرشی جدید در علوم بالغی متناسب با قابلیت
-شود. در حالی در نوع حماسی هرچه بزرگحث اغراق در انواع ادبی به صورتی متفاوت دنبال می. ب5

اغراق) که -نمایی معتدل(مبالغهشود، فضاي نوع غنایی بزرگنمایی بیشتر باشد(غلو) به زیبایی شعر افزوده می
پسندد.با عنصر احساس و عاطفه سازگارتر است را بیشتر می

ي اوست، اغراق به عنوان یکی از جایگاه بروز احساسات عمیق و البته صادقانه. در غزل وحشی که 6
ترین ویژگی سبکی شعر او جایگاه منحصر به فردي دارد.مهم

ي به گیري آن نیز بسیار مهم است و اگر شود،  اما نحوه. اگر چه اغراق جزو ذات شعر محسوب می7
هاي بسیار مایگی شعر خواهد شد. وحشی با استفاده از روشمتناسب با فضاي شعر نباشد دچار ابتذال و کم
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زایی به این موضوع توجه کرده و با به کارگیري اغراقِ در خدمت شعر، توانسته در غزل فارسی متنوع اغراق
ي خاصی را براي خود فراهم سازد.جایگاه و شیوه

کتابنامه
)،79)، وحشی بافقی و آثارش،حافظ،شماره1389امین،سیدحسن.
) ،سفر در مه، تهران: نگاه.1381پورنامداریان، تقی ،(
) ،هنجار گفتار، تهران: چاپخانه مجلس.1317تقوي، نصراهللا ،(
)،وقوع سرایی وحشی بافقی در غزل،مطالعات زبانی 1387جعفري قریه علی،حمید،(

.22،شماره7بالغی،سال
)دهکردي، تهران: ققنوس.کاکایی)، دیوان، تصحیح غنی قزوینی، به کوشش رضا1380حافظ
)ترجمان البالغه، به اهتمام احمد آتش، تهران: انجمن آثار و مفاخر 1384رادویانی، محمد ابن عمر ،(

فرهنگی.
) ،آرایی، تهران: سمت.)، هنر سخن1382راستگو، محمد
) ،البالغه، شیراز: دانشگاه شیراز.)، معالم1352رجایی، محمدخلیل
) ،السحر، تصحیح عباس اقبال، تهران: طهوري.ائق)، حد1362رشید وطواط
)غزلیات، تهران: قدیانی.1386سعدي ،(
صور خیال در شعر فارسی،چاپ چهارم، تهران: آگاه.1370کدکنی، محمدرضا، (شفیعی ،(
اي کوتاه بر مباحث طویل بالغی، مجله خرد و کوشش، پاییز، )،مقدمه1352کدکنی،محمدرضا(شفیعی

.78-47صص 15شماره 
) ،نگاه تازه به بدیع، تهران: فردوس.1373شمیسا، سیروس ،(
)تاریخ ادبیات، چاپ چهارم،تهران:فردوس.1369صفا،ذبیح اهللا،(
) ،تهران: اسوه.2شناسی به ادبیات، ج)، از زبان1390صفوي، کورش ،
)یغات )، رساله بیان بدیع، تصحیح مریم روضاتیان، اصفهان: دفتر تبل1380فندرسکی، ابوطالب

اسالمی.
)،المعجم فی معاییر اشعار العجم، تصحیح محمد قزوینی، تهران: زوار.1387قیس رازي، شمس ،(
)59)،اغراق در شعر فارسی، فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش 1380کیال، حسین.
سیدان، تهران: طالیه.)، تصحیح محمد1380بافقی(وحشی
دیع از دیدگاه زیباشناسی، تهران: دوستان.)، ب1379کامیار، تقی، (وحیدیان
فنون بالغت و صناعات ادبی، تهران: هما.1367الدین، (همایی، جالل ،(
)عروسان سخن، تهران: فردوس1384هوشمند، اسفندیار ،(
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گذاري در متون عرفانی فارسیپژوهشی در متن: بررسی و نقد عنوان
دکتر یوسف نیکروز

یات فارسی دانشگاه یاسوجاستادیار گروه زبان و ادب
1عبداهللا حکیم

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج
راعنوان است    بکوش سخت و نکو کن ز نامه عنواندل تو نامۀ عقلست و سخن 

)118: 1368ناصر خسرو، (
چکیده

وان، نقطه تالقی خواننده و دهد. عنعنوان هر اثر، کلید ورود به دنیاي متن و عصاره هر متن را تشکیل می
گزاري یک اثر دارد. اگرچه عنوان و معیارهاي انتخاب آن به نویسنده هر اثر است و نقش مهمی در ارزش

صورت علمی در نقد ادبی معاصر مورد توجه قرار گرفت و در بسیاري از آثار در حوزه زبان و ادبیات فارسی 
دهی بر اساس معیارهاي علمی ي صورت گرفته تا عنواناست تالش زیادکه در عصر معاصر نگاشته شده

دهی در آثار کالسیک فارسی بر اساس معیارهاي علمی بوده است یا نه نیاز به صورت گیرد. اینکه آیا عنوان
اي به تحلیلی و با ابزار مطالعۀ کتابخانه-اي دارد که این پژوهش برآنست تا با روش توصیفیبررسی گسترده
هاي مورد استفاده در این تحقیق، دوازده اثر از آثار در برخی متون عرفانی فارسی بپردازد. دادهبررسی عنوان 

دهد که در انتخاب عناوین هاي پژوهش نشان میمشهور ادبیات عرفانی کالسیک فارسی است. برخی از یافته
گان قرار داشته است. از نظر آثار عرفانی کالسیک فارسی استفاده از الفاظ و عبارات عربی مورد توجه نویسند

زیبایی شناسی نیز اغلب عناوین داراي صنایع بدیعی مثل سجع، واج آراي، جناس و غیره هستند.
.متن پژوهی، عنوان دهی، ادبیات عرفانی، روش شناسیها:کلیدواژه

مقدمه
ن غالب در توان به نوعی روش غالب و یا به عبارتی گفتمادر بررسی آثار ادبی کالسیک فارسی می

گیري آثار ادبی فارسی، برد. از نخستین دورة شکلگذاري و ساختار اصلی کتاب پیبندي، عنوانطراحی، فصل
گیري از متون دینی و بویژه قرآن در آغاز اثر خود ابتدا با ادیبان، شاعران و نویسندگان ادب فارسی با بهره

نعت پیامبر و اولیا و در ادامه مدح پادشاه و حاکم وقت کنند و سپس باحمد و ثناي الهی اثر خود را آغاز می
اي از این آثار براي روند. بعضاً در پارهبه سراغ موضوع اصلی و دلیل سرودن و یا نوشتن اثر خود پیش می

1.hakimatu@gmail.com
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کنند. براي نمونه در اینکه نوآوري کار خود را نسبت به آثار پیشین نشان دهند، نقدي بر آثار گذشته می
شود. مه نقد و نظرهایی راجع به آثار منثور قبل از خود مشاهده میمرزبان نا

سبب و دلیل انتخاب چنین موضوعی براي » المحجوبکشف«در آثار ادب فارسی براي نمونه همچون 
اند. اند و در بیان انتخاب عنوان اثر و روش کار خود مفصل توضیح دادهاي طرح افکندهآثار خود را به گونه

ور از یک سو و اهمیت روش تحقیق در آثار ادبی و ضرورت توجه به روش و رویکرد نویسندگان موارد مذک
کالسیک فارسی در نوشتن آثار ادبی خود، و انتخاب عنوان آثار، از جمله دالیلی بود که مشوق نگارنده در 

گذاري، ین آثار در نامشناسی ااي به روشپژوهی آثار ادب عرفانی کالسیک فارسی بود تا به گونهبررسی متن
ببرد و به این امید که بتواند تالشی هرچند ناچیز در این راستا بردارد. به همین در ادبیات کالسیک فارسی پی

منظور در این پژوهش به این موضوع پرداخته است و از طریق کندوکاو در آثار عرفانی ادب فارسی، سعی در 
روشن کردن مطلب دارد. 

پیشینۀ پژوهش
هاي روش تحقیق، مطالبی مختصر به چشم رچه در زمینۀ اهمیت عنوان و انتخاب عنوان دقیق در کتاباگ

هایی به ارزش عنوان در روش تحقیق شده است. در زمینۀ هاي روش تحقیق، اشارهخورد و تنها در کتابمی
از این نظر که به  هاي عنوان دهی در متون کالسیک فارسی پژوهشی انجام نگرفته است. این پژوهش روش

پردازد، به رابطۀ بین عنوان و گذاري و آیین انتخاب آن در متون ادبی عرفانی کالسیک فارسی مینحوة عنوان
متن اثر توجهی ویژه خواهد داشت و از این نظر کامالً بدیع و نو است

مواد و روش تحقیق
اي و با مراجعه به متن اصلی انهتحلیلی است و با ابزار مطالعۀ کتابخ-روش تحقیق حاضر توصیفی

هایی که در این زمینه نوشته شده است، ها و پایانهاي برگزیده در این تحقیق و مطالعۀ مقاالت، کتابکتاب
هاي مورد استفاده در این تحقیق از آثار مشهور ادبیات عرفانی کالسیک فارسی است. گیرد. دادهصورت می

ح ذیل است:آثار برگزیده در این پژوهش به شر
- 6عبهر العاشقین؛ -5کشف المحجوب؛ -4اسرار التوحید؛ -3منطق الطیر؛ -2کیمیاي سعادت؛ -1

کشف االسرار و عده االبرار؛ -10سوانح العشاق؛ -9مصباح الهدایه؛ -8مرصاد العباد؛ -7حدیقه الحقیقه؛ 
حکمه االشراق.12گلشن راز ؛ -11

تخاب آثار مذکور، امتیازي است که این آثار در بین آثار ادبیات عرفانی فارسی از ترین دلیل انمهم
نظر سبک، توجه منتقدان به آن آثار، توجه جامعۀ دانشگاهی و غیر دانشگاهی به آنها و اهمیت هر کدام از این 

اند.هاي سبکی تاریخ ادب فارسی داشتهآثار در دوره
سؤاالت تحقیق
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هاي دالیل و روش-2اي بین عنوان و متن اثر وجود دارد؟؛ ارسی چه همخوانی و رابطهدر آثار قدیم ف-1
دالیل استفاده از زبان  و لغت عربی در عنوان آثار ادبی -3زیبایی شناسی ادبی در آثار عرفانی چیست؟؛ 

فارسی چیست؟
فرضیات

جود دارد و عنوان اثر به شکلی در آثار قدیم فارسی بین عنوان اثر و موضوع آن رابطۀ تنگاتنگی و-1
-براي برجسته کردن عنوان، نویسندگان از روش-2موجز و مختصر و جذاب کامالً بیان کنندة متن اثر است؛ 

در هر کدام از آثار فارسی، دالیلی ویژه براي عنوان -3گرفتند؛ هاي بالغی براي انتخاب عنوان زیبا بهره می
خورد، براي نمونه در آثار عرفانی، تحت تأثیر قرآن و سنت است.شم میدهی با استفاده از لغت عرب  به چ

کتابعنوانتیاهم
وبابوفصلای(بخش،)پاراگراف(بندجمله،کلمه،عنوان،: استشدهلیتشکرکنپنجازکتابهر
-یمتابکفیتألبهکهچرا که نویسنده در زیر آن استاستآنعنوانکتاب،رکننیتریاساس)آنمانند

مادامی استآننشانگرنیاوشود،یماطالقزین» انوعن«واژهکتاب،خودبهامروزهنکهیاازگذشته. پردازد
ازیکیتنهانهکتابعنواننیبنابرا.ستین» کتاب«بهدنینامدرخورکه اثري مکتوب داراي عنوان نباشد 

رکنکتاب،ارکانگریدنکهیامضافاً.هستزینارکانگریدرکنِخودبلکهاست،کتابدهندهلیتشکارکان
).113: 1، ب1369(اسفندیاري،استیرونیبرکنکتاب،عنوانکیولاست،کتابپنهانویدرون

ضروري است در مورد عنوان کتاب، بارها بررسی شود، عنوانی برگزیده شود که جالب و رسا باشد، 
).434: 1368تی ایجاد کند که آدمی آن را بخواند(قائمی، جلب نظر کند و سؤالی را در ذهن برانگیزد و رغب

کتابازاستقبالدرعنواننقش
کتاب،هرعرضهازمقصودواست،آنعرضهمنظوربهشود،گذاشتهیعنوانآنيبراکهکتابهر

کهستیننیچنهموارهنیبنابرا. دارداساسینقشآنازاستقبالدرکتاب،هرعنوانپس. استآنازاستقبال
عنوانبلکه. دیآیمشیپمطالعهریسدرتنهاوجیتدربهاثر،کیبهنسبتخوانندهیتوجهیبایوتوجه
ینییتزيزیچکتاب،عنوانکهپنداشتنیچندینباودارد؛کتابازاستقبالدرینییتعنقشخود،کتاب،
و. استگرفتهقراريریچشمگاستقبالوردم،آنرندهیگونغزعنوانسبببهکهيآثارستندینکم. است

و استنگرفتهقراراعتناموردآن،زنندهذوقدروپرتعنوانسبببهکهیمعتنابهيکتابهااستفراوان
. بجاستکامالًهمبیترتنیا. رسدیمآنازگزارشبهنوبتآنکوشودیمادیکتابعنواننخستهمواره

عنوانآنِازفضلتقدموتقدمفضلواستکتابنهانرکنوناالرکارکنکتاب،عنوانرایز
).114: 1،ب1369(اسفندیاري، است
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یشخص«:دیگویمهمو.کندیميداورنیچن-شیکماب–زینپنهاورشوچونیلسوفیفکهدیبنگریکی
مطالبکهداشتدخواهابتکارکمترکند،انتخابخودکتابيبرايدیجدعنوانکهنداردابتکارقدرآنکه

).51: 1366مهرین، »(بگنجاندآندرياتازه
گر مضمون است گوید:جامی در پیوند عنوان با متن که عنوان نمایان

)862: 1337عنوان همه درد، همچو مضمون                 ارسال کند به سوي مجنون(جامی،
کتابعنوانبهسندهینویۀتسم
تیاهمعلتنام،تیاهمعلت. دادقراربررسیموردراکتابعنوانتیماهتوانیمگریدياهیزاواز
زینکتابشعنوانبهیگاهشود،یمخواندهنامشبهنکهیابرعالوه،سندهینوکی.هستزینکتابعنوان

سنده،ینوهرکتابعنوانکمدست.مثنويصاحببوستان، صاحب: شودیمگفتهمثالً. شودیمخوانده
استسهل. یعروضینظامۀچهارمقال؛یفردوسۀشاهنام: شودیمگفتهمثالً. شودیمدادهاسناداوبههمواره

کهمینگریمپس. آوردیمخاطربهراکتابعنوانتنهاوکندیمفراموشراکتابةسندینونامیآدمگاهکه
(همان: گرددسندهینويزیبرورآایيشرمساریۀماتواندیماندازهچهتاکتاب،نامناسبایمناسبعنوان
225(.

،»صاحب«ۀکلم: دیگویميو. کندیماشارهنکتهنیابه،»صاحب«ۀکلملیذدراالدب،ه حانیرصاحب
یبعضکهاستفناهلمعمولعاداتازچنانچه. باشدیمگریدطبقاتایعلماازیبعضمشهورعنوانجزو

مثلد؛ینماارادهراآنمؤلفوگفته»کتابآنصاحب«وکردهیمعرفاوفاتیلتأازیکتابنامبهرااکابراز
کاظممحمدمالآخوندنوادگانمثالً). 350: 3، ج1374(مدرس، آنهامانندوحدائقصاحبوجواهرصاحب
روضاتصاحب«يخوانسارباقرمحمدنوادگانو. مشهورند»یکفائ«به»االصولۀیکفاصاحب« یخراسان
بهرانیادر،»الکالمجواهرصاحب«ینجفحسنمحمدخیشنوادگانزیون. »یروضات«به»الجنات

آلبهقبالًخانداننیا« کهنجاستیاطرفهو. هستندمشهور»يجواهرآل«بهعراقدرو»جواهرالکالم«
).160: 1، ج1366سید جوادي، »(داشتندشهرتفیشر

زیناونوادگانناماو،کتابعنواننیهمچن؛»الغطاکشفابکتصاحب«ریکبجعفرخیش،نهایابرافزون
کرداشارهالغطاءکاشفنیحسمحمدعالمه،استیسوفقهیتالقبهتوانیماونوادگاناز.گشت

).225: 2، بخش1369(اسفندیاري، 
معیارهاي انتخاب عنوان

باشد و مطابق با ساختار و دستور رعایت زبان معیار: عنوان کتاب باید براساس زبان معیار و صحیح-1
زبان فارسی باشد؛

هاي هاي استعمال شده در عنوان کتاب باید هماهنگ باشد. در مثل نباید واژهها: واژههماهنگی واژه-2
دینی و فرنگی را در کنار هم نهاد. 
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گردد و وجب ابهام میپرهیز از زبان رمز: از زبان رمز نباید در عنوان استفاده شود، چون زبان رمز، م-3
این نیز مغایر با وضوح عنوان است. 

اشتمال: اشتمال و جامعیت، شرط دیگر انتخاب عنوان کتاب است. عنوان کتاب باید در بردارندة کلیۀ -4
).585-576: 1370الف،،ياریاسفندباشد. (مباحث کتاب

ان کتاب باید داراي لفظ اندك و معنی ایجاز: در انتخاب عنوان باید ایجاز را رعایت کرد، یعنی عنو-5
).128و 126: 1370(ر.ك. اسفندیاري، ب ، » بسیار باشد
گیري از قرآن کریمعنوان

قرآن کریم به عنوان کتاب الهی مسلمانان در زندگی و ذهن و فکر و زبان و تألیف و سایر امور آنان بسیار 
ف کتاب، بسیار به این کتاب الهی و آسمانی توجه تأثیر گذار بوده و هست. براي مثال مسلمانان در تألی

هاي ادبی فارسی که در اند و در جاي جاي متونشان، استشهاد به آیات قرآنی آشکار است. در کتابداشته
اند و در بیشتر موارد سایۀ این کتاب الهی بر گذشته نوشته شده است بسیار به این کتاب روحانی توجه داشته

شود و تأثیر پذیري این متون از این کتاب الهی و آسمانی کالسیک به وضوح دیده میسر متون ادبی فارسی
ما مسلمانان به عنوان فخر محسوب گردیده است. در آثار عرفانی فارسی این تأثیر پذیري بیش از دیگر آثار 

مشهود و آشکار است.
تحلیل عنوان در متون عرفانی

سعادتيایمیک-1
خمسهعلومازکههیخفعلومازیکیامتزاج،واختالطیمعنبهایخمیونانیازمعربایمیککیمیا: 

توانندکمالمرتبهبهراناقصاجسادآنلهیوسبهبودندمعتقدکهاستیصنعتآنوبود،قدمامحتجبه
). ، ذیل کیمیانیمعیفارسفرهنگ(کنندطالونقرهبهلیتبدرامسویقلعمثالًد،یرسان

ی(فرهنگ معین، ذیل سعادت).خجستگو یوشبختخسعادت: 
ينامگذارعلتیغزالمحمدامام. استدهیبرگزخودکتابيبرارایجالبویپرمعناریبسعنوانیغزال

رساندخالصوصفاه برابرنجومسکهایمیکآنچنانکهو:« دنماییمبازنیچنعنواننیابرراخودکتاب
نفاستوصفابهتیمیبهتیسیخسازرایآدمگوهرکهایمیکآنهمچناند،نشناسیکسهروبود،دشوار

يایمیکیمعننیبدراکتابنیاو. نداندیهرکسوبود،دشوارهمابدیيابدسعادتبدانتارساند،تیملک
ن ، چه تفاوت میان مس و زر بیش از صفرت نیست، و ثمرة آتریاوليوبرایمیکناموم،یکردنامسعادت

نیعدرواستییرایگوموجزجذاب،با،یزعنوان). 24-25: 1379،یغزال(کیمیا بیش از تنعم دنیا نیست
دهد. دیدگاه غزالی در مورد انتخاب یمدستبهراکتابمتنازیتیکلواستکتبيمطاويحاوحال

واننده انتقال دهد و آن عنوان کتاب خویش به کیمیاي سعادت از آن جهت است  که مفهومی را ذیل آن به خ
کند و اعمال و رفتار انسان را با خواندن و عمل به محتویات آن این است که این کتاب مانند کیمیا عمل می
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رسد و با بخشد و در نهایت مس وجود انسانی با اکسیر این کتاب به مرتبۀ واالي روحانی میتعالی می
شود و به سعادت حقیقی و واقعی نائل یوانی رهایی داده میکیمیاي این کتاب است که انسان از مرتبه نفس ح

شود. می
سازي را به رخ کشیده غزالی با انتخاب عنوان کیمیاي سعادت، حد اعالي قدرت تخیل و قوة ادبی و واژه

است. چنانکه هر دو جزء این ترکیب همیشه سر زنده و با طراوت است. عنوانی است که خواننده با 
خواهد بداند که در ذیل این عنوان چه معانی و دارد و مین توجه خود را به آن معطوف میرویارویی با آ

شود. این عنوان از آنجایی که در ذهن هایی نهفته است از این رو به وسیلۀ این عنوان وارد دنیاي متن مینکته
را که با این عنوان نیز اثر رود نیز بسیار جذاب و نغز است چخواننده نیز زود جا افتاده و دیر از یاد می

ماندگار شده است و به غیر از این نیز مواردي در ماندگاري تأثیر داشته است که عنوان یکی از آنهاست و از 
کند. این عنوان ضمن آنجا که عنوان رکن االرکان یک کتاب هست نقش مضاعفی را در این ماندگاري ایفا می

خواهد بداند که کیمیایی که د، گیرنده و انگیزنده نیز هست و آدمی میدهاینکه کلیتی از کتاب را به دست می
رساند چیست و چگونه است. و در ضمن خود کلمۀ کیمیا بسیار جذاب و زیبا است و آدمی را به سعادت می

تر کرده است و در به خصوص قرار گرفتن آن در کنار سعادت، عنوان این اثر را بسیار گیرنده و جذاب
از کتاب تأثیر به سزایی دارد.استقبال 

منطق الطیر-2
). الموارداقرباز) (االربیمنته( گرددمفهومیمعنآنازکهیسخناییحرفراندنزبانبر. نطقمنطق: 

( لغت نامه دهخدا).گفتنسخن
).دهخدامرحومادداشتی(مرغانگفتنسخن. مرغانزبان:ریالطمنطق

ورِثَ سلَیمانُ داود وقَالَ یا أَیها النَّاس علّمنَا و«سورة مبارکه نمل: 16از آیهنام منطق الطیر مأخوذ است
فَهم الْجِنِّ واإلنْسِ والطَّیرِمنْطقَ الطَّیرِ وأُوتینَا منْ کُلِّ شَیء إِنَّ هذَا لَهو الْفَضْلُ الْمبِینُ وحشرَ لسلَیمانَ جنُوده منَ

).17-15نمل/ »(یوزعونَ
گوید: مرحوم بدیع الزمان فروزانفر استاد فرزانه و بزرگ ادبیات در باب نام گذاري منطق الطیر چنین می

رود که اطالق این اسم نام این کتاب در اول طیورنامه و  در پایان مقامات طیور نوشته شده و تصور می
ي سلیقه کتاب و ناسخان است، زیرا عطار بدین نام در آثار تصور و ساختهيطیورنامه بر مثنوي مذکور زاده

کند و به هر حال از دیر باز این منظومه به نام منطق الطیر شهرت یافته و مقامات طیور هم خویش اشاره نمی
).313: 1353منسوخ و فراموش شده است. ( فروزانفر، 

:استگفته»وریطمقامات«آنرا نویسندةریالطمنطقعنوان 
استجانمعراجراعشقمرغکهاستچنانماوریطمقامات

:دیگوریالطمنطقاواخردرکهچنانباشد؛»وریطمقاماتوریالطمنطق«آنکاملنامکهستینهمدیبع
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وریطمقاماتوریالطمنطقنوردیبرخورشچوتوبرشدختم
استلیدلنیابهاستگفته) پرندهزبان(»ریالطمنطق«،)پرندگانزبان(»وریالطمنطق«يجابهکهنیااما

نملسوره61هیآازاقتباسبااستخواستههمعطارواستآمدهقرآندرصورتنیهمبهاصطالحنیاکه
.باشدنهادهآنبریقرآنینام»ریالطمنطقعلمناالناسهایاایقالوداودمانیسلورثو« 

خواهد بداند که منطق نکته دیگر اینکه منطق الطیر عنوانی بسیار گیرا و جذاب است و خواننده می
خواهد بگوید که انسان در این جهان پرنده است که پرندگان چیست و منظور چیست. عطار در این عنوان می

یرد و به آشیان اصلی خود برگردد و لذا از آشیان اصلی و واقعی خود دور مانده است و باید از این جا پربگ
خواهند به خود هایی که میاین کتاب منطقی است که گویا و نشان دهنده راه آشیان اصلی انسان است. انسان

واقعی برسند و حقیقت خود را بفهمند باید از رهگذر این کتاب و با عمل به مراحلی که در این اثر تدوین 
ند. شده است به این مهم دست یاب

رود. در نامگذاري این کتاب به شیوه ایجاز در عنوان یکی از اصول مهم در انتخاب عنوان به شمار می
گیري از بالغت قرآن به بهترین نحو، توسط نویسنده رعایت شده است و یک بسیار هنري و ادبی و با بهره

ده است.عنوانی بسیار نیکو و نغز و در عین حال با اختصار در انتخاب نام کوشی
کشف المحجوب-3

،کردنآشکار؛ کردنخارجسرپوشریزاز،کردنکناربريزیچيروازروپوش، برداشتنپردهکشف: 
یمشکلکردن؛ حلآوردنبدست؛کردناستخراج؛کردن؛ استنباطافتنی؛افتنیدست؛کردندایپ؛ کردندایهو
(لغت نامه دهخدا: ذیل کشف).دادنشرح،کردنر؛ تفسیافتنییحلراه، برداشتنشیپاز،را

ترینسادهدرلغويبعددرکهکردتعریفتوانمیاصطالحیولغويبعددوازراحجاب: حجاب
حجاب:«نویسدمیمنظورابنکهچناناست؛شدهمعناچیزدومیانفاصلهوپوششمعنیبهحجابتعریف

چیز،دومیانکههرچیزيوگیردمیانجامآنباپوشانیدنکهاستچیزياسمواستپوشانیدنمعنايبه
منظورابن»(استنمودهحجبرااوشوددیگرچیزازمانعکهچیزيهروگویندحجاباندازد،میجدایی

.)36: 4ج،2000،
يچهرهزنانکهنقابی،ستر،پرده: «مانندمختلفیمعناي»حجاب«يواژهبراينیزفارسیلغتکتبدر
،1379معین،»(پوشانندمیبدانراخودسرتاپايزنانکهچادريبرقع،بند،روي،پوشانندمیآنبهراخود

است.آمده) 557: 1367،عمید/ 1:1340ج
اي به جهان معنی آن بداند، باید گفت کشف اگر خواننده نام و عنوان کتاب را رمزي از محتوا و روزنه

-ۀ کتاب گرفته است ( همان: سی و هفت). خود نویسنده کتاب دربارة نام آن میالمحجوب نام خود را از نیم
مراد آن بود که تا نام کتاب ناطق باشد » و آنچه گفتیم که من این کتاب را کشف المحجوب نام کردم« گوید: 

ه بوده بر آنچه اندر کتاب است و گروهی را که بصیرت بود، چون نام کتاب بشنوند دانند که مراد از آن چ
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و عزیزان درگاهش، و چون –عزوجل –اند بجز اولیاي خدا است و بدان که همه عالم از لطیفه ي محجوب
این کتاب اندر بیان راه حق بود و شرح کلمات تحقیق و کشف حجب بشریت جز این نام او را اندر خور 

پرده برداشتن از اسرار و نهانی گوید که این کتاب شرح و). نویسنده در عنوان می1389:6نبود ( هجویري، 
هاست. و این کتاب به تفسیر اسرار و معانی توحید و اصول و فروع دین الهی پرداخته است. و این اثر به 
استنباط و استخراج معانی و دقیقه هاي روحانی پرداخته است. و مواردي از رمز و رازهاي رسیدن به حقیقت 

تواند به خواسته خود که نائل آمدن به حقیقت رهگذر این کتاب میرا شرح کرده است و طالب این راه از 
است برسد. 

اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابو سعید-4
(دهخدا، ذیل اسرار).ریالضمبنات،الصدوربنات،هاینهان،)االربیمنته. (رازها،سرِّ جاسرار: 

(به نقل استیشبودنواحدبهحکملغت،در؛ )ارده(کردنیک؛ ی)االربیمنته(دنیگردانگانهتوحید: ی
) االربیمنته(یتعالاویگانگیبهدنیگروورايخداگفتنیکیودانستنیک، یگفتنیکی.از لغت نامه)

به). االطباءناظم(شانهجلیتعاليخداتیوحدانبهاقرارویگانگ)؛ یالموارداقرباز(،)االطباءناظم(
،سالکاناصطالحدر).دهخدامرحومبخطادداشتی(یکتاپرستی، یپرستگانهی،داشتنمانیاگانهیيخدا
).آنندراج... (یتعالوسبحانهحقریغبهیآگاهوازآدیتجرودلصیتخل

اولین موضوع در باب عنوان این کتاب، گذاشتن عنوانی عربی بر این کتاب است. در اغلب کتب عرفانی 
امل عربی استفاده شده است. در میان عرفا و صوفیه استفاده از زبان عربی به نسبت ما از عنوانی به طور ک

سایر متون فارسی جلوه و برجستگی خاصی دارد و این به خاطر این است که عرفا در نوشتن آثار خود بسیار 
نوشته شده است به زبان عربی به خاطر اینکه قرآن کریم و نهج البالغه و کتاب هاي مهم دینی ما به این زبان

اند و با این زبان به خوبی آشنا بودند و در تألیفات خود نیز به پیروي از متون دینی ما از این زبان توجه داشته
شود به زبان کردند. نکته دیگر اینکه بسیاري از اصطالحات دینی و عرفانی به زبان عربی را نمیاستفاده می

- ملو از این اصطالحات است به ناچار باید از زبان عربی استفاده میفارسی برگرداند و لذا چون آثار عرفا م

کردند تا مفهوم و محتواي اصطالح دینی و عرفانی را منتقل کنند. 
هاي بالغی است که در برجسته نکته دیگر در باب عنوان این اثر مسجع کردن آن است و این از آرایه

بسیار تأثیر گذار است. در اغلب کتب عرفانی ما آرایۀ سجع کردن سخن و نیز در زیبایی و دلنشنی یک نوشته 
توان گفت بیشترین ها و میها و هم اینکه در متن و محتواي کتابشود هم در عنوان کتاببه وفور یافت می

سجع به کار رفته در متون ادبی فارسی مربوط به کتب عرفانی است و این بدان دلیل است که این کتب به 
-ر کتاب آسمانی و الهی ما مسلمانان بوده است که اوج فصاحت و بالغت کتب محسوب میشدت تحت تأثی

شود.
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گوید که شیخ ابوسعید از عرفا و اولیاي الهی است که داراي حال و نویسنده در عنوان این اثر به ما می
توان دید. و  نیز مقامات فراوانی است به طوري که اسرار یگانگی را در رفتار و کردار و گفتار ایشان می

خواهند به این درجه برسند به ناچار این کتاب را مطالعه کرده و رفتار و کردار و گفتار خود را افرادي که می
بر اساس شیوه رفتاري ابوسعید تطبیق داده و خود را به درجه اي از انسانیت برسانند که بتوان اسرار الهی را 

-اي از مطالب و محتواي کتاب را براي ما بازگو مین کتاب نیز شمهدر وجود او مشاهده نمود. در ضمنِ عنوا
تواند با دیدن عنوان این اثر به محتواي آن رهنمون شود و این نیز از امتیازات کند و خوانندة عنوان کتاب می

یک عنوان خوب است که عنوان در بر دارندة محتواي کتاب است. 
حکمه االشراق-5

وحجت(لغت نامه). عرفاني، دانشمند،)دهار) (االدبمقدمۀ(دانش،)فاتیعرت(علمیی،داناحکمت: 
الموعظۀوبالحکمۀربکلیسبیالادع: دیفرماخداوند. اقناعوظندیمفنهباشداعتقاددیمفکهیقطعبرهان

).، ذیل حکمتالفنوناصطالحاتکشاف(، )16/125قرآن(الحسنۀ
وآنبرآمدنشمس،شروق: اندگفتهیبرخو). آنندراج) (ثایغ(شدنروشنودنیدرخشاشراق: 

.)الموارداقرباز(استآنافکندنپرتوودنیگردتابان،شمساشراق
انیشرقحکمتآنازکهرواستهمواستکشفحکمتاشراق،حکمتازمنظوراشراقحکمت

).1377:298سهروردي، ( میکنارادهانیرانیایعنی
تخاب عنوان براي این اثر از واژه حکمت استفاده کرده است. واژة حکمت به معناي سهروردي در ان

-هاست و در برابر هرچه به معارضۀ آن بیاید با حجت و برهان قاطع بر معارضین غلبه میترین دانشمحکم

-وان میتواند جالب باشد. بنابراین با انتخاب این عنکند. دیدگاه سهروردي در باب انتخاب این کتاب می
گوید حکمت اشراق، حکمتی است که خواهد بگوید که این اثر بر پایۀ حکمت استوار است. سهروردي می
کند و دیدگاه اشراق مانند حکمت است بسیار محکم و قوي است و در جدل با معارضین با این شیوه غلبه 

-عنوان این اثر به این نکته برمیکه بر پایۀ کشف استوار است و بنابراین حکمت را ماند. در نگاهی دیگر به

خوریم که عنوانی بسیار جذاب و زیبا است که کوتاه نیز هست و داراي ایجاز هست. ایجاز در عنوان از 
کند امتیازات یک عنوان خوب نیز هست. سهروردي عنوانی ادیبانه انتخاب کرده که خواننده را نیز جذب می

آورد. این عنوان بسیار بکر و نو بدیع نیز هست و تا زمان و زیبایی خاصی در نگاه خواننده پدید می
سهروردي کسی از آن به هیچ شکلی استفاده نکرده است بدین ترتیب از انتحال نیز به دور است. 

مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه-6
حیمصابج،وختهافرچراغ،سراج،)اثیغ(و ) آنندراج( ، )االطباءناظم(و)االربیمنته(چراغمصباح: 

.)اللغۀدستور. (
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»ثَلُ نُورِهضِ ماألَر و توالسم نُور االلَّهۀُ کَأَنهاجۀٍ الزُّجاججفى ز احصبالْم احصبا میهشکَوةٍ فکَم کَبکَو
نُورٍ ء و لَو لَم تَمسسه نَار نُّور علىزیتها یضىغَرْبِیۀٍ یکاددرى یوقَد من شجرَةٍ مبرَکۀٍ زیتُونَۀٍ ال شرْقیۀٍ و ال

خداوند نور آسمان ها و زمین »ء علیمو اللَّه بِکلِّ شىیهدى اللَّه لنُورِه من یشاء و یضرِب اللَّه األَمثَلَ للنَّاسِ
اى است که گویى ستاره اى ن چراغ در آبگینهآدانى است که در آن چراغى ، واست مثال نورش همانند چراغ

شود. و نزدیک است که نه شرقى است و نه غربى افروخته مىدرخشان است ؛ و از درخت مبارك زیتون که
تماس داشته باشد بدرخشد. او نور فوق نور است ؛ خداوند به نور خویش هر روغنش بدون اینکه با آتشى

زند و او به هر چیزى دانا استها را مىند براى مردم این مثلخواهد هدایت کند، و خداوکس را که
).35(نور/

ازنجاتوداللتوییراهنماوراستراهشینما) لغت نامه(یرهنمون،ارشادیی،راهنماي، رهبریت:هدا
.)االطباءناظم(ی گمراه

). الموارداقرباز) (نندراجآ) (االربیمنته(حیمفات،ج،ندیگشايزیچبدانهرچهودیکل. دیکلمفتاح: 
،دیاقل،بستهدروقفلگشودنآلت). االطباءناظم. (دیوکلندیبگشارابستهزیچهرودربدانکهیآلت

)(لغت نامه).دهخدامرحومخطبهادداشتی(مقالد
). االطباءناظم(یرغبهاجیاحتعدمویز چآنریغازياستغناصورتدريزیچحصولیه: کفا
).نیمعیفارسفرهنگ(یبسندگ

اند از مشکوة نبوت کرده آمد و مضمون آن بر قدر و چون اقتباس آن از انوار کلمات مشایخ که مقتبس
).8کفایت از علم ضرورت مشتمل است نام آن مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه نهاده شد( همان:

نتخاب کرده است و هم داراي جنبۀ ادبی اي است که نویسنده آن را اعنوان بسیار زیبا و جذاب و برجسته
است و هم یادآور متن کتاب نیز هست. هنر نویسنده در انتخاب نامی که مسجع باشد براي این کتاب قابل 
ستایش است و درخور عنایت و توجه، نویسنده در این عنوان مصباح را با مفتاح به صورت مسجع آورده 

صورت مسجع آورده است و در ضمن در این روش از ترصیع است و دیگر اینکه هدایه را با کفایه به
استفاده کرده است؛ یعنی در دو فقرة عنوان اسجاع متوازي در مقابل یکدیگر قرار گرفته است و بدین شکل 
در زیبایی و بالغی کردن عنوان کوشیده است.  استفاده از روش ترصیع در جذابیت عنوان بسیار تأثیرگذار 

برد. توان پیذر نیز به توان نویسنده و شیوة نوشتن او میاست و از این رهگ
در نگاهی دیگر به عنوان این کتاب از رهگذر تناسب عنوان با محتوا باید گفت که نویسنده با این انتخاب، 

-دهد یکی اینکه این کتاب همانند چراغی است که ما را راهنمایی میمعانی بسیاري را به خواننده انتقال می

این چراغ ویژگی که دارد این است که به صوري نور حقیقت و معنویت راهنماست و داللت به راه کند و
کند. چراغ ها جدا میراست دارد و این موضوع است که این کتاب را که مانند چراغ است از دیگر چراغ

کتاب چراغی بهره است ولی ایندهد و از قدرت تشخیص بیعادي به چشم این جهانی نور و روشنایی می
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کند و بواسطۀ روشنایی چشم دل، انسان هیچ وقت در گمراهی راه نبرد و به است که چشم دل را روشن می
شود و به راه حقیقی و واقعی که هدف از آفرینش نیز همین یافتن راه حقیقت بواسطۀ راه راست رهنمون می

شود.چشم دل است هدایت می
را آورده است. این قسمت از عنوان، داراي بار معنایی » الکفایهمفتاح«در قسمت دوم عنوان نویسنده 

زیادي است و محمود کاشانی این قسمت از عنوان را به این دلیل انتخاب کرده است که تحت آن به خواننده 
نام کتاب بگوید که این کتاب به عنوان کلیدي است که در صورت به دست آوردن آن، تو را از دیگر چیزها 

کند چه کفایت یعنی بسندگی بدون نیاز به چیزي است. این اثر مفتاح و کلیدي است که در صورت مینیازبی
رساند و بر این عقیده است که در خواندن و به کار بستن دستورات و احکام آن انسان را به سعادت می

یز در این تألیف گفته شوند و همه چنیاز میصورت این کار مردم از دیگر کتب نوشته شده در این مورد بی
کند.نیاز میشده است و تو را از دیگري بی

گذاري آن است. کاشانی نام کتاب را به نکتۀ دیگر در عنوان این اثر استفاده از زبان و لغت عرب در نام
کند. از آنجا که این اثر در قرن هشتم نوشته شده است هنوز استفاده از زبان و ادبیات عربعربی انتخاب می

شده است لذا هاي فارسی متداول است و به عنوان فضل و دانایی نیز محسوب میدر عنوان و متن کتاب
نویسنده با انتخاب این عنوان از زبان عربی استفاده کرده است. 

مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد-7
الروس(دیمراص،ج،مرصد؛)اثیغ) (دهار(فراخراه؛)الموارداقرب(قیطر. )االربیمنته(راهمرصاد: 

،)دهخدامرحومادداشتی(رصدگاه،گهدهید،گاهدهید،)دهار(باشدنگاهباناودرکه، راهی)المنجد) (یعرب
(لغت نامه).باشندیکسمراقبومالحظکهییجا،نظرگاهراه،گذرگاه،باندهیديجا

).14( فجر/لَبِالْمرْصادربکإِنَّ
(لغت نگاهیکم،)الموارداقرباز(، )االربیمنتهاز(کننددشمنانتظارآندرکهییجا،)دهار(راهسر•
نامه).
».استینگاهیکمجهنمهمانا«)78/21قرآن(»مرصاداًکانتجهنمان«

آنودیعبوعبدونج،). آنندراج(،)الموارداقرب(،)االربیمنته(مردمازحرّخالف،غالم،بندهعبد: 
واَعابدآنالجمعجمعو. عبدةوعبدةوعبودووعبدعبدانوعبدانوعبدانوعبادواَعبدواستنادر

.)الموارداقرب. (معبدةومعبوداءوعبداءويعبدجمعاسمواعبدةومعابد
آمده و » اد العباد من المبداء الی المعادمرص« نام کتاب چنانکه مشهور است در فصل سه از باب اول آن 

بر آن افزوده شده است ( رازي » تحفه للسلطان کیقباد« ایم اي از نسخ که آن را تحریر دوم نامیدهدر دسته
). اما معنی لغوي آن: مرصاد بمعنی گذرگاه است. رصد ( فتح اول و سکون دوم) بمعنی بر سر راه 53:مقدمه 

به معنی راهی که در او نگهبان باشد نیز آمده است. نجم رازي خود کلمه را بمعنی کمین کرده است. مرصاد 
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) و نیز از 12(همان:» ي مستقیم  و مرصاد دین قویم باز آید به سر جاده« راه ایمنِ مراقبت شده آورده.
احوال کتاب نام کتاب هم بر منوال« توجیهی که در مورد نام گذاري کتاب دارد همین معنی مستفاد می گردد 

راه بندگان راهی که ایمن است « ). بنابراین معنی نام کتاب مجموعا چنین خواهد بود.30همان » ( نهاده آمده
).54( همان، مقدمه:از آغاز تا انجام» شودو بوسیله نگهبانان طریقت و شریعت نگهبانی می

آرایی و ست، این عنوان داراي واجانتخاب عنوان از دیدگاه بالغی داراي چندین فن از فنون بالغی ا
آرایی و مسجع کردن سجع است و این موضوع به زیبایی ظاهري و دلپذیري عنوان کمک کرده است. واج

آورد که این خود از کلمه و جمله را جذاب و در عین حال به صورت سیستم منظم و مرتب از کلمات در می
در ریتمیک کردن عنوان » المعاد« با» العباد«هاي کردن واژهرود. مسجعامتیازات یک عنوان ادبی به شمار می

تأثیر به سزایی داشته است که باعث جلب توجه مخاطب نیز شده است.
پذیري از موضوع دیگر در باب انتخاب عنوان کتاب الهام گیري از قرآن کریم در این راستاست. تأثیر

ند و خود مؤلف نیز از این موضوع آگاه است همان بالغت قرآنی باعث شده تا عنوان جلوة خاصی پیدا ک
اي نویسنده با این کار خود وجوه گونه که این تأثیر پذیري از ابتدا تا انتهاي کتاب نیز آشکارست و به گونه

ادبی و بالغی و دیگر وجوه قرآنی را در کتاب خویش به حد اعال رسانیده است. 
گذاري است که ز هم استفاده از زبان و لغت عربی براي نامنکته دیگر در انتخاب عنوان این کتاب با

بعد از ورود اسالم به ایران و آشنایی با آن نویسندگان این سرزمین با الهام از کتاب آسمانی دین مبین اسالم 
گذاشتند و این امر در بهتر جلوه دادن عنوان هاي خود را به زبان عربی یعنی زبان قرآن کریم مینام کتاب

- اي نویسندگان با این کار کتاب خود را مزین به الفاظ و کلمات قرآن کریم مییار مؤثر بود یعنی به گونهبس

کردند تا جنبۀ تبرك نیز داشته باشد. نویسنده در عنوان کتاب به خواننده و مخاطب خود این نکته را یادآور 
-ا نگهبانان طریقت و شریعت حراست میشود که این اثر داراي نظرگاهی است که این نظرگاه و گذرگاه رمی

کنند و بنابراین راه ایمن است و این اثر معرف این راه از آغاز زندگی انسان در این دنیا تا پایان کار او در 
خواهد که به سالمت و با پیروزي و موفقیت در این راه پرخطر گام بردارد باید از معاد است. و اگر کسی می

-اي است که انسان را به این مهم مین مهم دست یابد زیرا تعلیمات این کتاب به گونهنظرگاه این کتاب به ای

رساند.
عبهر العاشقین-8

).آنندراج) (االربیمنته) (الموارداقرب(افروز(لغت نامه)، بستاننیاسم، ینرگسعبهر: 
که مشام جان عاشقان را اند. مصنف کتاب را به نرگسی تشبیه کرده است را بمعنی نرگس آورده» عبهر« 

فصنف متابا فی بیان العشق االنسانی و العشق الربانی لیکون للمحبین و « گوید عطرآگین می سازد. خود می
).1366:12(بقلی، » العاشقین نزهۀ االنس و اریحان من حظیرة القدس و سمیته عبهر العاشقین
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ي که عنوان کتاب محتوا و مطالب آن را نیز نکته اول در عنوان این کتاب ایجاز در عنوان است به طور
شود و ایجاز در عنوان از نکات مهم و مؤثر در یک عنوان خوب و زیباست و از این دید نویسنده یادآور می

عنوانی بلیغ را براي اثر خویش انتخاب کرده است. در مرحله بعد استفاده از شیوة نام گذاري با لغت عربی 
رفت. نویسنده در عنوان این تاب از کتب تصوف هست انتظار این مسئله نیز میاست که با توجه که این ک

گوید که این کتاب همانند گل نرگس است. و لکن گل نرگس به جهت بو و رایحه مشام انسان را کتاب می
کند و روح کند اما این کتاب رایحه و بویی است که مشام جان انسان و سالک را عطر آگین میعطرآگین می

گوید این کتاب گل نرگسی است که در باب کند. نویسنده میو دل آنان را مصفا و خوش بو و مطلوب می
خواهد که از مرحله عشق جسمانی به مرحلۀ عشق عشق جسمانی و روحانی نوشته شده است و هر کس می

در نهایت به عشق الهی الهی برسد باید از این کتاب استفاده کند و رایحۀ آن را با جان و دل پذیرا باشد تا
دست پیدا کند و این اثر همانند گل نرگسی است که با خواندن آن توسط سالک طریقت و حقیقت و عمل 

کند.کند و درون سالک حق را منور و مصفا میبه احکام آن، رایحۀ آن چشم و دل عاشق را حقیقت بین می
سوانح العشاق-9

صر و به طور کامل در بردارندة مطاوي کتاب است. وسواسی این عنوان یکی از عناوین بسیار مخت
که نویسنده در انتخاب این عنوان به خرج داده است ستودنی است و باید این طور باشد که نویسنده در 
انتخاب نام زیبا و بامسمی و گیرا و در عین حال بازگو کنندة متن دقت و فراست به خرج دهد حتی اگر 

دانیم در کتب . غزالی کتاب را در معانی و ابواب عشق نوشته است و همان طور که میها به طول انجامدمدت
-مختلف عرفانی در مورد پیشامدها و سوانح در راه عشق بسیار صحبت شده است و عشقی به سرانجام نمی

راه هايهاي زیادي پشت سر گذاشته شود. غزالی در این اثر به خوبی ابعاد و سختیرسد مگر اینکه سختی
نهد. از کند و عنوانی در نگاه اول ساده اما بسیار دقیق و پر رمز و راز را بر این تألیف میعشق را ترسیم می

هاي آن یکی مختصر و موجز بودن آن است که در برجسته سازي این عنوان تأثیر به سزایی داشته زیبایی
دقیقاً دربارة این موضوع به بحث و گفتگو است و دوم اینکه حامل پیام مهمی است که متن و محتواي کتاب 

خواهد بگوید که در راه عشق بس نشسته است. غزالی از آن جهت سوانح را به عشاق اضافه کرده می
خطرهاست و راه عشق راهی بس خطرناك و در عین حال بسیار جذاب و شیرین است و به قول خواجه 

و این اثر به ترسیم مرزهاي عشق پرداخته است و » هاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل«شیراز: 
خواهد که جان سالمت به در برد از این راه پرخطر عشق باید از فیلتر این کتاب رد شود و راه و هرکس می

رسم عشق را از این کتاب آموزند تا به عنوان راهنمایی براي پیمودن راه عشق باشد. 
آورد و خواننده به حال محتوا و مطالب کتاب را نیز فرایاد میسوانح العشاق عنوان کوتاه و در عین 

ترین شرط در انتخاب عنوان نیز همین تواند به محتواي آن پی ببرد. که اساسیمحض دیدن عنوان این اثر می



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8292

اي در زبان فارسی از آن است. این عنوان نیز عنوان تازه و بکري است که تا زمان تألیف این اثر هیچ نویسنده
استفاده نکرده است و غزالی با خالقیت و ابتکار خاص خود آن را براي اثر خویش برگزیده است.

گوید این کتاب در موضوع عشق است و متن آن به این موضوع پرداخته است سالک راه غزالی می
کرانه طریقت و حقیقت موانع و مشکالت فراوان و بیشماري در پیش روي دارد. عشق دریایی است که آن را

کنیم و سالک واقعی آن کسی است که از نیست در این دریا هر لحظه با خطرات و سوانح زیادي برخورد می
ها به سالمت به سرمنزل مقصود برسد.این خطرات و سختی

گلشن راز-10
مرادف) آنندراج) (اثیغ(استنسبتکلمهکهشنوگلازاستمرکبنیاوگليجاگلشن: 

).دراجآنن(گلستان
نویسنده در خاتمه در سبب نام کتاب گوید:

اي باز               نهادم نام او را گلشن رازاز آن گلشن گرفتم شمه
هاي ادبی فارسی هاي گل و گلشن و بوستان و روضه و ... بعد از گلستان در عنوان کتاباستفاده از واژه

نرمندي و شیوا سخنی خود در با انتخاب این عنوان، استفاده از این شود و سعدي شیرازي با هبسیار دیده می
کلمات را در دیگر کتاب ها نیز باب کرد.  

انتخاب عنوان این کتاب توسط شیخ محمود شبستري زیبا و در بر دارنده محتواي کتاب نیز هست یعنی 
ود. در ضمن این عنوان داراي ایجاز شآورد و این از امتیازات آن محسوب میمطاوي کتاب را نیز فرا یاد می

شود نیز هست و بر بالغت آن افزوده است. ایجاز در عنوان باعث ماندگاري آن در ذهن و خاطر خواننده می
شود.کند زیرا به راحتی به خاطر سپرده میو نام کتاب را براي همیشه ماندگار نیز می

کند و آن زیادي در پی آن به خواننده منتقل میشبستري با انتخاب این عنوان براي کتاب خویش معانی 
کند. این است که این اثر همانند گلشنی است که جان و دل عاشقان را روشن و معطر و با طراوت می

کند این کتاب نیز چنین است همانطور که گلشن و باغ این جهانی خوشی و طراوت را به انسان منتقل می
تان این جهانی در این است که در بر دارنده رازهایی است که با گشودن آن منتها فرق این گلشن با باغ و گلس

یابد.رازها بر قلب و دل سالک، به نوعی سرخوشی و شادابی و گشاده دلی دست می
کشف االسرار و عده االبرار-11

،کردنآشکار؛ کردنخارجسرپوشریزاز،کردنکناربريزیچيروازروپوش، برداشتنپردهکشف: 
یمشکلکردن؛ حلآوردنبدست؛کردناستخراج؛کردن؛ استنباطافتنی؛افتنیدست؛کردندایپ؛ کردندایهو
(لغت نامه دهخدا: ذیل کشف).دادنشرح،کردنر؛ تفسیافتنییحلراه، برداشتنشیپاز،را

(لغت )المرصع(ریلضمابنات،)المرصع(الصدوربنات،هاینهان؛)االربیمنته(رازها،سرِّ جاسرار : 
.نامه)
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(لغت نامه دهخدا، ذیل لوازم،وسائل،اسباب،ادواتوآالت،سامانوساز،آلتوساز،سازوبرگعده: 
. عدة. عتاد. عطرود. ساختوساز. یساختگ. یجنگبرگوساز. سالحوساز. عدتوساز. زاتیتجهعده). 

(همان).شودیمدادهگریدآالتووسائلولباسازسربازبهآنچه.یساختگ. ساخت. عدة
(لغت نامه، ذیل ابرار). کوکارانین. کانین. برِّ جابرار: 

نکته اول در باب انتخاب عنوان این اثر توسط نویسنده، مسجع آوردن نام کتاب است که باعث 
ر زیبایی این عنوان افزوده زیبایی و آهنگین شدن کالم در عنوان گردیده است. مسجع شدن اسرار با ابرار ب

دارد گوید که این کتاب پرده از سر راز و رمز هاي قرآن برمیاست. نویسنده در عنوان این اثر به خواننده می
ها و بنات الضمیر این کتاب آسمانی و الهی را براي آن کس که در پی کند و نهانیو آن را شرح و تفسیر می

دارد. که کند و حجاب و پرده از کلمات و آیات قرانی برمیتفسیر میکشف حقایق و تفسیر آن است شرح و 
شود انسانی که به دنبال معانی قرآنی است با خواندن این کتاب، این معانی آسمانی بر آن آشکار باعث می

ر گوید که این اثانجامد. در قسمت دوم این عنوان میشود و به درك و فهم بهتر این کتاب دینی و آسمانی می
ساز و برگی است براي رسیدن سالک راه حقیقت به سرمنزل مقصود است و به عنوان راهنمایی براي نیکان و 

رود.نیکوکاران به شمار می
حدیقه الحقیقه -12

بوستان،باغحدیقه: 
مستقرخودمحلدرکهيزیچيبرااستاسمقتیحق.استثابتنیقیوقطعبطورکهيزیچحقیقت: 

ماننداستاسمبهصفتازنقليبرابلکهستینثیتانيبراقتیحقدرتاء). یجرجانفاتیعرتاز.(باشد
( دهخدا، ذیل حقیقت).شدنآشکاروواضحوروشن. شدنمحقق. شدنثابت:شدنقتیحق.عالمتتاء

م شهرت گوید: این کتاب را حکیم به نام حدیقۀ الحقیقه نامیده و به همین نامرحوم مدرض رضوي می
اي بر این کتاب نوشته و خود را در آن مقدمه جامع حدیقه معرفی مییافته است و محمد بن رفاء که مقدمه

هاي این کتاب را فخري نامه گفته که به مناسبت لقب بهرام شاه غزنوي که فخرالدوله بوده به کند یکی از نام
ر خود همه جا آن را به نام الهی نامه اسم می برد این اسم نامیده شده و مولوي در کتاب مثنوي و مولفات دیگ

چنانکه در کتاب مثنوي فرماید:
آنچنان گوید حکیم غزنوي                  در الهی نامه گر خوش بشنوي

و تصور بعضی که الهی نامه عبارت از انتخاب منتخب کتاب حدیقه است باطل و بکلی خطا است چه 
کند در انتخاب نا جالل الدین از الهی نامه نقل یا اشاره به اشعار آن در کتاب مثنوي میمواردي که موال

منتخب حدیقه نیست بنابراین جاي شک نیست که همه جا مقصود مولوي از الهی نامه خود کتاب حدیقه 
، 1383است چنانکه نظر عبدالطیف عباسی همین است و می گوید نام حدیقه، الهی نامه است. (سنایی، 

ال)-مقدمه مصحح: ل
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- سنایی نام کتابش را حدیقه الحقیقه نهاده است. حدیقه باغی است که دائم در آن آب هست. شاعر می
خواهد بگوید کتاب من چشم حقیقت بین است مثل باغی است که اطراف آن آب است و بنابراین همیشه 

دل آدمی وجود دارد و داراي موضوعات شاداب و تر و تازه است و در آن همه نوع گل براي گشایش جان و 
تواند چراغ دل خود را به نور حق و حقیقت روشن سازد. به گیري از آنها میمتنوعی است که هر فرد با بهره

خواهی حقیقت را ببینی باید از دریچۀ چشم این کتاب آن را ماند یعنی اگر میهمین لحاظ مثل چشم می
وع گل و درخت و گل و گیاه هست و لکن این کتاب که نشان دهندة راه ببینی. و همانطور که در باغ همه ن

هاي مختلف رسیدن به حقیقت در این کتاب وجود دارد و سالک راه باید تعالیم آن را براي حقیقت است راه
وصول به حقیقت در زندگی به کار بندد و از این طریق با این راه آشنا شود.

ردن عنوان است و در این روش از زیباترین نوع سجع، یعنی ترصیع نکته دیگر در این عنوان مسجع ک
استفاده کرده است که عنوان را بسیار جذاب و ادبی و هنري جلوه داده است. سنایی در این عنوان حدیقه را 
در برابر شریعه آورده است و حقیقت را در برابر طریقت آورده که این جذابیت را دوچندان کرده است. در 

دهی این کتاب نویسنده از اصطالحات عرفانی استفاده کرده که بار معنایی آن را افزایش داده است و عنوان
در ذیل آن مطالب بسیاري را بازگو کرده است. چه هر اصطالحی در عرفان خود در بردارنده معانی و مفاهیم 

راج شده است. عنوان این زیادي است که این اصطالحات از کتاب آسمانی و آیات و روایات اسالمی استخ
اثر مانند دیگر کتب عرفانی ما از لغت عربی انتخاب شده است و این به خاطر وجود اصطالحات دینی در 

توان گفت غیر ممکن است.عنوان است که ترجمه آن به زبان فارسی دشوار و می
نتیجه گیري

کند و زمینۀ آشنایی به خود جلب میگمان نتیجه و عصارة هر تحقیقی که در نگاه اول ذهن مخاطب رابی
گیري از متن و محتواي شود، عنوان اثر است. نگارندة این پژوهش با بهرهوي براي ورود به دنیاي متن می

ها را با عنوان آثار آثار، به تحلیل و بررسی عنوان دهی در این آثار پرداخته و رابطۀ متن و مطاوي کتاب
و نگرش نویسنده را در این باب مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است و موشکافی کرده است و جهان بینی

هنري مورد تحلیل و بررسی قرار داده -هاي ادبیسپس عنوان این آثار را از دیدگاه زیبایی شناسی و جنبه
است. و در آخر نیز استفاده از زبان و لغت عرب براي انتخاب عنوان آثار نیز مورد بررسی قرار گرفت.

ها به شرح زیر است: نتایج حاصل از این تحلیل
تناسب معنایی عنوان با متن اثر-1

در آثار کالسیک فارسی این موضوع تقریبا رعایت شده است و در عین حال که جنبۀ اختصار و 
وان هاي عندهد. در واقع کلی بودن یکی از ویژگیایجاز در عنوان وجود دارد کلیتی از اثر را نیز به دست می

در آثار کالسیک فارسی است. این کلیت در انتخاب عنوان سبب شده است که در بسیاري از عناوین این آثار 
داللت معنایی دقیقی بر محتواي اثر وجود نداشته باشد.
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استفاده از زبان و لغت عربی در عنوان آثار ادبی کالسیک فارسی-2
ادب پارسی بهره گیري از زبان و لغت عربی و بویژه هاي انتخاب عنوان در آثار کالسیکنوعی از شیوه

ها و اصطالحات قرآنی و دینی در عنوان این آثار است. این نوع عناوین بیشتر در آثاري به کار رفته است واژه
هاي دینی و عرفانی نوشته شده است. بسیاري از این متون به خاطر دنیاي معنی که در آنها نهفته که در زمینه

با استفاده از اصطالحات را براي نویسنده باقی نگذاشته است. اي جز انتخاب عنوانهاست چار
انتخاب عنوان بر اساس زیبایی شناسی و جنبۀ ادبی و هنري-3

غیبلتوجههاناممفهومبهتنهانهگذشتهدردارد،کهنياسابقهکتابهايبرانیدلنشوبایزيهانامانتخاب
نظرزینآنهايآواوآهنگبهبلکهباشد،کتابيمحتوانموداروباشدداشتهتناسبکتابنمتباتاکردندیم

کهاست،گرفتهانجامیعیوستالشراهنیادرند؛یبنشخوشگوشدرتاباشدآهنگخوشکهاند،داشته
کینامخلقيبراکهمیکنیممشاهدهان،ینیشیپآثارنیعناوبهینگاهباباشد،نیمعاصريراهگشاتواندیم

،دیسعیابخیالشمقاماتیفدیالتوحاسرار:مثلاندبردهیمسودجناسایوسجعمثلیعیبدعیصناازکتاب
.الی المعاد و... مرصاد العباد من المبدأ،االبراروعدةاالسرارکشف
هاهاي  مربوط به باغ(گل، بو، روضه، گلشن) در عنوان کتاب استفاده از نام-4

.باشدمعطرهوايیاباغ، گلبهمربوطنحويبهکهاندکردهانتخابراهاییناممعموالقدیمنویسندگان
ایندیگرطرفاز.استآمدهوجودبهسعديگلستانوبوستانمقبولیتازپسروشرسد اینبه نظر می

.شودمیدیدهدر موضوعات مختلفقریباتهاناماین گونه.باشدمیمتأخرنویسندگانلطیفذوقدهندةنشان
براي مثال گلشن راز از شیخ محمود شبستري در موضوع عرفان، که در این پژوهش به آن پرداخته شد. 

کتابنامه
قرآن کریم-
)؛ اشارات و تنبیهات؛ ترجمه و شرح از دکتر حسن ملکشاهی؛ 1375سینا(، ابنابوعلی حسین بن عبداهللا-

انتشارات سروش.چاپ دوم، تهران: 
لصفهمرجتويوسرانفویارسفهدمقموحیحصتب)؛ عبهر العاشقین؛ 1366روزبهان، بقلی شیرازي (-
؛ تهران: منوچهري.نیعمدمحمونیربکيرنهيوسرانفانزبه باول

مدرس گیالنی، -ح و مقدمه آقا مرتضی)؛ هفت اورنگ؛ تصحی1337احمد، جامی (بن عبد الرحمن -
تهران: سعدي.

ویعلم:تهران؛ مقدمه تصحیح  و تعلیقات محمد امین ریاحی؛ مرصادالعباد)؛1386ي(رازالدین نجم-
ی.فرهنگ
)؛ حدیقه الحقیقه و طریقه الشریعه؛ تصحیح مدرس رضوي؛ 1383ابولمجد مجدود بن آدم سنایی(-

تهران: دانشگاه تهران.
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)؛ دایره المعارف تشیع؛ جلد اول، تهران: بنیاد اسالمی 1366صدر حاج سید جوادي، احمد و دیگران (-
طاهر.
)؛ کیمیاي سعادت؛ تصحیح احمد آرام؛ تهران: گنجینه.1379امام محمد غزالی (-
ا.)؛ شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار نیشابوري؛ تهران: دهخد1353فروزانفر، بدیع الزمان (-
)؛ روش تحقیق؛ تهران: امیري.1368قائمی، علی (-
، 3؛ جابقالوینکایبقلالاوکنیهالبنیروفعمالمراجتیفاالدبهانحیر)؛ 1374مدرس، محمدعلی(-

تهران: کتابفروشی خیام.
)؛ فن نویسندگی؛ تهران: توس1366مهرین، مهرداد (-
یوان؛ تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق؛ تهران: دانشگاه تهران.)؛ د1368ناصر خسرو(-
المحجوب؛ مقدمه، تصحیح وتعلیقات به کوشش محمود عابدي؛ )؛ کشف1389ابوالحسن هجویري(-

چاپ پنجم، تهران: سروش.
هافرهنگ

نامهلغتۀموسس] رتنظابا[؛یديهشرعفج،عینمدمحمظرنیرز)؛ لغت نامه؛1377دهخدا، علی اکبر (-
؛ تهران: دانشگاه تهران.دهخدا
.امیخ: رانهت؛یاقیرسیدبظررنیز؛ دراجنآنگنرهف)؛ 1335(اهادشپدمحماد،ش-

.شهرزاد: تهران؛ دیعمفرهنگ)؛ 1389(نسحد،یمع-
اتافاضویواشحاب؛ اتغلالاثیغگنرهف( بی تا)؛نیدالاللجنبدمحم،يروپرامنیدالاثیغ-

.رانهت؛ یاقیرسیدبدمحمشوشکب
)؛ فرهنگ فارسی؛ تهران.1375معین، محمد(-

مقاله ها
.4و3، 2هاي ؛ شماره؛ آینه پژوهش»عنوان کتاب و آیین انتخاب آن« )؛1369اسفندیاري، محمد(-
.8و 6هاي؛ آینه پژوهش؛ شماره»عنوان کتاب و آیین انتخاب آن« )؛ 1370(------------
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ي فردوسیساختار شکنی داستان سیاوش در شاهنامه
دکتر عبداهللا واثق عباسی
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

پورحسن شاهی
دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده
آید . ، مدعی نگرشی نو به داستان سیاوش در شاهنامه است اما در صدد تحمیل چنین نگرشی بر نمیالهمق

سیاوش/رستم/... یک دوره تاریخی است نه یک «ضمن این که به آسانی  از پاسخ دادن به ابهاماتی از قبیل ِ 
اختار کنونی داستان سیاوش را با دهد این است که سرود. کاري که این مقاله انجام میطفره می» شخص و....

پاشد و به جاي آن ساختاري موجه اما یکسره ناساز با ساختار هاي درونیِ آن از هم میاستناد به ناسازگاري
آورد. و این ساختار شکنی را بر اساس دیدگاه ژاك دریدا انجام خوهد داد. پیشین ، پدید می

وش، سودابهساختارشکنی، ژاك دریدا، سیاها: کلیدواژه
مقدمه

ي پاك، معصوم و فداکاري را که در شاهنامه براي سیاوش ترسیم شده، مخدوش گرچه این مقاله، چهره
ي صد درصد علمی و قطعی ندارد اعتبار سازي، پشتوانهخواهد کرد، وجه تراژیک داستان آنجاست که این بی

داد.و صرفاٌ بر اساس کشف یک سري تناقضات درون متنی، رخ خواهد
ي سیاوش به روشنی و پاکی ممتاز است. شاید بتوان گفت هیچ یک از ي فردوسی چهرهدر شاهنامه

)1349انگیزد.(یوسفی, دردي ما را بر نمیي او همدلی و همقهرمانان شاهنامه به اندازه
پاکی و پیمان سیاوش انسانی است در اوج پاکی تن و پاکی روان، انسان آرمانی، این انسان آرمانی که نماد

-که پایی بر زمین و دستی در آسمان دارد، تربیت می-پهلوان آرمانی–است با سرپرستی و پرورش رستم 
)27, ص. 1373شود.  (مهاجرانی, 

و ....
ساز، داستان را شیوا و ي داستان سیاوش در شاهنامه باید گفت: گرچه فردوسی، این حکیم حماسهدرباره

سپارند و اي که همگان به سادگی سر به گفتارش، میرا موجه جلوه داده است به گونهدلنشین پرداخته و آن 
گاه که پس از چندي، پرده از روي ستیزهاي توان گفت آنافتد، اما چه میپذیر میبرایشان این سخن دل

شود؟ درونی این داستان برداشته می
کند.ت پیدا میي چنین داستانی ضرورشکنانهاینجاست که بررسی ساختار

ساختار شکنی: 
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- بار فیلسوف معاصر فرانسوي ژاك دریدا براي نامرا نخستین» Deconstruction«شکنی اصطالح ساختار 
هاي شکنی، مناقشات زیادي را در عرصهي ساختازفلسفی خود به کار گرفت. نظریه-ي زبانیگذاري نظریه

هاي ري و ... برانگیخته است. این نظریه تخت تأثیر یافتهمختلف، از فلسفه گرفته تا ادبیات و هنر ومعما
هاي نیچه و هایدگر و روانشناسی فروید پدید آمده است. زبانشناسی سوسور، فلسفه

لوحانه گیرد؟ سادهزدایی، این تصور از ساختاري بودن ساختار، شکل میکجا و چگونه این مرکزیت
اتفاق، به یک رویداد، یک نظریه یا یک مؤلف خاص اشاره کنم. اما خواهد بود اگر براي نشان دادن ابعاد این

ترین شکلی ، یا با یادکرد از دانشمندانی که در نظریاتشان به رادیکال»نام«خواستم با انتخاب یک یا دو گر می
تی و نقد مفهوم هس–اند، نوعی نمایه ارائه کنم، ممکن بود به نقد متافیزیک نیچه به این مبحث پرداخته

اشاره کنم.  و نیز نقد -حقیقت  با استفاده از مفاهیم بازي، تفسیر و نشانه (نشانه بدون حضور حقیقت) 
خودحضوريِ فروید یعنی نقد خودآگاهی، فاعلی، خودشناختی و خودمجاورتی یا خودمالکیتی را مورد توجه 

ي هایدگر ، در اندیشه»ي حضورمثابههستی به «قرار دهم و بیشتر از همه از فروپاشی متافیزیک، الهیات و 
(Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences, 2001, p. 281)یادي بکنم.

در تبیین این نظریه باید گفت: برخالف آنچه در فرهنگ غرب رایج بوده است دریدا قائل به متافیزیک 
حضور و درنتیجه اصالت گفتار نیست. بلکه:

بخشد تا در غیبت نویسنده، ا روي آوردن به نوشتار به عنوان صورت اصیل زبان، آزادي متن را به آن میب
ماند که به محض تولد از مهر پدر جدا گشته است. این رهایی از متن به سخن آید. متن به کودك یتیمی می

گرایی است ی در تفکر مابعد ساختي اساستوان آن را مرگ نویسنده امید. ایدهنویسند که به عبارت بهتر می
دهد...که دریدا را به ویژه به بارت در(مرگ نویسنده) و فوکو [در](نویسنده چیست) پیوند می

هدف دریدا به هر حال، در نظر آوردن زبان بدون نویسنده و نیت خاص اوست، صرف نظر از این که 
شکنی در اینجا خود را رتیب مفهوم دیگر ساختچنین مرگی براي نویسنده معنی داشته باشد یا خیر. بدین ت

اي که بر خالف نیت نویسنده سخن بگوید. یا به عبارت بهتر، سازد: به سخن آوردن متن، به گونهآشکار می
ي ساخت شکنی گفتمان فلسفی با تکیه بر مفاهیم اساسی خود متن. دریدا با این روش آثار کلیدي فلسفه

شکنی نیت نویسنده را به دنبال دارد. ها به دنبال نیرویی است که ساختآنيخواند و در همهغرب را می
کند. اما دریدا با توسل به )معرفی میpharmakon»(سم«برراي مثال افالطون در آثار خود نوشتار را به عنوان 

د و از متن گشایمتن را به سوي معناي مخالف می» درمان«ي مذکور در زبان یونانی یعنی معناي دیگر واژه
کشد: نوشتار به معناي درمان. بدین ترتیب زبان یونانی از طریق افالطون چیزي عیر از نیت افالطون بیرون می

)1382دارد.(قیطوري, دو معناي متباین را در مورد نوشتار بیان می
ي است. در فلسفه» متنياثر به مثابه«به گفتمانِ » ي اثراثر به مثابه«شکنی، تبدیل گفتمانِ ي ساختار الزمه

زدایی از یک اثر، دسترسی به زدایی تعبیر شده است. براي مرکزیتدریدا این  تغییر گفتمان به مرکزیت
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توانیم به مرکزیت یک شود. اما  این که چگونه میمرکزیت آن اثر (نیت نویسنده) یک نیاز فوري قلمداد می
ي هاي دوگانهان دشوار نیست. کافی است به یکی از تقابلاثر دست بیابیم؟ پرسشی است که پاسخ به آن چند

- ترین تقابل نیز هست، نزدیک شویم سپس جایگاهی را که هر کدام از طرفدرونِ آن اثر، که احیاناً برجسته

اند، تبیین کنیم. این جایگاه لزوماً سلسله مراتبی است و به برتري هاي این تقابل به خود اختصاص داده
ي تشخیص مرکزیت اثر است. به سخن ساده، انجامد. تشخیص این برتري به منزلهبر دیگري میظاهري یکی

ي خویش، ناچار هاي فرهنگیِ جامعهمؤلف در ساختار اندیشگانی خود و به تبع آن در روایت اثر، بنا بر آموزه
شود. به جانبداري از یکی از دو طرف این تقابل می

از آغاز زندانی عناصر دو قطبی بوده است: بد و نیک، غیاب و 1ي غربیفلسفهي دریدا، اندیشه وبه گفته
اند، بلکه همواره در تقابل با گاه به طور مستقل وجود نداشتهحضور، نوشتار و گفتار. این دو قطب هیچ

)384, ص. 1384اند. (احمدي, شدهیکدیگر شناخته می
گذارد تا سرانجام دعوا را به روي بسیاري از حقایق پا میدر جریان این جانبداري، چه بسا ناخودآگاه بر

کند.هاي تقابل مصادره سود یکی از طرف
ها پیوسته در این جستجو هستند تا مواردي را که نویسنده فراموش کرده یا نتوانسته است به ساختارشکن

)37, ص. 1382آن اشاره کند مطرح سازند(پارسی نژاد, 
اثر سر و کار داریم و نه با متن. چنانچه موفق شویم ساختار تقابل را به حالت خنثی تا اینجا ما هنوز با

ي بعد با پایبندي به عناصر درون متنی،  ي یک متن ببینیم و اگر در مرحلهایم اثر را به مثابهدرآوریم. توانسته
ایم.شکنی دست زدهتوانستیم روایت راوي را وارونه سازیم در حقیقت به یک ساختار

ساختار شکنی داستان سیاوش در شاهنامه:
اگر با مضمون داستان سیاوش آشنا باشیم و سپس اندکی بر روي عنوان آن (داستان سیاوش و نه داستان 

بریم که در این داستان با تقابل مرد/سیاوش و زن/سودابه، رو سیاوش و سودابه) درنگ کنیم  به آسانی پی می
یابیم که در این تقابل، برتري با مرد/سیاوش، است و این برتري یک برتري به رو هستیم  و نیز در می

اي اي که جنس زن که مصداق آن در اینجا سودابه است، به قدري جایگاه فرومرتبهحداکثري است به گونه
پیدا کرده که نویسنده ضرورتی ندیده حتی در عنوان داستان، از آن نامی ببرد.

ه زن در این تقابل را به آسانی ها مطرح است. به عنوان مثال تقابل مرد و زن  و جایگاه برتر مرد نسبت ب. در فرهنگ مردم مشرق زمین نیز این تقابل1
تر و گفتار شریف«گوید: توان در آینه آثار فرهنگی مشرق زمین به وضوح مشاهده کرد. مثال دیگر برتري گفتار بر نوشتار است. ناصرخسرو در این باره میمی

(ناصرخسرو »را و حاضران بر غایبان اولی باشند به یافتن علمتر است از نبشته؛ از بهر آن که گفتار از دانا مر حاضران را باشد و نبشته مر غایبانلطیف
)7-9, ص. 1384قبادیانی, 
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- رنگ و بیالف زنان هم کیش خود، شخصیتش در شاهنامه و در اذهان، بسیار کماما در مورد سودابه برخ
فروغ است. نه نامش مانند فدر سرفصل یا عنوان کتاب یا بخشی از آن است، و نه هستیش با سیاوش پیوند 

)198-199, ص. 1383خورده است.  (حائري, 
اي وجود ندارد. آنچه نامه داستان سودابهاما حکایت سودابه حکایتی ناشناخته است. زیرا اصوالً در شاه
)197, ص. 1383مطرح است حکایت سیاوش است و آنچه بر او رفته است.(حائري, 

ي دیگري که در زبان فارسی رایج هستند دست کم این عنوان، هاي عاشقانهحال آن که در داستان
ژن و منیژه، یوسف و زلیخا و لیلی و دربرگیرنده نام هم عاشق است و هم معشوق؛ مانند خسرو و شیرین، بی

مجنون. جالب است که براي  داستان خسرو و شیرین از دو عنوان شیرین و خسرو  و شیرین و فرهاد نیز 
هاي عاشقانه، اولین تقابلی استفاده شده که با تعجب بر برتري جنس زن داللت دارند. به هر حال در داستان

توان قائل شد که از اقتضائات هاي دیگري نیز میالبته به تقابلکه قابل کشف است تقابل جنسیتی است.
) است.Writerly Textsهاي نوشتنی (متعدد در متنساختارشکنی

نگریم تقابل بین مرد/سیاوش و زن/سودابه، مطرح است. ضمن این که راوي از منظري که ما به داستان می
داري ب سودابه را فرو گذاشته و متعصبانه از سیاوش طرفاین داستان که داناي کل است در این تقابل، جان

کند و سعی وافر دارد که جریان داستان را با ایجاد یک فضاي احساسی به سود او پیش ببرد و لی ما به هر می
-هایی که در جریان روایت او ایجاد خواهیم کرد یعنی با به وجود آوردن یک نوع فاصلهحال از طریق وقفه

ي دراماتیک داستان ها، سعی خواهیم کرد بدون آن که درگیر جنبه1رورت ساختارشکنی استگذاري که ض
شویم و به همذات پنداري با قهرمان آن بپردازیم، به چون و چرا با متن بپردازیم و روایت راوي را در 

ت بیشتر  به ي اول مشکوك تلقی کنیم و در صورت یافتن مستنداصورت یافتن قرائن قابل اعتنا، در وهله
-کلی نامعتبر سازیم و ساختار روایتش را در هم بشکنیم و سرانجام  به جاي آن ساختار روایی دیگري، پی

ریزي نماییم.
براي سودابه  در شاهنامه دو شخصیت متضاد ترسیم شده است:

و سودابه همسر وفادار و فداکار کاووس که به خاطر همسرش چشم از وطن و پدر شسته، حتی اسارت
- خرد تا در کنار شوي خود باشد و تا اینجا مظهر فداکاري، وفاداري، شهامت، از جانزندان را به جان می

دور از ساخت شکن ها با ایجاد وقفه و شکاف در روند سریع پیش برنده اثر به جلو فرصت مناسب را پیدا کرده و طرح مساله می کنند تا خواننده به .1
، و گاه باعث می شود ذهن او آنچنان انباشه شود که نتواند مسایل را به خوبی حالجی کند، کمی بیندیشد. کوران مطالبی که از سوي نویسنده مطرح شده

یشه هاي اصوالً عملکرد جالب ساخت شکن ها باعث شده تا مخاطبان و حتی نویسنده دچار حالت تدافعی نشده، چرا که آن ها قصد ندارند گفته ها و اند
حتی در پی تفسیر و تحلیل اطالعات ارایه شده نیستند بلکه تنها می خواهند به موارد گفته نشده اشاره کنند. از این رو زبان مطرح شده را نقص کنند. آن ها

ا و پذیراي گفته هیک فرد ساخت شکن باید به دور از هر گونه تهاجم باشد. نویسنده باید به گونه اي به ناگفته ها اشاره کند که نویسنده و مخاطبان آثار ا
)1385(ساختار شکنى به روایت ژاك دریدا, .باشند. در عین حال که سواالت بی شماري نیز در ذهن خواننده ایجاد گردد
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ي زنی خبیث، شود تا بار دیگر در چهرهگذشتگی و هوش و درایت است، از صفحات شاهنامه محو می
)200, ص. 1383کار بازگردد.(حائري, اغواگر و دسیسه

چیند، قضایا را ي اسارت کاووس را میوفادار است و حتی وقتی پدرش توطئهدر بدو ازدواج به کاووس
خردي و حرف ناشنوي از سودابه در بند و زندان شاه دهد و هنگامی هم که کاووس با بیبه شوهر اطالع می

کند، میچاره نها که براي یار بیها و روي شخودنافتد، سودابه یار و غمگسار اوست و چه گریههاماوران می
شود و عشقی اش میي ناپسرياش شیفتههاي گذشتهانگیز با ویژگیاما همین سودابه در تناقضی شگفت

ها که پشت حیله ساز ایک که چه حیلهیابد دیدهپرورد و آن گاه که کام نمیبازانه در دل میممنوع را هوس
)215-216, ص. 1372کند.(حمیدیان, نمی

توانیم توجیه کنیم؟ا چگونه میانگیز راین تناقض شگفت
اند تا عوامل محیطی را در تغییر شخصیت سودابه مؤثر بدانند:برخی کوشیده

سزایی دارد و عواملی هر چند بدون تردید محیط زندگی هر کس در تکوین شخصیت آن فرد نقش به
اي است دابه در واقع آینهاي براي تغییر خصوصیات اخالقی و رفتاري فرد باشند. سوتوانند انگیزهجزیی می

بینیم. دختري جوان در بدو ازدواج، شاهد ها را در آن میکه ما زشتی و پلشتی دربار کاووس و کاووس
نهد که همه نسبت به شود و بعد به درباري پر از دسیسه و توطئه پاي میخیانت پدرش به شوهرش می

)661. , ص1376ورزند. (وزیري, اند و خیانت مییکدیگر بدبین
گشاید بلکه خود تناقضات دیگري را در پی دارد. کسی منکر گفتار باال نه تنها گره این تناقض را نمی

تواند تا این حد آن هم پس از بلوغ یک فرد، متحول تأثیرات محیطی نیست. اما تأثیرات محیطی هرگز نمی
ي مقاله، شاهد فساد بنا به اقرار نویسندهکننده باشند. و چگونه است که سودابه با آن که در دربار پدرش نیز

کوچکترین رفتاري را -ي دربار کاووس گفته شدهپذیریم و نه آنچه دربارهکه البته نه این سخن را می-بوده 
دهد سهل است از  چنان محبوبیتی در نزد پدر و نیز درباریان که حاکی از بدمنشی باشد از خود نشان نمی

ي ایران) دوري ي بزرگ (حملهشود حتی در برابر دفع یک فتنههاماوران حاضر نمیبرخوردار است که شاه 
ي کسی که به کشور او حمله کرده (کیکاووس) هیچ گاه او را تحمل کند. و البته رفتار شاه هاماوران درباره

ربار کیکاووس ي دحمل بر خیانت نخواهد شد. و اما نویسنده براي آن که به نوعی سودابه را تبرئه کند همه
پر از دسیسه و توطئه  و پستی و پلشتی جلوه داده است. -ي هیچ دلیلیبدون اقامه-را 

اند:کسانی هم عشق هوسناك را علت دگردیسی سودابه دانسته

دانیم تا چه حد نام عشق بر احساسات کند؟ نمیگونه دگرگون میچه نیروي مخربی سودابه را این
خورد تا عشق خالصانه و جویی به چشم میرانی و سلطهد؟ در کردار او بیشتر هوستوان نهاسودابه می
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نامند که در می» عشق درباري یا خاکسارانه«ي ما، یا عشقی که در ادبیات غرب پاکباخته از نوع عشق صوفیانه
ص. ,1383بیند. (حائري, گردد و سعادت خود را در سعادت او میآن عاشق در وجود معشوق حل می

205-204(
ي قدرت را:و برخی دیگر وسوسه

شود در بسیاري چنانکه بعدها دیده می–سودابه از نظر سیاسی، از گروه نوادر روزگار خود بوده است. او 
انتظار وفاي به عهد -بینیحتی با خوش–توان از او هاي پشت پرده حضور دارد. نمیگدارياز سیاست

وس در آغاز زندگی مشترك به خاطر رعایت اصول اخالقی نیست و خود داشت. حمایت سودابه از کیکاو
کرد تا آشکارا در مقابل گدر اندازد. تحصیل منافع فردي . اجتماعی اقتضا میبه مخاطره نمی-به این دلیل-را

ایستادگی کند و تاوان آن را نیز بپردازد.
افتاد. سودابه سید و منافعش به خطر میربست میبه بن-حضور کیکاووسباید در نظر داشت که او بی

)622, ص. 1377کند.(چراغی, زنی جاه طلب و خواهان قدرت است و به تحصیل آن احساس رضایت می
اند راه به جایی نبرده و همچنان این انگیز گفتهبه هر حال آنچه تا کنون در توجیه این تناقض شگفت

ي پاك و دلفریب که دل کاووس را ربوده و این این چهرهپرسش به قوت خود باقی است که چگونه سودابه
-ها را در بارهشود که انواع نیرنگاي بدل میدلبري را تا به انتها براي خود حفظ کرده است به یکباره به پتیاره

-کند؟آیا اینجا جاي درنگ نیست آیا همین پرسش بیگیرد و از هیچ خباثتی ابا نمیي سیاوش به کار می
دهد که دست نمیبه دست ما سازد و بهانهروایت راوي را مشکوك نمی-آور همین تناقض شگفت-پاسخ

خوریم که از به کار ساختن یک روایت حقیقی تر شویم؟ باید گفت در ساختار روایت نیز به شواهدي بر می
کنند بی ات پنداري میدید راوي جانبدار مخفی مانده و به تبع آن مخاطبینی هم که با قهرمان داستان همذ

ي دهد که غرضی یا تعمدي در کار بوده که چهرهها نشان میي اینگذرند. و همهها میتفاوت از کنار آن
زیباي سودابه را زشت بنمایاند و سیاوش را تا حد یک قدیس پاك و بی آالیش باال ببرد. 

یم بد نیست طرحی از ساختار خود را قبل از این که شواهد ادعاي خود را در جاي جاي داستان نشان ده
براي این داستان ارائه کنیم:

گیري از کیکاووس که ي انتقاماي که اینک بر ما نامکشوف است و شاید هم به انگیزهرستم به هر انگیزه
نوشدارو را از او دریغ کرده است و به تبع آن موجبات مرگ سهراب را فراهم آورده است، سیاوش را در 

پرورد: اي مهربانتر از مادر میگیرد و چونان دایهاو میکودکی از
چو دارندگان تو را مایه نیست           مر او را به گیتی چو من دایه نیست

)76ب 3/10)  (ج1385(حمیدیان, شاهنامه فردوسی, 



8303 هامجموعه مقاله

ه از سوي سازد. اما سر بزنگاه یک حرکت پیش بینی نشدو براي پادشاهی و جانشینی کیکاووس آماده می
ي زد و بند، قرار از کند. دلبري زاید الوصف سودابه/اندیشههاي رستم را نقش بر آب میسیاوش تمام نقشه

کند. اما استنکاف سودابه....رباید/سیاوش را به سودابه نزدیک میکف سیاوش می
و اما شواهد این ادعاي جسارت آمیز از این قرارند:

پدر:در بدو ورود به دربار «سیاوش 
)109ب 12نخست آفرین کرد و بردش نماز     زمانی همی گفت با خاك راز (

گوید؟ احساسش در آن لحظه چیست؟ آیا بویی غریب از آن سیاوش با خاك چه کار دارد؟ چه رازي می
)6-285, ص. 1372(حمیدیان, » خاك شنیده؟ به هر حال به گمانم باید رويِ با خاك گفتن تأمل کرد.

ي پدرش کیکاووس نیست که گفتاري حسرت انگیز با تأمل کرد آیا او با دیدن کبکبه و دبدبهآري باید
خاك داشته؟

چو کاووس را دید بر تخت عاج     ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج
)109-108ب 12نخست آفرین کرد و بردش نماز     زمانی همی گفت با خاك راز (

شود. کاووس همه نوع بخششی در خواهی در او پدیدار میگذرد ادعاي سهمچندي که بر سیاوش می
دارد:حق او روا می

)127ب 13جز افسر که هنگام افسر نبود    بدان کودکی تاج در خور نبود (
دارد و کاووس ناچار است به او وعده حکمرانی بدهد. اما او را هفت سال در حالت تعلیق نگه می

درافشان کاله و کمرز گوهر بهشتم بفرمود تا تاج زر

به رسم بزرگان و فر کیاننبشتند منشور بر پرنیان

که بود او سزاي بزرگی و گاهزمین کهستان ورا داد شاه

]که خوانی ورا ماوراء النهر برچنین خواندندش همی پیشتر[
)133-130ب13(

تازه بعد از هشت سال انتظار اندکی طعم قدرت را چشیده که به ناگاه چشمش به رخسار پرنگار سودابه 
اي که جان خواهد جانشین پدر و همسر سودابه گردد سودابهشود. او میخواهیش افزوده میافتد بر سهممی

تواند براي سیاوش محل جذابیت نباشد و اصالً شاید از طریق رده چگونه میکاووس را ماالمال از مهر خود ک
ي عمل بپوشاند. اما این گفته ما فعالٌ یک ادعاي او راحت تر بتواند به آرزویش یعنی جانشینی پدر جامه

گوید:اثبات نشده است و تازه در ابیات زیر راوي چیز دیگري می
یپرنگاربد که سودابهچنان برآمد برین نیز یک روزگار
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پراندیشه گشت و دلش بردمیدز ناگاه روي سیاوش بدید
)135-134ب14(

ربار پدر، موفق به دیدار آیا پذیرفتنی است که سیاوش و سودابه هشت سال پس از ورود سیاوش به د
بینند دیگر را مییکدیگر شوند؟ جوابی براي این سؤال نداریم اما چیزي که هست این که این دو باالخره هم

شود و از نظر ما قضیه کامالً برعکس و بر اساس قول راوي سودابه یک دل نه صد دل عاشق سیاوش می
ت برسانیم. اما طبق روایت داستان، سودابه به سیاوش پیغام کنیم این ادعا را در ادامه به اثبااست. سعی می

فرستد که به شبستان بیاید ولی سیاوشمی
مجویم که بابند و دستان نیمبدو گفت مرد شبستان نیم

)140ب14(
شود گوید حقیقتاً اهل بند و دستان نیست؟ گفته میدر ادامه خواهیم دید که آیا سیاوش چنان که خود می

خواهد سیاوش را به شبستان بفرستد:سودابه با تملق و ظاهرفریبی از کیکاووس می
بر خواهران و فغستان خویشفرستش به سوي شبستان خویش

پر ازخون دلست و پر از آب چهرمهرهمه روي پوشیدگان را ز

درخت پرستش به بار آورندنمازش برند و نثار آورند
)146-144ب14(

داند:ي او را منطقی میو کاووس خواسته
برو بر ترا مهر صد مادرستخن در خورستبدو گفت شاه این س

)147ب14(
گیرد سیاوش را متقاعد کند:و تصمیم می

که خون و رگ و مهر نتوان نهفتسپهبد سیاووش را خواند و گفت

چو سودابه خود مهربان مادرستیمنتراخواهرستپس پرده
-148ب15-16(

149(
آیا باورکردنی است که بپنداریم:
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» سگ«ع از شوي خود، فرستادگان پدر را دختر دلیر و درستکار شاه هاماوران که با جسارت براي دفا
گوید خرامد، مجیز شویش را میشود. به نزد شاه میي زنی مکار و فریبکار ظاهر میکند در چهرهخطاب می

, 1383قرارند به شبستان بفرستد. (حائري, ي دیدن خواهرانش که در آرزوي دیدن او بیتا سیاوش را به بهانه
)201ص. 

رده و به درستی هم احساس کرده که پدرش کیکاووس نسبت به او بدگمان شده و اما سیاوش احساس ک
این دعوت او در حقیقت یک نوع آزمایش است:

بکوشید تا دل بشوید ز گردزمانی همی با دل اندیشه کرد

پژوهد همی تا چه دارد به سرگمانی چنان برد کاو را پدر

و بینادل و بدگمانهشیوارکه بسیاردان است و چیره زبان

از انجام آهنگ آغاز کردبپیچید و بر خویشتن راز کرد
)157-154ب15(

پدر تیزبینش تقویت کند. اما براي این که بدگمانی شماري میبا این که براي دیدن مجدد سودابه لحظه
کند و تردستانه و پس از کلی چرب زبانی و تمجید نشود، و براي حفظ ظاهر با رفتن به شبستان مخالفت می

کند که:از کیکاووس چنین وانمود می
بدانش زنان کی نمایند راهچه آموزم اندر شبستان شاه

)165ب15(
تواند نظر تأییدآمیز پدرش را جلب نماید. به همین خاطر است گیرد و او میبه هر حال ترفند سیاوش می

گوید:که کاووس خطاب به او می
فزاید همی مغز کاین بشنويسخن کم شنیدم بدین نیکوي

همه شادي آراي و غم برگسلیبدبهدلمدار ایچ اندیشه
)169-168ب16(

طوري که ولی باز سیاوش از این که روي حرف خودش بایستد و به شبستان نرود عاجز است البته همان
شود:به حفظ ظاهر میگفته شد موفق 

ماند. مثالً با علم به دهد که قاطعیت چندانی ندارد و از این لحاظ به اسفندیار میگاهی به وضوح نشان می
شود و با رفتن او به شبستان آمیزش ، تسلیم پدر میاین که جایش در شبستان نیست پس از استدالل مخالفت
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داند کار کار سودابه گردد و این در حالی است که میغاز میي رویدادهاي منجر به واژگونی بخت وي آرشته
)286, ص. 1372است (حمیدیان, 

روي محو تماشا ي ماهشود و با دیدن شوکت سودابهسیاوش به همراه هیربد به حرمسراي شاه وارد می
تواند برگرفت:شود ونگاه از او نمیمی

نده دیدیکی تخت زرین درفشسیاوش چو نزدیک ایوان رسید

به دیبا بیآراسته شاهواربرو بر ز پیروزه کرده نگار

بسان بهشتی پر از رنگ و بويبران تخت سودابه ماه روي

سر جعد زلفش سراسر شکننشسته چو تابان سهیل یمن

فرو هشته تا پاي مشکین کمندیکی تاج بر سر نهاده بلند

اده سرافگنده پستبه پاي ایستپرستار نعلین زرین بدست
-191ب17(

196(
کند و آن سیاوشی که در حضور کیکاووس با آب و تاب از رفتن به شبستان سودابه اظهار ناخشنودي می

دختري -حال که با سودابه سر سازگاري ندارد–خواهد تی پدرش از او میپس از بازگشت از شبستان هم وق
اند ( تولد ي او دیدهآرش براي خود برگزیند، تا رؤیایی که اخترشناسان دربارهاز شبستان کی پشین یا کی

به نزد اي که افتخار پادشاهی خواهد بود) به حقیقت بپیوندد، بی هیچ مناسبتی بار دیگر از سودافرزند خجسته
آیا این نوعی واکنش روانی نسبت به -داردگوید و بیزاري خود را از رفتن به شبستان او اعالم میپدر بد می
دارد، نیست؟دوستش می-نه بر اساس عرف و قاعده-کسی که 

دگرگونه گوید بدین نگرودنباید که سودابه این بشنود

او کار نیستمرا در شبستانگونهگفتارنیستبه سودابه زین
)238-237ب20(

ي ي هیربد ماهروي که راوي او را فرستادهشود که در نوبت بعد با یک اشارهبا این همه او را چه می
نشیند؟ خرامد و با سودابه بر یک تخت میتان سودابه میداند مشتاقانه به سوي شبسسودابه می

کز ایدر برو با سیاوش بگويرويچنین گفت با هیربد ماه

نمایی مرا سرو باالي خویشکه باید که رنجه کنی پاي خویش
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]برآورد پوشیده راز از نهفتبشد هیربد با سیاووش گفت[

ت و سر و افسرشبدید آن نشسخرامان بیآمد سیاوش برش

ستکاخوسرايتو گفتی بهشتبه پیشش بتان نوآیین به پاي

به گوهر بیاراسته روي و مويفرود آمد از تخت و شد پیش اوي

ز پیشش بکش کرده سودابه دستسیاوش بر تخت زرین نشست
-249ب20-21(

255(
شود و به تعریف و تمجید از سیاوش در جریان دیدار اخیرش با سودابه، نه تنها مدتی با او  همنشین می

بلکه برخالف سخنانی که در –گذاردکه البته این را راوي به حساب حسابگري سیاوش می–پردازد او می
پرهیز از شبستان سودابه بر زبان رانده و کیکاووس نیز با تکیه بر همین سخن، ي لزومحضور پدرش در باره

پشین و نه سودابه، دختري را براي خود برگزیند، به سودابه قول آرش و کیاز او خواسته که از شبستان کی
از عالقه به خود گذارد و از ابردهد که یکی از دخترانش را به زنی بگیرد و حتی پا را از این هم فراتر میمی

او هم ابایی ندارد:
سخن گویم و دارمش چرب و گرمهمان به که با او به آواز نرم

که اندر جهان خود تراکیست جفتسیاوش ازان پس به سودابه گفت

نشایی به گیتی بجز شاه رایماهرانمانی مگر نیمه

نشاید بجز او که باشد مراکنون دخترت بس که باشد مرا

نگه کن که پاسخ چه یابی ازويبرین باش و با شاه ایران بگوي

زبان را به نزدت گروگان کنمبخواهم من او را و پیمان کنم

نیآید به دیگر کسی راي منکه تا او نگردد به باالي من

بیآمیخت با جان تو مهر منو دیگر که پرسیدي از چهر من

چنان آفرید اي نگارین ز پیشمرا آفریننده از فر خویش

مرا جز نهفتن همان نیست رويتو این راز مگشاي و با کس مگوي
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من ایدون گمانم که تو مادريسر بانوانی و هم مهتري
)300-290ب23(

گیرد رود و اینبار بگو و مگویی سخت بین آن دو در میسیاوش یک بار دیگر نیز به شبستان سودابه می
شود سرانجام تشت رسوایی آن دو از بام فرو افتد. سیاوش:که موجب می

بدو اندر آویخت سودابه چنگوزان تخت برخاست با خشم و جنگ

داندیش توبگفتم نهان از ببدو گفت من راز دل پیش تو

به پیش خردمند رعنا کنیمرا خیره خواهی که رسوا کنی

به ناخن دو رخ را همی کرد چاكبزد دست و جامه بدرید پاك

فغانش ز ایوان برآمد به کويبرآمد خروش از شبستان اوي

که گفتی شب رستخیزست راستیکی غلغل از باغ و ایوان بخاست

فرود آمد از تخت شاهنشهیبه گوش سپهبد رسید آگهی

)337-331ب25(
شوند. جاست که نه تنها کاووس شاه که دیگر درباریان هم از ماجراي عشقی آن دو مطلع میو این

جلسه با سیاوش و سودابه و اخترشناسان و موبدان گفتگو کند تا از شود طی چندینکاووس ناچار می
ها روایت سودابه ترین آنجا به بعد چندین روایت فرعی دیگر هم که مهمحقیقت ماجرا باخبر شود. از این

هاي کوبیستی هم رایج ها چنان که در داستاني این روایتشود و  همهاست به ساختار داستان افزوده می
کنند و ما برآنیم روایت سودابه و روند و زاویه دیدهاي متعددي را خلق میبه موازات هم پیش میاست
البته در صورت یافتن -ي دید او را که در جریان داستان تحت الشعاع روایات دیگر قرار گرفتهزاویه

ینوسیله ساختاري از هاي دیگر از جمله روایت اصلی داستان رجحان دهیم تا بدبر روایت-مستندات کافی
زیر آوار ساختاري دیگر سر برآورد و براي اولین بار، دیده شود. 

اولین روایت سودابه در پاسخ به کیکاووس این است:
همی ریخت آب و همی کند مويخروشید سودابه در پیش اوي

برآراست چنگ و برآویخت سختچنین گفت کامد سیاوش به تخت

جز اینت همی راند باید سخنرا ز بنکه جز تو نخواهم کسی
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]چه پرهیزي از من تو اي خوب چهرکه از تست جان و دلم پر ز مهر[

چنین چاك شد جامه اندر برمبینداخت افسر ز مشکین سرم
)345-341ب26(

چهرگان شبستان ابراز دلبستگی نکرده و از آن میان سودابه معتقد است سیاوش نسبت به هیچ یک از پري
هاي او در نداده سیاوش به سختی با او برآویخته تنها به او چشم داشته است و هنگامی که وي تن به خواسته

است. 
کند:نود جمالت عجیبی بر زبان جاري میشکیکاووس که این سخنان را از زبان سودابه می

سخن کرد هرگونه را خواستارپراندیشه شد زان سخن شهریار

گونهزشتینجویدهمیوزینبه دل گفت ار این راست گوید همی

بدینسان بودبند بد را کلیدسیاووش را سر بباید برید
)348-346ب26(

به میان آورده -در صورت اثبات گناهکاریش-کیکاووس جا خورده است و سخن از سربریدن سیاوش 
است او معتقد است که سزاي کسی که به نامادري/قدرت، نظر داشته باشد، چیزي جز سربریدن نیست. و 

توان نتیجه گرفت که از نظر او این مجازات در هر ود به کار نبرده، پس میي خچون هیچ قیدي براي جمله
زمان و مکانی قابل اجراست. یعنی حتی  اگر چنین شخص مجرمی از سرزمین خود گریخته و به دشمن 

انگیزاند؟ آیا اندکی ما را به این فکرپناهنده شده باشد. آیا این جمالت سوءظن ما را نسبت به کاووس بر نمی
دارد که کیکاووس مسبب سرانجام شومی است که براي سیاوش در دیار غریب رقم خورده است؟ و وانمی

توان دید؟شوم قتل سیاوش نمیيآیا دست او را در نقشه
بیند سخنان کند. راوي در اینجا لزومی نمیبه هر حال کیکاووس سودابه و سیاوش را رو در رو می

کند:این بیت جانبدارانه اکتفا میسیاوش را  نقل کند و به گفتن
وزان در که سودابه آشفته بودسیاووش گفت آن کجا رفته بود

)356ب26(
ش، ادعاي قبلی خود را اینبار با جزئیات بیشتري تکرار ي سخنان سیاواما سودابه ضمن تکذیب قاطعانه

کند:می
که او از بتان جز تن من نخواستچنین گفت سودابه کاین نیست راست
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بدو داد خواست آشکار و نهانبگفتم همه هرچ شاه جهان

ز دینار وز گنج آراستهز فرزند و ز تاج وز خواسته

همه نیکویها به دختر دهمبگفتم که چندین برین بر نهم

به دختر مرا راه دیدار نیستمرا گفت با خواسته کار نیست

نه گنجم به کارست بی تو نه کسترا بایدم زین میان گفت بس

دو دست اندر آویخت چون سنگ تنگمرا خواست کارد به کاري به چنگ

نبکند و خراشیده شد روي منکردمش فرمان همی موي من
-357ب26-27(

364(
گویند سودابه با بدذاتی تمام، براي شوراندن کیکاووس شوند و میصدا میکسانی هستند که با راوي هم

هایی  کند تا با خوردن دارو، بچهزن جادو درخواست میباشد، از یک بر سیاوش، بدون آن که خود، آبستن 
گاه ي خودش و کاووس جا بزند آنهاها را به عنوان بچهرا که در شکم دارد سقط کند و  به او بدهد تا او آن

اي از این بخش از داستان است، انگارانهاندازد.از نظر ما این تلقی سادهها را به گردن سیاوش میگناه سقط آن
شود که به قرائنی هم که در متن بر ضد این ها را چه میي سند کنند و آنچرا نباید این افراد از راوي مطالبه

کنند: یکی آن که هیچ دلیلی نداشته سودابه همسرش را را تا زمان سقط توجهی میبیروایت موجود است، 
ام آدم/پادشاه ساده لوح ممکن است خبر بگذارد. و اگر کسی چنین کرد کدجنین از آبستن بودن خود بی

-الساعه را باور کند؟  کما این که پیش از طرح داستان جعلی زن جادو و کودك کذاییهاي خلقي جنینقصه
کند البته با طرح این ادعا که آزار زد میي باردار بودنش را به کیکاووس گوشاش توسط راوي، سودابه قضیه
بوده است:آمیز سیاوش براي کودکش، مخاطره
ز پشت تو اي شهریار جهانیکی کودکی دارم اندر نهان

جهان پیش من تنگ و تاریک بودز بس رنج کشتنش نزدیک بود
- 365ب27(

366(
ي اصلیش بوده سازي سودابه براي انجام توطئهعا کند که این سخنان جزئی از زمینهممکن است کسی اد

پذیرد در ثانی در جایی از الساعه را نمیي خلقهاي رشد یافتهي جنیناست. ولی هیچ عقل سلیمی اوالً قصه
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گردد؛ راوي بر میگیرد اما بالفاصله  از این تصمیم داستان که کیکاووس در دلش تصمیم به کشتن سودابه می
شمرد که:چهار دلیل براي انصراف او از کشتن سودابه بر می

غم خرد را خوار نتوان شمردچهارم کزو کودکان داشت خرد
)381ب28(

هاي سقط شده کسی خرده بگیرد که منظور از کودکان خرد در بیت باال به هیچ وجه جنینباز ممکن
گاه که کاووس براي است، آنگوید که در خطاب به کاووس گفتهي این بیت سودابه چه مینیست، پس درباره

هایی که سودابه در شکم داشته اقدامی نکرده است؟گیري از عامل سقط بچهانتقام
مرا هم فزون از تو پیوند نیستغم خرد فرزند نیستراگر و ت

)451ب32(
اشته از دو قلو ها را در شکم دکند این است که او وقتی بچهدلیل دیگري که حقانیت سودابه را اثبات می

خبر بوده است:شان بیبودن
ز پشت تو اي شهریار جهانیکی کودکی دارم اندر نهان

)365ب27(
آید:فتادنشان است که سخن از دو کودك به میان میها و فرو او تنها بعد از صدمه رسیدن به بچه

سراسر شبستان برآشفته دیدنگونه سودابه را خفته دیدآبر

فگنده به خواري و خسته جگرن گونه بر طشت زرآدو کودك بر
-407ب30(

408(
به زودي قرائن دیگري در اثبات  حقانیت سودابه اقامه خواهیم کرد. در این قسمت ادامه داستان را پی 

گیریم. می
راوي قبالً در چند جا اظهار کرده که سودابه براي مدتی طوالنی سیاوش را در آغوش فشرده:

در اولین دیدار:
بر در گرفتش زمانی درازبهمد خرامان و بردش نمازابی

مد ز دیدار آن شاه سیرانیهمی چشم و رویش ببوسید دیر
)199-198ب17-18(
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در دیدار بعدي:
كبداد و نبود آگه از شرم و باسرش تنگ بگرفت و یک پوشه چاك

)284ب22(
و سرانجام در پایان آخرین دیدار:

بدو اندر آویخت سودابه چنگوزان تخت برخاست با خشم و جنگ

)331ب25(
اند. ي دیدارهاي قبلی البد همدیگر را تنگ در بر گرفتهقبل از درگیري و در آغاز دیدار آخرشان، به قرینه

دیگر تماس بدنی پس چگونه است در دیداري که هم در آغاز و هم در پایان آن، سودابه و سیاوش با یک
با وجود -اند، کیکاووس هیچ نشانی از پسودن و بوي عطر سودابه را در تن و لباس سیاوش برقرار کرده

یابد؟نمی-دهددقت فراوانی که به خرج می
نشان بسودن نبود اندرويندید از سیاوش بدان گونه بوي

)374ب27(
گیرد. کیکاووس به هر حال تصمیم این تعارضی است که از کتمان یک حقیقت آشکار  نشأت می

به دالیلی که براي -ي شواهد بر ضد او ست هر چند به ظاهر همه-گیرد و سودابه را کارسازي نمی
ي این دالیل یکی عشق سوزانی است که در دل به سودابه دارد و دهد از جملهمیخودش معتبر است کیفر ن

اي است که از وفاداري و فداکاري او در جنگ هاماوران، در ذهنش نقش بسته است. البته براي دیگر خاطره
یک لحظه کیکاووس:

بباید کنون کردنش ریز ریزبه دل گفت کاین را به شمشیر تیز
)376ب28(

رود. تا د اما حیثیتش بر باد میبربرد. جان به در میولی سودابه، با خوش شانسی از مهلکه جان به در می
و افسردگی شدیدي که اکنون بر او عارض شده، ي ضرباتی که قبالً به پیکرش وارد شده این که در نتیجه

شود و سودابه در آن جانانه ي دیگري برپا میشوند. اینجاست که محکمههایی که در شکم دارد، سقط میبچه
کند.ي حیثیت میکند. و به نوعی اعادهاز خودش دفاع می

رزي ندارد و شواهد نیز آن را روایتی/اتهامی که راوي ارائه کرده/وارد کرده چون هیچ سنخیتی با خردو
شود. کنند از نظر کیکاووس مخدوش اعالم میتأیید نمی
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چیز دهند تا همهها ترتیبی میکنند آنها خیلی حساب شده عمل میي آنسیاوش و رستم و دار و دسته
د؟ همان دهطبق ترتیب عادي پیش برود و طبیعی جلوه کند. شاه در هنگام مخمصه چه کارهایی انجام می

گنجد. ابتدا ستاره شناسان و پیشگویان در برنامه میکمک گرفتن از ستاره-کارها یعنی مشورت با موبدان و
شناسان:

بران کار یک هفته بگذاشتندهمه زیج و صرالب برداشتند
)418ب30(

کند اما در پس پرده این تطمیع و تهدید است که کارها را به ظاهر همه چیز دارد روال عادیش را طی می
برد. و بدیهی است که سودابه باید محکوم شود:پیش می

به جامی که زهر افگنی می بودسرانجام گفتند کاین کی بود

نه از پشت شاه و نه زین مادرندنددو کودك ز پشت کسی دیگر
-419ب30(

420(
کنند و حتی نام و نشان زنی راستاره شناسان ناچار اتهاماتی را که قبالٌ بر سودابه وارد شده بود، تکرار می

دهند:است به کیکاووس میها با سودابه ساخت و پاخت کردهکه به زعم آن
نبگفتند با شاه در انجمنشان بداندیش ناپاك زن

)423ب30(
اند، بگردند. مأموران پس از ه جا را به دنبال زنی که اخترشناسان گفتهدهد که همکیکاووس دستور می

آورند:جستجوي بسیار، زنی را با مشخصات یاد شده به دربار می

به خواري ببردند نزدیک شاهکشیدند بدبخت زن را ز راه

بسی روز را داد نیزش نویدبه خوبی بپرسید و کردش امید

به پردخت از او شهریار بلندم و به بندوزان پس به خواري و زخ

نبد شاه پرمایه همداستاننبد هیچ خستو بدان داستان

بسی چاره جویند و افسون برندبفرمود کز پیش بیرون برند

ببرید و این دانم آیین و فرچو خستو نیاید میانش به ار
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اهز شمشیر گفتند وز دار و چببردند زن را ز درگاه شاه

چه گویم بدین نامور پیشگاهگناهچنین گفت جادو که من بی
)440-433ب31(

ري از آن زن گیي کیکاووس براي اعترافهاي مختلفی را که کارآگاهان زبدهبه هر حال هیچ یک از روش
هنگام خود که با احساسات دهد از طرفی سودابه نیز با افشاگري بهگیرند، نتیجه نمیبرگشته به کار میبخت

دارد و اخترشناسان جانسوز او در غم از دست رفتن فرزندانش همراه است پرده از روي حقیقت ماجرا بر می
اند:را تحریف کردهکند که از ترس سیاوش و رستم است که حقایقرا متهم می

که نزدیک ایشان جز اینست رازچنین پاسخ آورد سودابه باز

ز بهر سیاوش نیارند گفتفزونستشان زین سخن در نهفت

بلرزد همی شیر در انجمنز بیم سپهبد گو پیلتن

ببندد چو خواهد ره آب نیلکجا زور دارد به هشتاد پیل

ریزند ازو در صف کارزارگهمان لشکر نامور صدهزار

مگر دیده همواره پرخون بودمرا نیز پایاب او چون بود

چه گوید سخن وز که دارد سپاسجزان کاو بفرماید اخترشناس

مرا هم فزون از تو پیوند نیستتراگر غم خرد فرزند نیست

بدان گیتی افگندم این داوريسخن گر گرفتی چنین سرسري

که بردارد از رود نیل آفتابزان ببارید آبز دیده فزون
)453-444ب 32(

گناه است. و حتی تحت تأثیر سودابه که از شود که آن زن و به تبع او سودابه بیبراي کیکاووس محرز می
دهد:کند، گریه سر میدرد گریه میسرِ

همی زار بگریست با او بهمسپهبد ز گفتار او شد دژم

بران کار بنهاد پیوسته دلگسی کرد سودابه را خسته دل

پژوهیم تا خود چه آید به بنچنین گفت کاندر نهان این سخن
)456-454ب32(
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رسد کیکاووس به حقیقت ماجرا پی برده است. و حقیقت ماجرا این است که با چنین واکنشی به نظر می
ي کیکاووس است و گناهی بسیار مظلوم واقع شده است. از طرفی هم سیاوش جگرگوشهسودابه در عین بی

شود. این بخش از د او در دسترس نیست. پس کیکاووس دست به دامان موبدان مینیز سندي قاطع بر ض
-نبودن سندي برضد سیاوش–توان تفسیر کرد اول این که از حرف اولمان داستان را به دو شیوه می

شود در نتیجه محکوم به سوختن در برگردیم و بگوییم سیاوش در نزد کیکاووس و موبدان مجرم شناخته می
کنند سپس با رندي تمام هایی (به خواست زال و رستم) او را از آسیب آتش حفظ میگردد اما دستمیآتش 

کند. ها بر ضد سودابه تداوم پیدا میگیرند و باز توطئهاین را گواه پاکی سیاوش می
ن از قرائت دیگر، همان تن دادن به اصالت روایت است و پذیرفتن این نکته که در گذشته استفاده کرد

بست در ابزار آتش براي نشان دادن پاکی افراد/سوگند، روش معمولی بوده است و در اینجا هم وقتی یک بن
مانده، استفاده از همان روش/ عبور دادن یکی آید ناچار تنها راه باقیمسیر قضاوت کاووس و موبدان پدید می

خطر بودن این شود. زیرا از بیز آتش میاز طرفین دعوا از آتش است. به هر حال سیاوش داوطلب گذشتن ا
اقدام خود کامالً مطمئن است: 

هاي سپید            لبی پر زخنده دلی پر امیدهشیوار و با جامه
)494ب35(

براي تحت تأثیر قرار دادن شاهدان این رویداد بزرگ است که :و صرفاٌ
پراگنده کافور بر خویشتن          چنان چون بود رسم و راه کفن

)496ب35(
رساند. اما از آنجا که هیچ انسان خردورزي شود و آتش هیچ گزندي به او نمیا مینمایش به خوبی اجر

گزند از پذیرد که آتش برخالف ماهیت خود از سوزاندن بازایستد باید توجیهی براي این کار/ گذر بینمی
آتش، پیدا کرد.

ش از داستان،  استفاده خواهیم از دستورالعمل خود فردوسی براي مواجهه با این بخدر این قسمت ما می
هاي شاهنامه این است:کنیم. پیشنهاد فردوسی براي یافتن رمزهاي داستان

از او هر چه اندر خورد با خرد      دگر بر ره رمز معنی برد
)125ب1/21(ج

اندرخور خرد/منطقی نیست. پس یاید آن را  یک رمز به حساب آورد. » گزند از آتشگذرِ بی«جا که از آن
اي توجیه کرد که بتواند با خرد سازواري داشته باشد.و آن را به گونه

/جادو، بوده است به این ترتیب توجیه ما این است که احتماالً این روشِ سوگند دادن مبتنی بر یک حیله
نشاندگان زال، قرار داشته تا در صورت لزوم به تن یک ي نسوزي  در اختیار مجریان این کار/دستکه ماده

اند، بسوزد، بمالند و با این ترفند عوام فریبانه او را به سالمت از آتش، گذر دهند و خواستهمحکوم که نمی
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این نوع سوگند، متهمانی را بدون پوشش اش را به اثبات برسانند و چه بسا براي طبیعی جلوه دادن پاکی
اي کرده که این روش تنها در انحصار عدهاند. البته ایجاب میفرستادههاي آتش میحفاظتی به جدال با شعله

گوید:خاص/ جادوگران/زال، قرار داشته باشد. سودابه هم همین را می
تو آتش بدین تارك من بباربدو گفت سودابه کاي شهریار

مکافات این بد که بر من رسیدگر همی سر بباید بریدمرا

نبود آتش تیز با او به کینبفرماي و من دل نهادم برین

دل شاه از غم بشوید همیسیاوش سخن راست گوید همی

نخواهم که داري دل از من بکینهمه جادوي زال کرد اندرین
-536ب37(

540(
هر کدام از این دو قرائت را که بپذیریم باید بپذیریم که رأي دادگاه موبدان/ایرانیان، بر پاکی سیاوش و 

حکم است. پس باید رغم میل باطنیش ناچار از امضاي این گیرد و کیکاووس هم علیناپاکی سودابه تعلق می
منتظر اجراي حکم بود. کاووس:

ز دار اندر آویز و برتاب رويبه دژخیم فرمود کاین را به کوي

شبستان همه بانگ برداشتندچو سودابه را روي برگاشتند

نهان داشت رنگ رخش زرد شددل شاه کاووس پردرد شد
)547-545ب38(

-ي دیرپا، خاتمه میکند و با این رفتار هوشمندانه تقریباَ به این غائلهاینجاست که  سیاوش پا در میانی می
داند که میي سیاوش براي انجام چنین کاري متعدد است. اول آن که او بهتر از همه بخشد. البته انگیزه

گناه است دوم آن که جریان دعواي این دو خیلی طوالنی و طاقت فرسا شده  و انرژي زیادي را از سودابه بی
او گرفته است و سوم آن که او از عشق سرشار کیکاووس به سودابه مطّلع است و حتی در هنگامی که 

ي او  دیده ناشی از این عشق را در چهرهشد آثار تأثر مقدمات اجراي حکم به دار آویختن سودابه فراهم می
است:

نهان داشت رنگ رخش زرد شددل شاه کاووس پردرد شد

)547ب38(
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بالفاصله پشیمان خواهد شد و در آن صورت است که داند کیکاووس، پس از اجراي حکمسیاوش می
براي همیشه مورد غضب او واقع خواهد شد:

گر ایدون که سودابه گردد تباههمی گفت با دل که بر دست شاه

ز من بیند او غم چو پیچان شودبه فرجام کار او پشیمان شود
-550ب38(

551(
پس وقتی:

که دل را بدین کار رنجه مدارسیاوش چنین گفت با شهریار

پذیرد مگر پند و آید به راهبه من بخش سودابه را زین گناه
)549-548ب38(

درنگ با اي بوده است تا از کشتن سودابه صرف نظر کند، بیکاووس که منتطر کوچکترین بهانه
نماید:درخواست او موافقت می

شد گذشته گناهببخبدان تا بهانه همی جست زان کار شاه

دیدمشازان پس که خون ریختنسیاووش را گفت بخشیدمش
-552ب38(

553(
باري شود و پس از چندي، چنان سرنوشت رقّتو اما این که سرانجام سیاوش به به دشمن پناهنده می

تواند ارتباطی چندانی ، با ماجراي او و سودابه ي داستان، نمیارانهکند حتی بر اساس روایت جانبدپیدا می
تواند دلیلی بر مجرمیت سودابه باشد کشد نمیپیدا کند. و این که رستم سودابه را با چنان وضع فجیعی می

دالیل دیگري دارد که در جاي خود قابل بحث خواهد بود.
راسیاب پیوند دوستی بست، فرنگیس را به همسري سیاوش به خواست خود به توران زمین رفت، با اف

ها به خوشی و سعادت روزگار گذراند تا روزي اسیر حرص و بخل برگزید، سیاوشگرد را پی نهاد، سال
گرسیوز شد و کشته شد. در واقع در تراژدي سیاوش، سودابه نقش داشته است ولی باعث مرگ مستقیم او 

توانست دچار شود. گرفت به چنین سرنوشتی مییز سر راهش قرار نمیاي ننبوده است و چه بسا اگر سودابه
)206, ص. 1383(حائري, 
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داشته است، دو شقه کرد و تا روز آیا رواست زنی را تنها به دلیل آن که مردي را هفت سال دوست می
داد.(سرّامی, تواندشمار، کوس رسوایی او را بر سر بازارها زد؟ من که دلم به این ناروایی خرسندي نمی

)41, ص. 1388
نتیجه:

-تحت تأثیر آموزه–به سودابه نظر داشته است اما راوي داستان -ايبه هر انگیزه-این سیاوش بوده که 

ي بعد برتري مرد بر زن را دیکته ي اول به تقابل مرد و زن قائل است و در مرحلههاي فرهنگی که در درجه
.عکس آن را جلوه داده است-کندمی
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هاي اجتماعی صوفیهنگرشی اجمالی به اندیشه
١داود واثقی خوندابی

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
هچکید

دادند که گاهی مطابق با اصول و معیارهاي هاي مختلفی را در جامعه ترویج میصوفیه تعلیمات و آموزه
فرهنگی مردم جامعه و گاهی دور از واقعیات مسلّم جامعۀ انسانی بود. تأمل در اثرات ناشی از این -دینی 

دیگر جامعه را تحت تأثیر قرار داده، ها، بیانگر این نکته است که مکتب تصوف چون مکاتب تعالیم و آموزه
در بعضی موارد زمینۀ رشد و تعالی و گاهی موجبات تخدیر جامعه را بنیان گذاشته است. در این پژوهش 

کنیم که کلّیۀ مسائل مطرح شده پیرامون مکتب تصوف و اثرات آن بر جامعه، جنبۀ نسبی دارد؛ مشخص می
دهد.افکار و عقاید خود را در جامعه ترویج میزیرا مکاتب تصوف مختلفند و هر مکتبی 

 هدف از نوشتن این مقاله بررسی تأثیر تفکر صوفیه بر جامعه بوده است. نگارنده در این جستار اهم
اجتماعی صوفیه را مطرح کرده و به نقد و تحلیل آنها پرداخته است.–مسائل تعلیمی 

تصوف، عرفان، اندیشه، جامعهها:کلیدواژه
مهمقد

ثیر أتحت تکند و برعکس خود نیزهر مکتب فکري در برخورد با جامعه تأثیراتی را بر آن عارض می
م و حساب شود. حال اگر این تفکّر بنیان اصیل و منظّشرایط آن جامعه قرار گرفته و دچار تغییراتی می

و تعالی آن جامعه را فراهم زمینه رشد ،ات و شرایط آن جامعه باشدیی داشته باشد و مطابق با مقتضیشده
م جامعه انسانی و نامطابق ات مسلّدور از واقعی،کندکند و برعکس اگر تعلیماتی را که به جامعه تلقین میمی

با شرایط حاکم بر آن جامعه باشد، موجبات تخدیر جامعه را بنیان گذاشته است. مکتب تصوف نیز از این 
ي دیگر جامعه را دچار تغییر و تحوالتی کرده است. یکی از اصولی ا نیست و مانند هر مکتب فکراصل مجزّ

که براي بررسی تأثیر افکار صوفیه بر اجتماع باید در نظر گرفته شود، دوري از حب و بعض است؛ در غیر 
ات به بیان افکار خود فرد گیرد و به جاي بیان کردن واقعیاین صورت بررسی صحیحی از مسأله صورت نمی

شود. ه میپرداخت
شود جنبه نسبی نگارنده بر آن است که کلّیه مسائلی که پیرامون تصوف و اثرات آن بر اجتماع مطرح می

دهد؛ ها و عقاید مورد قبول خود را ترویج میو هر مکتبی ایدئولوژيندهاي تصوف مختلفدارد، زیرا مکتب
،دانستندل کردن از غیر حقّ را شرك میو سؤاهکردرا نوعی عبادت تلقی رزقگروهی تالش براي کسب 

و کردهشمردند. گروهی ازدواج گري را براي ریاضت نفس و نفی انانیت و عجب الزم میولی گروهی تکّدي

1.d.vaseqhi@gmail.com
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هولی گروهی تجرّد را براي سیر و سیاحت و سبکباري الزم شمرد،کشیدندبار عیال و خانواده را به دوش می
رویان را بر خود ها تباه نشود. باز گروهی مصاحبت با سادهگریختند تا دین آنو به پندار خود از شیطان می

و به تعبیر خودشان به خدا هحرام کرده بودند و گروهی در خد و خال زیبارویان صنع الهی را مشاهده کرد
اي از ند و عدهخواندکردند و مردم را به نیکی میو با مردم همدردي میهرسیدند. عده اي در جامعه ماندمی

شدند تا مبادا مردم دین آن ها را تباه خلق گریخته و سر به کوه و بیابان می گذاشتند و با حیوانات مأنوس می
کنند. 

اي از مکتب تصوف انجام دهیم و تأثیراتی را که بر جامعه نگارنده معتقد است اگر بخواهیم نقد منصفانه
مسائل بنگریم و در را در نظر بگیریم نه اینکه با حب و بغض بهبررسی کنیم باید همه جوانب آنداشته،

ف هم اثرات مثبتی براي جامعه به ارمغان آورده و .ه در پی توجیه افکار خود باشیممتون صوفیمکتب تصو
هم در مواردي موجبات تخدیر جامعه را فراهم کرده است. 

بت و منفی آن را مشخص کرده و به نقد و تحلیل آن ما با یک نگاه کلّی به مکتب تصوف، اهم جوانب مث
پردازیم: ها می

اثرات مثبت تصوف بر اجتماع: 
جلوگیري از تعصب -1
کنند، دوري از تعصب است؛ کی از مهمترین مسائلی که صوفیه در تعلیمات خود به جامعه تلقین میی

ها و ی، جامعه اسالمی را وارد جنگدهد که تعصب، خصوصاً تعصبات دینتاریخ به وضوح نشان می
جامعه را ،جایی که وقتی از طرف حاکمان جور تحریک شودهاي گوناگون کرده است، تعصبات بیکشمکش

ه جایی براي خود برتربینی و تحقیر مکاتب دیگر وجود ندارد، ،دهد. اما در مکتب صوفیبه پرتگاه سوق می
توان یافت: دارند و در میخانه هم نشانی از حقّ میکفر و دین هر دو در راه حقّ گام بر می 

هرجا که هست پرتو روي حبیب هسترابات فرق نیستــدر عشق خانقاه و خ
ام صلیب هستـب و نــناقوس دیر راهدهندوه میـه را جلـا که کار صومعـآنج

).335: 1387(حافظ 
بینی که راه به کعبه بسیار است؟ ما مقصد یکی است. نمیها مختلف است ااگر راه«گفت: مولوي می

بعضی را راه از روم است و بعضی را از شام و بعضی را از عجم و بعضی را از چین و بعضی را از راه دریا از 
حد است اما چون به مقصود نظر نت بییطرف هند و یمن. پس اگر در راه ها نظر کنی اختالف عظیم و مبا

ها را به کعبه ارتباطی و عشقی و فق است و درونها به کعبه متّاند و یگانه و همه را درونفقکنی همه مت
لق نه به کفر است و نه به ایمان، یعنی آن تعلّتی عظیم است که آنجا هیچ خالف نمیمحبق گنجد. آن تع

و اختالف که در راه ها هاي مختلف که گفتیم. چون آنجا رسیدند، آن مباحثه و جنگ مشوب نیست به آن راه
و آن دگر این را چنین نماید، اما چون به کعبه رسیدند » تو باطلی و کافري«گفت که کردند که این او را میمی
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گر بودي ها بود و مقصودشان یکی بود. مثالً اگر کاسه را جان بودي، بنده کاسهمعلوم شد که آن جنگ در راه
باید بر خوان نهادن اند بعضی گویند که این را چنین میاسه را که ساختهها باختی اکنون این کوي عشقو با

باید شستن و بعضی گویند که بیرون او را میباید شستن و بعضی میگویند اندرون او را میو بعضی می
گویند که حاجت نیست شُستن. اختالف در این چیزهاست اما آنکه کاسه گویند که مجموع را و بعضی میمی

فق علیه است و کسی را در این هیچ خالف اي هست و از خود نشده است متّا قطعاً خالقی و سازندهر
).80: 1378مولوي، »(نیست

: 1372(محمد بن منور، ...»اي از موجودات راهی است به حقّ به عدد هر ذره«گفت: ابوسعید ابوالخیر می
168 .(

نقل است که جهودي به مسافري شیخ «ازرونی آورده است: االولیاء در احواالت ابواسحق کصاحب تذکرة
فرستاد. بعد از اي به وي میداشت. شیخ هر روز سفرهآمده بود و در پس ستون مسجد نشسته و پنهان می

زده شد و جهود شرم» مدتی اجازت خواست که برود. گفت اي جهود چرا سفر کنی؟ جایت خوش نیست؟
هیچ سري نیست «شیخ فرمود که: » که جهودم این اعزاز و اکرام چرا کردي؟دانستیاي شیخ! چون می«گفت: 

»نان نیرزد.که به دو
سنایی در مذمت اهل تعصب گوید: ؛راه صوفی راهی وسیع و پهناور است که تعصب در آن جایی ندارد

زنـاي مـــت پــوار پشخردبیهیچ را در جهان ز علم و ز ظّن
ازـره مبــره مهـــخردوار خیبیازــامه منـــول عــقبراي ــاز ب
رـاو مخـه گــه دانــبی که و پنبرع مبرـشآبِ، ی خرـر مشتــبه

زنـــلق مــاه راه خـــوز پی جنــرع مکـخ شـاخ بیــاز پی ش
ل میا به نمازــر بغـگ به زیــسرون اندازــن از بغل بـــسگ کی

وییــو یک تـت تـرا قامــکه چدخوییـز باـد دو تـت شــقامت
...امت فالن یکتاستـرا قــکه چا کرده باز قامت راستـتو دوـت

نـفه ایــیـعی آن و بوحنــافــشوس نخیزد و کینـوا و هــجز ه
ه نبودـاو سوي دین به جز فرشتفه دیو نمود ــو را بوحنیــر تــگ

ن حقّ نسبستـن امیـوي مـسه بب است ــر تو بولهــشافعی گر ب
باطل از خبث این دل من و توستند باطل از من و تستهر دو حقّ
نـوسن دیســاند و ل سنّتــسنبنـن به نور یقیــاغ دیــورنه در ب
).196: 1387(سنایی، 

اصالح خلق -2
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. صوفیان واقعی با اینکه تا حدودي از ه استاجتماعی بود- اقتصادي تصوف واکنشی علیه مفاسدپیدایش
اعتنا نبودند و نهایت سعی خود را براي هدایت مردم و گرفتند، اما نسبت به سرنوشت مردم بیخلق کناره می

بن مبارك نقل است که وقتی با بدخویی همراه شد. از عبداهللا«دادند: ایجاد حس معنویت در جامعه انجام می
آن بیچاره برفت و آن خوبی بد «گفت: ». گریی؟چرا می«چون از وي جدا شد عبداهللا بگریست. گفتند: 

).184: 1388عطار، » «ويهمچنان با
ها به کار نمشایخ از پذیرفتن افراد تباهکار در خانقاه ننگی نداشتند و بیشترین سعی خود را براي هدایت آ

و تباهکار نیست، و این بدنامی داند که انسان ذاتاً بدبین و تیزبین و روشن عارف میچشم علّت«:بردندمی
ها را یافت و شناخت و در رفع و دفع هاي اجتماعی و سیاسی و اخالقی و اقلیمی دارد، باید آنبدنامان علّت

کارهاي بد، توبیخ و تهدید و ترك کرد. هر انسانی مشتی ها کوشید، نه اینکه اشخاص را به علّت انجام آن
فضایل و رذایل با هم دارد؛ هر کسی فضایلش بر رذایلش چربید، انسان است و به ویژه اگر با نیکان و پاکان 

جوید، مانند عاشق است که عیب و خوشنام میشود. آنکه انسان بیتر میانس و الفت بیابد بهتر و پاك
به تعبیر عطار نیشابوري:).68: 1377(حلبی، » جوید و البته نخواهد یافتمیعیب معشوقه بی

حکمتش را عشقبازي نیستیگر همه کس جز نمازي نیستی 
).316: 1389الجرم خود این چنین آمد مدام(عطار، کار حکمت جز چنین نبود تمام 

توبه کردند و به تصوف روي آوردند و اشخاصی چون ابو محمد سنبکی و فضیل عیاض از راهزنی 
اهل تصوف درآمد و به مقامات باال رسید. يحبیب عجمی فردي رباخوار بود که پس از توبه به ز

دهد که چگونه صوفیه با گفتار و اعمال دلنشین خود موجب اصالح افراد جامعه حکایات زیر نشان می
شدند: می

شد، آنجا که در زکیه است. بر سر بود روزي به گورستان حیره میهم در آن وقت که شیخ ما به نیشابور«
زدند. صوفیان در خوردند و چیزي میمیم خمرتربت مشایخ رسید. جمعی را دید که در آن مواضع خرّ

اضطراب آمدند و خواستند که احتساب کنند و ایشان را برنجانند و بزنند. شیخ اجازت نداد. چون شیخ فرا 
دارد در آن جهان خوش دلتان خدا همچنین که در این جهان خوش دلتان می«رسید، گفت: نزدیک ایشان 

آن جملۀ جماعت برخاستند و در پاي اسب شیخ افتادند و خمرها بریختند و سازها شکستند و توبه » داراد!
: 1372ر، بن منود (محم» کردند و از نیک مردان گشتند، به برکه نظر مبارك شیخ ما قَدس اهللاُ روحه العزیز

142.(
نقل است که شیخ را همسایه گبر بود و «گوید: پیرامون بایزید بسطامی مینیز صاحب تذکرة االولیاء 

گریست، که چراغ نداشت، شیخ هر شب چراغ برداشتی و کودکی شیرخواره داشت و همه شب از تاریکی می
باز آمد، ما در طفل حکایت باز گفت. گبر به خانه ایشان بردي، تا کودك خاموش گشتی. چون گبر از سفر
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(عطار، »چون روشنایی شیخ آمد، دریغ بود که بر سر تاریکی خود باز رویم. بیامد و مسلمان شد«گفت: 
1388 :152 (
فداکاري و خدمت به مردم:-3

دیگر در تفکّر صوفیان صافی عبادتی برتر از خدمت به مردم وجود ندارد و عارفان حقیقی میان خود و 
اگر کسی بیست سال در شیوه نفاق قدم زند و در این مدت براي نفع «؛ شوندافراد جامعه تفاوتی قائل نمی

» برادري یک قدم بردارد، فاضل تر از آن که شصت سال عبادت به اخالص کند از براي نجات نفس خود
).428(همان: 

کشند: حکایات زیر به خوبی این مسأله را به تصویر می
ل است که سهل بن ابراهیم گفت: با ابراهیم ادهم سفر کردم. بیمار شدم؛ آنچه داشت، بر من نفقه کرد. نق«

من ضعیفم. بر چه سوار شوم و «گفتم: » بفروختم.«گفت: » خر کجاست؟«ندیدم. گفتم: ،چون بهتر شدم، خر
).98(همان: » د و برفتسه منزل مرا بر گردن نها» یا برادر بر گردن من نشین.«گفت: » چه بر نشینم؟

یا با نصر! «لرزید. گفتم: پیش بشر بودم و سرمایی سخت عظیم بود. او را برهنه دیدم که می«بزرگی گفت: 
» درویشان را یاد کردم. مال نداشتم که به ایشان مواسا کنم. به تن موافقت کردم«گفت: » این چه حالت است؟

).113(همان: 
کردند چون بخفتند نقل است که سه تن در مسجدي خراب عبادت می«گوید: عطّار پیرامون ابراهیم ادهم 

هوا عظیم سرد بود و باد سرد. خویشتن «گفت: » چرا چنین کردي؟«بر در مسجد ایستاد تا صبح. او را گفتند: 
.)98(همان: » را به جاي در ساختم تا شما را رنج کمتر بود؟ بر من بود

ی براي خودخواهی و ظلم به همنوع وجود ندارد؛ همه مردم برابرند و در مکتب عرفاي واقعی جای،آري
شفقت بر خلق آن است «باید در امور دستگیر و یاور همدیگر باشند. سخن جنید بیان کننده این تفکّر است: 

کنند و باري به ایشان ننهی که طاقت آن ندارند و سخنی نگویی که که به طوع به ایشان دهی آنچه طلب می
.)311(همان: » نندندا

تفاوت باشد؟؛ تواند در برابر انسان بیپسندد چگونه میي را نمیرتفکّري که حتی آزار و رنجاندن مو
آورد: االولیاء حکایت جالبی پیرامون بایزید میعطّار در تذکرة

ت و به نقل است که چون از مکّه می آمد، به همدان رسید، تخم معصفر خریده بود. اندکی در خرقه بس«
» ایشان را از جاي خویش آواره کردم.«بسطام آورد. چون بازگشاد، موري چند در آن میان دید. گفت: 

برخاست و ایشان را باز همدان برد و آنجا که خانه ایشان بود، بنهاد. تا کسی در مقام التعظیم المراهللا در غایت 
.)142: (همان» نبود؛ در عالم شفقت علی خلق اهللا بدین درجه نباشد

پرستی: مبارزه با دنیادوستی و شهوت-4
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رانی بارگی و شهوتقبالً اشاره کردیم که پیدایش تصوف واکنشی بر جور و ستم حاکمان وقت و شکم
و ثروت بیکران ییهاي اجتماع انسانی در اثر فقر عدهبیشتر پیکارها و گرفتاري«؛بزرگان جامعه بوده است

جنگ میان کمونیست و کاپیتالیسم «راستی به قول جوزف کنون سیاستمدار امریکایی شود.گروه دیگر پیدا می
اند و از آغاز تاریخ بشر این دو گروه روي در روي هم ایستاده» نیست، بلکه میان ثروتمندان و نیازمندان است.

که گروه اول سخت اند؛ و علّت این بوده بدبختانه هیچ یک از دو گروه نسبت به هم گذشت و مهربانی نکرده
» تأمینی گالویزاند و گروه دوم با گرسنگی و نیازمندي و بیاندوزي بودهطلبی و مالپرستی و جاهگرفتار نفس

).86: 1377(حلبی، 
تعلّقی به حدي است که صوفیان دوستان و دهد؛ این بیتعلّقی به دنیا را آموزش میتفکّر صوفیه نوعی بی

از ابراهیم شیبان حکایت شده است که گفت: ما «دانستند؛ موال دنیوي شریک میمسلکان خود را در اهم
-که استاد جنید بود–ابو عبداهللا احمد قالنسی .گویند کفش من و کوزه منشویم که میمصاحب کسانی نمی

ام گفت: روزي میهمان جمعی از فقراي بصره شدم. بزرگم داشتند و اکرامم کردند. یکی را گفتم: پیجامه
).214: 1382(سراج، » ها افتادمکجاست؟ از چشم همگی آن

نقل است که آتشی در بصره افتاد. مالک عصا و «داند؛ میلی به دنیا میمکتب تصوف نجات انسان را در بی
سوختند و گروهی کرد. مردمان در رنج و تعب افتاده، گروهی مینعلین برداشت و بر باالیی رفت و نظاره می

).46: 1388(عطار، » نجا المخفون و هلک المثقلون«کشیدند. مالک گفت: ند و گروهی رخت میجستمی
اي است که ارزش حرص ورزیدن را ندارد؛ در اسرارالتوحید حکایتی از ابو به پندار عرفا دنیا مزبلهباري،

اي نیشابور به محلهشیخ ما روزي در «دهد: سعید ابوالخیر ذکر شده که این مفهوم را به خوبی نشان می
ریختند. صوفیان آوردند، و در گوي میکردند و آن نجاست به چنگ میگذشت. کناسان چاه مبرز پاك می

گریختند. شیخ ایشان را بخواند و گفت: این چون آنجا رسیدند خویشتن فراهم گرفتند و بینی بگرفتند و می
هاي بالذّتیم و خوشبوي که شما سیم و زر ما آن طعام«گویند: گویند، مینجاست به زبان حال با ما سخن می

کردید به یک شب که با شما صحبت داشتیم به رنگ شما شدیم فشاندید و جهان را از بهر ما نثار میبر ما می
چون شیخ این سخن » گیرید که ما رنگ و بوي درون شماایم.گریزید و بینی فرا میاز ما به چه سبب می

).156: 1372(محمد بن منور، » ع برآمد و بسیار بگریستند و حالتها رفتبگفت، فریاد از جم
مولوي در بی وفایی دنیا می گوید: 

یــقــــوس فاســبر دم و بر چاپلیــــــاد واثقــــرده اعتمـــاي بک
آخر آن خیمه ست بس واهی طنابابـــستی از حبــه یی بر ساختـقب

روانـــدن رهــد دیــتواننــــراه نرق است و اندر نور آنزرق، چون ب
در بی وفایی یک دل اندـر دو انــهان و اهل او بی حاصل اندــاین جه
قفاستچه رو آرد به تو آن رورـگا بی وفاستــو دنیـــا چــزاده دنی
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). 483و 482: 4، ج1385(مولوي،
شود؛تر میه حرص و آز و شهوت در انسان قويي از دنیا و استفاده بیش از حد از آن، قوبا برخوردار

چون آدمی سیر شود، جمله اعضاي او به شهوت گرسنه شوند، چون گرسنه شود، جمله اعضاي او از «
).241: 1388(عطار، » شهوت سیر گردند

هوات خود غلبه کند؛ ابراهیم رقّی گوید: در پندار عرفا قدرتمندترین فرد، کسی است که بتواند به ش
»ترین آن بود که قادر بود بر ترك آنترین خلق آن است که عاجر بود از دست دادن شهوات، و قويضعیف«

).436(همان: 
نفی قدرت و شهرت و تعلیم وارستگی -5

ي به دست آوردنش از شوند و آنچه را که مردم دنیا براترین انسان ها محسوب میعارفان واقعی وارسته
و حتی حاضرند براي رسیدن به آن حقّ افراد دیگر را ضایع کنند، بدون هیچ طمع نکردههیچ تالشی فروگذار 
اي ارزشی ندارد که براي رسیدن به قدرت کنند. در مکتب صوفیان راستین دنیا به اندازهو چشمداشتی رها می

را زیر پا بگذارد؛ احمد حنبل پیرامون ریاست طلبی گوید:تا مسائل انسانیرها کنیعنان نفس را ،و شهرت
تبع «گفت:» مرا وصیتی کن.«گفتم: » که: هر که ریاست جست، خوار شود.-رحمها اهللا-از فضل شنیدم«

).81(همان: » این پسندیده است«گفتم: » باش، متبوع مباش.
لی که مرا پیش آید، آن بود که به جایی ترین حاسخت: «طلبی گفتاري استرا در نفی شهرتابراهیم ادهم 

تر است: به وقت ناشناختن ذّل رسم که مرا بشناسد آن گاه مرا از آنجا باید گریخت. ندانم کدام صعب
.)95(همان: » کشیدن؟ یا در وقت شناختن از عزّ گریختن؟

ند، او مشرك است و هر که دوست دارد به خیر او را بشناسد یا به نیکویی یاد کن«گفت: میياحمد حوار
را به دوستی پرستد، –عزّوجلّ –به نزدیک این طایفه از بهر آن هر که خداي -تعالی -در عبارت حقّ

).320(همان: » دوست ندارد که خدمت ببیند جز مخدوم او
روزي شیخ ما قَدس اهللا روحه العزیز در«حکایت زیر از اسرارالتّوحید بازگو کننده این تفکّر است: 

و -چنانکه رسم ایشان بود–شد. معرَفان پیش شیخ باز آمدند و خواستند که آواز دهند نیشابور به تعزیتی می
شیخ «چون شیخ را دیدند فروماندند و ندانستند که چه گویند. از مریدان شیخ پرسیدند که –القاب برشمرند 

ر روید و آواز دهید که هیچکس بن د«شیخ آن فروماندگی در ایشان بدید. گفت: » را چه لقب گوییم؟
معرفان در رفتند و به حکم اشارت شیخ آواز دادند که هیچکس بن هیچکس را راه » هیچکس را راه دهید.

د (محم»گریستندآمد. همه را وقت خوش گشت و میدهید، همه بزرگان سر برآوردند. شیخ را دیدند که می
155: 1372ر، بن منو.(
الم تأثیر در حکام ظ-6
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هاي مختلفی داشتند؛ گروهی به طور کلّی از دستگاه سالطین گیريصوفیان در برخورد با حکّام جهت
سفیان را عادت «... گوید: پذیرفتند؛ عطّار در تذکره میگریختند و هر چیزي که از طرف سلطان بود را نمیمی

از آنجا بگریخت تا از آن بو نشنود ه جامع نشستی چون از مال سلطان مجمره عود ساختندربود که در مقصو
).196: 1388(عطار، » و دگر آنجا ننشست

بر شما باد که حذر کنید از «کرد؛ چنانکه گوید: اق به طور کلّی صحبت با سالطین را نفی میابوعلی دقّ
).571(همان: » صحبت سالطین، که ایشان را راي چون رأي کودکان بود و صولت چون صولت شیران

خوانند، گوید: نایی در خطاب به افرادي که او را به دربار سالطین میحکیم س
ن و مدبريــــال سلطان ما و دیــو و اقبــو ترل شويــان گَرد تا مقبــد گویی گرد سلطـــچن

اوريرت ناید بــــان گــدر ما و ایشــر انــبنگاندحرص و شهوت خواجگان را شاه و ما را بنده
ان چاکريــاهـــان را پادشـــدگــدگان بنــبنري کن چون کنندــپس تو گویی این گره را چاک
اوك اندازان بريـري نــاش بحـــخنجر آهنجاذ حکم اوــدر نفـــکیست سلطان آنکه هست ان

اه کشوريــاي چون پادشود نهــــاه خـــپادشاه کشورمـه هی من پادشـــی الفی کــــتو هم
ريـرد افســاري نه مـــن سر مرد افســبا چنیر است و ظلمـرد باید همه کبـدر سري کانجا خ

).659: 1341(سنایی، 
االولیاء شدند؛ در تذکرةاما گروه دیگري با گفتار و اعمال خود موجب تغییر و تعدیل رفتار حاکمان می

هاي کشیده؛ بزرگی حاضر اج در آمد با سیاه بسیار و تیغگفت حجي روزي مجلس میآمده است: حسن بصر
اج بنشست. حسن یک ذره بدو حج» امروز حسن را امتحان کنیم که وقت آزمایش است.«بود. گفت: 

» حسن حسن است.«گفت، برنگشت تا مجلس تمام کرد. آن بزرگ گفت: ننگریست و از آن سخن که می
» انظرو الی هذا الرجل«شد، حجاج خود را نزدیک او انداخت و بازویش بگرفت و گفت: چون مجلس تمام

).30: 1388(عطّار، »اگر می خواهید که مردي ببینید، در حسن نگرید-
ین الدکردند؛ مولوي در خطاب به معینگاهی اوقات صوفیه از حربه نصیحت براي تغییر پادشاه استفاده می

اول سرِ مسلمانی شدي که خود را فدا کنم و عقل و تدبیر و رأي خود را براي بقاي اسالم و تو «پروانه گوید: 
کثرت اهل اسالم فدا کنم تا اسالم بماند. و چون اعتماد بر رأي خود کردي و حقّ را ندیدي و همه را از حقّ 

اي و یاري تار یکی شدهندانستی پس حقّ تعالی عین آن سبب را و سعی را سبب نقص اسالم کرد که تو با تا
دهی تا شامیان و مصریان را فنا کنی و والیت اسالم خراب کنی، پس آن سبب که بقاي اسالم بود سبب می

ها ده که تا تو نقص اسالم کرد. پس در این حالت روي به خداي عزّوجلّ آور که محل خوف است و صدقه
ت یمبر، اگر چه تو را از چنان مالمت در چنین معصرا از این حالت بد که خوف است برهاند و از او اومید

انداخت. آن طاعت را از خود دیدي. براي آن در معصیت افتادي. اکنون درین معصیت نیز اومید مبر و تضرّع 
کن که او قادر است که از آن طاعت معصیت پیدا کرد، از این معصیت طاعت پیدا کند و تو را از این 
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امید مبر که انَّه » ی پیش آرد که تو باز در کثرت مسلمانی کوشی و قوت مسلمانی باشی.پشیمانی دهد و اسباب
).4: 1386(مولوي، » و ال ییأَس من روح اهللاِ االّ القُوم الکافرون

رفتند. الدین سهروردي از طرف پادشاه به سفارت هم میالبتّه بعضی از صوفیه مانند شهاب
ر براي جامعه: هاي اخالقی دیگآموزه-7

الف: تواضع 
گونه که ابن تواضع آن است که فرد خود را از دیگران برتر نبیند و کسی را به دیده حقارت ننگرد. همان

).246: 1388(عطار، » ترین تواضع آن است که خود را بر هیچ کس فضل ننهیشریف«سماك گوید: 
هر که دوست دارد که دل او متواضع شود، «ید: الزمه تواضع همنشینی با نیکان است، ابو حفض حداد گو

).347(همان: » گو: در صحبت صالحان باشد و خدمت ایشان مالزمت کن
شود: مولوي، تواضع موجب جلب رحمت الهی میباوربه 
ت، آب آنجا دودــا پستی اسـا رود          هر کجــا دردي، دوا آنجـر کجــه

وآنگهان خور خَمر رحمت، مست شوت بایدت در پست شو      ــآب رحم
).488و 487: 2ج،1385(مولوي،

ب: انفاق و بخشش: 
باشد. عطّآر در تذکرة االولیاء انفاق یعنی بذل مال به فقرا و در نزد عرفا به معنی بذل مال و جان می

وي بود. هزار دینار بانقل است که وقتی از صنعا به مکّه آمد و ده «کند: پیرامون شافعی حکایتی را بیان می
آمد، در بیرون مکّه خیمه زد و آن زر فرو ریخت و هر که می»بدین ضیاعی باید خرید یا گوسفند.«گفتند: 

).218: 1388(عطار، » داد. نماز پیشین هیچ نمانده بودمشتی به وي می
مولوي گوید: 

اــدر دعـــیکند اه میــدو فرشتازارها ــــر که در بـــگفت پیغمب
ممسکّان راه ده تلفو و اي خدا تف ــمنققان را ده خلکاي خدا تو

).132:2،ج1385(مولوي،
پ: قناعت:

قناعت طلب ناکردن «قناعت خشنودي و رضا دادن به نصیب خویش را گویند ابو عبداهللا خفیف گوید: 
).236، 6388(عطار، »دست توستنیاز شدن از آنچه دراست آن را که در دست تو نیست و بی

مولوي راست: 
یک قناعت، به که صد لوت و طبقر به است از ذکر حقّــــسایه رهب
).979:6،ج1385(مولوي،
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نقل است که بیست دینار زر به میراث برده بود و در بیست سال «عطار در احواالت داود طائی گوید: 
دارم من اینقدر از آن نگه می«او گفت: » طریق ایثار است نه نگاه داشتن«خورد. تا مشایخ بعضی گفتند که: می

).228: 1388(عطار، » سازم تا بمیرمکه سبب فراغت من است. تا با این می
ت: مهمان نوازي: 

اي که یک نوازي است، به گونهکی از اصولی که اهل تصوف براي آن اهمیت زیادي قائل بودند، مهمانی
کرد. ه دیگر صوفیان را چون خانقاه خود تصور میصوفی خانقا

تر از مهمان ندارم، از بهر آن که روزي و مؤنت او و مزد او بر من هیچ چیز دوست«ابوعلی شفیق گوید: 
).206(همان: » حقّ است و من در میان آن را هیچ کس نیم، و مزد و ثواب مرا

نقل است که در حال حیات همه مال خود به «وید: صاحب تذکرة االولیاء پیرامون عبداهللا بن مبارك گ
مهمانان فرستادگان خداي «درویشان داد. وقتی او را مهمانی آمد و هر چه داشت خرج کرد و گفت: 

زنی که در این معنی با من خصومت کند، در خانه «وي به خصومت بیرون آمد. گفت: زن با» اند.عزّوجلّ
).191(همان: » نشاید داشت
بردن خشم: ث: فرو 

اند تا کسی بر اي از آتش دوزخ است از این رو عرفا گفتهاند که خشم، شعلهبرخی از عالمان اخالق گفته«
خشم خود چیره نیاید به مقام صدیقان نرسد. امام محمد غزالی در احیاء العلوم، اشخاص را در خشم به سه 

کنند، دوم آنان که هیچ خشمی ندارند، سوم آنان کند. یکی آنان که در خشم آوري افراط میدسته تقسیم می
پویند. موالنا در برخورد با صفت خشم و امثال آن همچون غزّالی به قمع و که در خشم، راه اعتدال می

).795: 1389(زمانی، » سرکوب آن عقیده ندارند بل به تصعید آن عقیده دارند
اي به اجارت بستد. و است که مالک وقتی خانهنقل«صاحب تذکرة االولیاء پیرامون مالک دینار گوید: 

اي جهود داشت. و محراب خانه مالک سوي خانه جهود بود. و آن جهود مبرزي ساخته بود و بر آن همسایه
تو «کرد روزي جهود پیش مالک آمد و گفت: انداخت و محراب پلید میکرد، و به خانه مالک مینجاست می

این رنج از براي چه «گفت: » شویم.کنم و میهست. اما پاك می«ک گفت: مال» را از مبرز من رنج نیست؟
فرمان چنین است که: و –تعالی –از حقّ «گفت: » خوري؟کشی؟ و این خشم از براي که فرو میمی

» الکاظمین الغیظ و العافین عن النّاس.
هرگز فریاد نکند و زهی دین پسندیده، که دوست خدا، رنج دشمن خداي چنین کشد و«جهود گفت: 

).45: 1388(عطار، » چنین صبر کند و با کس نگوید
ج: فتوت و جوانمردي 
: 1388(عطار، »جوانمردي آن است که بار خلق بکشی و آنچه داري بذل کنی«اند: در تعریف فتوت گفته

389.(
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).554همان: » (جوانمردي آن است که خلق را چون خویشتن خواهی بلکه بهتر«ابوبکر شبلی گوید: 
داند: پوشی میابوسعید ابوالخیر جوانمردي را عیب

ودــردي خام بـقایمش افتاد و مام بودـــه در حمــد مهنــوسعیـب
جمع کرد آن جمله پیش روي اوازوي اوـــخ آورد تا بــوخ شیـش
»د در جهان؟تا جوانمردي چه باشاك جان ـبگو اي پ«خ را گفتا ــشی

»تـم خلق ناآوردن اســپیش چششوخ پنهان کردن است«شیخ گفتا: 
).446: 1389(عطار، 

گروهی از صوفیه بودند که با رفتار و اعمال خاص خود موجب جلب مردم به آیین ،گفتنی است که فتیان
شدند. تصوف می

چ: پرهیز از ریا 
عی از آن وحشت فراوانی داشتند. به همین دلیل مالمتی بودن ریا یکی از مسائلی است که صوفیان واق

گوید: براي مرید از لوازم امر سلوك شمرده شده است. حافظ خطاب به ریاکاران عصر خود می
ش به روي دل در معنی فراز کردــعشقصنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت       

از کردـده رهروي که عمل بر مجــید         شرمنود پدـــــت شـــگاه حقیقــــفردا که پیش
د نماز کردــربه عابـــو که گـــه مشست          غرّیبايورا میــک خوش خرام کجـاي کب

از کردـــنید ریا بیــدا ز زهــــدان که در ازل          ما را خـــت رنـــن مالمـــحافظ مک
).543: 1387(حافظ، 

تر بینم، دوسترا با جمله معاصی می-اگر خداي تعالی: «داندیا را بدترین گناه میروسف بن حسین و ی
).339: 1388(عطار، » اي تصنع بینماز آن دارم که با ذره

دادند؛ فضیل عیاض گوید: صوفیان واقعی هیچگاه اعمال نیک خود را در مقابل دیدگان خلق قرار نمی
- عمل کردن براي خلق شرك بود. و اخالص آن بود که حقّ دوست داشتن عمل براي خلق ریا بود و«

).84(همان: » تو را از این دو خصلت نگه دارد ... -تعالی
ح: وفاي به عهد: 

وفاي به عهد در بین صوفیه خصوصاً فرقۀ فتیان اهمیت زیادي دارد؛ صاحب تذکرة االولیاء پیرامون عبداهللا 
کرد. وقت نماز که یک بار به غزو رفته بود و با کافري جنگ میکند: نقل استبن مبارك حکایتی بیان می

درآمد. از کافر مهلت خواست و نماز کرد. چون وقت نماز کافر درآمد، کافر نیز مهلت خواست. چون روي به 
آوازي با تیغی کشیده بر سر او رفت تا او را بکشد.» وي ظفر یافتم.این ساعت بر«بت آورد، عبداهللا گفت: 

).189(همان: »انّ العهد کان مسؤال...یا عبداهللا افوا بالعهد.«که: شنید
مولوي گوید: 
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دـــــباید به جهبیخ را تیمار میچون درخت است آدمی و بیخ، عهد 
ودـریده بـف ببـــار و لطــوز ثمده بود ــــخ پوسیــد بیـــعهد فاس

ت سودــزي نیسـبا فساد بیخ، سبز بودــشاخ و برگ نخل، گرچه سب
عاقبت بیرون کند صد برگ، دستت ــز و بیخ هســندارد برگ سبور

علم چو قشرست و عهدش مغز اوش عهد جو ـــو غرّه به علمــتو مش
).329:5ج،1385(مولوي،

اثرات منفی تصوف بر جامعه: 
هاي گزاف: رواج خرافات و دعوي-1

ان صوفیه خالی از اغراق و خرافه نیست و شاید یکی از دالیل آن توسعه تصوف در اقشار عامی سخن
اند هم شیادان. از این رو در لوحان بسیار بودهدر واقع بین صوفیه در تمام ادوار هم ساده«کوب: باشد. زرین

اند که صحبت مشایخ مدعی بودهعیان و منکران بسیار. کسانی ازها میدان دعوي فراخ شده است و مدمیان آن
اند. برخی حتی دعوي ها پس از هجرت سخن از مالقات با پیامبر راندهاند. بعضی هم قرنخضر را درك کرده

اند. دعوي بابارتن هندي که در قرن هفتم هجري پدید آمد و خود اند که با صحابه رسول مالقات کردهداشته
لوحان صوفیه مقبول واقع شد، و براي زیارت او کسانی از در بین سادهخواندرا از بقایاي اصحاب پیامبر می

جاهاي دوردرست مثالً از سمرقند راه دیار هند را پیش گرفتند. این بابارتن مداما خوش ،ادي بودعی شی
کرد. دعاوي غریبۀ لوحی صوفیه و عوام اینگونه کسان را در دعاوي غریب خویش دلیر میباوري و ساده

ها نامعقول است، مثل سخن گفتن ست و غالب آناهم هست از ابن عربی که در کتب او هم ذکر شده دیگر
عی بوده است که از لوح محفوظ خبر ها. سیدي اسماعیل از مشایخ سلسله بدوي مدبچه در شکم و امثال آن

ام. بعضی دیگر از دیدهکرده است با ادعاي آنکه در لوح محفوظ چنین و چنان هایی میدارد و گاه پیشگویی
اند و از ضریح او جواب سؤاالت اند که با شیخ خود از وراي قبر سخن گفتهشیوخ همین سلسله مدعی بوده

ین بغدادي مکرّر از مالقات خویش با پیامبر و گفت و شنودهایی که با او اند. شیخ مجدالدخویش را شنیده
بوده است اما دعویگري صوفیه » واقعه«ن مالقاتها در داشته سخن رانده است. درست است که بعضی از ای

).152: 1387ین کوب، (زر» اینها را تا حد واقع کشانده است
نقل است که شیخ جنید گفت «دهد: حکایت زیر پیرامون بایزید بسطامی این مسأله را به خوبی نشان می

ضطرب. از شیخ پرسیدم گفت: که: احمد خضرویه گفت: روزي پیش شیخ در شدم آبی دیدم پیش شیخ م
بینی. احمد گفت: شخصی درآمد و از علم و حیا چیزي پرسید بیان کردم بگداخت و این آب گردید که می

»آن آب را برداشتم منجمد گشت نگینی کردم هرگاه که سخن این طایفه گفتندي آن نگین اضطراب کردي
).345: 1384(سهلگی، 
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مرا اندك غباري با امیرالمؤمنین «کند: بکر کتّانی حکایت جالبی نقل میصاحب تذکرة االولیاء از زبان ابو
فرمود: -صلی اهللا علیه و سلّم–نه از جهت چیز دیگر، بل که از جهت آن که رسول –علیه السالم –علی 

ی تا کار به وي بازگذاشت-اگر چه معاویه بر باطل بود و او بر حقّ–الفتی اال علی، شرط فتوت آن است که 
علیه الصلواة –میان صفا و مروه خانه داشتم. شبی در آنجا مصطفی را «و گفت: » چندان خون ریخته نشدي.

رضی اهللا –و السالم، به خواب دیدم با یاران او، که درآمدي و مرا در کنار گرفتی. پس اشارت کرد به ابوبکر 
کرد. گفتم عمر. پس به عثمان اشارت کرد. گفتم که : او کی است؟ گفتم: ابوبکر. پس به عمر اشارت –عنه 

مرا با علی -علیه الصلواة و السالم-عثمان. پس اشارت کرد به علی. من شرم داشتم به سبب آن غبار. پیغمبر
–برادري داد تا یکدیگر را در کنار گرفتیم. پس ایشان برفتند. من و امیرالمؤمنین علی –رضی اهللا عنه –

چون بماندیم. مرا گفت: بیا تا به کوه ابوقبیس رویم. به سر کوه رفتیم و نظاره کعبه کردیم.–علیه السالم 
).493: 1388(عطار، » اي از آن غبار در دل من نمانده بودهم خود را بر کوه ابوقبیس دیدم و ذردبیدار ش

حافظ خطاب به صوفیان مدعی گوید: 
شطح و طامات به بازار خرافات بریمرابات بریمـخیز تا خرقه صوفی به خ

امات بریم...ــاده طدلق بسطامی و سجر ــدر به ره آورد سفـسوي رندان قلّن
بدین فضل و هنر نام کرامات بریمگرآلوده خویش ۀز پشمیندان باــشرمم

).1038: 1387(حافظ، 
االولیاء پس از مرگ تذکرهر بسیاري از قسمت هاي صوفیه اعتقاد شدیدي به خواب داشتند؛ د،همچنین

ار پیرامون ابوبکر کنند؛ عطّبینند و از اوضاع و احوال او پس از مرگ سؤال میفرد، دیگران او را در خواب می
نقل است که چون او را وفات رسید، به خوابش دیدند زرد روي و غمگین؛ «کند: حکایتی را بازگو میوراق

گفت: چگونه خیر باشد؟ که در این گورستان که منم، از ده جنازه یکی » خیر است.«ت. گفتند: گریسو زار می
در «گفت: » چه کرد؟با تو-عزّوجلّ–خداي «دیگري به خواب دید او را. گفت: » به مسلمانی نمرده است.

مه چنان سیاه شد خواندم تا به گناهی رسیدم. جملۀ ناحضرت خود بداشت و نامه اي به دست من داد، و می
ام. از کرم ما نسزد که در این که بیش نتوانستم خواند. متحیر شدم. ندا آمد که: این گنه را در دنیا بر تو پوشیده

).471: 1388(عطار، » جهان پرده تو دریم. عفوت کردیم
برانگیختن مالمت خلق: یاکارهاي ضد انسانی براي ذلیل کردن نفس -2

بردند. از ابراهیم کشتن نفس خود و ذلیل کردن آن، کرامت انسانی را زیر سؤال میبرخی از صوفیه براي
چند بار: یک بار در کشتی بودم با جامۀ خلق و «اي؟ گفت: ادهم پرسیدند: آیا تا به حال در زندگی شاد شده

کردند. در س میخندیدند و افسوموي دراز. بر حالی بودم که اهل کشتی از آن غافل بودند جمله، و بدین می
یی بود. هر ساعت بیامدي و موي از قفاي من بگرفتی و سیلی بر گردن من زدي. و من خود را کشتی مسخره

به مراد خود یافتی، و بدان خواري نفس خود شاد شدمی. در این میان ناگاه موجی برخاست و بیم هالك 
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ي، این در میان ما به چه کار آید؟ و او پدید آمد. گفتند: کشتی سبک باید کرد. یکی از ایشان گفت: بار
کیست؟ او را به دریا باید انداخت. مرا گرفتند تا بیندازند، موج نشست و کشتی آرام یافت. آن وقت که 
گوشم گرفته بودند تا در آب اندازند، نفس را به مراد خود دیدم. یک بار دیگر به مسجدي رفتم که بخسبم. 

کشیدند و توانستم خاست. پایم بگرفتند و میماندگی چنان بودم که بر نمیکردند و من از ضعف و رها نمی
مسجد را سه پایگاه بود. سرم به هر پایه که افتادي بشکستی و خون روان گشتی آنجا نیز نفس خود را به مراد 

. آنجا یی بر من بول کردخویش دیدم و شاد شدم ... یک بار دیگر آن بود که در جایی گرفتار آمدم. مسخره
خوردند. ناگاه از آن نیز شاد شدم و یک بار دیگر پوستینی داشتم. گزنده بسیار در وي افتاده بود و مرا می

ها که در خزینه نهاده بودم، یادم آمد نفس من فریاد برآورد که: آخر این چه رنج است. آنجا نیز نفس را جامه
ساختم. یکی بیامد و در من نگاه کرد دجله طهارت میبه مراد خویش یافتم و شاد شدم. یک بار دیگر بر کنار

رفتم. مردمان با هم و تف کرد بر روي من و همۀ روي من بیالود. آنجا شاد شدم. یک بار دیگر به جایی می
» خصم خود را گفت: تو به نزد من از این هندوك خوارتري. آنجا نیز شاد شدمکردند. یکی مرخصومت می

).101و100(همان:
الدهر هستم ولی چیزي از به نزد بایزید بسطامی آمد و بدو گفت: سی سال است که صائميروزي زاهد

اي و در حجاب نفس هستی، و راه حلّی به عالم معنا بر من کشف نشد. شیخ گفت چون نفست را ذلیل نکرده
از يري بیرون کن. و ازاراین ساعت برو، و موي سر و محاسن باز کن و این جامه را که دا«: او پیشنهاد کرد

پر جوز کن و پیش خود بنه و ییگلیم در میان بند و بر سر آن محلّت که تو را بهتر شناسند بنشین، و توبره
کودکان جمع کن و بگو که: هر که سیلی مرا زند، یک جوز بدهم. و هر که دو سیلی زند، دو جوز دهم. در 

).150(همان: » ند که عالج تو این استزنگرد تا کودکان سیلی بر گردنت میشهر می
کرد و نهاد و از ساقه گیاهان استفاده میاند که روي به بیابان میهمچنین در مورد ابوسعید ابوالخیر آورده

رفت و با حیوانات انس گرفته بود. کارهاي ضد عرف گرداند باز به بیابان میهر چه او را از بیابان باز می
شد که از طرف مردم مورد اعتراض قرار گیرند و گاهی آن ها را از شهر بیرون میبرخی از صوفیان باعث 

کردند. حالج، بایزید و ابراهیم ادهم از کسانی بودند که مورد طعن و قدح مردم جامعه قرار گرفتند. می
رویان د و مصاحبت با سادهتجرّ-3

یی نیست، ولی بعضی از صوفیه تجرد را هاي تصوف امر پذیرفته شدههر چند تجرّد در نزد همۀ فرقه
هرگاه فقیري ازدواج کند مانند مردي است که سوار «شمردند. ابراهیم ادهم گوید: جهت تهذیب نفس الزم می

).236: 1382(سراج، » کشتی شده است. اگر فرزند دار شد همانند کسی است که غرق شده است
» چگونه؟«گفتند: » آنکه من طاقت دو شیطان ندارم.از«گفت: » چرا زن نکنی؟.«به ابن سماك گفتند: 

).247: 1388(عطار، » مرا شیطانی است، و او را شیطانی در دست دو شیطان چگونه طاقت آورم؟«گفت: 
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کرد و گوید اگر خدا عطوفتی نمیکند و میالمحجوب تجربه ازدواج خود را بیان میهجویري در کشف
شد. تباه میداشت دین بر منخالص ارزانی نمی

یی آب خواست. رفت. تشنه شد و از خانهکه روزي در محلّتی از بغداد می«... اند: در احوال مرتعش آورده
یی آب آورد. دلش صید جمال او شد. هم آنجا بنشست تا خداوند خانه باز آمد دختري صاحب جمال کوزه

آب گران است. مرا از خانه تو شربتی آب دادند اي خواجه! دلی به شربتی «گفت: –و از منعمان بغداد بود –
او را در خانه برد و عقد نکاح کرد و » دختر از آن من است، به زنی به تو دادم.«آن مرد گفت: » و دلم ببردند.

به گرماوه فرستاد و خرفه بیرون کرد و جامه پاکیزه در وي پوشید. چون شب درآمد، دختر به وي دادند. 
چه «گفتند: » مرّقع من بیارید.«نماز مشغول شد. ناگهان در میان نماز فریاد برآورد که: مرتعش برخاست و به 

م ندا کردند که: به یک نظر که به خالف ما کردي جامه اهل صالح از تو برکشیدیم. اگر سرّبه «گفت: » افتاد؟
).450(همان: » ق دادنوبتی دیگر نظر کنی، لباس آشنایی از باطنت برکشیم. مرّقع در پوشید و زن را طال

شد و به علّت ها میهایی درباره آند در بین این گروه از صوفیه موجب حرف و حدیثمیل به تجرّ
خیلی البته این صحبت نوجوانان که از«هم شدند؛ بازي متّرویان غالباً در نظر عوام به شاهدمصاحبت با ساده

ی بعضی از آمد. حتّاز آفات صوفیه به شمار می–ند ها شان ترّدد داشتقدیم در مجالس صوفیه و خانقاه
ین کرد. اوحدالدبازي شدند. ابوحلمان بنا بر مشهور در پیش خوبرویان سجده میمشایخ منسوب به شاهد

نهاد. حکایت او با پسر خلیفه هاشان میسرّي داشت و در غلبه وجد سینه بر سینهوکرمانی با شاهدان سر
ین عراقی در دنبال قلندر ها به وي اعتراض کرد. فخرالدتبریزي در این بابمشهورست و گویند شمس

).155و 154: 1387(زرین کوب، » پسري خوبروي از عراق به هند افتاد
گوید: خود زمان شاهدباز مولوي در نقد صوفیان 

و دبینه از لباس صوف و خیاطّوت طلب ـهست صوفی آنکه شد صف
المــواطه و الســـاطَه و الّلـــالخین لئام ـش ایـــبه پیه ـــصوفیی گشت

).116:5،ج1385(مولوي،
سنایی نیز شاهد بازي صوفیان را مورد نقد قرار می دهد: 

رخ کبودـر چـی کور زیـــــعالمدند و شمع و سرود ــشاهۀسغب
گان بیهوده بانـده کنـــگوشت گندانگ ر لقمه وــخرمگس وار به

روي شویان دیده کش چو مگس...ون کرکس ــه چــان سفلـدوربین
وش شکار...ــک مــشکالن ولیبازدکارـــورتان مفســـا صـــپارس

دي در او بنددـــد و شاهـــشاهدد ــر در او خنــپسرت هیچ اگ
ره ننهد نامـز که سکــرا جت ــزنامـه اي نهد ز طعــور زنت کاس

).485و 484: 1387(سنایی، 
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گریز از خلق: -4
بردند، ها پناه میها و کوهبه دشتکرده،در بین صوفیه افرادي بودند که براي حفظ دین خود، خلق را رها 

ه لکام یکی از کو«هاي تصوف وجود نداشت؛ در احوال سري سقطی آورده اند: البته این مسأله در همه فرقه
به زیارت وي آمد و پرده از آن برداشت و سالم کرد و سري را گفت: فالن پیر از کوه لکام تو را سالم گفت. 

کاري نباشد. مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنانکه وي در کوه ساکن شده است؟ بی«سري گفت: 
).286: 1388(عطار، » غایب نشود–تعالی -یک لحظه از حقّ

گریزي را اصل دینداري و سیر و سلوكبسیاري از مشایخ طریقت خلق،ما همان طوري که گفته شدا
عبادت ده جزو است: نه جزو گریختن است از خلق و یک جزو «ند؛ ابوعلی شقیق گوید: ردکمیقلمداد

).206(همان: » خاموشی
نزد خلق نباید رفت و خلق را نباید خواهم بیمار شوم، تا به نماز جماعت نباید رفت و می«فضیل گوید: 

»اگر توانی جایی ساکن شوي که کس شما را نبیند و شما کسی را نبینید که عظیم نیکو بود«گفت: » دید.
).82(همان: 

نقل است که یک روز «کند: ابراهیم ادهم حکایتی را بیان میگریزيخلقپیرامون نیزاالولیاءصاحب تذکرة
ام و از دین خویش در کنار گرفته«گفت: » چرا از خلق گریزي؟«بودند. شقیق گفت: شقیق و ابراهیم به هم 

ام یا گریزم. تا هر که مرا بیند و پندارد که حمالیاین شهر به آن شهر و از این سر کوه به آن سر کوه می
).97(همان: » وسواس دارم، تا مگر از دست شیطان، به سالمت ایمان را به دروازه بیرون برم

بدیهی است که انسجام یک جامعه در گرو مشارکت عمومی همه افراد آن در امور است و این طرز فکر 
نماید. مگر نه این است که هر کس نسبت که دینداري در گرو گریز از مردم است، به هیچ وجه مناسب نمی

ورزي و مردم را به و دیناي دارد؟ پس ماندن در جامعه کند وظیفهاي که در آن زندگی میبه مردم و جامعه
اعتنا بودن دین خواندن از به کوه و دشت پناه بردن و فقط به خود اندیشیدن و نسبت به سرنوشت مردم بی

رسد. تري به نظر میامر معقول
گري و عدم تالش براي تغییر دادن به مسائل روز: تمسک به تقدیرگرایی و جبري-5

خداست و آنچه از دوست آید، نکوست. پس لزومی ندارد که در در این طرز تفکّر همه چیز از جانب
دهد و اگر نخواهد او را خوار برابر حکم الهی مقاومتی صورت پذیرد. خداوند اگر بخواهد به انسان عزّت می

است؛ پس چاره –تعالی –کند. انسان را با غیر حقّ چه کار، چون همۀ تدبیرات به دست خداي می
در جهان پر آشوب و فتنه «هاست؛ خی قضاي الهی و تسلیم در برابر آن و نیک دیدن بديخشنودي دل به تل

نمود و قدرت اندیشه و تمرکز حواس را از مردمان خیز آن دوران که حوادث یکی پس از دیگري رخ می
اریخ ماند. نه کس به فلسفه تربوده بود جایی براي کشف علّل و اسباب و نحوه تأثیر و تأثر باقی نمی

اي مشخص براي آینده حالیها را دریابد و نه برنامهها و آشفتهثباتیها، بیجنبان جنگپرداخت تا سلسلهمی
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گیري پیشامدها دخالت دهد. الجرم حوادث او را به هر سو توانست ترسیم کند تا نیروي تعقّل را در شکلمی
دید همه چیز را به قضا و قدر ا در خود نمیزد و چون قدرت مبارزه رکشاند و سرنوشت او را رقم میمی

).47: 1387(سجادي، » داد...نسبت می
ترین اخالق آن است که با تقدیر بر آویزي، یعنی آنچه تقدیر ازلی باشد تو زشت«ابوبکر واسطی گوید: 

ده آن بیرون آیی، و آنچه قسمت رفته است خواهی که به تغلب و آرزو و دعا آن قاعخواهی که به ضد
).646: 1388(عطار، » بگردانی

االسالم گفت یک روز بر سر منبر بر زبان شیخ شیخ«ین ابوروح پیرامون ابوسعید ابوالخیر گوید: الدجمال
بدین لفظ بیان کرد که سالمت در » الیجد السالمۀ احد حتّی یکون فی التدبیر کاهل القبور.«برفت 

الدین ابوروح، (جمال»و خود را در عجز با اهل گورستان برابر کردناختیاریست و از راه تدبیر دور بودن بی
1384 :118.(

سعدي شیرازي که تحت تأثیر اندیشه هاي جبري و عقاید اشعري است، در کتاب بوستان از زبان شاگرد 
باف گوید: منسوج

باال نبستم زــش معلّـکه نقشست ــد ز دـایـنیی برـورتــرا صـم
ر اوستـدیـت تقـارنده دســنگوستـیا نکصورت حال بدرتــگ

که زیدم بیازرد و عمرم بخستدر این نوعی از شرك پوشیده هست
د و عمرـورت زیـنبینی دگر صد امر ـــد خداونــترت دیده بخشــگ
رکشدخدایش به روزي قلم دد ــــکشده دم درــــدارم ار بنـــنپن

).141: 1368(سعدي، 
شود، وقتی که فرد به خود تلقین کند که همه این نگرش به نوعی باعث تسلیم در برابر مشکالت می

اي ندارد تن به هر خواري و ذلّتی خواهد داد. در مصائب از طرف خداست و بنده خدا در برابر آن چاره
دهد، عی تسلیم در برابر حوادث را نشان میسوم آمده است که نوۀالمحجوب حکایتی پیرامون خلیفکشف

عبداهللا بن رباح و ابو «البتّه شاید این مسأله صحت تاریخی نداشته باشد ولی بیانگر تفکّر جبري صوفیه است، 
چون –اهللا عنه الدار ما به نزدیک عثمان بودیم، رضیروایت آرند که روز حرب–ا ماهللا عنهرضی–قتاده 

هر که سالح برنگیرد از مال من «جمع شدند، غالمان وي سالح برداشتند. عثمان گفت: غوغا بر درگاه وي 
وي باز گشتیم و به و ما از ترس خود بیرون آمدیم. حسن بن علی ما را در راه پیش آمد. با» آزاد است.

مد سالم به چه کار آمده است. و چون حسن اندر آ–رضی اهللا عنه –نزدیک عثمان اندر آمدیم که تا حسن 
یا امیرالمؤمنین، من بی فرمان تو بر مسلمانان شمشیر نتوانم «گفت و وي را بر بلیت تعزیت کرد و گفت: 

یا ابن اخی «عثمان گفت وي را: » مرا فرمان ده تا بالي این قوم از تو دفع کنم.-کشید، و تو خلیفت حقّی
نا فی اهراق الدماء. اي برادرزاده، بازگرد و اندر خانه اهللاُ بامره. فال حاجۀَ لارجع و اجلس فی بیتک حتّی یأتی
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» خود بنشین تا فرمان خداوند و تقدیر وي چه باشد؛ که ما را به خون ریختن مسلمانان حاجت نیست
).101: 1387(هجویري، 

توان گفت که گرایش اکثر متصوفه جبري است و غالب مسائل و حوادث روز را تحت عنوان قضاي می
رغم الدین کبري که علیمثالً شیخ نجم؛شودکنند. البته در بین متصوفه افراد مبارزي نیز دیده میبیر میالهی تع

اینکه سپاه مغول به او امان داده بود با مردم ماند و هنگام یورش مغوالن در برابر آن ها ایستادگی کرد تا 
کشته شد. 

رق صوفیه: ترویج روحیه گداپروري در جامعه توسط بعضی از ف-6
هاي صوفیه وجود نداشت و بعضی از اهل تصوف به هیچ وجه مالی را از کسی گري در همه فرقهتکدي
یا رابعه «گفت که: -رضی اهللا عنهما-یافتم که یکی از اهل دنیا مر رابعه را«کردند. هجویري گوید: قبول نمی

من شرم دارم که از خالق دنیا دنیا، خواهم، شرم یا هذا! «وي گفت: » چیزي بخواه از من تا مرادت حاصل کنم.
).526(همان: » ندارم که از چو خویشتنی خواهم؟

پذیرفت و مریدان و اطرافیان خود را به سعی و تالش تشویق گري را نمیمولوي به هیچ وجه تکدي
بدین قدر «رد و گفت که مردي ده هزار درم پیش او آورد، قبول نک«اند: کرد. در احوال ابراهیم ادهم آوردهمی

).95: 1388(عطار، » خواهی که نام من از میان درویشان پاك کنیسیم سیاه، می
اما در میان صوفیه افرادي هم بودند که براي فراغت دل یا ذلیل کردن نفس و از بین بردن انانیت سالکان 

بکر، ترا نخوت آن در سر است که: من یا با«داشته اند؛ چنانکه جنید به شبلی گوید: گري وا میرا به تکدي
و از هر که بینی يام و امیر سامره. از تو هیچ کار نیاید تا به بازار بیرون نشوپسر حاجب الحجاب خلیفه

).527: 1387(هجویري، » سؤال نکنی؛ تا قیمت خود بدانی
–وافق. خداي روایت آرند که گفت: من رفیقی داشتم م-رحمه اهللا–النون مصري واز ذ«همچنین 

خداي «او را پیش خواست، و از محبت دنیا به نعمت عقبی رسید. وي را به خواب دیدم، گفتمش: -عزّوجلّ
مرا بر پاي کرد و گفت: بنده «گفت: » به چه خصلت؟«گفتم: » مرا بیامرزید.«گفت: » چه کرد؟با تو-تعالی–

پیش ایشان دراز کردي و اندر آن صبر کردي، ترا من، بسیار ذُل و رنج کشیدي از سفلگان و بخیالن، و دست
).528(همان: » بدان بخشیدم

گري در فرقه يداند. تکدکردن از مردم را موجب برانگیخته شدن رحمت الهی میگداییآري، حتی 
مالمتیه و قلندران شطار نیز دیده شده است. 

حمایت نابجا از مفسدان:-7
دادند، تا حدودي باعث تغییر و تعدیل در اسقین و ستمکاران نشان میصوفیه با انعطافی که در برابر ف

گذشت و بدین ترتیب براي جامعه شدند، ولی گاهی این تساهل از حد خود میها میرفتار و اعمال آن
نقل است که شبی دزدي به خانه جنید رفت. جز پیراهنی نیافت. برداشت و برفت. روز «شد. مشکل ساز می
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طلبید و گواهها فروخت و خریدار آشنا میگذشت. پیرهن خود را به دست دالّلی دید که میزار میدیگر در با
» ، تا بخرید"من گواهی دهم که: از آن اوست"تا یقین شود از آن اوست، تا بخرد. جنید نزدیک رفت و گفت: 

).376: 1388(عطار، 
علی (ع) را توجیه کرد و گفت: معاویه براي محمد غزالی در تسامح به جایی رسید که جنگ معاویه علیه 

گفت تحویل غصب خالفت با علی نجنگید، بلکه مسأله علی و معاویه یک اختالف فقهی بود؛ معاویه می
را موجب پریشانی امر خالفت رشود و علی این کاندادن قاتالن عثمان موجب شورش علیه پیشوایان دین می

تلخیص).با127: 1377(حلبیگوینده راست میدانست و در فقه هر دو طرف منازعمی
نه از جهت چیز دیگر بل از -سالملعلیه ا–مرا اندك غباري بود با امیرالمؤمنین علی «انی گوید: ابوبکر کتّ

فرمود که: الفتی االّ علّی، شرط فتوت آن است که اگر چه –صلّی اهللا علیه و سلّم –رسول –جهت آن که 
)293: 1388(عطار، » کار به وي بازگذاشتی تا چندان خون ریخته نشدي-و او بر حقّمعاویه بر باطل بود

دهد انی با اینکه خود اعتراف دارد که علی بر حقّ است، تا حدي تسامح و تساهل به خرج میابوبکر کتّ
و تخدیر ماً این گونه افکار موجب تشویش کند. مسلّکه تسلط یک ظالم بر جامعه را جوانمردي تعبیر می

توان شود. زمانی که فتوت نرمش و انعطاف با ظالم تعبیر شود، دیگر نمیجامعه و درآمیختگی حقّ با باطل می
طلبی و عدالت محوري را داشت. در جامعه انتظار حق

اجتناب از کسب و نادیده گرفتن اسباب در کسب روزي:-8
دادند؛ مولوي گوید: زي اهمیت زیادي میفه به کار و کوشش براي به دست آوردن روبعضی از متصو

نــاري بکـن، یاري یـی کـمکسبن ـاري بکــت خدا، کـدست دادست
دـــکنر میـــاران دیگــاري یـید ـنهی پا میـی در مکسبــر کسـه

کیـر، هم سقا، هم حایـهم دروگیـد از یکــکه جمله کسب نایزان
قارـــد ز افتــهر کسی کاري گزینرقرارـم بـازي است عالـبهماین به

ست          راه سنّت کار و مکسب کردنی استـرط نیـطبل خواري در میانه ش
).666و 665: 5،ج:1385(مولوي،

مد نقل است که حاتم از اح«دادند، فه به کار و تالش براي کسب روزي اهمیتی نمیولی گروهی از متصو
جویی یا پس از وقت یا در پیش از وقت، می«حاتم گفت: » بلی.«گفت: » جویی؟روزي می«حنبل پرسید که: 

» وقت؟
کنی؟ و اگر گویم: پس از اگر گویم: پیش از وقت گوید: چرا روزگار خود ضایع می«احمد اندیشید که: 

ید: مشغول شدي به چیزي که وقت گوید: چه جویی چیزي که از تو در گذشت؟ و اگر گویم در وقت، گو
ما نه فریضه جواب چنین بایست داد که: جستن بر«این مسأله. بزرگی گفت: فروماند در» حاضر خواهد بود.

علیه الصلواة و –جوید و به قول رسول است نه واجب و نه سنّت. چه جوییم چیزي را که خود تو را می
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»علینا اَن نعبده کما امرَنا، و علیه اَن یرزقنا کما وعدنا«ست: جواب حاتم این ا«او خود بر تو آید. -السالم
).258: 1388(عطار، 

»اینجا جستن روزي جهل است و کار کردن از بهر روزي حرام«شقیق بلخی در بین مردم مکّه گوید: 
) .205(همان: 

ها با این تفکّر که خداوند خواري در بین صوفیان شد. آنپروري و پختهاین گونه افکار باعث رواج تن
به کنجی پناه کشیده،روزي رسان است و بنده در کسب روزي دخالتی ندارد، دست از تالش و کوشش 

اي اهمیت روزي به اندازه،چشم به دست دیگران دوختند. طبق این دیدگاه،بردند و براي تأمین معاش خود
روم شود؛ کار به جایی رسید که بعضی از صوفیه بدون ندارد که انسان براي رسیدن به آن از لذّت عبادت مح

پرداختند و چه بسیار صوفیانی که در در نظر گرفتن علل و اسباب طبیعی با قدرت توکّل به سیر و سیاحت می
ها از گرسنگی و تشنگی هالك شدند. بیابان

گیرينتیجه
و اثرات آن بر جامعه مطرح نگارنده پژوهش بر آن است که کلیۀ مسائلی که پیرامون مکتب تصوف 

شود، جنبۀ نسبی دارد؛ زیرا مکاتب تصوف مختلفند و هر مکتبی ایدئولوژي و عقاید مورد قبول خود را می
دهد؛ گروهی تالش براي کسب روزي را نوعی عبادت تلقّی کرده، سؤال کردن از غیر حق را شرك ترویج می

شمردند. گروهی نفس و نفی انانیت و عجب الزم میگري را براي ریاضتدانستند ولی گروهی تکديمی
کشیدند، ولی گروهی تجرد را براي سیر و سیاحت و ازدواج کرده و بار عیال و خانواده را بر دوش می
گریختند تا دین آنها تباه نشود. باز گروهی مصاحبت با سبکباري الزم شمرده، به پندار خود از شیطان می

کردند و گروهی در خد و خال زیبارویان صنع الهی را مشاهده کرده، به تعبیر حرام میرویان را بر خود ساده
کردند و مردم را به نیکی اي در جامعه مانده، با مردم همدردي میرسیدند. عدهخودشان به خدا می

شدند تا مبادا میگذاشتند و با حیوانات مأنوس اي از خلق گریخته، سر به کوه و بیابان میخواندند و عدهمی
مردم دین آنها را تباه کنند. مکتب تصوف هم اثرات مثبتی براي جامعه به ارمغان آورده و هم در مواردي 

موجبات تخدیر جامعه را فراهم کرده است.
کتابنامه

ین ابوروح، (جمالدرضا شفیعی کدکنی، 1384الدحاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر، به تصحیح محم ،(
شم، تهران: انتشارات سخنچاپ ش

) ،مبانی عرفان و احوال عارفان، چاپ دوم، تهران: انتشارات اساطیر1377حلبی، علی اصغر ،(
) .حافظ نامه، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی1387خرّمشاهی، بهاءالدین .(
نتشارات امیرکبیر)، ارزش میراث صوفیه، چاپ سیزدهم، تهران: ا1387کوب، عبدالحسین، (زرین
) ،شرح جامع مثنوي معنوي، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات اطالعات1385زمانی، کریم ،(
) ،میناگر عشق، چاپ هشتم، تهران: نشر نی1389ــــــــــــ ،(
) ،ادي، سید علی محمداجتماعیات در ادبیات، تهران: مرکز نشر دانشگاهی1387سج ،(
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فیاللّمع ف.)1382. (ابونصری،سرّاج طوسبه ترجمه کلسونیآلن ننولدیرهیو تحشحیبا تصح، التصو
ریانتشارات اساط:تهران،یمحبتيدکتر مهد

بوستان، به تصحیح غالمحسین یوسفی، چاپ سوم، تهران: 1368الدین عبداهللا، (سعدي، مصلح ،(
انتشارات خوارزمی

) ،الطریقه، با مقدمه و تصحیح محمد روشن، )، حدیقه الحقیقه و شریعه1387سنایی، مجدود بن آدم
تهران: انتشارات نگاه

) ،دیوان، به تصحیح مدرس رضوي، تهران: ابن سینا1341ــــــــــــــــــــــ ،(
) ،درضا شفیعی کدکنی، 1384سهلگی، محمد بن علیدفتر روشنایی (کتاب النور)، ترجمه محم ،(

تهران: انتشارات سخن
درگزیده اسرار التوحید، تهران: انتشارات سخن1372ضا، (شفیعی کدکنی، محم ،(
) ،د استعالمی، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات 1388عطار، فریدالدینتذکره االولیاء، به تصحیح محم ،(

زوار
) ،درضا شفیعی کدکنی، چاپ دهم، تهران: )، منطق1389ـــــــــــــــالطیر، به تصحیح محم

انتشارات سخن
 ،د، (جاللمولويد بن محمفیه ما فیه، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، چاپ پنجم، 1386الدین محم ،(

تهران: انتشارات نامک
) ،المحجوب، به تصحیح محمود عابدي، چاپ )، کشف1387هجویري، ابوالحسن علی بن عثمان

چهاردهم، تهران: انتشارات سروش
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یالنیمدرس گحیحتص؛یجاميخایو زلوسفیيمثنویبازخوان
1واحدپوردیمج

زیدانشگاه تبریفارساتیزبان و ادبيدورة دکتريدانشجو
دهیچک

حیدر حوزة تصحيو ارزشمندریتقدانیخدمت شا،یجاميهايمثنوحیبا آنکه با تصحیالنیگمدرس
به کارشان مبذول یکافموارد دقّت یرسد که در بعضیحال به نظر منیبا ایانجام داده اند؛ ولیمتون ادب

خواننده خایو زلوسفیيمثنوی. با بررسابدیراه شانیاحیدر تصحیباعث شده که اشکاالتنینداشته اند و ا
شد، یمیبازخوانيگریشخص صاحب فن دایتوسط خود مصحح يمثنونیرسد که اگر ایمجهینتنیبه ا

–يو چه اشکاالت نسخه امطبعیاشکاالتچه–حیتصحنیبه اافتهیاز اشکاالت راه يبخش عمده ا

خا،یو زلوسفیيگرفت. در مثنویقرار مانندهخواریاز اشتباه در اختراستهیپيشد و نسخه امیبرطرف
در وزن یتوان اشکالینمیعروضعیشوند که هر چند در تقطیمافتییاتیاب،یالنینسخۀ مصحح مدرس گ

هر چند ز،یناتیاز ابیتوان از آن ها به دست آورد. در بعضینمزینیمنطقيحال معنانیوارد کرد، با اتیب
یاتیابنیاز کلمات چنیدهد که در بعضیاجازه را به ما منیایسنن ادبیولاست،فاقد اشکال تیبيمعنا

که یاتیله ابمقانیاشکال است. در اياز نظر دستور و نحو زبان داراتیبزینی. گاهردیصورت گیراتییتغزین
به-بلندگاهوکوتاهگاه–زینیحاتیبودند، از متن کتاب استخراج، و توضرادیايموارد مزبور داراثیاز ح

تیو پس از نقل بدهیگرديبا شمارة جداگانه شماره گذارتیافزوده شد. هر بتیهر بلیدر ذلدلیعنوان
شود، حیتصحدیکه بایکلماتایص کردن کلمه ضمن مشخز،ینتیبيشنهادیپحیمندرج در کتاب، تصح

آورده شده است.
حیتصح،یبازخوانخا،یو زلوسفیيمثنوها:کلیدواژه

مقدمه
جامی مثنوي دلپذیر و معروف یوسف و زلیخا را به شیوة نظامی و در تتبع از خسرو و شیرین سروده 

کهن شد دولت شیرین و خسرو « ت که است. جامی هرچند حق نظامی را بر گردن دارد؛ ولی مدعی شده اس
استوار است و از این جهت امکان » وحی منزل « ) وي می گوید سخنش بر پایۀ 595: 1386جامی، ». ( 

راهیابی کذب در آن وجود ندارد. 
چو باشد شاهد آن وحی منزل                      نباشد کذب را امکان مدخل

( همان جا )

1 . Majid.v_58@yahoo.com
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جامی یوسف و زلیخا را به نام سلطان حسین بایقرا، که از شاهان دانش پژوه و سخن شناس گورکانی 
است، به رشتۀ نظم در آورده است. وي این مثنوي را با چاشنی عرفان آمیخته و به نکته هاي ظریف ادبی 

هجري است، اشاره کرده است.888سته است. وي در پایان کتاب به تاریخ اتمام نظم آن، که سال آرا
بعضی از نسخه هاي خطی یوسف و زلیخا

در فهرست کتابخانۀ مجلس شوراي ملی، نسخه اي از یوسف و زلیخاي جامی نام برده شده که با خط 
ین بایقرا و امیر علی شیر نوایی، وزیر    ادب نستعلیق خطاط نامی، سلطان علی مشهدي، معاصر سلطان حس

سطر دارد. این نسخه 15پرور و باکفایت وي نگاشته شده که داراي یک سرلوح است و هر صفحۀ آن 
ورق است.139مجدول و داري 

از میان نسخه هاي گرانبها و کم نظیر مثنوي یوسف و زلیخاي جامی یکی هم به خط میر علی الحسینی 
)134: 1353هجري و دیگر نسخه اي است به خط محمد قوام شیرازي.  ( نیکوهمت، 930خ است به تاری

روش کار
در این مقاله ابتدا بیت مندرج در کتاب ، با مشخص شدن کلمه یا کلمات نیازمند تصحیح نوشته شده و 

ده است. در ذیل هر بیت که با شماره گذاري مشخص گردیده است، پس از تصحیح توضیحات الزم داده ش
شایان ذکر است که این مقاله خدمت استاد فرزانه سرکارخانم دکتر معدن کن، ارائه گردیده و همۀ 

اصالحات مورد تأیید ایشان واقع شده است.

بیت کتاب:-1
ز رنج راهشان فرسودگی نه                 میان را در دویارآسودگی نه

)580: 1386( جامی،
تصحیح بیت:

ز رنج راهشان فرسودگی نه                 میان را درد و پا را سودگی نه
توضیح: در این بیت و ابیات قبل از آن سخن از حرکت دائمی اجرام فلکی است. آنچه داراي حرکت 

ل و درد ورنجی احساس کند؛ ولی چنین حالتی در اجرام فلکی یافت نمی دائمی است می باید در خود مال
شود. مصراع دوم بیت مزبور قابل بحث است. آنچه در این مصراع ایجاد اشکال کرده است، ساقط شدن یکی 
از نقطه هاي حرف ( پ ) در کلمۀ ( پا ) است که باعث شده است در خوانش دوباره توسط مصحح، کشیده 

اضافه شود. چنان که پیداست در این بیت سخن از رنج راه و سفر است؛ سفري که اگر با پاي اي روي الف 
پیاده انجام گیرد، مسافر را خسته و فرسوده کرده و کمر او را به درد آورده و پایش را مجروح می کند. 

بیت کتاب:-2
استدر اصالبش کرم رسمی قدیم است                  کریم بن کریم بن کریم
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)590( همان:
تصحیح بیت:

در اسالفش کرم رسمی قدیم است                  کریم بن کریم بن کریم است
» اسالف« کرم اجداد ممدوح است، شاید  و مصراع دوم، که بازگو کنندة » قدیم « توضیح: با توجه به کلمۀ

صحیح باشد.

بیت کتاب:-3
زکان جود او باد خزانی                    کند فرش چمن را پرفشانی

)579( همان: 
تصحیح بیت:

کند فرش چمن را زرفشانیز کان جود او باد خزانی  
که با کلمۀ زر متناسب است و نیز با در نظر گرفتن رنگ زرین » کان جود « توضیح: با توجه به ترکیب

برازنده تر است. باد » زر « برگ هاي پاییزي که در اثر وزرش باد بر فرش چمن افشانده می شود، کلمۀ
انگاشته شده است که از کان جود الهی بر چمن که همچون فرشی گسترده خزانی با استعارة مکنیه، انسانی 

شده است، زر می افشاند و آن را از بخشش خداوند بهره مند می کند. در تکمله باید گفت: آنچه که 
افشاندنی است زر است نه پر. چنانکه شیخ اجلّ، سعدي، فرماید:

انند و ما سر افشانیمدوستان در هواي صحبت یار                  زر فش
)697: 1375(سعدي، 

بیت کتاب:-4
... نتابد نامه سان بر روي من پشت                نساید نامه وش بر حرفم انگشت

)596: 1386( جامی، 
تصحیح بیت:

نتابد نامه سان بر روي من پشت                     نساید خامه وش بر حرفم انگشت
توضیح: تکرار کلمۀ نامه در هر دو مصراع از فصاحت بیت می کاهد.انگشت بر حرف کسی ساییدن به 

امه دهخدا ) فعل ( ساییدن ) در ترکیب مذکور و در رابطه با کلمۀ خامه، بیت معنی ایراد گرفتن است. ( لغتن
را هنري تر کرده است. آنچه هنگام نوشتن به حروف ساییده می شود، نوك خامه است. از سویی

می توان خامه را به صورت مضمر به انگشت نیز تشبیه کرد.
بیت کتاب:-5

درو چاهی پر از آب حیات استزنخدانش که میم بی زکات است          



8343 هامجموعه مقاله

)602: 1386( جامی، 
تصحیح بیت:

زنخدانش که سیم بی زکات است               درو چاهی پر از آب حیات است
شبیه شده است. هرچند که زنخدان را در گردي می توان به میم نیز توضیح: زنخدان در سفیدي به سیم ت

تشبیه کرد؛ ولی با توجه به کلمۀ زکات، شاید سیم نسبت به میم ارجح باشد؛ چرا که یکی از چیزهایی که 
زکات به آن تعلق می گیرد، سیم ( نقره ) است.

بیت کتاب: -6
نرفتی شغل آن گردون به گردنگرش بایستی آخُر بهر خوردن                    

)585( همان: 
تصحیح بیت:

گرش بایستی آخُر بهر خوردن                    گرفتی شغل آن گردون به گردن
ن می دهد که اگر آخُري برایش الزم بود، گردون شغل توضیح: این بیت عظمت مقام براق را نشا

آخُرداري وي را به عهده می گرفت. شاید این نکته نیز دور از ذهن نباشد که گردون به خاطر انحنایش به 
آخُر تشبیه شده است.

بیت کتاب:-7
ز عدل او بوقت خواب شبگیر                    کند قطع از پلنگ خفته نخجیر

)590( همان: 
تصحیح بیت:

ز عدل او بوقت خواب شبگیر                    کند نطع از پلنگ خفته نخجیر
خفته می توضیح: بیت حاکی از عدل ممدوح است. عدل ممدوح چنان است که نخجیر سر بر روي پلنگ 

گذارد و به خواب امن فرو می رود. پلنگ خفته به طور مضمر به نطع تشبیه شده است.
بیت کتاب:-8

اگر یک تن برد چون مهر انور                          زمشرق تا به مغرب طشتی از زر
یزنیارد هیچ عور از درع پرهیز                              که در طشت زر او بنگرد ن

)591( همان: 
تصحیح بیت:

اگر یک تن برد چون مهر انور                          زمشرق تا به مغرب طشتی از زر
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که در طشت زر او بنگرد تیزنیارد هیچ عور از درع پرهیز                      
توضیح: تیز قید حالت است براي فعل نگریستن.

بیت کتاب:-9
از آن بر روزشان شب اختیار است                که آن یک پرده دردین پرده دار است 

)607( همان: 
تصحیح بیت: 

از آن بر روزشان شب اختیار است                که آن یک پرده در وین پرده دار است
توضیح: در بیت صنعت تقسیم وجود دارد و سخن از پرده دري روز است و پرده داري شب؛ به همین 

سبب است که عشّاق شب را بر روز ترجیح می دهند. 
بیت کتاب:-10

از آن خوابی که دید از بخت بیدار                 اگر چه خفت مجنون خواست هشیار
)616( همان: 

تصحیح بیت:
اگر چه خفت مجنون خاست هشیاراز آن خوابی که دید از بخت بیدار           

توضیح: با توجه به فعل خفتن، خاست مناسب است.
بیت کتاب:-11

گرم ندهی به سوي دوست پرواز                سوي باري چنین دورم مینداز
)618: ( همان

تصحیح بیت:
گرم ندهی به سوي دوست پرواز                زوي باري چنین دورم مینداز

در مصراع دوم بیت مزبور کامال نامفهوم است. مخاطب این بیت فلک است و » سو « توضیح: کلمۀ 
نکند.گوینده اش زلیخا که از فلک می خواهد اگر او را به وصال دوست نمی رساند، الاقل از وي دور

بیت کتاب:-12
)620عزیز مصر چون این غصه بشنود                   کاله فخر بر اوج فلک سود ( همان:

تصحیح بیت:
عزیز مصر چون این قصه بشنود                   کاله فخر بر اوج فلک سود
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است به عزیز مصر که توضیح:  از آنجایی که در ابیات ماقبل این بیت سخن از شرح ماجراي عشق زلیخا
از زبان فرستادة پدر زلیخا به عزیز مصر بازگو شده است، قرار دادن کلمۀ قصه به جاي غصه، قابل توجیه 

است.

بیت کتاب:-13
شه ما را سر خیل و حشم نیست                به پیش زانچه گفتی هیچ کم نیست

)621( همان: 

تصحیح بیت:
شه ما را سر خیل و حشم نیست                به پیشش زانچه گفتی هیچ کم نیست

ساقط شده است.» پیش« در مصراع دوم، بعد از کلمۀ» ش « توضیح: ضمیر متصل 

بیت کتاب:-14
خراج کشوري بر هر شتر بارز انواع نفایس صد شتردار       

)623( همان: 
تصحیح بیت:

ز انواع نفایس صد شتروار                        خراج کشوري بر هر شتر بار
».خروار « جش و اندازه گیري؛ مانندتوضیح: شتروار، واحدي است براي سن

بیت کتاب:-15
چه از شیرین شاقان شکرخند              چه از زرین کالهان کمربند

چه از اسباب زین در زرگرفته            ز دم تا گوش در گوهر گرفته
)625( همان: 

تصحیح بیت:
چه از شیرین وشاقان شکرخند              چه از زرین کالهان کمربند

چه از اسبان زین در زرگرفته                ز دم تا گوش در گوهر گرفته
توضیح: در کلمۀ نخستین ظاهرا اشکال تایپی وجود دارد. اشتباه بودن کلمۀ دوم نیز احتماال حاصل کم 

حح محترم بوده است. چنین اشکاالتی بایستی در بازخوانی متن اصالح می شد.دقتی مص

بیت کتاب:-16
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نباشد شوق دل هرگز از آن پیش             که همسایه بود یار وفا کیش
)625( همان: 

یت:تصحیح ب
نباشد شوق دل هرگز از آن بیش             که همسایه بود یار وفا کیش

توضیح: سخن از بیشی و زیاد بودن شوق دل است.
بیت کتاب:-17

منم آن تشنه در ریگ بیابان                بروي آب هر سویی شتابان
)626( همان: 

تصحیح بیت:
منم آن تشنه در ریگ بیابان                براي آب هر سویی شتابان

توضیح: شخص تشنه اي که در بیابان سوزان گرفتار است، براي یافتن آب به هر سویی می شتابد.
بیت کتاب:-18

وان زنپی مست آهوان زین نشیمن                صهیل بادپایان ارغ
)628( همان: 

تصحیح بیت:
پی مست آهوان زین نشیمن                صهیل بادپایان ارغنون زن

ا در آمده توضیح: آواز اسبان به ارغنونی تشبیه شده  که براي التذاذ زیبارویان نشسته بر زین ها به صد
است. 
بیت کتاب:-19

چو شد از تو شکست خود درستم             خطا کردم که از تو چاره جستم
)628( همان: 

تصحیح بیت:
که از تو چاره جستمچو شد از تو شکسته خود درستم             خطا کردم

توضیح: درست: سکۀ کامل و تمام عیار/ شکسته: مقابل درست؛ سکۀ ناقص و کم ارزش. ( فرهنگ 
سخن) خواجه حافظ نیز در بیتی سترگ و جاودانه و در ضمن ایهامی زیبا و شگفت آور این دو کلمه را به 

کار برده، چنانکه فرماید: 
که با شکستگی ارزد به صد هزار درستبکن معامله اي وین دل شکسته بخر     

)41: 1389( حافظ، 
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بیت کتاب:-20
ز گوهرها که بروي حور از آن رشک               به چشمش در نیامد جز در اشک  

)             629: 1384( جامی، 
تصحیح بیت:

ز گوهرها که بردي حور از آن رشک               به چشمش در نیامد جز در اشک  
است، که یک فعل مرکب است.» رشک بردن « توضیح: فعل در مصراع اول، 

یت کتاب:ب-21
به خود بستد از آن هر یک خیالی                  نشاندند از حسد در دل نهالی

)634( همان: 
تصحیح بیت:

حسد در دل نهالیبه خود بستند از آن هر یک خیالی                  نشاندند از 
است.» خیال پروردن « است که معادل» خیال بستن « توضیح: فعل در مصراع اول

بیت کتاب:-22
چو خاري بردهد از شوربختی                     بباید کند ناکشته درختی

)636همان: ( 
تصحیح بیت:

چو خاري بردهد از شوربختی                     بباید کند ناگشته درختی
توضیح: برادران حضرت یوسف (ع ) بر این خیال هستند که پیش از آنکه نهال وجود وي تبدیل به 

موجب درد سرشان شود، از بیخش برکنند.-به زعم آنها -درختی شود و
بیت کتاب:-23
آن باشد که بفروشی به هیچش               نداري از بدي در تاب پیچشبه 

)643( همان: 
تصحیح بیت:

به آن باشد که بفروشی به هیچش               نداري از بدي در تاب و پیچش
در تاب و پیچ « و مانند آنها. » روي و ریا « ، » آب و رنگ «از توابع است؛ نظیر » ب و پیچ تا« توضیح:

عبارت فعلی است.» داشتن 
بیت کتاب:-24

بچارم روز موعود یوسف خور                   چو زد از ساحل نیل فلک سر
)645( همان: 
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تصحیح بیت:
بچارم روز موعد یوسف خور                   چو زد از ساحل نیل فلک سر

، نه تنها خللی در معناي بیت وارد نمی شود؛ بلکه سکتۀ عروضی »موعد « به » موعود « توضیح: با تبدیل
موجود در وزن بیت نیز برطرف می شود.

ب:بیت کتا-25
به جاي نیل من بودي چه بودي                        ز پابوسش برآسودي چه بودي

)651( همان: 
تصحیح بیت:

ه بوديبه جاي نیل من بودم چه بودي                        ز پابوسش برآسودم چ
توضیح: بیت از زبان زلیخا بیان شده است و باید هر دو فعل مزبور به صیغۀ اول شخص مفرد باشد.

بیت کتاب:-26
گشاد از هم مسلسل گیسوان را                            برخ زنجیره بست آب روان را

)654( همان: 
تصحیح بیت:

گشاد از هم مسلسل گیسوان را                            به مو زنجیر بست آب روان را
را بیان می کند که گیسوان را از هم » کیفیت شستن یوسف (ع ) تن خود در رود نیل « توضیح: بیت

وسف همچون زنجیري است که بر پاي آب روان بسته گشاده، بر روي آب پخش کرده است. سلسلۀ موي ی
شده و آن را از حرکت و پویایی بازداشته است.

بیت کتاب:-27
درین محنت سرایی غم چو من کیست             پس از پژمردگی خرم چو من کیست
)649( همان: 

تصحیح بیت:
درین محنت سراي غم چو من کیست             پس از پژمردگی خرم چو من کیست

اضافه است و احتماال اشکال تایپی باشد.» سرا « در آخر کلمۀ » ي « توضیح: حرف 
بیت کتاب:-28

رفت پس آنگه کرد بدرود وي و رفت                    برست از مایۀ سودي و
)635( همان: 

تصحیح بیت:
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پس آنگه کرد بدرود وي و رفت                    برست از مایۀ سود وي [ مایه و سود وي] و رفت
ت، از معناي منطقی برخوردار نیست و می توضیح: مصراع دوم بیت به صورتی که در کتاب مضبوط اس

توان آن را به صورت مزبور تصحیح کرد. 

بیت کتاب:-29
پی حلواش قند و مغز بادام                   گرفتن از لب و دندان او وام

)655( همان: 
تصحیح بیت:

پی حلواش قند و مغز بادام                   گرفتی از لب و دندان او وام
توضیح: اشکال مزبور می تواند، اشکال تایپی باشد.

بیت کتاب:-30
بروز آن شبان این بود کارش             نبود از کار او یکدم قرارش

)655( همان: 
تصحیح بیت:

به روزان و  شبان این بود کارش             نبود از کار او یکدم قرارش
توضیح: چنین اشکاالتی آشکارتر از آن است که از دید مصحح پنهان بماند.

بیت کتاب: -31
آب باید تشنه اش زیستبران تشنه بباید زار بگریست               که بر آب

)661( همان: 
تصحیح بیت:

بران تشنه بباید زار بگریست               کنارآب باید تشنه اش زیست
ه است و بیت به این شکل فاقد توضیح: تکرار آب در بیت مضبوط کتاب، براي پر کردن وزن بیت آمد

معنی است و می توان آن را به صورت مزبور تصحیح کرد.
بیت کتاب:-32

چو دایه این سخن بشنید و بگریست            که با حالی چنین مشکل توان زیست
)662مان: ( ه

تصحیح بیت:
چو دایه این سخن بشنید، بگریست            که با حالی چنین مشکل توان زیست
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توضیح: گریستن را نمی توان به شنیدن معطوف کرد؛ چرا که گریستن در بیت مزبور نتیجۀ شنیدن است و 
در پی آن اتفاق افتاده است.

بیت کتاب:-33
به پیشش روي تو سر بر زمین استفرشته گرچه بر چرخ برین است   

)663( همان:
تصحیح بیت:

فرشته گرچه بر چرخ برین است                 به پیشت روي او سر بر زمین است
ا و خطاب به یوسف است که در بیان حسن و زیبایی او از زبان دایه بیان شده توضیح: بیت سخن زلیخ

است. حاصل بیت نشان دادن برتري زیبایی یوسف است بر فرشتگان
بیت کتاب:  -34

زلیخا زین هوس گو دور دیدار                   دل خویش و مرا معذور میدار
)664( همان: 

تصحیح بیت:
زلیخا زین هوس گو دور میدار                   دل خویش و مرا معذور میدار

توضیح: این بیت به صورت مضبوط در کتاب، ذوالقافیتین است؛ ولی معناي بیت مانع به وجود آمدن 
، قافیه می باشند»دور و معذور« ، ردیف و کلمات»میدار « چنین صنعتی است. در این بیت

بیت کتاب:-35
.ز مهرت یکسر مویم تهی نیست                 سر مویم ز خویشم آگهی نیست

)664( همان: 
تصحیح بیت:

رت یکسر مویم تهی نیست                 سر مویی ز خویشم آگهی نیستز مه
کنایه است از مقدار بسیار اندك و ناچیز.» سر مو «توضیح: 

بیت کتاب:-36
چمن نارنج بن صحن میدان              بکف نارنج شاخش گوي و چوگان

)667( همان:
تصحیح بیت:

چمان نارنج بن در صحن میدان              بکف نارنج و شاخش گوي و چوگان
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توضیح: نارنج بن با استعارة مکنیه زیبارویی پنداشته شده است که نازان و خرامان گام بر می دارد. نارنج 
شبیه شده اند.و شاخ نیز به ترتیب به گوي و چوگان ت

بیت کتاب:-37
از آن لوح مجذول خرده دانان              رموز صنع حی پاك خوانان

)667( همان:
تصحیح بیت:

خواناناز آن لوح مجدول خرده دانان              رموز صنع حی پاك
توضیح: مجدول: داراي جدول. ( فرهنگ سخن ) جدول، خطوطی بوده که منجمان براي حرکات کواکب 

رسم می کردند. ( همان ) 
بیت کتاب:-38

زلیخا بهر تسکین دل تنگ                چو کردي جانبان روضه آهنگ....
)667: 1384( جامی، 

تصحیح بیت:
زلیخا بهر تسکین دل تنگ                چو کردي جانب آن روضه آهنگ....

توضیح: جانبان نامفهوم است و باید به صورت مزبور تصحیح گردد.
بیت کتاب:-39

زلیخا گفت از آن دشمن میندیش           که چون روز طرب بنشیدیم پیش؛
دهم جامی که با جانش ستیزد                  ز مستی تا قیامت بر نخیزد

)681-682(همان: 
تصحیح بیت:

زلیخا گفت از آن دشمن میندیش           که چون روز طرب بنشینیم پیش؛
با جانش ستیزد                  ز مستی تا قیامت بر نخیزددهم جامی که 

توضیح: زلیخا به یوسف می گوید: باکی از بداندیش نداشته باشد؛ چرا که در روز طرب که با یوسف 
همنشین خواهد شد، جامی به دشمن خواهد داد که تا روز قیامت هشیار نخواهد شد.

بیت کتاب:-40
ا سزا چیست                   که با اهلش نه بر کیش وفا زیست.... که اي میزان عدل آن ر

)684( همان:
تصحیح بیت:

.... که اي میزان عدل آن را سزا چیست                   که با اهلت نه بر کیش وفا زیست
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توضیح: بیت خطاب به عزیز مصر است و باید کلمۀ مشخص شده با ضمیر دوم شخص مفرد آورده شود.
بیت کتاب:-41

دهان تنگان بلبلهاي شکرخا                    نداده در دهان لوزینه را جا
)690همان: ( 

تصحیح بیت:
دهان تنگان به لبهاي شکرخا                    نداده در دهان لوزینه را جا

توضیح: می توان گفت که اشکال مزبور، اشکال تایپی است.

بیت کتاب:-42
یکی پر ساخت از کف صفحۀ سیم               کشیدش جدول از سرخی چو تقویم

)692( همان: 
تصحیح بیت: 

یکی بر ساخت از کف صفحۀ سیم               کشیدش جدول از سرخی چو تقویم
توضیح: بیت در وصف حال یکی از زنان سرزنش کنندة زلیخا است. در این بیت کف دست این زن به 

یمینی تشبیه شده که پس از بریده شدن، به صورت جدول سرخی نمایان شده است. فعل در مصراع صفحۀ س
است به معنی تهیه کردن، درست کردن.» برساختن « اول 

بیت کتاب:-43
مکن چون داشت حق خدمتت کوش                  حقوق خدمت وي را فراموش

)694( همان: 
تصحیح بیت:                

مکن چون داشت حق خدمتت گوش                  حقوق خدمت وي را فراموش
توضیح: گوش داشتن به معنی رعایت کردن است. ( فرهنگ سخن )

بیت کتاب:-44
ز تو چون حاجتی خواهد رها کنبدفع حاجتت حجت رها کن        

)694( همان: 
تصحیح بیت:

بدفع حاجتش حجت رها کن                        ز تو چون حاجتی خواهد رها کن
وسف است و ضمیر متصل به کلمۀ حاجت به زلیخا بر می گردد.توضیح: بیت خطاب به ی

بیت کتاب:-45
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دل یوسف نگشت از عصمت خویش                بسی از پیش تر شد عصمت بیش
)696( همان: 

تصحیح بیت:
دل یوسف نگشت از عصمت خویش                بسی از پیش تر شد عصمتش بیش

توضیح: ضمیر متصل به کلمۀ عصمت ساقط شده است.
بیت کتاب:-46

طناب از کیسۀ شبرنگ می ساخت                  بدان راه نفس را تنگ می ساخت
)702( همان: 

تصحیح بیت:
طناب از گیسوي شبرنگ می ساخت                  بدان راه نفس را تنگ می ساخت

توضیح: بیت حال زلیخا را پس از به زندان افتادن یوسف بازگو می کند. زلیخا در این زمان در پی آن 
ی ساخته و با آن راه نفسش را تنگ کند.است که از گیسوي  سیاه رنگش طناب

بیت کتاب:-47
چنان از دوست پر بودش رگ پوست             که بیرون نامدش از پوست جز دوست

)707( همان: 
تصحیح بیت:

ست پر بودش رگ و پوست             که بیرون نامدش از پوست جز دوستچنان از دو
».رنگ و بوي « از اتباع هستند؛ مانند » رگ و پوست « توضیح:

بیت کتاب:-48
چو باد ار در رود در تازه باغی                  فروزد از رخ هر گل چراغی 

)708( همان:
تصحیح بیت:

چو باد ار در رود در تازه باغی                  فروزد از رخش هر گل چراغی
توضیح: بیت در وصف حال انسانهاي سعادتمند است و به طور غیر مستقیم به حضرت یوسف اشاره 

رد شود، گلهاي باغ هرکدام با روشنی گرفتن از رخسار وي، چراغی تازه بر دارد. چنین انسانی اگر به باغی وا
می افروزند.

بیت کتاب:-49
نهال وعده اش مأیوسی آورد                 به زندان بال مبحوسی آورد
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)709( همان: 
تصحیح بیت:

نهال وعده اش مأیوسی آورد                 به زندان بال محبوسی آورد
توضیح: در کلمۀ مورد نظر تصحیف صورت گرفته است.

بیت کتاب:-50
چه از زرین کمر سرکش غالمان                 همه در خلعت سرکش خرامان

)713( همان: 

تصحیح بیت:
چه از زرین کمر سرکش غالمان                 همه در خلعت زرکش خرامان

توضیح: زرکش صفت خلعت است. زرکش پارچه اي است که در بافت آن از تارهاي طال استفاده شده 
است.

بیت کتاب:-51
رنگی                         نیارد روزگار قحط و تنگیچو باشد خوشه در خانه د

)714( همان: 
تصحیح بیت:

چو باشد خوشه در خانه درنگی                         نیارد روزگار قحط، تنگی
است، به معنی دچار مشکل و مشقت کردن، در تنگنا قرار » تنگی آوردن « مصراع دوم، توضیح: فعل در 

نیز صفت است براي روزگار.» قحط« دادن. 
بیت کتاب:-52

.... ز خورشید حوادث هیچگاهی                    نبودي غیر از آن چتر پناهی
)716( همان: 

تصحیح بیت:
.... ز خورشید حوادث هیچگاهی                    نبودي غیر از آن چترش پناهی

راجع است به زلیخا.» ش « توضیح: ضمیر 
بیت کتاب:-53

یک دیارشنه باشد قوتی از بوي یارش                               نه یابد قوتی پ
)718( همان:

تصحیح بیت:
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نه باشد قوتی از بوي یارش                               نه یابد قوتی از پیک دیارش
در بیت مزبور ساقط شده است.» از « توضیح: حرف اضافۀ 

بیت کتاب:-54
زهی حسرت که ناگه نیک بختی                کشد پا پیشگاه وصل رختی

)730( همان: 
تصحیح بیت:            

وصل رختیزهی حسرت که ناگه نیک بختی                کشد با پیشگاه
در معنی » با « به کار رفته است. به عنوان نمونه در بیت زیر نیز» به « در معنی » با « توضیح: در این بیت 

است:» به « 
ز خوابش با خیال دوري افکند                به جانش آتش مهجوري افکند

)731( همان:
بیت کتاب:-55

نه جاي راه رفتن کرده اي ساز                    کزانجا هیچگه آید کسی باز
)735( همان: 

تصحیح بیت:
رده اي ساز                    کزانجا هیچگه آید کسی بازنه جایی راه رفتن ک

در این بیت ضروري است.» جاي « توضیح: آمدن یاي نکره پس از کلمۀ 
بیت کتاب:-56

چنان زن لیک در بخشش گري گام                 که بر گردون نیاید بارت از وام
)742( همان:

تصحیح بیت:
چنان زن لیک در بخشش گري گام                 که بر گردن نیاید بارت از وام

توضیح: بار بر گردن آمدن، کنایه است از دچار مشکل شدن.
بیت کتاب:-57

ش هر دم گشاديبود بی مزد و منت اوستادي                   ز دانش بخشد
)742( همان:

تصحیح بیت:
بود بی مزد و منت اوستادي                   ز دانش بخشدت هر دم گشادي

توضیح: بیت در وصف کتاب است.مخاطب این بیت فرزند جامی است.
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یت کتاب:ب-58
منه دست تهی از سیم از زر              به جز در دست پیر پیر پرور

)743( همان: 
تصحیح بیت:

منه دست تهی از سیم و از زر              به جز در دست پیر پیر پرور
ف ربط در بیت مزبور ساقط شده است.توضیح: حر

بیت کتاب:-59
بسان گل دو صدبرگ است و پوست                  که تا کی برکشد زیشان فلک پوست

)747( همان: 
تصحیح بیت:

است و یک پوست                  که تا کی برکشد زیشان فلک پوستبسان گل دو صدبرگ 
توضیح: گل داراي یک پوست و تعداد زیادي گلبرگ است.

نتیجه گیري
اگر تصحیح متون در تمامی حوزه ها بر اساس اصول منطقی و علمی صورت گیرد، بسیاري از مشکالت 

لیخا، تصحیح مدرس گیالنی، اشکاالتی وجود موجود در فهم متون برطرف می شود. در مثنوي یوسف و ز
دارد که پاره اي از آنها نتیجۀ بدخوانی مصصح است. در پاره اي از موارد نیز عدم توجه به معنی بیت و 
ارتباط آن با ابیات قبل و بعدش و نادیده گرفتن رابطۀ نحوي و معنایی کلمات بیت با یکدیگر و بی اعتنایی به 

متوجه این تصحیح کرده است.سنن ادبی، اشکاالتی را
کتابنامه

.1390ج، تهران، انتشارات سخن، 2انوري، حسن، فرهنگ فشردة سخن، -
جامی، عبدالرحمن، مثنوي هفت اورنگ، به تصحیح و مقدمۀ مرتضی مدرس گیالنی، تهران، نشر اهورا -

.1386مهتاب، -
طیب رهبر، تهران، انتشارات صفی حافظ، شمس الدین محمد، دیوان غزلیات، به کوشش خلیل خ-

.1389علیشاه، 
.1377دهخدا، علی اکبر،لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، -
سعدي، مصلح بن عبداهللا، غزلیات سعدي، از روي نسخۀ تصحیح شده محمدعلی فروغی، تهران، -

.1375انتشارات ققنوس، 
.1364شارات امیرکبیر، معین، محمد،  فرهنگ فارسی معین، تهران، انت-
125، شماره 1353نیکوهمت، احمد، سیري در مثنوي هاي یوسف و زلیخا، مجلۀ وحید، اردیبهشت -
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موعودباوري در ادبیات حماسی و اساطیري ایران
1دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
چکیده

هاي اقوام و ملل به ویی است که از دیرباز در باورهاي دینی و اساطیر و حماسهالگموعودباوري، کهن
شود. این باور نه تنها جزئی از نظامات دینی، اساطیري و حماسی است، بلکه طرزي گسترده مشاهده می

شاگر آمیزي گسترده و دیرینه میان موعودباوري و نوع بشر، نجزئی از زندگانی روزمرة مردمان است. این هم
هاي روان بشر و نیز برخاستن آن از بطن نیازهاي معمول و بدیهی ترین الیهپیوند داشتن این باور با عمیق

ترین سبب موعودباوري، امیدباوري انسان است. این باور، نیروبخش و تردید مهمزندگانی بشر است. بی
روزي و رستگاري است، به همین سبب هایش براي رسیدن به خوشبختی، پیساز بشر براي ادامۀ تالشانگیزه

هایی است که مقاومت ازلی و ابدي بشر را مسألۀ موعود، یکی از چند نیروي مولد و محرك اساطیر و حماسه
کنند و به روان روایان روایت میهاي فرماندر برابر مشقات طبیعی، تهاجمات بیگانگان، ستیزة بددینان یا ستم

هاي ایرانی که جزئی از دستگاه کنند. اساطیر و حماسهو رستگاري را هدیه میمخاطبان خود، امید به پیروزي
است ترین شکل ممکن با مقولۀ موعود درآمیختههاي هندوایرانی است، در گستردهدرخشان اساطیر و حماسه

ی دیرین پذیر نیست. این آمیزش و آمادگهاي هندوایرانی بدون موعود، امکانو اساساً تصور اساطیر و حماسه
نژاد هندوایرانی براي مقولۀ موعود موجب شد که هندوایرانیان در ادوار بعدي، در گروش به ادیان بودا، 

وجوي موعودان زرتشت و اسالم، بر جنبۀ موعودباوري این ادیان تمرکزي ویژه کنند. در این مقاله، به جست
پردازیم.موعودانی که خواهند آمد، میهاي ایرانی در دو گروه موعودانی که آمدند و اساطیر و حماسه

موعود، اساطیر، حماسه، ایران، ادب مقاومتها:کلیدواژه
. مقدمه:1

ترین ازمنه در متون مقدس و نیز در الگویی است که به طرزي گسترده و از کهنموعودباوري، کهن
باوري مقدس و مجرد در شود. این باور، تنهاهاي حماسی بشر مشاهده میهاي اساطیري و روایتدستگاه

هاي حماسی نیست، بلکه جزئی از زندگانی روزمرة بشر و هاي اساطیري و روایتمتون دینی یا دستگاه
گوي نیازهاي بدیهی و طبیعی او در مواجهه با مشقات و بالیاي طبیعی، هجوم بیگانگان، ستیزة بددینان پاسخ

گوي نیاز بشر به امیدباوري بشر و به طرز متقابل، پاسخروایان است. موعودباوري برخاسته از و ستم فرمان
سازد و به او ها را براي بشر هموار و ممکن میامید است. باور به موعود، تاب آوردن مشقات و شکست

ماند، به او امیدي بخشد و حتی آن گاه که در بشر، توان مبارزه نمیانگیزه براي ادامۀ مقاومت و مبارزه می
بخشد تا انسان کامل در قالب موعود، ظهور کند و آنچه را که براي چشم دوختن به آینده میبراي ماندن و

1 .vasheghani1353@gmail.com
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روایی مبدل سازد. از این هاي را به کامها را به پیروزي و ناکامیبشر ناممکن است، ممکن سازد، شکست
ویژه مقاومت و بهجهت، موعودباوري در ذات خود، پیوندي ناگسستنی با مقاومت و پایداري دارد و از ادب

ناپذیر است. همچنین شخص موعود به جهت آنکه تجلیگاه کماالت آرزوشدة هاي حماسی، جداییروایت
شود که شود و تصور او مانند همۀ مقوالت اساطیري، پیوندگاهی میبشر است، در هیأتی اساطیري ظاهر می

هاي همزمان، جدا ها و ناکامیشقات، شکستسازد و از مانسان را به گذشتۀ قدسی و آیندة آرمانی متصل می
سازد.می

هاي هندوایرانی و به ویژه شاخۀ ایرانی مقولۀ موعود، حضوري گسترده و ژرف در اساطیر و حماسه
زدند و بر آن بودند که آفرینش دارد. ایرانیان باستان سرآغاز آفرینش بشر را با مسألۀ موعودباوري پیوند می

بود که خداوند به روان آفریدگان خود داد براي درهم شکستن اهریمن. بر این اساس، اي مردم، تحقق وعده
کشیدند نظر از بدي یا خوبی افرادش، موعودي بود که همۀ آفریدگان خداوند، انتظار آن را مینوع بشر صرف

ند. بدین ها خندیدند و آفریدگان به رستگاري مطمئن شدو چون مردم آفریده شد، گیاهان شاد شدند، آب
سان، مسألۀ موعود و مسألۀ آفرینش بشر، پیوندي ازلی دارد. همچنین این دو مسأله پیوندي ابدي نیز دارند و 

زند و اوست که اهریمن را براي واپسین فصل نبردهاي میان نیکی و بدي را موعودي از جنس بشر رقم می
بد نیز صفی طوالنی از موعودان در مواقعی که گرداند. در میانۀ این ازل و اهمیشه به قعر چاه دوزخ بازمی

هاي ایرانی را مبدل به کنند و اساطیر و حماسهکند، ظهور میخطري ایران و دین خداوند را تهدید می
آور، فراوان است، به سازند. شمار موعودان ایرانی به طرزي شگفتاي غنی و متراکم از موعودان میمجموعه

هاي گاه ظهور یکی از موعودان ایران باستان نباشد، از کوهخاك ایران است که وعدهتر گامی ازاي که کمگونه
گیرهاي کهگیلویه. این تعدد هاي سمرقند و دربند قفقاز و برفدنا و دشتالبرز گرفته تا هامون سیستان و کوه

به مقولۀ موعود ساخت، و تراکم در شمار موعودان ایرانی، ملت ایران را از دیرباز مستعد پذیرش و پایبندي
گرفتند. اي که ایرانیان در هر عصري با پذیرش دینی تازه، جنبۀ موعودباوري آن را با تمرکزي ویژه پیبه گونه

سازد و این امکان این مقوله را از زوایاي متفاوت ممکن میشمار فراوان موعودان ایرانی باستان، بررسی
ها عبارتند از:بنديعی را از موعودان ایرانی ارائه کنیم. برخی از این گروههاي متنوبنديآید که گروهفراهم می

موعودان بر اساس زمان ظهور:-
موعودانی که وعدة آمدنشان در گذشته تحقق یافت و آمدند: نوع بشر، کیومرث، فریدون، کیخسرو، 

ساسان، هرمزد
اوشیدر، اوشیدرماه، سوشیانسموعودانی که در آینده خواهند آمد: کیخسرو، بهرام، پشوتن، 

موعودان بر اساس هویت اجتماعی:-
پادشاهان: فریدون، ساسان، هرمزد، بهرام

پیغمبران: سوشیانس
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پادشاهان: کیخسرو، پشوتن-پادشاهان و دانا-پیغمبر
پهلوانان: گرشاسب

دهی:نحوة وعده-
کالم مقدس: نوع بشر، کیومرث، کیخسرو

وشیانسمتن مقدس: بهرام، پشوتن، س
خواب: کیخسرو، ساسان

گویی دانایان: هرمزدپیش
ظهور نخستین و رجعت:-

ظهور نخستین: کیومرث، بهرام، فریدون
رجعت: کیخسرو، گرشاسب

گروه موعودانی که آمدند و کنیم بر مصادیق موعودان ایرانی و در دو کالندر این مقاله مروري می
کنیم. موعودان، نحوة ظهور و هویت آنان را بررسی میدهیموعودانی که خواهند آمد، نحوة وعده

. بحث:2
. موعوانی که ظهور کردند:2-1
. مردم، موعود نخستین:2-1-1

نوع مردم، نخستین موعودي بود که خداوند، آفرینش را بدان مژده تا با آمدن او بر پهنۀ هستی، بدي، 
دوزخ بازگردند. آفرینش مردم، در سه هزارة دوم دروغ و زشتی بکاهد و اهریمن با تمام دیوانش به چاه 

آفرینش و پس از تازش اهریمن به آفرینش خداوندي بود و هدف از آفرینش او شکست دادن اهریمن و 
رستگار ساختن آفریدگان خداوند بود. اهمیت مردم براي خداوند و همۀ آفرینش بدان اندازه بود که خداوند 

ان شاد و جوان شدند.بر خود ستایش کرد و همۀ آفریدگ
هزار سال مقدر کرد. 12خداي عزوجل عمر دنیا را از آغاز آفرینش آفریدگان تا روز فصل و زوال بال  «

آفتی و عیبی، سه هزار سال بماند. آنگاه به پایین فرود آمد و مدت سه هزار سال بی عیب جهان در آسمان بی
ها آغاز شد و بدي و خوبی ها و کشاکشت و آفتو آفت باقی بماند. پس اهریمن در جهان پدیدار گش

ي بدي آغاز ي هفتم غلبهآنکه بدي غلبه کند. از اول هزارهسان بود بیدرآمیختند و شش هزار سال بدین
برتازد و(جهان آگاهی دانست که اهریمن هست،–هرمزد به همه ). «61: 1346ي اصفهانی، (حمزه…» گردید

آن مینویی،(پس) او بهرد و چگونه از آغاز تا فرجام با چه و چند افزاران بیامیزد.کامگی (فرو)گیرا) به رشک
مینویی ایستادندکه آفریدگان بههزارسال،آفریدگان را که(براي مقابله)با آن افزار دربایست، فراز آفرید. سه

). 1369:34دادگی، (فرنبغ» بودندو ناملموسحرکتبیاندیشه،بی
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و پیروزي ایزدان (هرمزد)راهریمن چون در تاخت و آفرینش هدفمند آفریدگا« دوم آفرینشدر سه هزارة
خودکه جهان ۀ). او از مرز جهان روشنان به بن63(همان، » زوري خویش را دید، باز گشتن را آرزو کردو بی

د (با هرمزد) را. آور مناسب براي نبرآن آفریدگان مرگ، بس دیو آفرید«و جهل و تیرگی مطلق بود بازگشت
پوسیده، بد و بدآفریده را، پسندش نیفتاد و هرمزد چون آفریدگان اهریمن را دید (آن) آفریدگان سهمگین،

). 34(همان، » ایشان را بزرگ نداشت
آن«چون اهریمن، ساز و سالح خود را که دیوان بودند، در جهان تاریکی آفرید، باز نزد هرمزد برگشت

اهریمن! بر “اهریمن آشتی برداشت و گفت که ةستن چگونگی فرجام کار آفرینش، به پذیرگاه هرمزد با دان
پیري، نافرسودنی و ناپوسیدنی شوي. آن را مرگ، بیآن  بیآفریدگان من یاري بر، ستایش کن، تا به پاداش

”. ها (خواهد بود)علت این است که اگر نبرد را نیاغازي، خود را از کار نیفکنی و   ما هر دو را سودآوري
). چون حجت بر اهریمن تمام شد، 34(همان، ”» نبرم بر آفریدگان تو یاري و ندهم ستایش“گفت کهاهریمن
) و تا این لحظه سه هزار سال 35(همان،توان کردهوش و بیاو را با برخواندن کالم مقدس، بیهرمزد 

ي ؛ حمزه155، 34ود(همان، بریمن نرسیده اهآفرینش مینوي بود که جهان را هنوز پتیاره و آسیبی از
سه هزار سال به –چنان که فراز نوشتم –چون اهریمن به گیجی از کار بیفتاد ).«…؛ 61: 1346اصفهانی، 

گیجی فرو ماند. در آن از کارافتادگی آن اهریمن، هرمزد آفریدگان را به صورت مادي آفرید. از روشنی 
: 1369(فرنبغ دادگی، » مادي را فراز آفریدي هستیهمهآب، از آب زمین وکران آتش، از آتش باد، از بادبی
کدام شما را “گفت که«، مردمان را هرمزدو آفرینش مردمان در این لحظه یعنی سه هزارة دوم بود.)39

نید، سودمندتر در نظر آید؟ اگر شما را به صورت مادي بیافرینم و به تن با دروج بکوشید و دروج را نابود ک
بی پیري و مرگ،درست و انوشه باز آرایم و باز شما را به گیتی آفرینم، جاودانه بی، شما را به فرجام 

آگاه (آن) بدي را –ایشان بدان خرد همه ” دشمنی باشید، یا شما را جاودانه پاسداري (از) اهریمن بایدکرد؟بی
یدند، و رهایی واپسین از دشمنی پتیاره و به تن (که) از اهریمن دروج بر فروهرهاي مردمان در جهان رسد، د

).50(همان،» پسین جاودانه، درست و انوشه باز بودن را (دیدند) و براي رفتن (به جهان همداستان) شدند
آفریده شد، که پیروزي راستی و نیکی است، در میان آفریدگان مادي، مردم براي برترین غایات بدین سان 

این چنین -1«)؛ 149ي یشت، فقره: فروردین1377ها،دیگر آفریدگان مادي(یشتپس خود غایتی شد براي 
هاي مردان و زنان پاك را، در هر جایی زاییده شده باشند. آنانی که نهادشان از براي اینک روان... ستاییم می

. آفرینش )2، 1/ بندهاي 39: هات 2536(یسنا،»کوشد و خواهدکوشید و کوشیده استمیراستیپیروزي
مردمان که تحقق وعدة پیروزي نیکی بر بدي و راستی بر دروغ بود، براي خداوند و همۀ آفریدگان چنان مهم 

، زیرا )1367:22پهلوي،(روایت، نخستین ِ مردم کرد، خود را ستودکیومرثجان به تنبود که چون خداوند
. چون کیومرث که ند در او آشکار کردندخواستمادي بود و هر آنچه ایزدان میةترین آفریدمردم کامل

ها شادمان شدند. در هنگام تولد ها و گیاهدر هنگام تولد و نشو و نمایش آب«نخستین مردم بود، آفریده شد، 
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د مقدس به خود رَآفریدگان خۀها بالیدند. در هنگام تولد و  نشو و نمایش همها و گیاهو نشو و نمایش آب
).95ةفقریشت، : فروردین1377،هاشتی»(دادندرستگاريةمژد

که غایت ترین آفرینش هرمزد است،آفرینشیکامل، کاملاست و مردترین آفرینش ماديمردم،کامل
گاه، براي شما مردي بیافرینم که شمارا از بدي نجات دهد، بدان«یابد: خواست ایزدان در او تجلی می

:1367(روایت پهلوي،» او پیدا کنند (= در وجود او آشکار کنند)او(=مردي) که ایزدان آنچه را الزم است در
) و 1369:52آفریند(فرنبغ دادگی،) و به سبب آن بزرگوار است که هرمزد، اجزاي جهان مادي را می25

بود تا به هستی پاي کامل،خرسند کردهآنان را به نوید آمدن آن مردآفرید،گاه که آفریدگان را میهرمزد آن
که گاویکتاآفریده از تاخت اهریمن کشته شد،نزد هرمزد، جانوران سودمند،آن گاهکه مینويچنانارند، آنبگذ

هرمزد روان ) و53(همان، » کجا است آن مرد که گفتی (می)آفرینم تا پرهیز بگوید؟«تظلم کرد و نالید که: 
و دست از تظلم » گوشورون خرسند شد”.بدهم به گیتی کسی را که پرهیز بگوید“را بدو بنمود که «مرد کامل

). 54برداشت (همان، 
نخستینِ آفرینش ومکان و هدفکوني شاهنامه مردم را حاصل کارگهحکیم فردوسی نیز در دیباچه

:آفرینش بودهرچندکه مردم در زمان ،پسینِداند،می
اندردهبـه چندین میانچی   بپرواندترا  از دو گیتی  برآورده

،خویشتن را به بازي مدارتوییشمارفطرت، پسینِ نخستینِ
)17: 1389فردوسی، (

. کیومرث، نخستین تجلی مردم که خداوند به هستی وعده داده بود:2-1-2
ن او تحقق وعدة خداوند به آفرینش بود براي رستگاري همگان و کیومرث، نخستینِ مردمان بود و آفرید

کیومرث پیروزي راستی و نیکی بر دروغ و بدي و چون کیومرث آفریده شد همۀ آفرینش جوان و شاد شدند.
در تحقق وعدة خدواندي، راستی، آبادي و داد را به جهان آورد و به همین سبب به او و خاندانش، پیشدادیان 

گویند.می
اي است، به معنی زنده) آمده87یشت، فقرة: فروردین1377ها،مرِتَن(یشتکیومرث در اوستا به صورت گَیه

تر یا هاي کهن. روایتکنندان نوح (ع) معرفی میهاي نوآمده و نااصیل، کیومرث را از پسرمیرد. روایتکه می
اي پیشامردم، آفریدهنمایند: از این قبیل بازمیهایی در چهرهکیومرث راتر،هاي متکی بر منابع کهنروایت

، و پدر نخستینِ نژاد آریایی.نخستین مردم، نخستین پادشاه یا تلفیقی از نخستین مردم و نخستین پادشاه
آفرینش کیومرث، نخستین تحقق وعدة خداوند به آفریدگان بود براي آفرینش مردم تا به وجود او، 

ن، رستگار شوند. خداوند، گوهر کیومرث را براي کوشش در راه پیروزي اهریمن شکسته شود و آفریدگا
و چون مقدر شد که هستی با کیومرث به کمال )2، 1/ بندهاي 39: ، هات 2536(یسنا،راستی تعبیه کرد
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ترین آفرید و هرچه را که ایزدان آرزو داشتند، در خویش برسد، پس کیومرث را به سانِ نمود این کمال، کامل
مردي و گاوي که خدا آفرید،ي نخستین جاندار«. آفرینش کیومرث چنین بود: )25(روایت پهلوي، پیدا کرداو 
). 61: 1346اصفهانی،ة بود(حمز» آمیزش نر و ماده به وجود آمدند. نام مرد کیومرث (کهومرث)که بید بو

و )1379:143پهلوي،چند متنۀماه بود(ترجماز فروردین(روز ششم)آفرینش کیومرث در خردادروز
ترین مردم کامل، زیرا )1367:22پهلوي،(روایتخود را ستودکیومرث اندر کرد، زد، جان به تنکه هرمهنگامی

ها و در هنگام تولد و نشو و نمایش آب«. خواستند در او آشکار کردندمادي بود و هر آنچه ایزدان میةآفرید
ها بالیدند. در هنگام تولد و  نشو و نمایش ها و گیاهنشو و نمایش آبها شادمان شدند. در هنگام تولد و گیاه
کیومرث، ). 95ةفقریشت، : فروردین1377،هایشت»(دادندرستگاريةد مقدس به خود مژدرَآفریدگان خۀهم

آسیبی با گاو نخستین زیست و چون سه هزارة دوم سر شد، اهریمن درتاخت و سه هزارة دوم آفرینش را بی
کیومرث به وضعی ). در این مدت،155: 1369دادگی،(فرنبغمرث هنوز سی سال در دورة تازش زیستکیو
هاي نیک را کیومرث ) و بسیاري از آموزه23: 1389که تمام جانداران با او مأنوس بودند(فردوسی،زیستمی

که نیکی به جاي سینخستین ککه نیک گفت.نخستین کسینخستین کسی که نیک اندیشید.«به جهان آورد: 
تورپرور، نخستین کسی که بیاموخت، نخستینکشاورز سنخستینآزما،ربان، نخستین رزمنخستین آتُآورد.
که دریافت ستور را، راستی را، که بیاموزانید، نخستین کسی که از براي خود بپذیرفت، نخستین کسیکسی

چیزهاي نیک مزداآفریده را که ۀو همراروحانی)و سلطنت(و اطاعت از کالم مقدس را،کالم مقدس را،
). 95-89همان، فقرات :؛ نیز88ةیشت، فقرفروردین:1377ها،یشت»(منسوب به راستی است

نبرد کیومرث با دیوان، ششمین . او نخستین انسان بود، پس نخستین انسان نیز بود که با دیوان نبرد کرد
پس از کشتن ) و در همین نبرد بود که کیومرث 1369:66،دادگیبغنبرد آفرینش ایزدي با اهریمن بود(فرن

ارزور در شاهنامه خَروزان یا دیو سیاه ). 42: 1354خرد،کشته شد(مینوياَرزورِ دیو، خود به دست اهریمن 
کشتن کیومرث در .)23،24: 1389(فردوسی،میردخوانده شده و کیومرث پس از کشتن او به مرگ طبیعی می

: 1346اصفهانی،ة حمز؛155: 1369دادگی،؛ فرنبغ55: 1367پهلوي،(روایتسال تاختن اهریمن بودامین سی
).1367:56ماه(روایت پهلوي،از فروردین(یکمین روز)زدروزرمه) در62

آن خاندان پادشاهی که با کیومرث آغاز شد، خاندان پیشدادي بود. گاه کیومرث را و گاه نیز هوشنگ را 
). در اوستا هرجا که نامی از هوشنگ 10: 1346دانند(حمزة اصفهانی، پادشاه پیشدادي مینخستین 
که این صفت براي است، درحالییشت)، با صفت پرَذات(پیشداد و نخستین دادگر)آمدهجز فرودینهست(به

ارد. بلعمی انگتوان نتیجه گرفت که اوستا کیومرث را از پادشاهان پیشدادي نمیکیومرث نیامده و می
) و بیرونی نیز 129: 1،1353نویسد که هوشنگ را پیشداد خواندند چون جهان آباد کرد و داد داد(بلعمی، جمی
در زمین عدل و داد نمودند و آن چنان که خداي تعالی «نویسد آنان کسانی بودند که در فرمانروایی خود می
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). ایرانیان پادشاهی را جز بر کسی که از خاندان 145: 1352(بیرونی،» سزاوار عبادت بود، او را پرستیدند
).16،17: 1349اثیر،دانستند(ابنپیشدادي باشد، سزاوار نمی

. فریدون:2-1-3
فریدون از موعودان هندوایرانی بود که پس از هزار سال بدپادشاهی ضحاك، به موجب خوابی که ضحاك 

ریدون چهارمین پادشاه پیشدادي بود بدون برشماردن دید، وعده داده شد تا پادشاهی ضحاك را براندازد. ف
ترین قهرمانان کیومرث که در سنت اوستایی، پادشاه نیست و ضحاك که غاصب بود. فریدون از بزرگ

هاي تمدن بشري هندوایرانی است، پدر پادشاهان ایران و توران و روم، آورنده و گاه احیاگر بسیاري از جنبه
گون در اساطیر هندوایرانی.هاي بسیار و گونهویشکاريو داراي حضوري وسیع با خ

نام او در اوستا ثَراتئون است پسر آتْویان به معنیِ از خاندان آتْویه. آتویان به میانجی زبان پهلوي وارد زبان 
) و 246: 1347؛ گردیزي،147: 1352) و اَثفیان(بیرونی،83: 1362فارسی شده و به صورت آتبین(مستوفی،

است. اتویان نامیدن خاندان فریدون به سبب آن بود که در زنجیرة نسب ) درآمده 37: 1389ن(فردوسی، آبتی
هاي اسپیان، اثفیان و آتبین او چندین نفر اتویه نام داشتند که نام همۀ آنان در منابع پهلوي و فارسی به صورت

ون تا جمشید به روایتی هشت پشت است و آخرین آنان پدر فریدون و شوي فرانک بود. از فریدذکر شده
) و به دیگر روایت از آتبین آخر تا ویونگهان پدر جمشید ده پشت بود که نه تن، 83: 1362بود(مستوفی، 

).149: 1369دادگی، آتبین بودند جز جمشید پسر ویونگهان(فرنبغ
وم را فشرد، پس هرمزد زادن فریدون به سان جمشید بود. آتبین پس از ویونگهان دومینِ مردمان بود که ه

کهپادشاهرسید،فریدونزادنزمان). چون8-6، بند 9: هات2536فریدون را به او پاداش داد(یسنا،
زیرکشیدبهتختازوبستوزدراضحاكآنانازیکیکهدیدراجوانسهخواببود،) ضحاك(دهاكاژي

شهرت فریدون در جهان منتشر شد و مردمان پس از آن .)35، 34: 1389بود(فردوسی، فریدونجوانآنو
). 40، 39انتظار بیرون آمدن او بودند(همان: چشم

) که به ظن قوي، گیالن است. گیالن با البرز 17، بند1: فرگرد1376زادنگاه فریدون ورِنَه بود(وندیداد،
، به البرز برد و به  مجاورت دارد و در روایت فردوسی نیز فرانک فریدون را آن هنگام که از ضحاك گریخت

) و 146: 1353، 1) و فریدون تا پیدا شدن کاوه در طبرستان (بلعمی،ج37: 1389مردي سپرد(فردوسی،دین
). پس چون کاوه برخاست و لشکرهاي ضحاك را شکست، فریدون را 38،39: 1372دماوند بود(طبري، 

دون در طبرستان بود و از پنهانی به ري جست تا او را به شاهی بنشاند و به فرّ او ضحاك را بشکند، فری
) و فریدون سپاه بر 39: 1372) و کاوه او را به پادشاهی برداشت(همان؛ طبري، 146: 1،1353آمد(بلعمی،ج

) چه او 17: 1349اثیر،) یا به زندان کرد(ابن147: 1353، 1سر ضحاك کشید و او را گرفت و کشت(بلعمی، ج
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ی فریدون بر ضحاك، مهر روز از مهرماه بود و آن را مهرگان نام نهادند و ). روز چیرگ18نامیرا بود(همان، 
).147: 1،1353جشن گرفتند(بلعمی،ج

مطابق اساطیر ایرانی، پادشاهان پیشدادي تا عصر فریدون، پادشاهان هفت اقلیم بودند تا آنکه فریدون 
چند متن ۀ(ترجمو میانه را به ایرججهان را میان سه پسرش بخش کرد؛ غرب را به سلم داد و شرق را به تور

؛ 1346:33اصفهانی،ة؛ حمز1346:9؛ دنیوري،1349:19اثیر،؛ ابن1347:6گردیزي،؛ 1379:144پهلوي،
ي ماه فروردین(ترجمهو آن روز، خرداد روز بود از )...؛220، 219: 1344، 1ج؛ مسعودي،1362:84مستوفی،
).1379:144پهلوي،چند متن

توان بیان فریدون را می-ضحاك-ر اساطیر هندوایرانی حضوري گسترده دارد. زنجیرة جمشیدفریدون د
سالمت دانست. فریدون -بیماري و مرگ-روشنی یا زنجیرة سالمت-تاریکی-تمثیلی چرخۀ روشنی

طب او علم«نویسد: فریدون میةگردیزي دربارآورنده و گاه احیاگر بسیاري از ملزومات و اجزاي تمدن بود. 
به علم طب نیز رنج برد، و تریاك بزرگ را او به دست «نویسد: فریدون ). بلعمی می1347:6(گردیزي،» آورد
فریدون افسون و نیز تریاق را، که از جرم افعی به «نویسد: اصفهانی میة )، حمز148: 1،1353جبلعمی،»(آورد

هاي داروهایی براي دفع بیمارياز گیاهان،آید، به وجود آورد و دانش پزشکی را بنیاد نهاد، ودست می
کار برد اول کسی که حمام و تریاق را به«نویسد: مینیزاثیرابن).33: 1346اصفهانی،ة(حمز»جانوران ساخت

). مستوفی نیز کشف افسون 1349:19اثیر،فریدون بود(ابن» گري را شناخت و در علم طب غور کردو صوفی
) و البته افسون نیز خود خاصیت درمانگر 1362:84منسوب کرده است(مستوفی،و پزشکی را به فریدون 

ستاییم از براي فروهر پاکدین فریدون از خاندان آبتین را می«خوانیم:یشت نیز میدر فروردینداشته است.
: 1377ها،یشت»(از براي مقاومت کردن بر ضد آزار مار...تب وةلرز...رب و تب وجمقاومت کردن بر ضد 

گوناگون از جهاتاساطیري با گاو،، پیونديو تمام خاندان آتبین). همچنین فریدون131ةفقریشت،فروردین
: 1352؛ بیرونی،246: 1347گردیزي،؛ 14بند،10هات:2536یسنا،د(براي نمونهنهاي بسیار دارو در الیه

باشد،از سودبخشی و درمانگري فریدون براي مردمان پدید آمدهبایدپیوندي می) و چنین؛...147،296-298
نجوم نیز ابداع فریدون بود و زیج خوارزمی .سودبخشجانورانةنامی است ویژدر اوستا تنها و تنها زیرا گاو

است. همچنین ) و پیداست که ابداع نجوم با ابداع افسون در پیوند بوده41: 1372در اصل از او بود(طبري،
ریدون نخستین کس بود که بارو ساخت، زیرا در اواخر عمر و پس از کشته شدن ایرج، از سلم و تور در ف

).84: 1362امان نبود(مستوفی،
فریدون انعکاس برخی دیگر از پادشاهان را نیز در خود دارد، از جمله ذوالقرنین که کاشف آب حیات 

او در غرب ایران بر آستیاك ماد شکست افکند، اما او را ) و نیز کوروش به سبب آن که21: 1349اثیر،بود(ابن
نکشت و به سمنان به زندان کرد و جالب این است که کوروش و ذوالقرنین نیز خود از سویی دیگر پیوند و 

آمیزش بسیار دارند.
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. کیخسرو:2-1-4
کرد و باري دیگر در کیخسرو سومین پادشاه کیانی و از موعودان ایرانی است که در گذشته یک بار ظهور 

ها آینده ظهور خواهد کرد. خداوند هنگامی او را وعده داد که ایران از نبردهاي دیرپا با توران و سال
خشکسالی، ویران شده بود.

کیخسرو به اجماع منابع، پسر سیاوش پسر کیکاووس پادشاه کیانی بود و مادرش فرنگیس، دختر 
داند، یک بار او را اهللا مستوفی در عین آنکه کیخسرو را پسر سیاوش میافراسیاب پادشاه توران بود. تنها حمد

). چون سیاوش در توران به فرمان افراسیاب کشته شد، 89: 1362است(مستوفی، پسر کیکاووس خوانده
فرنگیس آبستن کیخسرو بود. افراسیاب فرمود که فرنگیس را چوب بزنند تا بار بیفکند، اما پیران ویسه که 

ر بود، شفاعت کرد و فرنگیس را به پناه خود گرفت و کیخسرو را از پادشاهی دور کرد و به چوپانی سپهساال
). پس ایرانیان به کین 332-324: 1389سپرد، اما همواره آثار پادشاهی بر پیشانی او پیدا بود(فردوسی، 

فره شده بود، ه پیرسر و بیسیاوش به توران تاختند و نبردهاي بسیار درگرفت و چون در ایران، کیکاووس ک
راند، هفت سال خشکسالی آمد و کار مردم به تنگی کشید تا آنکه سروش در خواب، کیخسرو را به فرمان می

گشت تا گودرز وعده داد که در توران است و گودرز، گیو را به توران فرستاد و او هفت سال در توران می
؛ 359-345هاي عظیم، کیخسرو را به ایران بازآورد(همان: آنکه کیخسرو و فرنگیس را یافت و پس از نبرد

کن ساختن دشمنان ایران از ) و کیکاووس پادشاهی را بدو سپرد با این سوگند که تا ریشه90: 1369مستوفی، 
).376: 1389پاي ننشیند(فردوسی، 

آمده 12-4فقرات 1بود. در کتاب نهم دینکرد فصلاما کیخسرو پیش از آن نیز به هستی وعده داده شده
است که چون کیکاووس قصد پادشاهی آسمان کرد، سپاهش نابود شدند و او خود به دریاي فراخکرت افتاد 

گریخت تا خود را به ایران اندازد و ایزد نریوسنگ هاي البرز میکه ظاهراً دریاي مازنداران است و تنها در کوه
چون به او نزدیک شد، فروهر کیخسرو بانگی زد به اندازة دوید تا به گناهی که کرده بکشدش. از پی او می

هزار مرد که هان، او را مکش که اگر بکشی، سیاوش از او زاده نخواهد شد و اگر سیاوش زاده نشود، من که 
کیخسرو ام زاده نشوم و من آن کسم که یاوران دین خدا و دلیران ایران را بر ضد بددینان برانگیزم. پس 

گریخت تا به ایران ها مین مژده شاد شد و دست از کیکاووس بداشت و کیکاووس در کوهنریوسنگ از ای
بازگشت.

نظیرش، ترین پادشاهان عصر هندوایرانی است که به سبب شهرت و محبوبیت بیکیخسرو از بزرگ
به او کارهاي بزرگ بسیاري از پادشاهان ایرانی پس از خود از قبیل هوخشترة ماد و کوروش هخامنشی هم 

است یا بالعکس نویسندگان در حین نگارش سرگذشت این پادشاهان، بنا به تشبه به الگوي منسوب شده
اند. او هایی از زندگانی کوروش و هوخشتره را بر الگوي سرگذشت کیخسرو نوشتهمشهور محبوب، بخش
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تاریخی هوخشتره و کوروش، هايي قبایل آریایی، گشایندة کشور توران و احتماالً در قالب چهرهمتحدکننده
کنندة مهاجمان سکایی بود. منابع ایرانی، او را از زمرة گشایندة آشور و بابل و قفقاز و لیدي و منکوب

مرگ نزد خداوند ). او بی36: 1346؛ حمزة اصفهانی، 90: 1362اند(مستوفی، پیغمبرپادشاهان دانسته
د نهایی میان نیکی و بدي، به یاري یاوران دین خداوند ) و در پایان جهان در نبر721: 1389رفت(فردوسی، 

خواهد آمد.

. رستم:2-1-5
هاي ایرانی و پادشاه سیستان و سند و کابل به فرمان پادشاهان ایران ترین پهلوان همۀ حماسهرستم، بزرگ

اش ارهو نگهبان ایران در روزگار شش پادشاه کیانی بود.  بزرگی او چنان است که حکیم فردوسی درب
سراید:می

آفرین تا جهان آفرید                      سواري چو رستم نیامد پدیدجهان
)220(همان،

بینی موبدان و دانایان دربار منوچهر پیشدادي و نیز دانایان دربارك سام، در فترات میان ایرانیان بنا به پیش
ایران به دست تورانیان و کشته شدن دو سوم جمعیت انتقال پادشاهی از پیشدادیان به کیان که منجر به اشغال

کرده و آمادة آمدن او ایران شد، منتظر آمدن او بودند و این انتظار چنان شایع بود که حتی اسبی را نیز نشان
داشتند.می

به معنی خوانند کهتن نیز مینام او راُست تَهم به معنی بزرگ بالیده و رشد کرده است و او را به لقب تَهم
پیکر است. او از خاندان گرشاسب، پهلوان بزرگ سیستانی در روزگار ضحاك بود و گرشاسب نیز درشت

پهلوانان ایران در خود نوادة جمشید، پادشاه پیشدادي بود. زال، پدر رستم و سام، پدربزرگ رستم، جهان
ون زال به رودابه دختر مهراب روزگار آخرین پادشاهان پیشدادي بودند. در روزگار منوچهر پیشدادي، چ

باخت و مهراب از نسل ضحاك تازي بود که خاندان منوچهر با مرارت بسیار او را برانداخته بودند، کابلی دل
منوچهر از پیوند زال و رودابه ناخشنود بود و بیم داشت که با زادن پسري که زور زال و گوهر اهریمنی 

تازه شود، پس به سام دستور داد که به کابل برو و خاندان مهراب رودابه را داشته باشد، بدپادشاهی ضحاك
شود را برانداز. اما دانایان و موبدان دربار منوچهر چنین مژده دادند که از پیوند زال و رودابه، پسري زاده می

کشد و میسازد و بسیار دیوان را کن میکه دیگر چون او نیاید و او بددینان و بداندیشان را از زمین ریشه
) و :113شود(همان، شکند و پناه شاهان و دلیران ایران میدشمنان را می

رام و نویدازو پهلوان را خُبدو باشد ایرانیان را امید

زمانه به شاهی برد نام اووک پادشاهی که هنگام انُخُ
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)97(فردوسی، 
بانان دور از نشین و گلهر شد و حتی مردمان بیابانانتظار آمدن رستم از آن پس در میان همۀ ایرانیان منتش

داشتند که به محض آمدن، برنشیند و به دانستند و برایش اسبی مهیا میها نیز وعدة آمدن او را میآبادي
بخش ایران را رهایی ایران بشتابد و این انتظار، خاص مردمان ایران نبود و حتی جانوران نیز آمدن رهایی

فرماید که دند. حکیم فردوسی در توصیفی تأثرانگیز از این انتظار همگانی براي آمدن رستم میکشیانتظار می
چون رستم نوجوان به دشت رفت تا از گله اسبی بخرد و به نبرد تورانیان برود، رخش را که اسبی بور بود، 

پسندید و به سوي آن رفت، اما:
اسب کسان را مگیربه رستم چنین گفت چوپان پیر        که اي مهتر،

بدو گفت رستم که این اسب کیست    که دو رانش از داغ آتش تهی است
وگوياي گفتچنین داد پاسخ که داغش مجوي       کز او هست هرگونه

خداوند این را ندانیم کس            همی رخش رستمش خوانیم و بس
واهد بهاز چوپان بپرسید کاین اژدها    به چند است و این را که خ

زمیچنین داد پاسخ که گر رستمی        برو راست کن روي ایران
مر این را بر و بوم ایران بهاست       بدین بر تو خواهی جهان کرد راست

)159، 158(همان، 

. ساسان و هرمزد:2-1-6
وعدة اتحاد ایران ساسان، جد پادشاهان ساسانی بود و هرمزد، سومین پادشاه ساسانی، و این دو موعودان 

پاره شدن ایران بودند. پس از استیالي اسکندر و پاره
چون داراي کیانی که مطابق با داریوش سوم هخامنشی است، در نبرد با اسکندر کشته شد، پسري از او به 

این نام ساسان به هند پناه برد و به زاري مرد و کودکی از او برجاماند به نام ساسان و تا چهار نسل پسران
کردند، اما خاطرة نژاد خویش را به خاطر خاندان، ساسان بودند و در گمنامی، شُبانی می

شهر، دویست و ). چون اسکندر بمرد، ایران856-854: 1317؛ حافظ ابرو،985،986: 1389داشتند(فردوسی،
نیز بابک، پادشاه نشست. در پارس تر آنان، اردوان اشکانی بود که در اصفهان میچهل پادشاهی شد و بزرگ
).  پس ساسان کهتر که جوانی گمنام بود، به شبانی نزد بابک آمد. بابک، 31: 1369بود(کارنامۀ اردشیر بابکان،

تر ایران که در حقیقت، نماد است و سه آتش بزرگدرپی، ساسان را به خواب دید که پادشاه شدهسه شب پی
سازند. دانایان، این خواب را دلیل بر آن دانستند که روشن میدرخشند و جهان راهمۀ ایرانند، در خانۀ او می

ساسان یا کسی از خاندان او پادشاه جهان خواهد شد. بابک، ساسان را خواست و راز او را پرسید و ساسان 



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8368

فاش کرد که نبیرة داراست. پس بابک به تبرك، دختر خود را به ساسان داد و از این پیوند، اردشیر زاده 
الطوایف و متحد ) و برانداختن ملوك33-31: 1369؛ کارنامۀ اردشیر بابکان،986،987: 1389سی،شد(فردو

ساختن ایران و برانداختن آثار سلطۀ یونانیان را در پیش گرفت، اما این مأموریت، دیر انجامید و اردشیر 
پارچه ساختن ایران را پیرسر شد و هنوز زنده بود که پادشاهی را به پسرش شاپور واگذاشت تا او راه یک

ادامه دهد، اما باز این کار دیر کشید. اردشیر که ناامید شده بود، با خود اندیشید که شاید در تقدیر ما نیست 
پارچه سازیم. پس پیکی نزد داناي هند فرستاد و از او پرسید که آیا ما را رسد که ایران را که ایران را یک

ز این نبردهاي بیهوده بازشوییم. داناي هند پاسخ داد که آري رسد، اما پارچه سازیم و اگر نرسد، دست ایک
زاد باشد. اردشیر ناامید شد، زیرا مهرك از آن بر دست پسري از تو که مادرش از خاندان مهرك نوش

کن ساخته بود، اما چون وعدة خداوند در الطوایف بود که اردشیر برانداخته بود و خاندانش را ریشهملوك
پارچه ساختن ایران بود، دختري خردسال از مهرك، جان به دربرده بود و پنهان در روستایی بابک، یکخواب

زیست و شاپورِ اردشیر به هنگام شکار، او را دید و پسندید و پیوند بست و هرمزد زاده شد که می
).68-62پارچه ساخت(همان:الطوایف را برانداخت و ایران را یکملوك

نی که خواهند آمد:. موعودا2-2
هاي ایرانی، سرشار از وعدة ظهور موعودانی است که براي گسترش دین خداوند و اساطیر و حماسه
ستیزند. گروهی از این موعودان نسبت به زمان ما کوشند و با بددینان و دشمنان ایران مینگاهبانی از ایران می

، مانند کیومرث، کیخسرو و رستم. برخی نیز به آینده استبه گذشته تعلق دارند و وعدة آمدنشان تحقق یافته
تعلق دارند. از این گروه دوم، برخی در روزگاران بدي و بال ظهور خواهند کرد و پس از رفع بدي از ایران و 

آیند، اما برخی موعود آخرالزمانند و در پیوندند و در صف گروه نخست درمیدین خداوند، به گذشته می
کنند. این گونه از موعود که در باور دهد، ظهور میدي کیهانی که در پایان جهان رخ میبالي همگانی و ب

ایرانیان باستان، مصداق دقیقش سوشیانس است، مشابه مصادیقی است که در دیگر ادیان از جمله اسالم، 
ر دین اسالم، کنند. موعود آخرالزمان که داند و در آخرالزمان ظهور میمسحیت و یهود هم وعده داده شده

شود، در باورهاي ایرانی نیز دقیقاً آخرین ذخیرة خداوند اهللا، یعنی آخرین ذخیرة خداوند خوانده میبقیه
ترین روزگار چیرگی بدددینان، شود و مأموریت رهبري آخرین بقایاي خداپرستان را در سختانگاشته می

برعهده دارد. 
اند بندي کرد. برخی از آنان، کسانیتوان گروهجهتی دیگر نیز میموعودانی را که در آینده خواهند آمد، از 

اند و در آینده نیز بازخواهند گشت، از قبیل کیخسرو و گرشاسب در اساطیر و که در گذشته زیسته
هاي ایرانی، مسیح در باورهاي مسیحی و مهدي(ع) در باورهاي شیعی. برخی موعودان نیز در آینده حماسه

، از قبیل بهرام، اوشیدر، اوشیدر ماه و سوشیانس.زاده خواهند شد
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. بهرام ورجاوند:2-2-1
بهرام ورجاوند از موعودان ایرانی است که در آخرالزمان در آستانۀ هزارة اوشیدر خواهد آمد  و به 

پادشاهی خواهد رسید و اوشیدر را که رهبر معنوي مردمان در کارزار با بدي است، یاري خواهد داد.
در اساطیر هندوایرانی، ایزد جنگاوري است. نهادن نام بهرام بر این موعود، نشانگر ویژگی جنگاوري بهرام

اوست در کنار اوشیدر که رهبر معنوي مردمان خواهد بود. ورجاوند نیز یعنی داراي ارزش. خیزشگاه بهرام 
گاه موعودان اهگاه و ذخیرهورجاوند، هندوستان است و این به سبب تصور کلی ایرانیان از هند به سان پن

آید و بددینان را ایرانی است. چون ایران از تازش تازیان و ترکان و رومیان برآشوبد، کی بهرام ورجاوند می
تواند گروشی جز دین خداوند آشکار سان که هیچ کس نمیکند، بداناندازد و دین خداوند را قوي میبرمی

).141،142: 1369دادگی، یابد(فرنبغتوران پادشاهی میکند و بهرام بر ایران و هند و روم و 

. پشوتن:2-2-2
دژ در است و در گنگوي پسر گشتاسب، پادشاه کیانی و برادر اسفندیار است و در این روزگار، زنده

انتظار فرارسیدن زمان ظهور است.
ر و ایثارگر است. او کند و معادل فارسی دري آن، فداکاپشوتن، یعنی آن که تن خویش را پیشکش می

دژ که محتمالً سمرقند است، زنده است و در آستانۀ هزارة زن او بود. او در گنگبرادر کوچک اسفندیار و راي
اوشیدر با صد و پنجاه یار پرهیزگار خویش خواهد آمد و مردم را دین خواهد آموخت و دیوان را برخواهد 

).142انداخت(همان: 

. کیخسرو:2-2-3
ادشاه کیانی که از موعودانِ ظهور کرده است و در هزارة سوشیانس بازخواهد آمد. آن گاه که سومین پ

ضحاك که اکنون در البرز در زنجیر است، زنجیر بگسلد و در جهان آشوب کند، کیخسرو با دیگر موعودان 
ایرانی به نبرد او خواهند رفت و این، نبرد نهایی نیکی با بدي خواهد بود.

سیاوش پسر کیکاووس که از موعودانِ ظهور کرده بود، چون ایران را متحد ساخت و توران کیخسرو پسر
ها نهان شد. مطابق روایت شاهنامه، کیخسرو پس از آنکه را گشود و وعدة خداوند را تحقق بخشید، از چشم

و، بیژن، فریبرز، توران را گشود و افراسیاب را کشت، خدواند او را نزد خود خواند. زال، رستم، گودرز، گی
طوس و گستهم، او را همراهی کردند. زال، رستم و گودرز نیمه راه بازگشتند. چون زمان نهان شدن کیخسرو 
رسید، دیگر پهلوانان را گفت که بازگردند چون دمه(برف تند) خواهد شد. کیخسرو تن در آب شست و 

). 722: 1389د و آنان زیر برف مردند(فردوسی، ناپدید شد. پهلوانان براي یافتن او همان جا ماندند و دمه ش
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داند(مستوفی، حمداهللا مستوفی بر آن است که کیخسرو نیز خود در آن دمه مرد و محل مرگ او را کوه دنا می
مرگ نزد خدا رفتنش تأکید دارند. محل نهان )، اما جز مستوفی، دیگران بر زنده بودن کیخسرو و بی91: 1362

ها نیز کوه دنا به ذهن داند(همان)، از اوصاف فردوسی و برخی تطبیقفی در کوه دنا میشدن کیخسرو را مستو
گوید چون داند و میرسد. نظامی گنجوي، نهانگاه کیخسرو را غار سریر در دربند خزران در قفقاز میمی

دن بین دیاسکندر ایران را گشود، به غار سریر رفت و از ودایع کیخسروي و از جمله جام جهان
). این توصیف ممکن است انعکاسی از آمیزش اوصاف کیخسرو و کوروش باشد، 1172: 1366کرد(نظامی،

چون اسکندر به دیدار آرامگاه کوروش نیز رفت.
کیخسرو در انتهاي هزارة اوشیدرماه و در آستانۀ هزارة سوشیانس خواهد آمد. در آن هنگام، ضحاك 

کشد و گسلد و بسیار مردمان را به دیوکامگی میشید، زنجیر میتازي که فریدون در البرز به زنجیرش ک
آید و دیگر موعودان را زند. پس سوشیانس که موعود واپسین است میآسیب بسیار به آفرینش خداوند می

خواند و از شمار آنان، کیخسرو است.فرامی

. گرشاسب:2-2-4
هاي دریاچۀ هامون در خواب اکنون در کرانهگرشاسب، نبیرة جمشید پیشدادي و نیاي رستم است. او هم

است یا مرده است. هنگامی که ضحاك در پایان جهان، زنجیر بگسلد، سوشیانسِ رستاخیرگر، گرشاسب را 
دارد.کشد و بدي او را از آفرینش بازمیانگیزد و او ضحاك را به گرز میبرمی

ریخت، به پادشاه سیستان پناه برد و گرشاسب، نبیرة جمشید پیشدادي بود. چون جمشید از ضحاك گ
ترین ). گرشاسب بزرگ2دختر او را به زنی گرفت و خاندان گرشاسب از این پیوند بود(تاریخ سیستان، 

اند. در حقیقت پهلوان اوستایی است که بعدها سام و رستم، برخی از اوصاف او را به خود جذب کرده
ستاییِ ایندرة هندي است. زیستگاه او که سیستان در پیوندگاه گرشاسب، پهلوان دورة هندوایرانی و معادل او

گاه و خیزشگاه موعودان هند و ایران است، گواه هویت هندوایرانی اوست. در باور ایرانیان نیز هند ذخیره
است.ایرانی بوده

وکامگی گریزد و بسیار مردمان را به دیدر پایان هزارة اوشیدرماه، ضحاك از زندان خود در البرز می
ایستد و سوشیانس که موعود واپسین است ظهور روز خورشید در میانۀ آسمان میکشد. پس سی شبانهمی
ي کنندهآرایند. سوشیانس که رستاخیزگر و زندهها در برابر هم صف میها و تمام خوبیکند و تمام بديمی

زند و رود و او را به گرز میخیزاند. گرشاسب به نبرد ضحاك میمردگان است، نخست گرشاسب را می
). این، نماد پایان بدي در آفرینش خداوند است، زیرا پیش از این نیز 142: 1369دادگی،کشد(فرنبغمی

ترین دیو دروغ است، به گرز زده بود، اما نتوانسته بود بکشد، چون هنوز روزگار فریدون، ضحاك را که بزرگ
ضحاك به دست گرشاسب، نماد مرگ نهایی بدي در جهان است. بدي به پایان نرسیده بود. پس کشته شدن 
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. اوشیدر، اوشیدرماه و سوشیانس:2-2-6
اي پس از هزارة ظهور زرتشت خواهند آمد و ایران و اینان سه پسر زرتشت اند که که هریک در سر هزاره

د واپسین و معادل موعود کنند. سوشیانس، موعودین خداوند را در برابر دشمنان ایران و بددینان یاوري می
آخرالزمان در ادیان ابراهیمی است.

دربارة نژاد اوشیدر، اوشیدرماه و سوشیانس گفته شده که فرة زرتشت در سه پاره به آب دریاچۀ 
هاي کیانسه یا دریاچۀ هامون امروزي سپرده شد و ایرانیان بر آن بودند که هر شب سه چراغ از قعر آب

پارة فرة زرتشت است. چون سی سال به انتهاي هزارة ظهور زرتشت بماند، درخشد که سههامون می
سال مانده به پایان هزارة گیرد. سیشوید و به اوشیدر بار میهاي هامون تن میاي ایرانی در آبدوشیزه

ن شیوه، شود و سی سال مانده به پایان هزارة اوشیدرماه نیز به همااوشیدر، به همان شیوه اوشیدرماه زاده می
آید. در انتهاي هزارة ظهور زرتشت، چون تازیان و ترکان و رومیان، بسیار به ایران بتازند سوشیانس پدید می

آیند، پس آفتاب ده روز در میانۀ آسمان تر ایرانیان را بکشند، بهرام ورجاوند و پشتوتن بیرون میو بیش
آورد و مردمان، هزار سال پرهیز را به جهان بازمیایستد و این نشانۀ ظهور اوشیدر است. اوشیدر نیکی ومی

رسد، ملکوسان که از نژاد تورانی برند. چون هزارة اوشیدر به پایان میکینی به سرمیدر رادي و آشتی و بی
بارد و آفریدگان خداوند را جز آید و به جادوي، سه سال باران و برف و تگرگ بر جهان میاست، بیرون می

شود و مردم و جانوران و گیاهان از سازد. از آن پس درهاي ورجمکرد گشوده میمنقرض میاندکی از مردم
شوند. پس بیست روز آفتاب در میانۀ آسمان شوند و مردمان، تندرست و دیرزندگانی میجا تأمین میآن
وند. در پایان ششود و جانوران اهریمنی منقرض میآید و شش سال بهار میایستد و اوشیدرماه بیرون میمی

شود که مردمان را منقرض کند. پس سی روز آفتاب در گسلد و بر آن میهزارة اوشیدرماه، ضحاك زنجیر می
آید که موعود واپسین است. سوشیانس، چون در پایان جهان ایستد و سوشیانس بیرون میمیانۀ آسمان می

سازد و گرشاسب، رشاسب را زنده میکند. او نخست گآید، رستاخیرگر است و مردگان را زنده میمی
).143، 142: 1369دادگی، کشد(فرنبغضحاك را می

شود. نام او به معناي سوشیانس، موعود واپسین است. ظهور او موجب پیروزي نهایی نیکی بر بدي می
بخش است. در حقیقت سوشیانس، نام نیست، بلکه عنوان است، درست به سان عنوان سودرسان و رهایی

ح و مهدي که عنوان عام با مصداق خاص است. به سبب عنوان عام بودن سوشیانس، این واژه در اوستا مسی
) و شخص زرتشت 3، بند 46: هات1378ها،رود(گاتبخشان به کار میگاه با ساخت جمع و معادل رهایی

).   11، بند45شود(همان: هاتنیز گاه سوشیانس خوانده می
. نتیجه:3

هاي حماسی ایرانیان دارد. باور به موعود، وري کهن در باورهاي اساطیري و روایتموعودباوري، حض
توان هاي ایرانی میهاي ایرانی است و در همۀ اساطیر و حماسهنیروي مولد و محرك اساطیر و حماسه
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لی و ابدي اي ازبرندگی موعودان را مشاهده کرد. مسألۀ موعود براي ایرانیان باستان، مقولهنیروبخشی و پیش
است. در باورهاي ایرانی باستان، سرآغاز آفرینش بشر، با مسألۀ موعود در پیوند است و آخرین فصل آفرینش 

کند که خورد. شمار و تنوع فراوان موعودان ایرانی، این امکان را فراهم مینیز با موعودي بشري رقم می
از جمله:هاي متنوعی را از موعودان ایرانی ارائه کنیم:بنديگروه

موعودان ظهور کرده و موعودانی که ظهور خواهند کرد؛
کننده؛موعودان نخستین و موعودان رجعت

موعودان پادشاه، پیغمبر، پهلوان و دانا؛
بینی دانایان یا رویاهاي صادقه ظهور خواهند کرد.موعودانی که بر اساس متن مقدس، کالم مقدس، پیش

نامه:کتاب
اثیر. ترجمۀ محمد ابراهیم ). اخبار ایران از الکامل ابن1349ن ابوالحسن علی جزري. (اثیر، عزالدیابن-

باستانی پاریزي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
کوشش محمد پروین  بهتصحیح محمد تقی بهار،به. تاریخ بلعمی). 1353، ابوعلی محمد. (بلعمی-

فروشی زوار.تهران،کتابگنابادي،
انتشارات ابن سینا.تهران، اکبر داناسرشت،ۀترجم. آثارالباقیه).1352. (ابوریحانبیرونی،-
زوار.ۀانتشارات کتابخانتهران، تصحیح محمدتقی بهار،تا). . (بیتاریخ سیستان-
). گزارش محمد تقی بهار، به کوشش محمدگلبن، چاپ اول، تهران، 1379پهلوي .(چند متنترجمۀ -

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.سازمان چاپ و
بابا بیانی. تهران، التواریخ رشیدي. به کوشش خان). ذیل جامع1317الدین عبداهللا. (حافظ ابرو، شهاب-

انتشارات علمی.
االرض و ). تاریخ پیامبران و شاهان(سنی ملوك1346حمزة اصفهانی، ابوعبداهللا حمزه بن حسن. (-

کتر جعفر شعار، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.االنبیاء). ترجمۀ د
). اخبار الطوال. ترجمۀ صادق نشأت، تهران، انتشارات بنیاد 1346دینوري، ابوحنیفه احمد بن داوود. (-

فرهنگ ایران.
ات و تحقیقات فرهنگی.عمطالۀموسستهران، مهشید میرفخرایی،ۀترجم). 1367. (پهلويروایت-
). تفسیر طبري. ویرایش جعفر مدرس صادقی. چاپ اول. تهران، نشر 1372بن جریر. (طبري، محمد -
مرکز.
). شاهنامه(بر اساس چاپ مسکو). چاپ سوم، تهران، پیام عدالت.1389فردوسی، حکیم ابوالقاسم. (-
). بندهش. گزارش مهرداد بهار، تهران، انتشارات طوس.1369دادگی. (فرنبغ-
نژاد. تهران، نشر قطره.). ترجمۀ قاسم هاشمی1369ابکان. (کارنامۀ اردشیر ب-
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انتشارات اساطیر.چاپ اول، تهران، گزارش از ابراهیم پور داوود،). 1378. (هاگات-
االخبار. به تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران، انتشارات بنیاد ). زین1347گردیزي، ابوسعید عبدالحی. (-

فرهنگ ایران. 
). تاریخ گزیده. به اهتمام عبدالحسین نوایی، چاپ اول، تهران، انتشارات 1362. (مستوفی، حمداهللا-

امیرکبیر.
الذهب. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، دو جلد، تهران، ). مروج1344مسعودي، ابوالحسن علی بن حسین. (-

بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
شارات جاویدان. ). کلیات خمسه. چاپ اول. تهران، انت1366نظامی گنجوي. (-
). به کوشش هاشم رضی، چاپ اول، تهران، انتشارات سوره.1376وندیداد. (-
انتشارات دانشگاه تهران.تهران، ابراهیم پورداوود،ۀترجم). 2536. (یسنا-
انتشارات اساطیر.دو جلد، چاپ اول، تهران، تفسیر و تألیف ابراهیم پورداوود،). 1377ا. (هیشت-
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غی قصاید مسعودسعد سلمان و مقایسۀ آن با قصاید ناصرخسرونقد بال
با تکیه بر کارکرد صورخیال

1رضوان وطن خواه

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان
عباسعلی ابراهیمی مهر
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، گرایش عرفانی، دانشگاه اصفهان 
فاطمه باباشاهی 

س ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قمکارشنا
چکیده 

نقد شعر براي آنکه بتواند به جایگاهی مناسب برسد، باید بالغت را کاربردي سازد و عناصر خیال انگیز و 
تصویرهاي شاعرانۀ گویندگان مطرح و مؤثر را بشناسد و بشناساند. به همین سبب باید از سبک شناسی و نقد 

د به نقدهاي بالغی جدید که بر کارکرد و نحوة کاربرد صور خیال و بالغت تصویر و بالغی سنتی پلی بزن
میزان دخالت عاطفۀ شاعر در شعر تأکید می کند. تا بدین وسیله شاعران مستعد و توانا بهتر شناخته شوند. 

ک به مسعود سعد و ناصرخسرو از شاعران توانا و صاحب سبک در زبان فارسی هستند. از آنجا که هر ی
منظور خاصی شعر را در خدمت خود می گیرند، از برخی صورخیال بیش از دیگر صور بهره می برند. با 
توجه به این موضوع هدف از پژوهش حاضر بررسی و شناخت صورخیال پر کاربرد در اشعار مسعودسعد 

ن پژوهش بر آن است تا سلمان و مقایسۀ آن با اشعار ناصرخسرو و میزان موفقیت آنان در این زمینه است. ای
روشن کند تصویرسازي هاي مسعودسعد در مقایسه با صور خیال ناصرخسرو اثباتی است یا اتفاقی، سطحی 
است یا ژرف؛ و میزان تخیل و ایماژ (تصویر) در قصاید کدام یک بیشتر است و برخورد عاطفی ایشان با اشیا 

زندگی آنها آورده شده است، سپس در پیکرة اصلی چگونه است. به این منظور در آغاز، پیش زمینه اي از
مقاله، روش و ابزار پژوهش که محوریت کارکرد و نحوة کاربرد صور خیال و بالغت تصویر و میزان دخالت 
عاطفۀ شاعر در شعر است و همچنین تعریفی از صور خیال و تصویر ارائه شده و در ادامه صورخیال قصاید 

امد، کاربرد و تعریف تصویر تحلیل و بررسی شده است.این دو شاعر با توجه به بس
مسعود سعد، ناصرخسرو، صورخیال، تصویر اثباتی، تصویر اتفاقی، تصویر سطح و تصویر ها:کلیدواژه

اعماق.
مقدمه و پیش زمینه

مسعود سعد سلمان و ناصرخسرو تقریباً در دوره اي نزدیک به هم زندگی می کردند. مسعود سعد از 
هجري در الهور به دنیا آمد. پدرش از 440تا 438فارسی گوي بزرگی است که بین سال هاي شاعرن 

عامالن و مستوفیان دولت غزنوي بود و او خود نیز از رجال سیاسی به شمار می آمد. به سبب رشد در 
اهان غزنوي را خانواده اي دیوانی، از دانش و ادب مکتبی مناسبی بهره مند شد. وي نیز همانند پدر، دربار ش

سال از بهترین سال هاي زندگی اش را به سبب اتهام هاي سیاسی و سعایت و 18درك کرد. مسعود مدت 

1 . vatankhah.rezvan@yahoo.com(نویسنده مسئول)
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خصومت رقیبان شاعر در زندان گذراند؛ این  اتفاق تأثیر بسیاري بر شعر او گذاشت (ر.ك. مسعودسعد، 
رة دوم غزنوي و سبک خراسانی ). بی گمان او یکی از شاعران بزرگ دو576: 1363و صفا، 8-7: 1381

به ویژه در قصیده سرایی و -است. در اهمیت شاعري او همین بس که همواره مورد استقبال شاعران 
). 6: 1381پس از خود بوده است (مسعودسعد، -حبسیات 

شعر مسعودسعد و ناصرخسرو افزون بر دارا بودن ویژگی هاي شعري دورة دوم غزنوي و سبک 
امتیازها و مشخصه هایی نیز دارد که خاص خود این شاعران است. در ادامه برجسته ترین و خراسانی، وجه

پرکاربردترین صور خیال این هر دو شاعر با رویکرد کارکرد و عمق صور خیال، مورد بررسی و مقایسه قرار 
می گیرد. 

پیکرة اصلی
روش و ابزار پژوهش

نایع و صورخیال اشعار خود را از دیگران مجزا می سازد. و با هر شاعري با کاربرد خالقانۀ پاره اي از ص
این کار سبک ویژة خود را می آفریند. پژوهشگران در سبک شناسی جدید به سبب تنوع و گونه گونی آثار یا 
به بیان بهتر به سبب نویسندگان و شاعران بی شمار، در هر اثر، ویژگی هاي فردي و تأثیر و تأثر این ویژگی 

بر هم، مالك قرار می دهند و سرانجام به نتیجه گیري دقیقی می رسند (ر.ك. حائري، امیري، وطن ها را
). در گذشته سبک شناسان در تعیین ویژگی سبکی معموالً نویسندگان و شاعران یک دورة 87: 1391خواه، 

قواعد دستور زبانِ خاص را مورد مطالعه قرار می دادند و فقط به بررسی اختصاصات واژگان و ترکیبات و
به کار رفته در آثار آنان می پرداختند و در پایان نتیجه اي کلی می گرفتند؛ بدین ترتیب از بررسی علت 
استفاده از صورخیال پر کاربرد و معانی، اغراض ثانوي و اندیشه هاي نهفته در آثار آنان غافل می شدند و به 

)؛ 90سیدن به نتیجه اي درست و دقیق باز می ماندند (همان: دنبال آن از کنار هم چیدن این ویژگی ها و ر
حال آنکه شاعران بزرگ در کنار وجوه مشترك با دیگر شاعران، بی شک مشخصه هاي تأثیرگذار نیز داشته 
اند که برخی از این وجوه متمایز شخصی و چگونگی کاربرد آنها در شاعران بزرگ کم و بیش مشترك است. 

اگر از هر « وت و تمایز شعر و سخن عادي، خیال انگیز بودن (مصور بودن) آن است در نگاهی کلی تفا
شعرِ مؤثر و دل انگیزي، جنبۀ خیالی آن را بگیریم، جز سخنی ساده و عادي که از زبان همه کس قابل شنیدن 

اهمیت دارد ). تخیل در آفرینش آثار هنري آن اندازه 5: 1386(شفیعی کدکنی، » است، چیزي باقی نمی ماند
» بسیاري از گویندگان مکاتب جدید ادبی، از قبیل سوررئالیست ها هنر را نتیجۀ خیال و تخیل دانسته اند« که 

اما خیال دقیقاً به معناي آنچه گذشتگان به آن معتقد بودند، نیست. در نقد ادبی ) « 35:1382(عاملی رضایی،
بی و پژوهش هاي ادبی معاصر فارسی، تصویر یا صورت جدید، خیال را برابر ایماژ می آورند. در نقد اد

). 1391(وطن خواه، آرنگ، » را جایگزین ایماژ یا خیال کرده اند -یا در حالت جمع صور خیال–خیالی  
عضالنی، رنگی، «تصویر تنها مربوط به حس بینایی یا دیگر حواس پنچ گانه نمی شود،  بلکه شامل تصویر 
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) یا هر چیزي که احساس درونی و بیرونی ما را بر انگیزد، 207- 208: 1373(ولک، »حرارتی، گوارشی و ... 
» خیال یا تصویر حاصل نوعی تجربه است که اغلب با زمینه هاي عاطفی همراه است«نیز می شود. پس 

(همان: » هر تجربۀ شعري [نیز] حاصل عاطفه اي، اندیشه اي یا خیالی است«). و 17: 1386(شفیعی کدکنی، 
می گویند و این تعریف هم در » هرگونه تصرف خیالی در زبان« ). تصویر در رایج ترین تعریف خود به 24

هرگونه کاربرد مجازي زبان [است] «بالغت سنتی و هم در نقد ادبی جدید پذیرفته شده است. پس تصویر 
). 44-45: 1386(فتوحی، » که شامل همۀ صناعات و تمهیدات بالغی می شود

اه براي بیان عقیده اي خاص شعر می سراید، و گاه نیز شعر او فقط آفرینش و تجربه اي شاعرانه شاعر گ
است و اندیشه اي خاص را در بر نمی گیرد، اما با این حال از تخیل شاعرانه برخوردار است.

غت سنتی از نظر کارکرد دو نوع تصویر و صور خیال وجود دارد: تصویر اثباتی و تصویر اتفاقی. در بال
نیز » اتفاق «اما امروزه تصویر را قائم به خویش و یک .)imageو صورت ()ideaتصویر دو جزء بود: مفهوم (

). 58می دانند(ر.ك. همان: 
تصویر اثباتی مولود یک ادراك حسی و حاصل اندیشه اي عقالنی است. مدلول کلمات « تصویر اثباتی: 

می کند و در سطح معنی ظاهري و قریب یا صرفاً در توصیف و بیان این نوع تصویر از معانی حرفی تجاوز ن
متوقف می شود. ابعاد این نوع تصویر اندك و مفهومش واضح و شفاف است، زیرا بیانگر یک تجربۀ حسی با 
ابعاد محدود است. منشأ عالقه هاي این نوع تصویر تشابه، تقارن و همانندي میان امور حسی است. در 

عالم خارج از دنیاي درون هنرمند جداست؛ بنابراین تصویر ظرف احساس هنرمند تصویر اثباتی،
نوعی تصویر است که به طور اتفاقی و نیندیشیده بر زبان شاعر می «). اما تصویر اتفاقی 58-59همان: »(نیست

متغایر روید، این نوع تصویر فرزند ناخودآگاه است و همچون یک جرقۀ ناگهانی و تصادفی از ترکیب امور 
حاصل می شود. این نوع تصویر، عقالنی و برهانی نیست و صرفاً بر مدار تشابه میان امور دیداري و 
شنیداري یا همانندي در شکل و حجم و رنگ و بو شکل نمی گیرد، بلکه از حواس در می گذرد و نیز 

). 60-61: 1386فتوحی، »(سرشار از عناصر عاطفی و تجارب روحی شاعر است 
شاعران و آفرینندگان آثار هنري به دنیاي بیرون همواره به یک صورت نیست. گاهی تنها آنچه را می نگاه 

بینند، توصیف می کنند، گاه تخیل و عاطفۀ خود را در پدیده ها و اشیا دخالت می دهند. از این رو دو گونه 
تصویر به دست می آید: تصویر سطح و تصویر اعماق.

تصویر موجودات و اشیا همان گونه که هستند توصیف می شوند. عقل به تصویر سطح: در این نوع 
است. معرفت حسی در سطح می ماند و عمق ندارد. » معرفت حسی«آسانی آن را در می یابد؛ زیرا محصول 

این گونه تصویرها از سطح ادراك » طبیعت را همان گونه که هست باز می نمایاند.«در این گونه تصویر شاعر 
). 63: 1386تر نمی رود (ر.ك. فتوحی، حسی فرا
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معنا را «تصویر اعماق: در این گونه تصویر شاعر از اعماق وجود خود و ناخودآگاهش سخن می گوید. او 
به سطح زبان می آورد و در صورت یک شیء مادي می ریزد تا نشانی از آن مکاشفه و شهود برجاي 

) از این رو 65-66رت و معنی شناور است(ر.ك.همان: در این تصاویر خواننده میان برزخ صو» بگذارد.
دریافت و فهم شعر لذت بخش است. در این تصویر آرایه هایی مانند نماد، تمثیل رمزي، حسامیزي، 
پارادوکس، اسطوره، تلمیحات اساطیري و مانند آنها شگردهاي تصویرپردازي تصاویر عمیق و ژرف 

).67است(همان: 
رف سخن از تصویر یا به طور کلی بالغت سودمند نیست، بلکه کاربرد آن باید به از یاد نباید برد که ص

مطالعات ادبی و ادبیات را با زندگی و -2مطالعات و خوانش هاي ادبی را آسان سازد. -1گونه اي باشد که 
محوریت ). بنابراین با ابزار نقد بالغی جدید، یعنی با2: 1386احساسات مردم پیوند زند(ر.ك. الخولی، 

کارکرد و نحوة کاربرد صور خیال و بالغت تصویر و میزان دخالت عاطفۀ شاعر در شعر، قصاید مسعود سعد 
سلمان و ناصرخسرو، مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.  

بحث 
مقایسۀ صورخیال مسعود سعد سلمان و ناصرخسرو

اي از ترازو گذاشت و شاعري دیگر گاه براي شناخت نسبی جهان شعري شاعري، باید شعر او را در کفه 
نزدیک به او را در کفۀ دیگر ترازو. ارزش هر فردي یا هر چیزي در کنار افراد یا چیزهاي دیگر بهتر شناخته 
می شود. از آنجا که تکیۀ این مقاله در درجۀ اول بر نقد بالغی قصاید مسعودسعد سلمان و در درجۀ دوم 

همین سبب مطابق با نقد کارکرد صورخیال، بالغت تصویر و سبک مقایسه با قصاید ناصرخسرو است، به
شناسی فردي، به ترتیب صور خیال پرکاربرد مسعود سعد مورد بررسی قرار می گیرد و همراه با آن با 

صورخیال ناصرخسرو مقایسه و سنجیده می شود و وجوه اشتراك و افتراق آنها مشخص می گردد.  
صورخیال مشترك و پر کاربرد

تشبیه
گاهی شاعر براي توصیف شیء، پدیده یا حادثه اي از تشبیه کمک می گیرد؛ در واقع او میان دو چیز 
ادعاي همانندي می کند. شاعر تنها ناظر و توصیفگر است و پیوند چندانی با شیء ندارد. میزان عاطفه در 

اعر با شیء در ضعیف ترین حد تصویر نیز در مرحلۀ وصف باقی می ماند. در این گونه صور خیال پیوند ش
). تخیل شاعر در این 70-71: 1386خود است. در وصف، شاعر و شیء از هم جدا هستند (ر.ك. فتوحی، 

دسته از تصویرهاي خیالی، تخیل وصفی است و تشبیه یکی از پایه هاي آن است(همان). 
بیرون یافت می شود، به هم مسعود سعد و ناصرخسرو گاه تنها دو پدیده یا دو شیء را که در جهان 

مانند می کنند و خود از بیرون به آنها می نگرند. تخیل آنها آنچه را در طبیعت و جهان بیرون مانند هم می 
کند.میداند، توصیف
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محسوس–تشبیه ملموس(ساده) محسوس 
مسعودسعد

یـراببه بوي نـافـۀ آهـوسـت سـنبـل بـویا        بـه روي رنـگ تـذروسـت اللـۀ س
از آن خجسته و شاه اسپرغم هر دو شدند       یکی چو دیدة چرغ و یکی چو چنگ عقاب

ز شاخ خویش سمن تافت چون ستارة روز       ز بـاغ همچو شـب از روز شد رمنده غراب
هـزاردسـتـان بـا فـاخته گـمـان بـردنـد          کــه گـشــت بـاران در جـام اللـه بـادة نـاب

م رفته چو رامشگران و خوش دستان            یـکی بـسـاخـت کمانچه یکی نـواخت رباببه رس
)107: 1381(مسعودسعد، 

نسبت از خویشتن کنم چو گهر      نه چو خـاکسـترم کـز آتـش زاد 
)170(همان: 

بیشتر در نشانه هاي هوشیاري و عقل را در این تشبیه هاي مسعود سعد می توان دید. این گونه اشعار 
قصاید مدحی دیده می شود یا آن دسته اشعار که حاوي مفاخرة شاعر به دانش و هنر خویش است؛ از این 
رو در این موارد  تصاویر حاصل از تشبیه شاعر بیشتر اثباتی است تا اتفاقی. اما جا به جا تصاویر اتفاقی نیز 

دارد؛ آنجا که از سر درد و اندوه می سراید: 
بر دلم کوهیست            تا برین خشک تند کهسارماز غم و رنج

)183(همان: 
واهللا که چو گرگ یوسفم واهللا     بر خیره همی نهـند بـهتـانـم

)73(همان: 
چون سایه شدم ضعیف وز محنت     از سـایۀ خـویشتن هـراسـانم

)73(همان: 
ناصرخسرو

دف او شاعري نبوده است؛ او شعر را براي بیشتر تشبیهات ناصرخسرو، ساده و ملموس است؛ چون ه
بیان عقاید غالباً مذهبی خود به کار می گیرد.

بدیدي به نوروز گشته به صحرا       به عیوق ماننده الله ي طري را 
)43: ص 1378( ناصرخسرو ،

افزون گرفت روز چو دین و شب      ناقص چو کفر و تیره چو سودا شد 
)169(همان: 

ی درشتم چو سوهان            به هنگام نرمی به نرمی ي حریرم به گاه درشت
)406(همان: 
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تشبیهات او اغلب اثباتی است، چون عقل و هوشیاري بر آن حاکم است. و همچنین از مرحلۀ سطح فراتر 
نمی رود. 

معقول-تشبیه محسوس 
اي اطراف را به پدیده هایی ناصرخسرو بیشتر از مسعود سعد ذهنی انتزاعی و فلسفی دارد، او پدیده ه

ذهنی و بعضاً دینی و اعتقادي تشبیه می کند: 
گیتی به سان خاطر بی غفلت        پر نور و نفع و خیر ازیرا شد

چون بود تیره همچو دل جاهل      واکنون چرا چو خاطر دانا شد
)170(همان: 

محسوس –تشبیه معقول 
مسعودسعد

ثناستوشکرزبروبرگبروکهشناسدرختیکیرامکرمت
)1381:167مسعودسعد، (

زمانۀ بد هرجا که فتنه اي باشد      چو نوعروسش در چشم من بیاراید 
)175(همان: 

ناصرخسرو
سوي چشمۀ شوربختی شتابد       که را آز باشد دلیل و نهازش 

)329: 1378(ناصرخسرو، 
به صبرت پند چون صبرت شود قندچو صبرت تلخ باشد پند، لیکن

)180(همان: 
اضافۀ تشبیهی 

اضافۀ تشبیهی از تشبیه صرف، خیال انگیزتر و جنبۀ تخیل آن نسبت به تشبیه افزون تر است. در اضافۀ 
).1391تشبیهی شاعر همانندي بیشتري میان دو شیء یا دو پدیده می بیند (ر.ك. وطن خواه، آرنگ، 

مسعودسعد
شو آنجا که دانۀ طمعست          زیر دانه بود که دام بالست م

)166: 1381(مسعود سعد، 
نقاب شرم چو الله ز روي برگیرند     چو ماه و مهر و روي در نقاب کنند

)43(همان: 
ناصرخسرو

دلت را زنگ بد کردن بخورده ست          به رندة توبه زنگ از دل فرورند
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)181: 1378(ناصرخسرو، 
به آب علم باید شست گرد عیب و غش از دل
که چون شد عیب و غش از دل، سخن بی غش و عیب آید 

)216(همان: 
چو تیر سخن را نهم پر حجت       نشانه شود ناصبی پیش تیرم 

)406(همان: 
از این رو یکی از طرف هاي چون هر دو شاعر فلسفه دان هستند و با امور انتزاعی سر و کار دارند،

تشبیهات آنها معقول است. هرچند میزان عاطفه و تخیل در اضافۀ تشبیهی نسبت به تشبیه بیشتر و قوي تر 
است و مسعود سعد چون بهترین ایام عمر خود را در زندان به سر برده است، براي بیان آن همه احساسات و 

رد از اضافۀ تشبیهی بیشتر استفاده می کند تا ناصرخسرو.  اما عاطفه که در دلش مانده است و برون ریزي ندا
با این حال اغلب تصاویري که هر دو شاعر با کمک تشبیه می سرایند، در سطح است و تصاویر اثباتی.

استعاره
استعاره از تخیل بیشتري برخوردار است؛ و ذهن براي یافتن طرفین استعاره تالش بیشتري می کند و خود 

ش هیجان انگیز و خرسند کننده است.این کوش
استعارة مصرحه 
مسعودسعد

چیره شد بر جوانیم پیري          قار شد شیر و شیر شد قارم
) 184: 1381(مسعودسعد، 

قار اول استعاره از موي سیاه و قار دوم استعاره از دندان سیاه است. شیر اول استعاره از موي سپید و شیر 
دندان سپید.دوم استعاره از

به گوهر بپیراست هر بوستانی          به دیبا بیاراست هر مرغزاري
) 162(همان: 

گوهر استعاره از گل و گیاه، دیبا استعاره از سبزه زار است.
لعبتانی که ذهن من زاده ست      لهورا از جمال کاشانیست 

)35(همان: 
است.لعبت استعاره از معانی و مفاهیم شعري و اندیشه

روان شوند به تگ بچگان دیدة من      که زیر زانوي من خاك را خالب کنند
)43(همان: 

بچگان دیده استعاره از اشک است. 
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ناصرخسرو
نگه کن که ماند همی نرگس نو        ز بس سیم و زر تاج اسکندري را 

)43: 1378(ناصرخسرو،
گل نرگس است.سیم و زر استعاره از گلبرگ هاي سفید و زرد وسط 

این باز سیه پیسه نگر بی پر و چنگال        کو هیچ نه آرام همی یابد و نه هال 
)364(همان:  

باز سیه پیسه استعاره از روز و شب است.
یاقوت سرخ استعاره از گل ها، و عنبر سارا استعاره از بوي خوش گلهاست.

دا شد خورشید چون به معدن عدل آمد      با فصل زمهریر معا
)169(همان: 

معدن عدل استعاره از برج حمل است که چون آفتاب به آن درآید بهار می شود و شب و روز برابر 
می شود که آن را اعتدال ربیعی گویند. 

استعاره مکنیه 
مسعودسعد

این شگفتی نگر کجا سخنم      نکته زاید همی و او عذراست
)166: 1381(مسعود سعد، 

شاعر سخن را به زنی مانند کرده است که می زاید.
نه بگفتم نکو معاذ اهللا         این سخن را قوي نیامد الد

)169(همان: 
سخن مانند خانه یا ساختمانی است که پی آن (الد) محکم نیست.

ناصرخسرو
رخسار دشت ها همه تازه شد       چشم شکوفه ها همه بینا شد

)168: 1378( ناصرخسرو، 
رخ سـبز صحـرا بخنـدید خـوش      چـو بر وي سـیاه ابر بگریست زار

گل سرخ بر سر نهاد و بـبـست        عـقـیقـیـن کـاله و پـرندین ازار
)231(همان: 

استعاره تمثیلیه 
مسعودسعد

اي پخته نگشته از آتش عقل        امید تو بس خام می نماید
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)174: 1381(مسعودسعد، 
م بودن استعارة تمثیلیه از امید واهی داشتن است. امید خا

ناصرخسرو
چو با عدل در صدر خواهی نشسته           نشانده در انگشتري مشتري را 

)43(همان: 
یعنی: مشتري نگین انگشتري اوست پس در تدبیر چون ستارة مشتري است که قاضی و مدبر فلک است.

بیشتر در استعاره هایش دخیل کرده است، از این رو می توان مسعودسعد نسبت به ناصرخسرو عاطفه را 
لعبتگان « گفت تا اندازه اي تصاویر حاصل از استعاره هاي او، در سطح اعماق می گنجد. استعاره هایی مانند 

تصاویري اتفاقی و آنی است. در این گونه تصاویر ناخودآگاه شاعر است که به سطح زبان می » و بچگان دیده
ر مقابل ناصرخسرو در قید و بند شاعري نبوده است، او در حمایت از مرام و مسلک اسماعیلی خود آید. د

شعر را به خدمت گرفته است، به همین سبب استعاره هاي او بیشتر در زمرة تصاویر اثباتی است.
تشخیص 

« سخن وا می دارد. میزان تخیل و عاطفه در تشخیص بیش از تشبیه و استعاره است، زیرا شاعر اشیا را به
در این گونه صور خیال میزان عاطفه بسیار می شود و شاعر با شیء به یگانگی می رسد. در این حالت شاعر 

» میان خود و شیء، وحدت و یگانگی احساس می کند و اوصاف جسم و جان خویش را در شیء می بیند 
» ه ترین و پر حرکت ترین شکل آن استتشخیص در میان انواع تصویر، زند). « 1391(وطن خواه، آرنگ، 

).262: 1386(شفیعی کدکنی، 
مسعودسعد

بدخواه بگرید چون بخندد به معانی         از گریۀ نـوك قـلمم دفـتـر اشـعار
)177: 1381(مسعود سعد، 

چو گفت بلبل بانگ نماز  غنچۀ گل        بسان مستان بگشاد چشم خویش از خواب
جود کرد چو دید       کـه هـر دو بـرگـی از الله شده یکی محراببه پیش الله بنفشه س

)107(همان: 
ناصرخسرو

بینا و زنده گشت زمین، زیرا        باد صبا فسون مسیحا شد
)168: 1378(ناصرخسرو،

چون سپیده دم به حکمت برکشید      از نیام نیلگون زرین حسام 
)381(همان: 

بد        ثنا خواند از چرخ تیر دبیرم ز گردون چو بر نامۀ من بتا
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)406(همان: 
در قصاید مسعود تشخیص جایگاه برجسته اي ندارد. اما ناصرخسرو از آن جهت که جهان و طبیعت 
اطراف خود را بیشتر مشاهده کرده است، بیشتر نیز می تواند اشیاي پیرامون و موجود در طبیعت را به سخن 

انسانی به آنها ببخشد. تصاویري که ناصرخسرو با کمک تشخیص می آفریند، وادارد یا ویژگی ها و صفات 
گاه اتفاقی است. و حتی آنجا نیز که اثباتی می شود، تصاویر خالقانه و شاعرانۀ وي نسبت به مسعودسعد 
افزون تر است. می توان گفت تصاویر وي از نوع تصاویر اعماق است. و این امر به زندانی بودن مسعود سعد 

و بی تجربگی وي در این زمینه باز می گردد.
کنایه

کنایه جمله یا ترکیبی است که مراد گوینده « کاربرد کنایه در شعر نشان دهندة پختگی خرد و کمال است. 
معناي ظاهري آن نباشد، اما قرینۀ صارفه اي هم که ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطنی کند وجود 

). کنایه سخنی سطحی نیست، بلکه بیانگر شهود و ناخودآگاه فرد است که 265: 1381، (شمیسا» نداشته باشد
در قالب زبان درآمده است. تصویر حاصل از کنایه، تصویر اعماق است.

مسعودسعد 
میزان استفادة مسعود سعد از کنایه بسیار زیاد است، به گونه اي که این صنعت در اشعار وي جایگاه ویژه 

دارد.و برجسته اي
نیستم عاشق از چه رخ زردم؟        نیستم آهو از چه پشت دو تاست؟

)166: 1381(مسعودسعد، 
رخ زرد بودن در این بیت کنایه از عاشق بودن است. پشت دوتا بودن کنایه از پیر و فرتوت بودن.

هنر از تیغ تیز پیدا شد           که بدو شاه قبضه را آراست 
)166(همان: 

شیر و زور است که می شود حرفی یا هنري را ثابت کرد.با شم
شیر بینم همی متابع رنگ      باز بینم شده مسخّر خاد 

)169(همان: 
شیر متابع رنگ بودن و باز مسخّر خاد شدن کنایه از این است که انسان هاي شجاع و مهتر و در کل آنها 

که بزرگند، مقام خود را از دست داده اند.
مسعود سعد باشد          کس با او پهلو چگونه ساید؟ هرجاي که

)174(همان: 
ز بس غمان که بدیدم چنان شدم که مرا       ازین پس ایچ غمی پیش چشم نگراید 

)175(همان: 
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اگر ننالم گویند نیست حاجتمند        و گر بنالم گویند ژاژ می خاید 
(همان)

ناصرخسرو
ا بد     مدار از فلک چشم نیک اختري را چو تو خود کنی اختر خویش ر

)42: 1378(ناصرخسرو، 
چشم داشتن: کنایه از توقع داشتن و اختر خویش را بد کردن: کنایه از بخت خود را بد کردن است. یعنی 

خودت به خودت بدي می کنی.
تیره شد آب و گشت هوا روشن          شد گنگ زاغ و بلبل گویا شد 

)169(همان: 
شدن زاغ و گویا شدن بلبل کنایه از آمدن بهار است. گنگ 

چو من بر بیان دست خاطر گشادم       خـردمـنـد گردن دهـد نـاگـزیـرم
)406(همان: 

دست خاطر بر بیان گشودن: کنایه از اندیشه را بیان کردن. گردن دادن: کنایه از تسلیم شدن.
زاگندتدبیر بکن، مباش عاجز       سر خیره مپیچ در ق

)183(همان: 
سر بیهوده در قزاگند پیچیدن کنایه از کاري انجام ندادن است.

چون روي خویش زي سخن آرم به قهر            پـشتـش بـه پـیش خـویش چو چوگان کنم
)425(همان: 

کنایه از اینکه سخن را مطیع خود می کنم.
قیم و بی واسطۀ سخن خود را ندارد. مسعودسعد شاعر زمانی از کنایه استفاده می کند که قصد بیان مست

که زندان را درك کرده است و در هنگام رهایی نیز اندیشه و بیم گرفتار شدن او را می آزرده، در هر دو حال 
از گفتن سخن مستقیم ابا داشته است. از این رو کنایه بیشترین کاربرد را در اشعار او دارد. در مقابل 

نبوده است و با باورها و اعتقادهاي اسماعیلی ژرف خود قوت و توان بسیاري داشته ناصرخسرو وامدار کسی 
است، زیرا او کار خود را نوعی جهاد در راه دین می دانسته است. 

هاي خود عنصر خیال را بیشتر از ناصرخسرو دخیل می کند و گاه تصاویري اتفاقی سعد در کنایهمسعود
که اغلب مردمان –برابر ناصرخسرو از کنایاتی که زبانزد بوده و مخاطبان او به واسطۀ کنایه می آفریند. در

آنها را بهتر درك می کردند، بهره برده است. تصاویر او در این موارد تصاویري اثباتی است. -عادي بودند
تمثیل 
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تمثیل -2آورند. تمثیل را هم معنی تشبیه می -1عالمان بالغت، تمثیل را بر چهار چیز اطالق می کنند: 
تمثیل را جزء استعاره و مجاز می -3را نوعی از تشبیه می دانند که وجه شبه مرکب آن از امور متعدد باشد. 

به شمار می آورند(ر.ك. فتوحی، -یعنی داستانی که پیامی در خود دارد-تمثیل را معادل الیگوري -4دانند. 
یگاه ویژه اي دارد. ). تمثیل در قصاید هر دو شاعر، جا255: 1386

مسعودسعد
خویشتن را خَلَق مکن بر خَلق          برد نو بهتر از کهن دیباست 

)166: 1381(مسعودسعد، 
پارچه و جامۀ ارزان قیمت اما نو بهتر از جامۀ گران اما کهنه است. 

گله از هیچ کس نباید کرد       کز تن ماست آنچه بر تن ماست 
(همان)

مر به فردا و به امروز       تا کی فکنی وعدة امروز به فردا بگذشت مرا ع
)96(همان: 

» اگر«که ز کشته دریغ می دروي     دریغ می درود هرکسی که کارد » اگر«مکار 
)58(همان: 

ناصرخسرو
بسوزند چوب درختان بی بر      سزا خود همین است مر بی بري را 

)43: 1378(ناصرخسرو،
دانش بگیرد     به زیر آوري چرخ نیلوفري را درخت تو گر بار

(همان)
در ابتدا این بیت تمثیلی بوده است براي انسان، اما پس از ناصرخسرو به ضرب المثل تبدیل شده است.

اگر شاعري را تو پیشه گرفتی     یکی نیز بگرفت خنیاگري را 
)44(همان: 

ست و جامه طویلتره و سرکه هست و نانت نیست       قامتت کوته ا
)378(همان: 

با خصم گوي علم که بی خصمی            علمی نه پاك شد نه مصفّا شد
زیرا که سـرخ روي بـرون آمـد          هرکو به پیش حاکم تنها شد 

)170(همان: 
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بیت دوم تمثیل است براي بیت اول. ناصرخسرو ضرورت مباحثه در علوم را بیان کرده است، زیرا کسی 
من یأت الحکم «  ه علم خود را به مباحثه نگذارد، نقاط ضعف آن را نمی شناسد. همچنین اشاره دارد به ک

). 68: ص 1344(ر.ك، محقق،» وحده یفلح
خاك سیه به طاعـت خـرما بـن         بنگر چگونه خوش خوش خرما شد! 

)171(همان: 
زبان و ادبیات فارسی است. تمثیل نیز به قصد اندرز پند و اندرز از ویژگی هاي نوع تعلیمی در انواع ادبی 
در اثر کاربرد زیاد مبتذل نمی شوند. راز تازگی و «دادن و بیان حکمتی آفریده می شود. مثل ها و تمثیل ها 

تأثیر همیشگی مثل، در تناسب لفظ مثل با وضعیت و صفتی است که در آن مثل را به کار می بریم. بنابراین 
). شاعر 267: 1386(فتوحی، » حالت هاي متنوع به کار می رود و حکم یک تشبیه تازه را داردلفظ مثل براي 

اندیشه، باور یا موقعیت و واقعیتی بیرونی و عینی را با کمک تمثیل ملموس می کند؛ با توجه به اینکه  جنبۀ 
تلویحی و نهفته بودن آن نیز محفوظ است.  

صورت مصراع یا بیتی، استفاده می کند. تمثیل که نشان از پختگی مسعودسعد نیز از تمثیل مخصوصاً به 
اندیشه دارد، از عالم شهود یا ناخودآگاه خبر می دهد. به تعبیري دیگر می توان آن را نوعی تصویرسازي 
اعماق دانست که با توجه به موقعیتی که شاعر آن را در شعر به کار بسته است، آن را اتفاقی یا اثباتی دانست. 
جنبۀ هوشیاري تمثیل در اشعار ناصرخسرو در مقایسه با قصاید مسعودسعد بیشتر است. ناصرخسرو که 
خطیبی برجسته است براي تفهیم مطلب به مخاطبان و شنوندگان خود بیش از مسعود سعد و به شکل 

از ابیات هر دو هنرمندانه تري از تمثیل استفاده می کند، زیرا شعر او شعري تعلیمی است. اما در کل برخی 
شاعر ضرب المثل و زبانزد شده است. 

اگر سپهر بگردد ز حال خود تو مگرد          و گر زمانه نسازد، تو با زمانه بساز 
)144: 1381(مسعودسعد، 

من آنم که در پاي خوکان نریزم        مر این قیمتی در لفظ دري را 
)44: 1378(ناصرخسرو، 

ي را        برون کن ز سر باد خیره سري را نکوهش مکن چرخ نیلوفر
)42(همان: 

تلمیح
در تلمیح شاعر به عمق دانش، فکر و باورها و در کل گذشتۀ خود رجوع می کند و معانی مورد نظر خود 
را از طریق آن به مخاطب تلقین می کند. شاعر با کمک تلمیح و با کمترین استفاده از خزینۀ واژگان، تنها با 

« اي به آیه، حدیث، اسطوره، داستان و واقعه اي، کل آن را در ذهن مخاطب تداعی می کند. کتاب اشاره 
نگاهی تازه ژرف ساخت این صنعت را تشبیه و تناسب می داند و بدیع کزازي ژرفا بخشیدن به اندیشه و 
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ن صنعت افزوده و همراهی ایجاز را از عوامل زیبایی آن می داند. وحیدیان تداعی معانی را به عوامل زیبایی ای
). از این رو تلمیح تصویر در 208: 1388کاردگر، »(این صنعت با ایهام را در زیباتر کردن آن مؤثر می داند

اعماق است. حال بسته به نوع استفادة شاعر و جایگاه کاربرد آن، اثباتی یا اتفاقی می شود.
مسعودسعد

زمان خود. او ادب مکتبی داشته و در دربار بالیده مسعود شاعري است درس خوانده و آشنا با علوم
است، پس قرآن و احادیث و داستان ها و اسطوره ها به خوبی آشنا بوده است. در شعر خود از تلمیمحاتی 

بهره گرفته که در برخی موارد ظریف و هنرمندانه است: 
یـب هـوا ضـیـابرقی چو دست موسی عمران به فعل و نور        آرد هـمـی پـدیـد ز جـ

)    29: 1381(مسعودسعد، 
همه فانی شوند و یک یک را       روح گیرد ز شـخص بـیزاري
آن که باقی بود جهانداریست        کـه مـرو را رسـد جهانداري

)189(همان: 
) (مسعود سعد، 52/ 26»(کلُّ من علیها فانٍ و یبقی وجه ربک ذوالجاللِ و االکرام «برگرفته از آیۀ شریفه: 

1384 :243.(
حذر تو چه سود؟ چون برسد     البد آنچ از خداي بر تو قضاست 

)167: 1381(مسعودسعد، 
این بیت اشاره دارد به مثل معروف: ال ینفَع حذَر من قَدرٍ.

ناصرخسرو
بلی این و آن هر دو نطق است، لیکن          نـمـاند هـمی سـحر پـیـغـمبري را

) 42ان: (هم
سوره الذاریات) 52(آیه » کذلک ما اَتی الذّین من قَبلهِم من رسولٍ الّا قالوا ساحرٌ او مجنون« اشاره دارد به 

( پیش از شما رسولی نیامد مگر اینکه گفتند: جادوگري یا دیوانه؟! ). 
به هارون تا داد موسی قران را        نبوده ست دستی بر آن سامري را 

)43: 1378رخسرو، (ناص
) 46: 1344(محقق، » علی منّی بمنزله هارون من موسی الّا انّه ال نبی بعدي« اشاره به حدیث منزلت دارد: 

سامري: سامري زمانی که موسی به مناجات رفته بود، از طال گوساله اي ساخت و از خاکی که از زیر سم 
).190: 11378موسی را با آن بفریفت (ناصرخسرو، جبرئیل برداشته بود در او دمید تا صدا کرد و قوم

تو را خط قید علوم است و خاطر       چو زنجیر مر مرکب لشکري را 
)44: 1378(ناصرخسرو، 
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).190: 11378اشاره دارد به حدیث قیدوا العلم باالکتاب (دانش را با نوشتن به بند بکشید)(ناصرخسرو، 
چـون دشمن نبیرة زهرا شدمعزول گشت زاغ چنین زیـرا     

کفر و نفاق از وي چو عباسی        بـر جـامۀ سـیاهش پیدا شد 
)169: 1378(ناصرخسرو،

زاغ در بهار جاي خود را به بلبل می دهد. زاغ را برخی کافر می دانند. شاید طبق روایتی از محمد(ص) 
این بیت شعار سیاه خلفاي عباسی را به رنگ سیاه در ». امر النبی بقتل الغراب و سماء فاسقا« که می فرماید: 

زاغ تشبیه کرده است و آن را دلیل کفر آنها می داند.
تناسب

تناسب در شعر فارسی، کاربرد فراوان دارد. گرچه استفاده از این صنعت در میان شاعران بسته به میزان  
سته در تالش یافتن رابطه و تناسب میان ذهن انسان پیو«هوشیاري آنان در کاربرد آن متفاوت و متغیر است. 

در تناسب ذات شاعر از شیء جداست و او تنها با ). « 54: 1385(وحیدیان، » پدیده هاست، میان همه چیز
). 1391(وطن خواه، آرنگ، » تخیل وصفی خویش مناسبت ها و پیوندهاي بین اشیا را به تصویر می کشد

مسعودسعد
نجۀ شیر         سپهر چون دم طاووس و شب چو پرّ غرابزمین چو کام نهنگ و گیا چو پ

)105: 1381(مسعودسعد، 
خرد فراوان داري همی چرا نالی؟          ازین دوازده برج نگون و هفت اختر

)56(همان: 
ناصرخسرو

چو کبک دري باز مرغ است، لیکن       خطر نیست با باز کبک دري را 
)43: 1378(ناصرخسرو، 

له چون رخ معشوقان       نرگس به سان دیدة شیدا شد بشکفت ال
)169(همان: 

نظام سخن را خداوند دو جهان     دل عنصري داد و طبع جریرم 
)406(همان: 

در بحث زیباشناسی تناسب، تخیل و جنبۀ خیال انگیزي اهمیت بسیار دارد. و گرنه کنار هم چیدن کلمه 
دارند، به تنهایی زیبا نیست. همان گونه که در نمونه ها آمد، میزان هایی که به صورت تصادفی تناسب نیز 

دخالت عاطفه در تناسب هاي مسعود سعد نسبت به اشعار ناصرخسرو بیشتر است. 
تضاد
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به کارگیري « صنعت تضاد زمانی جنبۀ خیال انگیزي دارد که در جمله هاي انشایی و عاطفی به کار برود. 
دایرة واژگان متکلم و قدرت او در احضار کلمات است و از سوي دیگر شگفتی این صنعت بیانگر گستردگی

حاصل از غرابت معنایی و زایش معناي گسترده از دل تضادها موجب التذاذ مخاطب می شود. عامل دیگري 
که موجب التذاذ از تضاد می شود آن است که تضاد انعکاس جهان اطراف مخاطب است که سرشار از 

نابراین این صنعت نشانگر پیوند اثر ادبی با جهان اطراف است که درك این پیوند البته با زبانی تضادهاست، ب
).345-346: 1388کاردگر، »(هنري همراه با چاشنی مبالغه براي مخاطب لذت بخش است 

مسعودسعد
زان عزیز است آفتاب که او        گاه پیدا و گاه ناپیداست 

)166: 1381(مسعودسعد، 
هم چو بکاهد خرد فزاید               کارم چو ببندد، سخن گشایدجا

)174(همان: 
از عمر خویش سیر شدم هرچند     زان آرزو که دارم ناهارم 

)184(همان: 

چون عزّ من و ذلّ تو نپایست      هم ذلّ من و عزّ تو نپاید 
)174(همان: 

.به جنبۀ موسیقایی این موارد نیز باید دقت داشت
ناصرخسرو

زان جمال و بها که بود تو را         نیست با تو کنون قلیل و کثیر
)293: 1378(ناصرخسرو،

افزون گرفت روز چو دین و شب      ناقص چو کفر و تیره چو سودا شد 
)169(همان: 

به جان خردمند خویش است فخرم     شناسند مردان صغیر و کبیرم 
)406(همان: 

شنگر است به گونه اي که می تواند پدیدة مقابل خود را بشناساند. خواننده در این حالت کاربرد تضاد رو
). با نگاهی منطقی در جهان بیرون هر 62-63: 1385بهتر می تواند بیندیشد و تصمیم بگیرد(ر.ك. وحیدیان، 

عهده داشته است تا پدیده اي را با ضد آن بهتر می توان شناخت. ناصرخسرو که رسالت خطیبی و تبلیغ را بر 
اعتقادات خود را به مردم بیاموزد، بیشتر از این صنعت بهره برده است که گه گاه خیال انگیز است. و مسعود 

سعد در بیان مصائب خود و مقایسۀ آن با دوران رهایی از این صنعت بهره می برد. 
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جناس 
مرة صنایع اصیل، موسیقی ساز و معنا در بررسی هاي تحلیلی جدید پیرامون صنایع بدیعی، جناس را در ز

جناس از یک سو با تقویت موسیقی کالم، عامل برجستگی و تأثیرگذاري «آفرین شمرده اند. طبق این تحیل 
بیشتر کالم است و از سوي دیگر توان معنا آفرینی متکلم را افزایش می دهد و سرانجام به علت جنبۀ فریب، 

این رو ارزش جناس بدان دلیل است که سه عنصر اصلی مرتبط با مخاطب را غرق لذت هنري می کند. از
).332: 1388(کاردگر، » آثار ادبی یعنی متکلم متن و مخاطب از آن بهره می برند

مسعودسعد
محبوسم و طالعست منحوسم      غمخوارم و اخترست خونخوارم

)68: 1381(مسعودسعد، 
ور مار گرزه نیستی، اي عقل کم گزايگر شیر شرزه نیستی اي فضل کم شکر          

)84(همان: 
خویشتن را خَلَق مکن بر خَلق          برد نو بهتر از کهن دیباست 

)166(همان: 
نسیم باغ بیزان شد به بستان عنبر اشهب       بخار بحر ریزان شد به صحرا لؤلؤ الال

)100(همان: 
ناصرخسرو

دراز         زمین به زیرکیت زیر گام باید کردبه کام و ناکام از بهر زاد راه 
)164: 1378(ناصرخسرو، 

ناید شر و مکر در شمارم       نه دوغ دروغ در تغارم
)398(همان: 

به چشمم ندارد خطر سفله گیتی     به چشم خردمند ازیرا خطیرم 
)405(همان: 

ن دخیل نباشد و در عوض جنبۀ تخیلی در صنایعی مانند تناسب، تضاد و جناس اگر هوشیاري شاعر در آ
آن شاخص تر باشد، تصویر اتفاقی می آفریند. و این امر نشان دهندة ذهن خلّاق شاعر و استفادة ناهشیار او 

از ذخیرة واژگان شعري است.
وصف و تصویر سازي 

در تصویرسازي و توصیف توان شاعري و حواس ظاهري و باطنی نیرومندي می طلبد تا از پس آنچه 
جهان پیرامون شاعر می گذرد، برآید و آنها را به سلک جمل و کالم فصیح و در عین حال جذّاب و مخیل در 
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آنجا که –آورد. تصویرآفرینی اگر آنی و حاصل تجربه و لحظه اي شاعرانه باشد، و از ناهشیار خبر دهد 
صور اتفاقی می آفریند.-سخن از حواس باطنی به میان می آید

دمسعودسع
اغلب تمثیل هایی که مسعود سعد سلمان می آورد به نوعی وصف و توصیف دنیاي پیرامونش نیز هست. 

آن هم –ولی با این حال او که سال هاي مفید عمر و بهترین روزگار خود را در زندان به سر برده است 
را بیشتر از زبان کمتر توصیفات عینی و تجربی دارد. او این توصیفات -زندان هایی مخوف و تاریک 

دیگران شنیده است تا اینکه خود دیده باشد؛ با این حال در پاره اي موارد تصاویري هنري نیز دارد.
طناب تافته باشم بدان امید که باز      ز صبح خیمۀ شب را مگر طناب کنند 

)1381:43(مسعودسعد، 
تازه نگاريز فـردوس پـر زیـنت آمد بهاري         چـو زیـبا عروسـی و

بگسترده بر کوه و بر دشت فرشی        کش از سبزه پودست وز الله تاري 
به گـوهـر بـپـیراسـت هـر بوستانی       بـه دیـبـا بـیـاراسـت هر مرغزاري 

)162(همان: 
آنجا که مسعودسعد شرح اندوه و گرفتاري اش را می کند، توصفاتش به دل می نشیند:

رفتارم        در هر نفسی به جان رسد کارمشخصی به هزار غم گ
در دام جفا شکسته مرغی ام          بـر دانـه نـیوفـتـاده مـنـقارم
خورده قسم اختران به پاداشم       بـسته کـمـر آسـمان به پیکارم

)68(همان: 
با جان و دلش آمیخته و آن را با تمام وجود احساس کرده است به خوبی توصیف می پیري را نیز چون

کند:
هیچ گونه عالج نپذیري          که چو تو نیست هیچ بیماري

)189(همان: 
مسعود در توصیف و تصویرسازي از برف و زمستان نیز تواناست. این ویژگی در شعر کمتر شاعر 

رد:کالسیک ادبیات فارسی وجود دا
کرد بدرود باغ بلبل از آنک        مر چمن را ز برف ناطورست

بـر در و بـام برف پنداري          بـیخـته گچ و کشته آکورست
)111(همان: 

ناصرخسرو 
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ناصرخسرو استاد توصیف است، اما اعتقادات دینی و مذهبی اش پس از چهل سالگی او را از این باز می 
تصویرسازي هاي شاعرانه به کار اندازد، اما با این حال در مواردي در اثناي دارد که تخیل خود را در

قصایدش یا آن زمان که از پدیده اي طبیعی سخن می گوید، یا در لغزها و چیستان هایش، قدرت و توانایی 
کم مانند خود را در تصویرسازي و توصیف نشان می دهد:

تی!       یـا هـزاران شـمـع در پـنـگـان از مـیـنـاسـتـی! این چه خیمه ست این که گویی پر گوهر دریاس
بـاغ اگـر بـر چـرخ بـودي، اللـه بـودي مـشـتـري       چـرخ اگـر در بـاغ بـودي، گـلبـنـش 

جـوزاسـتی
از گـل سـوري نـدانـستتی کــسـی عــیــوق را         این اگر رخشـنـده بـودي یـا گـر آن 

بـویـاسـتـی
)560: 1378(ناصرخسرو، 

چون سپیده دم به حکمت برکشید      از نـیـام نـیلـگـون زریـن حـسـام 
چون ضمیر عاقالن شد روي خاك     وز جهان برخاست آن چون قیر دام

)381(همان: 
براي مقایسه و نمونه توصیف هر دو را در چیستان قلم می آوریم:

مسعودسعد
ـایـنـدة هـنـر      آن کـز گـمان خـلق مـرو را بود خبرآن تـرجـمـان غــیـب و نم

آن زرد چهره اي که کند روي دوست سرخ     شـخصی نـه جـانـور بکند جان جانور
غـواص پیـشـه اي کـه بـه دریـا فـرو شـود     از قعر بـحـر تـیـره بـر آرد بـسـی درر 

)208: 1381(مسعودسعد، 
ناصرخسرو

گل خوار سیه سار      زرد است و نزار اسن و چنین باشد گل خواراین زردتن الغر
هـمواره سـرش بـبرنـد، ازیـراك       هـم صـورت مـار است و ببـرنـد سـر مـار

تـا سرش نبري نکند قصد برفـتن       چـون سـرش بـریـدي، بـرود سر به نگونسار 
)235: 1378(ناصرخسرو، 
نتیجه گیري 

مسعود سعد تأثیر تعیین کننده اي بر شعر او گذاشت. اگر او به همان منوال پیش از محبوس بودن
گرفتاري، به تقلید از دیگران شعر می سرود، اشعار او تقریباً رنگ تصنّع و تکلّف به خود می گرفت. اما 

دسعد در زندان قدرت خالقیت و ابتکار در صور خیال شاعرانه را در او تقویت کرد. به همین علت مسعو
آوردن برخی اضافه هاي تشبیهی و استعاره ها شاعرانه تر از ناصرخسرو رفتار کرده است. زیرا زمان کافی در 
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زندان داشته است تا روي صورخیال خود بیشتر بیندیشد. بیشتر تصویرهایی که از سر درد و غم و دوري از 
از ناهشیار وي برآمده است؛ به همین خان و مان سروده است، گویاي آن است که از دلش جوشیده و گاه

دلیل تصاویر او، بعضاً تصاویري عمیق و اتفاقی است که حاصل غلیان و جوشش روح شاعري اندوهناك و 
به هزار غم گرفتار است. در مقابل ناصرخسرو در قید و بند شاعري نبوده، هدف او تبلیغ دین و زهد به مثابۀ 

. او نگذاشته که عنصر خیال و عاطفه زمام سخنش را در دست بگیرد فاطمی بوده است–مبلّغی اسماعیلی 
بیشتر تصاویر شعري او اثباتی است. اما گاه تصاویري شاعرانه نیز می آفریند که نشان از دوران پیش از تحول 
روحی اش دارد که حاصل این ناهشیاري نسبی تصاویري اتفاقی و اعماق است؛ به طور مثال در برخی 

مثیل ها و تلمیح ها. کنایه در شعر مسعود جایگاه ویژه و برجسته اي دارد، زیرا او از بیان مستقیم وصف ها، ت
و صریح سخن خود بیم دارد، بیم گرفتار شدن. عنصر عاطفه و تخیل در کنایات او نمایان است. اما 

ر استفاده کند؛ زیرا او ناصرخسرو وامدار کسی نبوده و هراسی از سخن بی پروا نداشته است تا از کنایه بسیا
شعر و کار خود را رسالتی دینی می دانسته است. تشبیه و استعاره در شعر مسعود بیش از شعر ناصرخسرو به 
کار رفته است؛ به عبارت دیگر تزاحم صور خیال در شعر مسعود بیشتر است. اما ناصرخسرو که خطیب و 

به قصد اقناع و تطمیع مخاطبان خود بهره می برد؛ حکیمی برجسته است، در ساده ترین شکل ممکن از شعر 
اغلب تصاویر او اثباتی است. از طرفی شعر ناصرخسرو، شعري تعلیمی است، از این رو تمثیل و تلمیح که 
بیشتر تصاویري اتفاقی به شمار می آیند در شعر او به نسبت مسعود بیشتر است. ناصرخسرو تضاد و تناسب 

تفهیم موضوع مورد نظر خود به کار می بندد، اما مسعود سعد عنصر خیال و عاطفه و تجانس را براي بیان و 
را در آنها بیشتر دخیل می کند. در این موارد تصاویر او در مقایسه با ناصرخسرو اعماق و اتفاقی است. ناصر 

تحول خسرو که آیین سخنوري را بهتر از مسعود به کار بسته است در توصیفات خود به پیش از دوران
روحی اش نقب می زند و تصاویري اعماق و اتفاقی می آفریند؛ اما در مقابل زندان و هراس از آن، نگذاشته 
است که مسعود سعد عنصر خیال را بسیار در شعر خود دخالت دهد، از این رو تصویرهاي او کمتر اتفاقی و 

اعماق است.
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بررسی شخصیت هاي داستان لیلی و مجنون وخسرو وشیرین نظامی
1غالمرضا هاتفی مجومرد

مدرس دانشگاه فرهنگیان یزد
چکیده

ادبیات غنایی یکی از انواع ادبی معروف وگسترده در زبان فارسی است. قرن چهارم هجري سرآغاز دوره 
محسوب می شود. براي بیان مضامین غنایی وعاشقانه در ادبیات فارسی ي کمال شعر غنایی در زبان فارسی

عالوه برغزل از مثنوي هاي عاشقانه نیز استفاده می شود. داستان سرایی داراي شکل هاي متفاوتی است که 
خود » وامق وعذراي«بسیار زود در ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفته است.عنصري بلخی در قرن پنجم  

را سرود. عیوقی هم »  ویس ورامین «ي ه نظم درآورد و در همین عصر فخرالدین اسعد گرگانی منظومهرا ب
را به نظم در آورد. در اواخر قرن ششم هجري ، به وسیله ي نظامی سرودن داستان » ورقه وگلشاه«ي منظومه

نظم در آورد ودر بین شاعران هاي غنایی به حد اعالي خود رسید. نظامی داستان هاي غنایی عصر خود را به 
هاي غنایی سرا، هیچ شاعري موفقیت نظامی را به دست نیاورده است. در سراسر داستان سرایی او هنرنمایی

از خود نشان داده است وتأثیر گذاري او بر کار دیگر شاعران غنایی سرا سبب گردیده  که وي صاحب 
اکثر شاعرانی که در حوزه شعر غنایی شعر سروده اند، دستاورد پرباري در شعر غنایی گردد. تا جایی که 

ي داستان پردازي اوقرار گرفته اند.انتخاب الفاظ و کلمات و دانسته یاد نادانسته، تحت تأثیر سبک و شیوه
ترکیبات مناسب، ابداع مضامین تازه  و دلپسند  وایجاد ترکیبات خاص، دقّت در وصف، ایجاد مناظر بدیعی، 

اصر خیال  وبهره مندي از عالی ترین تکنیک داستان سرایی و.... از عوامل موفقیت او در این استفاده از عن
زمینه می باشد.

در ادبیات فارسی، نگارنده »  لیلی و مجنون و خسرو شیرین«بنابر این با توجه به اهمیت دو منظومه ي 
ایی، مضامین این دو داستان را به کوشیده است ضمن پرداختن  به اهمیت و نقش نظامی در تاریخ داستان سر

روش تطبیق و مقایسه مورد بررسی قرار دهد
نظامی گنجه اي، لیلی ومجنون، خسرو شیرین، ادب غنایی، عاشقانه، تطبیقها:کلیدواژه

:مقدمه
ادبیات غنایی، یکی از انواع معروف ادبی است غنا در لغت به معنی موسیقی است و شعر غنایی شعري 

عواطف  واحساسات شخصی شاعر در گسترده ترین مفاهیم آن حکایت می کند ودر ادب فارسی است که از
وادبی  دامنه ي وسیعی پیدا کرده است. در ادبیات فارسی براي بیان مضامین غنایی وعاشقانه در کنار قالب 

رد .گفتنی است که اصلی (غزل) ، استفاده از مثنوي هاي عاشقانه که اوج آن در سبک عراقی است نیز رواج دا

1 . hatefi25@yahoo.com
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منظومه هاي عاشقانه اي چون خسرو وشیرین،لیلی ومجنون وغیرو مشخصات کلی را که معموالً براي آثار 
غنایی برشمرده اند ،دارا نیستند ؛از سوي دیگر این آثار بعضی از خصوصیات ادبیات دراماتیک از جمله روایی 

را دارا هستند؛ اما با همه ي آن چه گفته شد و طوالنی بودن و توصیف دقیق و ظریف اشخاص و صحنه ها
)  56: 1380این منظومه ها از لحاظ محتوا( ونه تکنیک بیان) به نوعی ادب غنایی تعلق دارند.(شمیسا،

ادب غنایی  بر توصیف عشق ومظاهر آن بنا شده است. قهرمانان منظومه هاي غنایی، عاشق ومعشوقی 
اصلی داستان را به وجود می آورند. قهرمانان داستان  هاي غنایی نظامی هستند که با اعمال وگفتار خود طرح 

ثابتند ؛یعنی از آغاز داستان تا پایان از نظر فکري وروحی تغییري نمی کنند.می توان گفت این قهرمانان ساده 
پ اند، به عبارت دیگر: آن ها در یک جمله قابل توصیف اند .شخصیت هاي منظومه هاي نظامی از نوع تی

شخصیت اثر  یا تیپ یا فرد.فردخصوصیات مخصوص خود رادارد. خلقیات او همگانی نیست.... اما « هستند. 
تیپ ، نماینده ي قشر  وصنفی از مردم وجامعه است؛ یعنی: طبقه وگروهی از مردم ، همان خلقیات ورفتار  را 

)180: 1383شمیسا، ».(دارند
لب خاصی از شعر نیست  و در همه ي قالب ها به ویژه در در ایران شعر غنایی محدود و محصور درقا

قالب غزل و مثنوي سروده می شود. زبان شعر غنایی نیز زبانی آهنگین ولطیف است. الفاظ چه از لحاظ 
آوایی وچه معناي در پیوند با یکدیگر قرار دارند و آهنگ آن ها در القا ي حس مورد نظر شاعر نسبت به 

ري دارد . جمالت از لحاظ صرفی ونحوي نسبت به حماسه  روان تر . وبه هنجار تر ند سایر اشعار نقش بیشت
)19: 1383و زبان به گونه اي است که می توان  آن را با آواز وموسیقی قرین ساخت .(پارسا پور، 

پژوهش حاضر  به بررسی مقایسه مضامین وشخصیت هاي داستان لیلی ومجنون وخسرو شیرین می 
پردازد 
تحقیق نظري و توسعه اي و شیوه آن کتابخانه اي و استنادي است. وروش کار بدین گونه است که  نوع

ابتدا اشعار دو منظومه لیلی ومجنون وخسرو شیرین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و موارد خاص فیش 
بع اصلی خمسه برداري گردید.بعد از دسته بندي مطالب متناسب با موضوعنوشته شد. ودر این پژوهش من

نظامی بوده است.
مقایسه لیلی ومجنون وخسرو وشیرین

این دو منظومه ي عاشقانه، نمایانگر دو فرهنگ وایده ي مختلف است. یکی( لیلی و مجنون) بیانگر 
زندگی قبیله اي با تصویري از ریگ وصحرا وسنن خشک اعراب بدوي  ودیگر( خسرو وشیرین) بیانگر 

با تصویري از آداب و رسوم شاهان ساسانی. سرانجام هر دو داستان نیز غم انگیز است ایران پیش از اسالم ، 
.در یکی انتخاب ودر دیگري اجبار وتقدیر حرف اول را می زند .

متفاوت است .در خسرو وشیرین به استثناي »  خسرو و شیرین« با عشق در»  لیلی ومجنون« عشق در
در زندگی زناشویی یعنی عشق مجازي مرد به زن وزن به مرد عشق -داستان فرعی عشق شیرین وفرهاد
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مطرح است ولی در لیلی ومجنون اگر چه ظاهرا عاشق و معشوقی در کار است؛ ولی این دو وسیله اي هستند 
).235: 1370براي بیان عشق (غالمرضایی، 

طه ي مجنون با لیلی یکی از وجوه تشابه این دو داستان این است که عشق فرهاد شبیه عشق مجنون وراب
شبیه رابطه ي فرهاد وشیرین است .هر دو عشق معنوي دارند. مرگ مجنون هم به مرگ فرهاد شبیه 
است؛فرهاد با شنیدن خبر مرگ محبوب از کوه فرو می غلتد و می میرد. و مجنون هم پس از مرگ لیلی زاري 

) 243می کند وبر روضه ي او به پاي معشوق جان می دهد ( غالمرضایی: 
ولی در قصه ي لیلی ومجنون در تمام قصه نقش مجنون کامال ًآشکار است .البته لیلی هم در این 
سرنوشت با او مشترك است ولی قدرت عزم مجنون را ندارد .مجنون که ازعشق بی قرار بود ودر صحرا با 

خ وعشق حقیقی تا وحشیان ، انس یافته بود واز شوریدگی ، خور وخواب و آرامش نداشت، با عزمی راس
پاي جان می ایستد .در کار عشق او در بند راز داري وپرده پوشی نیست. دیوانه ایست که قید نام وننگ ندارد 
وپرده دري الزمه ي ذهنیت اوست. گفتنی است که عشق لیلی هر چند جلوه ي دیگري از عشق ورزي وروي 

از حسابگري هاي زنانه ومصلحت بینی هایی که دیگر سکّه است که نام مجنون بر آن روي آن است، لیکن، ب
رعایت آداب ورسوم مرده ریگ اجدادي را در حیات بادیه و حتی در جامعه ي شهري بر جنس زن تحمیل 

) .127: 1374می کند، گهگاه خلوص وسادگی عشق ویرا مشوب می نماید( زرین کوب، 
نقطه ي مقابل دنیاي زهد وریاضت مدینه ي فاضله اي که نظامی در خسرو وشیرین می جوید درست 

وعزلت واندوه مخزن االسرار است. مدینه ي فاضله ي نظامی در منظومه ي خسرو وشیرین ، پیروزي عشق 
بر کامجویی است؛ ولی این، یک راه شاهانه بود،که فقط به کاخ خسروان منتهی می شد. فقط پادشاهی مثل 

آغاز کند ودر بحبوحه ي کام و هوس به اوج قله ي خسرو می توانست، از حضیض خود نگري سیر خود را
غیر نگري عروج کند .... دروازه ي این نا کجا آباد بر روي عام خلق بسته بود و کلید آن را خسرو در دست 

) . 108خود محکم نگه داشته بود... ( همان: 
به روي عام خلق باز ولی در لیلی و مجنون ، نظامی مدینه ي فاضله اي را می جوید که دروازه ي آن 

که –است. جامعه اي که بی بند وبار نیست ولی مقید به سنت ها، وبدین گونه نوعی رنگ تعلیم واخالق را 
بدان می بخشد ( -حاصل تامل در عالمی وراي عالم عشق هایی چون عشق شیرین و خسرو هم هست

) 126-127همان: 
ت نظامی در قصه ي خسرو وشیرین، مبتنی بر عناصر شواهد بسیاري وجود دارد که نشان می دهد، روای

وحکایات عامیانه است ورنگ محیط خاص ایرانی دارد وهمین امر عاملی است در جهت حرکت وهیجان 
وشور دادن به داستان. در لیلی ومجنون نیز رنگ محیط عربی که شامل بیابانگردي ها وکشمکش هاي قبیله 

است، مایه ي اصلی مضمون قصه است وبا این حال جزئیات اي وعشق هاي همراه با خشونت وحرمان
مناظر وصحنه ها در شعر نظامی به این محیط ساکن وبی تبدل تا حدي حرکت و هیجان فوق العاده می دهد 
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وآن را از سکون ویک نواختی که اقتضاي محیط بی روح بیابان عربی است بیرون می آورد. مواردي چون 
ابان، انس دلداده ي عرب با جانوران صحرا، راز ونیاز با ستارگان، اسارت لیلی در توصیف احوال مجنون، بی

زنجیر آداب خشن بدوي، محکوم بودن لیلی به حکم پدري خود کامه، تحمل شوهر نا خواسته و.... از 
مواردي است که با زندگی در بادیه ورسم حیات بدوي سازگاري دارد .

دو از خاندان هاي اشراف عرب محسوب شده اند وهمین مساله به آنها در لیلی ومجنون، قیس ولیلی هر 
امکان نمی دهد تا آن گونه که در روایات راجع به شعار شبانی اعراب معمول است؛ با یکدیگر سال هاي 
کودکی را در چرانیدن گوسفندان وشتران قبیله سر کرده باشند وازاین رو مکتب که در محیط بادیه ودر آیین 

بیابان هیچ چیز از آن غریب تر نیست؛ اگر خسرو پرویز شهریار عالم است، شیرین هم تاج کوچک اعراب 
ارمن را دارد.هر دو در راه عشق مجازي، حاضرند دست از قدرت و حکومت بر دارند.هر دو طالب تفریح 

).102: 1374وشکار وسواري هستند . (زرین کوب، 
هم پدر مجنون با درخواست و تضرّع و صدقه دادن در راه خدا در هر دو داستان هم پدر خسرو پرویز و 

صاحب فرزند می شوند . در داستان خسرو وشیرین ، خسرو پس از شنیدن وصف شیرین از زیان شاپور ، 
عاشق دلباخته ي یار ندیده یعنی شیرین می شود وشاپور را براي یافتن او به ارمنستان می فرستد اما در 

، مجنون در مکتب با لیلی آشنا می گردد و به او دل می بندد .در هر دو منظومه ، تو داستان لیلی ومجنون
صیفی زیبا  ومفصل از شیرین شده است .البته وصف شیرین در داستان، مفصل تر از وصف لیلی است. در 
هردو داستان، شروع عشق از جانب خسرو ومجنون است ودر مرحله ي بعد است که شیرین ولیلی عاشق می

شوند. 
یکی دیگر از تفاوت هاي این دو منظومه ي نظامی این است که در داستان خسرو و شیرین سرانجام ، 
عاشق ومعشوق به هم می رسند.البته این زمان این  وصال خیلی طوالنی نیست و حوادث این داستان به 

نی غم انگیز دارد، ولی خاطر عناصر تاریخی به صورت ماجرایی کش دار وطوالنی در می آید که فقط پایا
داستان لیلی ومجنون از ابتدا تا انتها غم انگیز است  وبه تدریج بر غم انگیزي آن افزوده می شود 

)565، 2: ج1372(ثروت،
در نگاه روان کاوانه  به منظومه ي خسرو  وشیرین متوجه می شویم که رابطه ي خسرو با پدرش رابطه 

یرین ، با این که از نعمت مادر محروم است ؛اما عمه اش مهین بانو اي مثبت  نیست ؛ از طرفی دیگر ، ش
جانشین مثبت وسازنده اي بوده است وشیرین  با ویژگی هاي او همانند مذهبی است.بنابر این از نظر 

و وجدان اخالقی ، قوي تر از خسرو است.خسرو در بزرگسالی علیه پدر می شورد » من برتر«برخورداري از 
یی شاپور به سوي سرزمین ارمن حرکت وبراي دستیابی  به شیرین تالش می کند. خسرو  به دلیل وبا راهنما

داشتن شخصیت ومنش مغرورانه  در پی ارضاي تمایالت خود بوده، وبرپایه ي آداب  ورسوم زمان ، تن به 



8399 هامجموعه مقاله

ام چوبین عملی می ازدواج با شیرین نمی دهد.او در عین حال آرزوي مرگ پدر  را نیز دارد که به دستان بهر
شود. 

همین تفسیر در مورد پسر خسرو یعنی شیرویه نیز صادق است واو با کشتن پدر میل به تصاحب شیرین 
دارد.... به هرحال منش خسرو  ومنش شیرین ، سبب شده است که در سرتاسر منظومه شخصیت شیرین 

) 13: 1384هیم: واالتر وکمال یافته تر از شخصیت خسرو تجلی یابد. (اقبالی، ابرا
هاي اصلی در داستان لیلی ومجنونشخصیت

مجنون-
هاي اصلی این داستان است که تمامی محور قصه بر مدار رفتار، اعمال، کردار و گفتار او از شخصیت

چرخد. او عاشق لیلی است و تمامی اهداف زندگیش به یک کلّ واحد؛ یعنی عشق معطوف شدهمی
لیلی-

باشد. دختري در بند هاي اصلی مطرح شده در این داستان میمجنون، از دیگر شخصیتبه عنوان معشوق
دانستند که اي که هیچ کس از درون پر سوز و عاشق او خبر نداشت و اطرافیان او نمیو حصار تعصبات قبیله

ي خود، دلی ختهچون عاشق دلسوهمتا که حتّی ماه آسمان هم آرزوي دیدار او را داشت، هماین زیباروي بی
سرگشته و آواره دارد. 

پدر لیلی
باشد؛ چرا که با تعصبات خشک و دست و پاگیرش مانع رسیدن هاي اصلی داستان میاز دیگر شخصیت

آمیز شود و همین ممانعت او باعث پیشبرد حوادث داستان و رفتارهاي جنونلیلی و مجنون به همدیگر می
شود. مجنون نیز می

مجنونپدر
شود تا جایی که به خواستگاري لیلی کسی که از ابتداي داستان با نذر و دعاي فراوان صاحب پسري می

گونه هیچاش ازبرد و با دلسوزي پدرانهمیهبه مکّسرانجاممجنون را براي رهانیدن از این عشق بیرود،می
.ورزدکمک و نصیحتی دریغ نمی

نوفل
آید و با تی بحرانی به کمک مجنون میدهنده که در موقعیو عنصري نجاتدلسوز به عنوان فردي مهربان،

هاي خود را کنار بگذارد و به شود که مجنون دیوانگیموجب می،دهدهایی که به مجنون میامیدواري
هاي نوفل دلخوش و امیدوار باشد. وعده

سالمابن
از ،تاین شخصیفته در این داستان است.کار ره هاي اصلی بتاز دیگر شخصی،به عنوان شوهر لیلی

.کند تا اواخر داستان در آن حضور داردهنگامی که با لیلی ازدواج می
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2-ت فرعیشخصی
هاي فرعی در داستان، هاي فرعی در این داستان استفاده کرده است. حضور شخصیتنظامی از شخصیت

ود.شهاي اصلی داستان میتر شدن شخصیتباعث برجسته
تر شدن هاي فرعی داستان هستند که باعث برجستهدر ابیات زیر شخصی، شهسواري، یکی، از شخصیت

اند:هاي شخصیتی، اشخاص اصلی داستان شدهویژگی
هاي مجنونخواند ز گفتهمیشخصی غزلی چو در مکنون

امید تو باد پرده دارمکاي پرده در صالح کارم
)88: 1385(نظامی، 

هاي فرعی هستند:ي این نوع شخصیتبیات زیر سلیم عامري، زید و زینب نمونهدر ا
پیري سره بود خال مجنونکز نقدکنان حال مجنون

خوبیش چو عمر و زید معروفنامش به نشان زید موصوف
او زین زمان و زینبش نامزینت ز جمال او در ایام

)199-173(همان: 
ها در داستان آمده و هیچ کاري در پیشبرد شود، فقط اسمی از آننام برده میهایی که در زیرشخصیت
کنند:داستان نمی

این قصه به حی خویش برداشتاز عامریان یکی خبر داشت
بگذشت بر او چو طالع سعدسعدي بنیشخصی ز قبیله

رفتند بدان چمن خراماننامانلیلی و دگر عروس
)108-73(همان: 

3-ت قرارداديشخصی
پدر لیلی

گیري و تعصب شدید اوست. این ویژگی در قسمتی از داستان که مربوط به رفتن ویژگی پدر لیلی سخت
گوید:پدر مجنون به خواستگاري لیلی کامالً آشکار است و در جواب پدر مجنون می

این قصه نگفتنی است دیگرتا او نشود درست گوهر
ختم است بر این و گشت خاموشسخن فراموشبا من بکن این

)63: 1385(نظامی، 
مادر مجنون

رود، اش است و این ویژگی او در قسمتی از داستان که به دیدار مجنون میویژگی او، مهربانی و دلسوزي
کامالً مشخص است:



8401 هامجموعه مقاله

الماس شکسته در جگر دیدمادر چو ز دور در پسر دید
گه کرد به شانه جعد مویشگه شست به آب دیده رویش

بر هر ورمی به درد نالیدسر تا قدمش به مهر مالید
)177(همان: 

نوفل
به عنوان شخصیکه وقتی پدر لیلی از او هاي قراردادي این داستان است،تتی جوانمرد از دیگر شخصی

ذرد:گخواست خود میازکند که دخترش را بازگرداند و به او ببخشد،خواهش می
ي خویشبخشی به کمینه بندهگر دخت مرا بیاوري پیش
وز حکم تو سر برون نیارمراضی شوم و سپاس دارم

نوفل به جواب او فرو ماندچون او ورقی چنین خواند
)106-104: (همان

سالمابن
سیم فراوان به هاي قراردادي است که با زر و تبه عنوان رقیبی براي مجنون، از دیگر شخصیابن سالم 

.آوردرود و او را به عقد خود درمیخواستگاري لیلی می
پیرمرد آگاه و دانا:

مشغول به یار و فارغ از شويلیلی به در آمد از در کوي
باشد ز حدیث یارش آگاهجست کسی که آید از راهمی

گري نکرد تقصیرکز چارهناگاه پدید شد همان پیر
)183(همان: 

رت مدویشخص-4
مجنون

شود و مرتّب از حالی به حالی هاي گوناگونی میها و احساسمجنون شخصیتی است که دچار دگرگونی
رود، ي لیلی میخواهد که او را یاري کند و نوفل به جنگ با قبیلهدر نوسان است. هنگامی که از نوفل می

ي لیلی، در حالی که در ر هنگام جنگیدن با قبیلهخواهد که از این طریق لیلی را به دست آورد. مجنون دمی
شود.خاطر و متأثّر میي لیلی آزردهسپاه خود ایستاده، از کشته شدن افراد قبیله

اما وقتی که نوفل به دلیل کمبود مددکار، در حالی که خود مجنون هم جانب خصم را گرفته، دل به صلح 
دهد.عهد و وفا ناتمام است، مورد عتاب و تمسخر قرار میدهد. مجنون، نوفل را به دلیل این که درمی
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یا در قسمتی دیگر از داستان که مربوط به شکایت کردن مجنون با خیال لیلی است، ابتدا لیلی را متّهم به 
کند و کند، اما دوباره در چند بیت بعد، نظرش راجع به لیلی تغییر پیدا میوفایی و ترك عهد و وفا میبی

کند.ه وصف کمال و جمال او میشروع ب
5-ت ایستاشخصی

لیلی و مجنون
هایی بدون تحرّك و ایستایی است؛ چرا که از ابتدا تا انتهاي داستان در سرشت و اعمال این دو شخصیت

حد این دو آغاز و با سرانجامی تلخ و با همان میزان عشق به پایان شود. داستان با عشق بیتغییري ایجاد نمی
آید، ولی از میزان عشق و رسد. گرچه حوادث و اتّفاقاتی در طول داستان براي این دو شخصیت پیش مییم

شود.ي آن دو به هم کم نمیعالقه
توان نگاه کرد و آن هم زندگی سراسر تسلیم و خالی از از بعدي دیگر هم به شخصیت ایستایی لیلی می

آنکه اعتراضی کند و فریادي به شکوه و بند و حصار است، بیاي در هر گونه تالش لیلی است. در خانه
شکایت بردارد.
پذیر است.چنان تسلیم و فرمانآنکه از او نظري خواسته باشند و او همدهند، بیسالم میاو را به ابن

ي کار را منحصر به مخفیانه داند و چارههیچ تالشی، زندگی تلخ خود را سرنوشتی قطعی میلیلی بی
داند.الیدن و اشک حسرت ریختن مین

6-ت تمثیلیشخصی
لیلی و مجنون

هاي تمثیلی مورد بررسی قرار داد، چون مسلّماً توان در قالب شخصیتلیلی و مجنون را در این داستان می
چنین عشقی که نه منطقی در پی دارد و نه از رنگ حقیقی برخوردار است، باید پیامی در بر داشته باشد. در

هایی با این کیفیت، باید در اجتماع و شرایط حاکم ي نظامی را از ترسیم چنین شخصیتواقع، دلیل و انگیزه
بر آن دوران جستجو کرد.

صیاد
هاي تمثیلی در این داستان، شخصیت صیادي است که با حالتی بسیار تند و سخنان از دیگر شخصیت

آهنگ نام برده رساند و نظامی از او به عنوان کجرش را به او میآمیز مجنون را نکوهش و خبر مرگ پدطعنه
چنین جانشین خصلت و صفتی شده که همان ناسازگاري و آهنگ در این جا دو بعدي است و هماست. کج

بدخبر بودن است.
7-ت نمادینشخصی

لیلی و مجنون
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اند. نظامی بارها نه زبانزد همگان گشتههاي نظامی، بعدها به عنوان احوال و روحیات عارفااشخاص داستان
و بارها ابیاتی در بیان احوال این اشخاص دارد که حال و هوایی کامالً عارفانه در آن مشهود است. براي 

ي ده گامی یکدیگر سراید و آن را در حالی که این دو در فاصلهنمونه، مجنون در غزلی که براي لیلی می
ید:گوخواند، میاند میایستاده

یعنی که دو جان به هم نسازدبا جان منت قدم نسازد
نایی تو از این بهانه بیرونتا جان نرود ز خانه بیرون

معزول کنش ز کارنامهجانی به هزار بار نامه
پایی به از این به کار در نهجانی به از این به یار در ده

و سپس:
دو عدد شود یکی راستتا ایندر خود کشمت که رشته یکتاست

نقش دویی از میانه گرددي ما یگانه گردد چون سکّه
)52: 1385(نظامی، 

به سبب همین حال و هواست که شعراي عارف ما امثال مجنون و لیلی را به عنوان برترین نمادهاي «
).195: 1373(حمیدیان، » اندعرفانی و وصل و فنا زبان حال خود قرار داده

سالمابن
طلبی و ي سالمتاو که نمونه«سالم است. هاي نمادین در لیلی و مجنون، شخصیت ابناز دیگر شخصیت

اندیش دارند. او جوانی گرایانی است که پاي در عقال عقل مصلحتي عافیتگامی است و از زمرهسست
ها و مهالک آن دشوارينارنجی است که به قول نظامی هم سیلی عاشقی چشیده، اما عشق را به سبب نازك

کند. طلبی میپس پشت انداخته است و به مجنون به خیال خود تعلیم عافیت
8-ت رابطشخصی

نوفل
ها هر چند این تالشکند،ت رابطی است که براي رساندن مجنون به لیلی تمام تالش خود را میشخصی

.آمیز نیست و سرنوشت آن دو جدایی استتقیموفّ
شود، ابتدا قاصدي را به قصد ي لیلی رو به رو مینوفل براي به دست آوردن لیلی با قبیلههنگامی که 

کند، جنگ و فرستد و چونکه پدر لیلی با این خواسته مخالفت میي لیلی میخواستگاري و تفاهم نزد قبیله
آید.درگیري بین دو قبیله به وجود می

هاي سالم با خزینهسالم است، هنگامی که ابندواج لیلی و ابنیا در قسمتی دیگر از داستان که مربوط به از
رود، قاصدي با هدایاي بسیار به نزد پدر و مادر لیلی ي او میبسیار به قصد ازدواج با لیلی به طرف قبیله
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کند. پدر و مادر لیلی با دیدن آن همه گنج و گوهر و سالم میرود و شروع به تعریف و تمجید از ابنمی
سالم را مهیا کردند.اي بساط عروسی و ازدواج لیلی با ابنهیچ بهانهچنان خیره و حیران شدند که بیشکوه
9-ت همراز (مرد و زن)شخصی

شهسوار
در بیت زیر، شخصیت همراز در این داستان است؛ زیرا لیلی که یکی از » شهسوار«شخصیت 

حتّی تا زمان مرگ به مادرش نگفته بود با این هاي اصلی است، رازهاي نگفتنی خود را کهشخصیت
پرسد، لیلی اسرار دل خود را این گذارد و هنگامی که او از لیلی نام و نشانش را میشخصیت در میان می

کند که:گونه بیان می
ترم از هزار مجنونمجنونلیلی بودم ولیکن اکنون

تر هزار من شیفتهستارهي سیهزآن شیفته
)161ان: (هم
شخصیت مخالف-10

پدر لیلی
او به عنوان پدري خودکامه و شود.ت مخالف مطرح میپدر لیلی در این داستان به عنوان شخصی

گیرد و در حصار خانه لیلی را از مکتب بازمیشود،گاه میآهنگامی که از عشق بین لیلی و مجنون ،گیرسخت
ي چون سداو هم. ورزداو امتناع می،رودي براي خواستگاري مید عامری هنگامی که سیکند و حتّزندانی می

.شودافرازد و مانع رسیدن مجنون به وصال لیلی میدر مقابل مجنون و اهدافش قد می
قبیله

اي است که مانع اصلی وصال قبیله-در قالب یک نظام اجتماعی،ت مخالف دیگر در این داستانشخصی
تصویر فضایی است ي محدود و بسته است.داستان یک جامعه،ن لیلی و مجنونداستامجنون به لیلی است.

وپاگیر و استبدادهاي مردانه که در این فضا مردساالري مطلق حاکم است و بات خشک و دستآکنده از تعص
کوب،ین(زرشوندقشر زنان در این جامعه بیش از هر گروه دیگر قربانی آداب و رسوم اجدادي خود می

1383 :131(.
طبق افتاد،ها میشد و اسم او بر سر زبانمنابع عربی این گونه آمده است که وقتی مردي عاشق زنی میدر

ب و دادند و پدر مجنون به این خاطر که فردي متعصوجه آن زن را به او نمیرسم و رسوم دیگر به هیچ
)82-81: 1385اري،(ستّنپذیرفتپیشنهاد ازدواج مجنون با دخترش را ،معتقد به این رسوم بود

که در سرزنش چراخواهد که دخترش را به او بازگرداند؛پدر لیلی عاجزانه از نوفل میدر جایی دیگر،
عرب افتاده و این باعث سرشکستگی و بدنامی آنان گشته است.

11-ت شریرشخصی
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سیاه شتر سوار
است ناجوانمرد و خبیث؛ چرا که به خاطر ، شخصیتی است شریر، او شخصیتی »سیهی شتر سواري«

کند که چرا بیهوده، رود و با لحنی بسیار آزاردهنده مجنون را نکوهش میپلیدي و خباثت به سراغ مجنون می
ي بري که عهد و پیمان عاشقی را فراموش کرده و در خانهاي و در عشق کسی به سرمیسر به بیابان گذاشته

برد.ته و در شادي و نشاط به سر میسالم نشسجوانی به نام ابن
12-ت نوعیشخصی

اي از ي خصوصیات و اختصاصات گروه یا طبقهدهندهشخصیت نوعی یا تیپ یا شخصیت تیپیک، نشان«
).182: 1377(میرصادقی، » کند. مردم است که او را از دیگران متمایز می

تیپ عاشق دلسوخته-
مجنون

ستان شخصیتی است نوعی، تیپ عاشق دلسوخته و حرمان کشیده. شخصیت مجنون در این دا

تیپ زنان محدود و در بند-
هاي زنان و ستمی که سازد. تصویري از محدودیتنظامی با عمق نظر و تیزبینی، تصویري بسیار زیبا می

این داستان به عنوان یک رود و یا اینکه آنان نیز باید از سر ناچاري تن به قضا بدهند. لیلی هم در بر آنان می
هاست و تسلیم در شود؛ چرا که او هم اسیر همین تعصبات و محدودیتتیپ و شخصیت نوعی مطرح می

خورد.نالد و غبطه میبرابر سرنوشت، به طوري که در قسمتی از این داستان، لیلی از زن بودن خود می
جنگاورتیپ افراد شجاع و-

نوفل
یر و جنگاور آمده است که این ویژگی در آن قسمت که مربوط به جنگ کردن نوفل به عنوان شخصی دل

.باشدآشکار میي لیلی است،نوفل با قبیله
گویان و بدخواهانتیپ یاوه-

نظر که بویی از عشق نبرده، هنگامی که عشق مجنون به لیلی را دیدند، زبان به سرزنش حسودان تنگ
ها، باعث جدایی و فراق آن دو دلداده شده.ییگوها و طعنهگشودند و همین سرزنش

تیپ شخصیت دیوانه و در زنجیر-
با او شخصی به شکل شیداشد پیرزنی ز دور پیدا

وآن شخص به بند گشته خرسندسر تا قدمش کشیده در بند
)116(همان: 
در داستان خسرو شیرینت اصلی شخصی
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خسرو
تان است که در آن پادشاه ایران است و پس از مرگ پدر و جنگ هاي اصلی داسخسرو یکی از شخصیت

هاي با بهرام چوبین که قصد به دستگیري تاج و تخت را داشت، قدرت را قبضه نمود. خسرو با تعریف
شود و پس از فراز و فرودهایی که در رابطه با ي پادشاه ارمن میشاپور ـ ندیم خود ـ عاشق شیرین، برادرزاده

گزیند. خسرو پیش از ازدواج با شیرین، با دختر قیصر روم ر نهایت وي را به همسري خود برمیوي دارد، د
هاي اجنبی دارد، در نهایت پدر را از کند که از وي پسري به نام شیرویه دارد. همین فرزند که ریشهازدواج می

شود.کشد و این چنین خسرو از داستان خارج میقدرت کنار زده و او را می
شیرین-

ر گشته بر فرمان آن زنمقرّهمه اقلیم اران تا به ارمن
همه دارد و مگر تختی و تاجیخرابیندارد هیچ مرزي بی

اش را خدا داند که چند استخزینههزارش قلعه بر کوه بلند است
به افزونی فزون از مرغ و ماهیز جنس چارپا چندان که خواهی

گذارد زندگانیبه شادي میانیندارد شوي و دارد کامر
)48، 1383(نظامی ، 

2-ت فرعیشخصی
فرهاد-

جوانی نام او فرزانه فرهادکه هست اینجا مهندس مردي استاد
)178، 1383(نظامی ، 

3-ت قرارداديشخصی
رومرد ترش-

دهد، از جمله د میرو، که قاصدي است که از طرف خسرو خبر دروغین مرگ شیرین را به فرهامرد ترش
داند که وي فردي منفور است.هاي قراردادي است که نقش آن منفی است و خواننده از ابتدا میشخصیت

بانومهین-
بانو، این نوع از رفتار را به قدم و باتجربه است. شخصیت مهینبانو داراي شخصیت قوي و ثابتمهین

کند.خواننده القا می
امیدبزرگ-
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کشد که از ي داستان، فردي را به تصویر میامید، داراي شخصیت دانا و خردمند است و به خوانندهبزرگ
گردد.خرد او مشکالت و مصائب حل می

4-شخصیرت مدو
خسرو-

در این داستان، خسرو به سبب عشقش به شیرین، مریم، شکر داراي شخصیتی است که مدام درحال تغییر 
آورد و کند و به شکر اصفهانی روي میکه از شیرین جواب مثبتی نشنیده، دل میاست.گاهی به سبب این 

آورد. گاهی نیز مریم را به نکاح خویش درمی
5-ت ایستاشخصی
شیرین-

ي خسرو است و در عشقش هیچ تزلزلی وجود شیرین در این داستان، از ابتدا تا انتها، عاشق و دلبسته
گوید که کند؛ به طوري که در جواب خسرو میر عشق او خللی وارد نمیندارد. حتّی حضور فرهاد نیز د

شمارد. او حتّی در داشت و عزیز میفرهاد به مانند خویش و قوم وي بود و او را از این بابت دوست می
گاه از وي روي برنگرداند و در انتها نیز کههاي خسرو، اگرچه گریست و دلش به تنگ آمد، اما هیچوفاییبی

خسرو را به خاك سپرد، در کنار او خود را کشت و وي را نیز در کنار او به خاك سپردند.
فرهاد-

گیرد و با وي قدم بوده تا جایی که حتّی در برابر خسرو پادشاه ایران قرار میفرهاد نیز در عشق خود ثابت
توان اشاره به اشک و جا میاینرسد که اگر توانست کوه بکند، خسرو از شیرین دست بکشد. در به توافق می

زاري فرهاد در عشق شیرین کرد.
قدم است.اي است که در عشقش ثابتپیشهفرهاد نیز عاشق

6-ت تمثیلیشخصی
هاي تمثیلی در نظر گرفت؛ توان به عنوان شخصیتشود را، میدر این داستان که فرهاد عاشق شیرین می

چون خسرو و دیگر اینکه دلبستگی که ه حضور رقیب قدرتمندي همچرا که وصل فرهاد و شیرین با توجه ب
اي است که نظامی وي را طرفهبه خسرو دارد تقریبا محال و غیرممکن است. عشق فرهاد تقریباً عشق یک

توان به دلبستگی شیرین به جا میبراي برانگیختن خسرو در ازدواج با شیرین وارد داستان کرده است. از این
ن خویش و قوم وي اشاره کرد. چووي هم

7-ت نمادینشخصی
فرهاد-



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8408

آالیش توان شخصیت نمادین در نظر گرفت؛ چرا که وي نماد عشق پاك و بیفرهاد را در این داستان می
خورد و رو به صحرا کرده بود و با آهوان و است. فرهاد از عشق شیرین چنان بود که جز شیر چیزي نمی

ه بود.نشین شدحیوانات، هم
8-ت رابطشخصی

فرهاد
فرهاد، شخصیت رابط در این داستان است. وي در این داستان، عشق نافرجامی دارد که از دیدگاه نظامی 
باید دلیلی براي حضور وي داشته باشد وگرنه نقش وي غیرمنطقی خواهد بود. حضور فرهاد در این داستان، 

ت ، به سبب حضور فرهاد به خویشتن بیاید و او را به براي این است که خسرو که در پی هوسرانی اس
شیرین نزدیک تر کند.

9-ت همراز (مرد و زن)شخصی
هاي همراز قلمداد کرد؛ چرا که توان خسرو و شاپور را به عنوان شخصیتدر داستان خسرو و شیرین، می

اینکه شاپور است که شیرین را باشد و از بسیاري از رازهاي خسرو آگاه است؛ ازجمله وي در کنار خسرو می
اوست که در رود. و همکندو اوست که در طلب کردن شیرین توسط خسرو به نزد او میبه وي معرّفی می

کند.دارد و وي را راهنمایی میي فرهاد، خسرو را از ریختن خون فرهاد بازمیقضیه
10-ت مخالفشخصی

گفت کرد و به وي میبازي با خسرو منع میین را از هوسبانو را که شیردر این داستان، شخصیت مهین
هاي مخالف انگاشت.توان جزء شخصیتکه جز با مهر و کاوین به نکاح وي درنیاید، می

11-ت شریرشخصی
بهرام چوبین-

هاي شریر در این داستان است. او براي برانگیختن هرمز علیه خسرو، به نام وي بهرام چوبین، از شخصیت
چنین است که وي به چنین مردم را علیه وي شوراند تا قدرت را در دستان خود قبضه نماید همکّه زد و همس

نام خسروپرویز سکّه زد تا وي را از چشم شاه بیندازد:
ه زد بر نام پرویزدرم را سکّکه از پوالد کاري خصم خونریز
م رابشورانید از آن شاه عجبه هر شهري فرستاد آن درم را

)103، 1383(نظامی ، 
12-ت نوعیشخصی
تیپ عاشق دلسوخته-
فرهاد-
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اي است که از غم عشق شیرین دل به کوه و دشت و صحرا پیشهفرهاد در داستان خسرو و شیرین، عاشق
داند. سپرده و غذایش جز شیر نیست. با توجه به دلبستگی شیرین به خسرو، فرهاد وي را الیق شیرین نمی

دهد تا کوهی را از سر راه بردارد. او خود اي است که براي وصل به یار تن به کوه مید عاشق دلسوختهفرها
داند.این کوه را نه کوه که خویشتن خویش می

تیپ خردمند و دانا-2
بزرگ دانا-

باشد. وي فرد خردمندي است که خسرو همواره از وي کمک و امید، مشاور هرمز و خسرو میبزرگ
کند: امید چهل قصه از کلیله و دمنه را تعریف میطلبد.در جایی از داستان، بزرگي مییار

مهین بانو-
بانو شیرین را بانو، پادشاه ارمن است که سپاهی عظیم تحت فرمان وي است. در بسیاري موارد، مهینمهین

اوین ، تن به بودن با خسرو ندهد. کند؛ از جمله این که شیرین را سرزنش کرد که جز با مهر و کراهنمایی می
باشد.چنین وي فرد عادلی است که ممالک تحت حکومت وي آباد میهم

جنگاورتیپ افراد شجاع و-3
خسرو

خسرو، فردي است که از لحاظ شجاعت و جنگاوري سرآمد است. در چندین جاي مختلف در داستان 
در جنگ خسرو با بهرام چوبین و داستان کشتن خسرو و شیرین، اشاره به جنگاوري وي شده است، ازجمله

شیر در بزمگاه توسط خسرو.
تیپ بدسرشت و بدطینت-4
شیرویه-

رسد، ي شیرویه به بیگانه میشیرویه، حاصل ازدواج خسرو و مریم است. نظامی از آنجا که یک ریشه
هاي او، دل د. از جمله رذالتقصد دارد که وي را بدسرشت معرّفی کند و او را دلسوز مردم و مملکت ندان

بستن شیرویه به نامادري خود است. خسرو، همواره از داشتن چنین فرزندي پشیمان بود.
تیپ زنان آزاد و مختار-5
شیرین-

هاي بازيگیري آزاد است. او چندین بار دست رد به هوسشیرین در داستان خسرو و شیرین، در تصمیم
خواهد که اگر قصد بودن با او را دارد، او را با مهر و کاوین به نکاح ز او میزند و اخسرو پادشاه ایران می

خویش دربیاورد. 

جدول مقایسه شخصیت هاي لیلی ومجنون
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ابن نوفلپدر مجنونپدر لیلیمجنونلیلیشخصیت اصلی
سالم

سلیم شهسوارشخصیت فرعی
عامري

زینبزید

شخصیت 
قراردادي

پیر آگاهابن سالمنوفلنمادر مجنوپدر لیلی 

مجنونشخصیت مدور
مجنونلیلیشخصیت ایستا

صیادمجنونلیلیشخصیت تمثیلی
ابن سالممجنونلیلیشخصیت نمادین

نوفلشخصیت رابط
شهسوارشخصیت همزاد

پدر لیلیشخصیت مخالف
سیاه شتر سوارشخصیت شریر

عاشق صیت نوعیشخ
دلسوخته

زنان 
محدود

دیوانه ي زنجیریاوه گویانافراد شجاع

جدول مقایسه شخصیت هاي خسرو شیرین
شیرینخسروشخصیت اصلی
فرهادشخصیت  فرعی

مرد ترشروشخصیت قراردادي
خسروشخصیت مدور
فرهادشیرینشخصیت ایستا

فرهادشخصیت تمثیلی
فرهادشخصیت نمادین

فرهادشخصیت رابط
شاپورخسروشخصیت همزاد

مهین بانوشخصیت مخالف
بهرام چوبینشخصیت شریر
عاشق شخصیت نوعی

دلسوخته
دیوانه ي زنجیریاوه گویانافراد شجاعزنان محدود

شباهت وتفاوت هاي لیلی ومجنون وخسرو شیرین
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تفاوت هاشباهت ها
خسرو شیرینلیلی ومجنونخسرو شیرینلیلی ومجنون

تعداد ابیات 4700تعداد ابیاتپایان غم انگیزپایان غم انگیز
6500

داستان شاد  داستان غم انگیزمرگ فرهادمرگ مجنون
واشرافی

پدر مجنون با نذر صاحب 
فرزند می شود

پدر خسرو با نذر 
صاحب فرزند می شود

شنایی محیط آ
مکتبخانه

محیط کاخ 
واشرافی

شروع عشق از جانب شروع عشق از جانب مجنون
خسرو

به وصال می به وصال نمی رسند
رسند

از نظر روان شناسی قابل 
بررسی است

از نظر روان شناسی 
قابل بررسی است

زندگی در کاخزندگی قبیله اي

عشق مجازيعشق حقیقی
دنیاي ماديدنیاي معنوي

زندگی در جامعه ي 
باز

جامعه ي 
بسته

عاشق شدن عاشق شدن با دیدن
با ندیدن

شیرین مقام لیلی مقام پایین
باال

رابطه با  پدر رابطه با  پدر مثبت
منفی
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نتیجه گیري
ن عرصه، نظامی از لحاظ محتوا ، منظومه هاي عاشقانه ادب فارسی  شعر غنایی هستند وبی گمان در ای-

گنجوي در قرن ششم در این زمینه  پیش قدم می باشد ونوع شعر داستانی را در این زمینه به حد اعالي 
تکامل رسانده ودر قرن هاي بعد همه ي داستان سرایان به نحوي تحت تأثیر او قرار گرفته اند.

جی در خور توجه دست یافت از از مقایسه ي داستان لیلی ومجنون وخسرو شیرین نظامی می توان به نتای
جمله این که این دو منظومه نماینگر دو فرهنگ وایده ي مختلف است . خسرو  وشیرین بیانگر ایران پیش از 
اسالم  با آداب  ورسوم خشک  وفرهنگ باز  وسنجیده ولیلی ومجنون بیانگر زندگی قبیله اي  با تصویر ي از 

دوي . عشق در خسرو وشیرین زمینی ومجازي ودر لیلی آداب ورسوم خشک وفرهنگ بسته ي اعراب ب
»  لیلی وشیرین« و» مجنون وفرهاد«ومجنون در وراي دنیاي محسوس است وعرفانی به نظر می رسد.عشق 

ومرگ آن ها نیز بسیار با یکدیگر شبیه  وقابل تطبیق است. در خسرو وشیرین چهره اي که بر سراسر داستان 
است ودر لیلی ومجنون نقش برجسته ي مجنون کامالً مشهود است. مدینه ي اشراف دارد چهره ي شیرین 

فاظله ي نظامی در منظومه ي خسرو وشیرین ، پیروزي عشق بر کامجویی است ودروازه ي این مدینه ي 
فاضله بر روي عام بسته بود وکلید آن را فقط خسرو در دست خود داشت اما در لیلی ومجنون ، نظامی مدینه 

اي را می جوید که دروازه ي آن بر روي عام خلق باز است ونظامی آن را مانند لوح مشقی براي فاضله 
تصویر عجز انسان در برابر سرنوشت قرار داده است. به اقتضاي محیط وموقعیت هایی که این دو داستان در 

ی توان از قصه ي لیلی آن ها رخ داده، ذوق وحالی را که در داستان خسرو وشیرین  می تواند باشد البته نم
ومجنون انتظار داشت. در هر دو داستان نظامی توانسته است با توجه به محیط خاص هر داستان وبا 
توصیفات دقیق خود از مناظره وصحنه ها وشخصیت هاي داستان آن را از سکون  ویک نواختی بیرون 

خیال و بسط سخن که در آورد.توصیف مجالس بزم و وصف عیش وسرور  ونوازندگی و وسعت میدان 
خسرو وشیرین به جشم می خورد . در لیلی ومجنون به اقتضاي محیط داستان کمتر است؛ در خسرو وشیرین 
چالشگري بین عاشق ومعشوق در تمام داستان جلوه گر است وخسرو وشیرین به یک اندازه تجسم واقعی 

اي رقابتی  دیده نمی شود وبین عاشق زیبایی وجالل  وقدرت هستند؛ ولی در لیلی ومجنون این چالش ه
است » مجنون« و» خسرو«ومعشوق، عشقی حقیقی تر رقم می خورد، در هر دو داستان شروع عشق از جانب 

و شیرین عالوه بر برتري که بر خسرو دارد و در کل داستان موقعیت ممتاز دارد، نسبت به لیلی هم برتر است 
ین باشد، چرا که لیلی قدرت انتخاب ندارد وشیرین خود براي آینده اش ولیلی باالجبار نمی تواند در حد شیر

تصمیم می گیرد. در خسرو شیرین باالجبار ، عاشق ومعشوق  به وصال هم می رسند؛ ولی داستان لیلی 
ومجنون از ابتدا تا انتها  غم انگیز است وبه تدریج بر غم انگیزي آن افزوده می شود وسرانجام هم وصالی 

نیست. درکار 
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همچون هاي دیگر داستان تتی پویا دارند. شخصیخسرووشیرین دو قهرمان اصلی داستان، شخصیدر-
ك دارند تی ایستا وبدون تحرّشخصیوآیند ي فرعی به شمارمیهاتبانو و... شخصیفرهاد، شاپور، مهین

شیرینویعنی خسرو؛ت دوقهرمان اصلی داستانشخصی،ستجانبه اهاي همهتشخصی
است. ت فرهاد ، نوعی شخصیشود، که این به تصویر کشیده میهاي فرديویژگی،ت نوعیدر شخصی

کند شیرین که در طول داستان، دامان خود را به ننگ و بدنامی نیالوده و ها او را از دیگران متمایز میویژگی
پس از طیتی بارز تبدیل میمراحل بسیار به شخصیمعنوي است که تحت هیچ تی شود، سمبل شخصی

نیافتنی ترسیم کرده است که او را قدر دور و دستدهد حریم شیرین را آنت و خواري نمیشرایطی تن به ذلّ
اي قائل نیست. در مقابل، جا که بدون معشوق براي خود هستیکند تا آنبه فردي الهی و روحانی بدل می

خسرو شخصیاي وجهه،شود و در نهایتهاي دنیوي پاك میآلودگیي است، که در طول داستان از تی ماد
توان سمبل نهاد و اعمال ناپسند خسرو دانستسمبل ایثار است. شیرویه را نیز می،یابد. فرهاد نیزآرمانی می

کتابنامه
 ).بررسی روان شناختی سه منظومه ي غنایی فارسی ، فصلنامه پژوهش  زبان 1383اقبالی، ابراهیم . (

فارسیوادبیات 
).مقایسه ي زبان حماسی وغنایی با تکیه بر خسرو شیرین واسکندر نامه، 1383پارساپور، زهرا (
). تبریز  ، آگاه1، چ2). مجموعه مقاالت کنگره بین المللی بزرگداشن نظامی، ج1372ثروت، منصور ،
 ).آرمانشهر زیبایی، تهران، نشر قطره.1373حمیدیان، سعید.(
تهران، سخن2)پیرگنجه در جستجوي ناکجا آباد، چ1374ن.(زرین کوب، عبدالحسی ،
-----------------).1373تهران ، علمی 8).با کاروان حله، چ ،
----------------).1383.پیر گنجه در جستجوي ناکجاآباد، تهران، نشر سخن (
 ).حاالت عشق مجنون، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم1385ستّاري، جالل (
تهران ، فردوسی.10) .انواع ادبی،ج1383یروس .(شمیسا، س ،
).تهران، فردوس7، چ2)تاریخ ادبیات در ایران، ج1366صفا، ذبیح اهللا ،
).،تهران، فردابه1) داستان هاي غنایی منظوم از آغاز شعر فارسی، چ1370غالمرضایی، محمد ،
 ).نویسی، تهران، نشر مهنازتاني هنر داسنامه). واژه1377میرصادقی، جمال و میرصادقی، میمنت
).تهران، جاویدان2).کلیات خمسه، تصحیح م. درویش، چ1370نظامی گنجه اي، الیاس بن یوسف ،
).تهران، سخن11). چشمه روشن، چ1386یوسفی، غالمحسین ،
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ي سنایی با رویکردي بر قرآن کریمتحلیل سیماي مرگ و حیات در حدیقه
سیداحمد هاشمی

ادبیات فارسیکارشناسی ارشد 
1کردکالییدکتر حمید عالی

استادیار دانشگاه پیام نور ساري
چکیده

است و ترین مسائلی است که انسان، در طول تاریخ با آن مواجه بودهموضوع مرگ و حیات، از مهم
ي آن است. فیلسوفان و شاعران عارف، همچنان در پی یافتن پاسخی درست از چرایی آفرینش و فلسفه

المعارف رایج عصر او و اش که دایرهاي خاص، به این موضوع نگریستند. سنایی در حدیقهاز دریچههریک، 
ي ي قبل از مثنوي است، سیماي مرگ و حیات را در ابعاد ارادي و حکیمانهبزرگترین حکمت منظوم صوفیانه

است. در بینش قرآنی نیز مرگ و حیات، ابعاد مختلفی دارد. آن، به تصویرکشیده
هاي سنایی را در حدیقه، در بعد ارادي اندیشهتحلیلی ابتدا بر آنست،-این پژوهش به روش توصیفی

ي مرگ را که بیشترین کند. سپس بعد حکیمانهاست، بررسی» موتوا قبل ان تموتوا«مرگ، که بهترین مصداق 
بین حکمت بهتر گشوده ههاي مرگ در حدیقه، با ذررسد گرهنگاه حکیم بدان معطوف است و به نظر می

هاي فوق نشان دهد، که تا چه شود، با ذکر شواهد و مصادیق بپردازد. سپس با تطبیق قرآن کریم، در حوزه
مند گردید. بنابراین سنایی و قرآن کریم، در اندازه حکیم و عارف غزنه، در تحلیل مرگ و حیات از قرآن بهره

داند و حیات ند. قرآن، حیات طیبه را مبناي یاد و شناخت الهی میبعد مرگ ارادي و حکیمانه نظر مشترك دار
شمارد. حکیم حیات پاك را در سه اصل جهاد، اطاعت از خدا و ذمیمه را زیربناي غفلت و فراموشی از اومی

خواند.تعالی میشناسد و حیـات ناپاك را همان دلبستگی به دنیا و غفلت از حقاخالص خالیق می
مرگ، حیات، سنایی، حدیقه، قرآن کریمها:کلیدواژه
مقدمه: 

حکیم سنایی ، نخستین شاعري است که افکار و اصطالحات عرفانی را با مضامین عاشقانه درآمیخت. 
: 1383(زرین کوب، ». و یک ضلع مثلث شعر غنایی و تعلیمی و قلندري، در کنار عطار و مولوي جاي دارد«

اش (الهی نامه)، دایره المعارف رایج عصر او، و اولین منظومه بزرگ تعلیمی، ه) آثار حکیم، به ویژه حدیق331
هاي ناب دینی و افکار بلند آسمانی، مورد توجه بزرگانی چون مولــوي بود و او مکّرر سرشار از اندیشه

داد. میکرد. حسام الدین چلبی، مریدان را به جاي قرآن بدین کتاب سوگندمعانی و مضامین آن را نقل می
) قطعاً یکی از موضوعات محوري در اشعار سنایی، تبیین اندیشه مرگ و حیات 104: 2536(زرین کوب، 

اندازهاي گوناگون آن را بدین زیبایی در شعر گمان قبل از او کسی چشمبویژه سیماي مرگ است، که بی

1 . Alihamid_h@yahoo.com
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ی چون عطار و موالنا هم، بدان فارسی تصویر نکرد وسنایی آن را به حدي از کمال رسانده است که بزرگان
)45: 1387اند.(شفیعی کدکنی، نایل نشده

ي زندگی ابدي و جاودانه است. هدف از از نظر حکیم سنایی، مرگ پایان زندگی نیست؛ بلکه دروازه
ن زندگی دنیا جز این نیست که انسان را براي یک زندگانی کاملتر و ابدي آماده کنند. البتّه مرگ، سرآغاز آ

انّ الدار -زندگی نوین است و بشر با مرگ از منزلی موقّت و عاریتی، به منزل دیگر که زنده و جاودانه است 
ها  شود. قرآن کریم نیز، بارها به این موضوع اشاره دارد که انسان) منتقل می64االخرَه لَهِی الحیوانِ (عنکبوت/

نگ قرآنی، فوت در مفهوم نیستی جایگاهی ندارد و بهترین معادل شوند. بنابراین در فرهبا مردن، نابود نمی
هاست، نه نابودي آنها.(خرمشاهی، است، که به معناي حفظ و نگهداري جان» وفات و توفّی «مرگ تعبیر 

1377 :2316(
هاي حکیم سنایی را در تحلیل این مقاله بر پایه روش توصیفی و تحلیل محتوایی برآن است، اندیشه

ماي مرگ و حیات، به مرگ در ابعاد ارادي و حکیمانه، و حیات پسندیده و ناپسند و چهره دنیاي ممدوح سی
و مذموم، بررسی نماید و با رویکردي بر قرآن کریم، تشابهات محوري دو دیدگاه را ارائه کند. بنابراین 

تبیین شده است؟پرسش اصلی مدنظر آن عبـارت است: سیماي مرگ و حیات در حدیقه سنایی چگونه
ي سنایی با رویکردي بر قرآن کریمتحلیل سیماي مرگ و حیات در حدیقه

الف)مرگ اختیاري:
هاي الهی و عرفانی، بر خودبینی و انانیت خود مرگ اختیاري، به معنی آن است که آدمی، با برنامه

هذیب درون و صفاي باطن برسد. چیره آید، و دیو نفس را به زنجیر عقل و ایمان ، درکشد و مآالً به ت
گونه است و یک از آن اختیاري است، که مرگ سه« است که) در شرح گلشن راز آمده174: 1386(زمانی،

مخصوص نوع انسان است و آن موت، عبارت از قمع هواي نفس و اعراض از لذات جسمانی، مشتیهات 
الموت هو التوبه. قوله تعالی: فتوبوا «ی فرماید: نفسانی و مقتضیات طبیعت و شهوات است و امام صادق (ع) م

و هر که اجتناب از لذات و شهوات نمود. البته نفس خود را کشته است و در » الی بارئکم فاقتلوا انفسکم
).426: 1371(برزگر،» اصطالح صوفیه مخالفت نفس را، موت احمر گفته اند.

ضت و تهذیب نفس، و راز دستیابی به زندگی عارفانی چون سنایی و مولوي، مرگ اختیاري را، ریا
دانند.جاودانی را، در نایل شدن به چنین مرگی می

)496پیش مـــردن بمیــر تـــا بــرهی                  ورنه مــــردي ازو، به جــــان نجهی(حدیقه:
، 4عذاب(مثنوي، دمرده گردم ، خویش بسپارم به آب                  مرگ پیش از مرگ، امن است از 

)2271ب:
اند، و آن را در چهار نوع موت احمر، موت ابیض، موت بندي کردهاي دیگر دستهعرفا مرگ را به گونه

اخضر و موت اسود قرار داده اند، که منظور از موت احمر مخالفت با هواهاي نفسانی، موت ابیض تحمل 
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تحمل اذیت و آزار خالیق است. هاي ژنده و موت اسودگرسنگی، موت اخضر پوشیدن جامه
)983: 3ج1378(زمانی،

از دیدگاه عارفان، کسی که به هر چهار مرگ بمیرد، و با مراقبت همیشگی از غفلت مصون بماند، از 
موتوا قبل ان «رسد. و این است معناي رهد، و به بقاي ابدي میهاي جسمانی میاسارت تن و خواسته

شرط اصلی دستیابی و حفظ مرگ اختیاري است. به همین سبب عارفان، هرگز استمرار و مداومت،» تموتوا
اند، و با هر بار اند و همیشه در حال مردن بودهاي غفلت نکردهاز تالش باز نایستاده و در مبارزه با نفس لحظه

اند.مردن، پلّه اي براي ترقّی و تعالی روح خود، به مراتب باالتر ساخته
داند:ساز آن میکر دار بقا و رسیدن به حقیقت دین، مرگ ارادي را زمینهحکیم سنایی، در ذ

اجــــل نگردد بازي راز                              در دین بیاجـــل آمد کلیــد خانه
تا بــود این جهـان، نباشد آن                               تا تو باشی نباشـــدت یزدان

ی ز تـــو نرمــد                              صبح دینت ز شرق جان ندمد تـــا دمِ آدم
) 96(حدیقه: » فانتبهــوا«اند آدمی ز حرص و غلو                              مرگ چون رخ نمودخفته

غفلت، با مرگ است. که بیداري از خواب »الناس نیام فاذا ماتُوا انتَبهوا «مصراع آخر، یادآور حدیث 
من مات فَقَد قامت قیامته و در «اند، و گویند: شود که صوفیه از این مرگ، مرگ ارادي را اختیار کردهمیسر می

شود. حکیم رود. و حقیقت توحید ظاهر میصبح حشر، مرگ ارادي است که موجبات غفلت، از بین می
امت موعود، به مرگ ارادي که عبارت از غلبه بر سنایی نیز، در ادامه بحث، کالمش را از مرگ مقدر و قی

) 84:1387دهد.(دري،هاي نفسانی است، سوق میخواسته
سراید:جستن جان از تن، میحکیم در جاي دیگر از حدیقه، در رهایی

مرگ کش زندگی ز ارکانست                               نه سزاوار عـــــــالـــم جانست
راي فنــــا                               خلق را سوي کشتــــــزار بقــارمه راهیست از س

گوید:در ادامه می
ور ترا راي مشورت برگست                                 پیر پخته در این جهان مرگست

)724کن و بس(همان:» برو«پس در این منزل هوا و هوس                      مشورت گر کنی 
داند، که باید با او به شور و اي میمرجع ضمیر در مصراع آخر مرگ است، که شاعر وي را پیر باتجربه

داروي مرگ، ننوشید: نرسید و جان» موتوا قبل ان تموتوا«مشورت پرداخت و تسلیم وي شد. زیرا تا به کمال 
)766سنایی است.(دري:اي اساسی در تعالیم صوفیانه حکیمجانتان آگاه نخواهدشد و این نکته

گوید:حکیم در ادامه حکایت، می
مرگ را جــــوي کاندرین منزل                        مرگ حقست و زندگی باطل
باطلی را رهــــا کن ازپی حــق                       تا بـــرانی تو عقبـــی مطلق
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ــــان بپرید خاك بر سـر تنچـــون ازین دامگــاه آهــرمـن                      ج
تن خـــود را بــراي عــالـم دل                     مکن از بهر هیچ، هیچ خجـــل

)725(همان:» گر ازین مرد مرد ، ور نه بکش«چشانش همیشه تلخ و تــرش                    می
اي از دوست رسیده. یا هدیهگوید: که مرگ همچون حکیم در حکایت بقا و فناي جسم و جان، می

شود. که آدمی باید از سر شوق، به استقبال او رود. و تن و جان میهمان ارجمندي است، که بر انسان وارد می
را با میل فراوان، در پیش او قراردهد:

در جهانی که عقل و ایمانست                              مردن جسم زادن جانست
ن سخن                            جان شود زنده چون بمیرد تن تن فدا کن که در جها

مرگ هدیه است نزد داننده                               هدیه دان میهمان ناخوانده
مرگ ناخوانده کایدت مهمان                             پیش هدیه خداي کش تن و جان

) 426-427کن استقبال(همان:بدل و جان همیمرگ چون رخ نمود هیچ منال              
کند:شاعر در حکایت طریق سلوك آخرت، ابیاتی دارد، که به مرگ اختیاري اشاره می

نیستانی که بر در هستند                            نه کمر بر درش کنون بستند
)115جانت به کوي او یابد(همان: جهد کن تا چو مرگ بشتابد                            بوي 

کند:سپس در ادامه آن، حکایت کوتاهی دارد، که در آن شیخ گورکانی، به پسرش نصیحت می
ساز پیرایه در ره تجرید                               هم سر از شرع و هم سر از توحید

ر درآي و زودگذراندرین منزل عنا و ضرر                                 چون مساف
بر در بوستان اال اهللا                                     برکش و نیست کن قبا و کاله

)115-116نیست شو تا همو دهد به صواب                      لمن الملک را سؤال و جواب (همان:
ت شدن،بهترین کار است:گیرد که ترك هر دو، و نیسحکیم سنایی، درحکایت تناقض دو جهان، نتیجه می

)126اندرین ره به هیچ روي مایست                      نیست گرد و ز نیست گشتن نیست(همان: 
گوید: بهترین بندگی، شدن، میاو در حکایت عبودیت و بندگی، ضمن توصیه به سالک و تسلیم الهی

مردن اختیاري و مرگ ارادي است:
خندده چنو و خوش میجان همیتو چراغی به پیش مهر بلند      

جان به رغبت سپار کز افکار                            نیست جان را در آن سراي شمار
)168کانکه دم با سر بریده کشد                             بار حکمش به نور دیده کشد(حدیقه: 

است. که از نوع موت اختیاري است. زیرا در تعالیم صوفیه، در بیت آخر مراد از سر بریده، هالك نفس
)180: 1387موت احمر، همان هالك نفس و مخالفت با هواهاي نفسانی است.(دري، 
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کند، که مرگ، از نگاه حکیم سنایی نیز، مرگ عاشقان از نوع مرگ ارادي است. لذا در حکایتی نقل می
ي وصال به معشوق ازلی است. از آن جهت که وسیلهلکه ازآنتنها خوشایند نیست؛ ببراي عاشقان حق نه

خشنود و خرسند هستند:
خندیدمرد و خوش همیعاشقی را یکی فسرده بدید                                  که همی

دادن                              خندت از چیست و این خوش استادنگفت کآخر به وقت جان
پرده برگیرند                              عاشقان پیششان چنین میرندگفت خوبان چو 

)327عشق را رهنماي و ره نبود                                 در طریقت سر و کله نبود(همان: 
سراید:در جاي دیگر می

چون بترسی همی ز مردن خویش                         عاشقی باش تا نمیري بیش
جل جان زندگان را برد                                 هر که از عشق زنده گشت نمردکه ا

)330آتش باد و برگ باشد عشق                                ملک الموت مرگ باشد عشق(همان: 
است:گیرد که مرگ، از عاشقان ، خود را دور ساختهو در حکایتی نتیجه می
)490ی برگ                        خویشتن را کشیده زیشان مرگ(همان: عاشق مرگ هر یک از پ

اي با مطلع:حکیم سنایی در قصاید خود نیز، به مرگ عرفانی و ارادي اشاره دارد. او در قصیده
کی باشد کین قفس بپردازم                           در باغ الهی آشیان سازم

شناسد و معتقد است: اگر سر گ را، ترك خودي و گذشتن از نفس میزمینه الزم رسیدن به این نوع مر
کند.آید و اگر تن فدا گردد ، جان خودنمایی میرود، سر می

چون بال شکسته گشت بر پرم                              چون دست بریده گشت در یازم
سخن از سنایی آغازم(تازیانه هاي سلوك چون رفت سنایی از میان بیرون                           آنگه

:167(
ایشان در قصیده اي با مطلع :

)210بمیر اي حکیم از چنین زندگانی                             کزین زندگانی چو مردي بمانی (همان: 
مردن از کسی یا چیزي، به معنی « کشد. زیراصریح ترین نشانه هاي مرگ ارادي را، به تصویر می

بمیرید پیش از آنکه » موتوا قبل ان تموتوا« گرفتن آن است. و معنی حدیث مشهورفنظرکردن و نادیدهصر
بمیرید؛ چیزي جز چشم پوشی از چیزهایی یا کسانی نیست و در چنین مردنی است، که آدمی از حرص و 

) 209: 1387کدکنی،(شفیعی» یابد.شهوت و دیگر عوامل آزاردهنده، رهایی می
حکیمانه:ب) مرگ 

ترین تعریف حکمت کالم خواجه نصیر طوسی در اخالق ناصري است. حکمت در عرف اهل ساده
نمودن به کارها چنانکه باید به قدر استطاعت. تا نفس از: دانستن چیزها چنانکه باشد. و قیاممعرفت، عبارت
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ه آثار صنع الهی و تفکّر و انسانی به کمالی که متوجه آنست، برسد. یا به عبارت دیگر، حکمت، توجه ب
)326: 1379گردد. (سجادي،هاي الهی و موجودات است. تا شهود عرفانی کامل، حاصلاندیشه در نعمت

اش، مبتنی بر باورهاي حکیمانه در مقایسه حکیم سنایی، بیشترین تحلیل مرگ را در اشعارش،بویژه حدیقه
هاي مرگ، با دیگر، در اندیشه حکیم سنایی، اصوالً حلقهداند یا به عبارت با میل عارفانه یا دینی محض می

)141:1378گردد .(زرقانی حکمت، بهتر از ابزارهاي دیگر گشوده می
دارد: که گیتی دو در دارد؛ یکی درِ والدت، که قضا آن را حکیم غزنه، در بعد حکمت مرگ، اظهار می

شود، بخصوص که مرگ را هم، دري دانسته، که باز میکند. گشاید. و دیگر، در مرگ ،که قدر آن را باز میمی
دهد:گونه داد سخن سر میاي ایننه بسته. و در قصیده

مسلمانان سراي عمر، در گیتی دو در دارد                که خاص وعام و نیک و بد، بدین هر دو گذر دارد
هاي ارد، یکی بند از قدر دارد( تازیانهدو در دارد حیات و مرگ کاندر اول و آخر        یکی قفل از قضا د

)105سلوك: 
کشیدن کند. که آدمیان آنجا در حرکتند. نفساي تشبیه میسنایی، زندگی و دوران حیات آدمی را، به جاده

شود. و آدمی با هر نفس، گامی به مرگ هایی که طی میزدن و شب و روز همچون فرسنگ، در حکم گامآنها
شود. ز، فرسنگی به آن نقطه معلوم، نزدیک میو با گذشت شب و رو

)420سوي مرگ است خلق را آهنگ                            دم زدن گام و روز و شب فرسنگ(حدیقه: 
کند. که مردمان، اعم از توانگر و درویش، بر شاعر با نگاه حکیمانه به مرگ، تمثیل زیباي کشتی را بیان می

عنایت به خواست مسافران، مسیر خود را طی د و خواسته و ناخواسته، کشتی بیانکشتی زندگی، سوار شده
رسد.کند. و به ساحل مرگ میمی

)420اند و ساحل مرگ(همان : پذیران چه بی نوا چه ببرگ                        همه در کشتیجان
به منتهاي ادراك حقایق هستی، داند. که آدمی در آناي از زندگی میحکیم در جاي دیگر، مرگ را مرحله

شود.بینش، بینا میرسد. و با حکمت، چشم حقیقتمی
که چو چشم اجل فرازکند                                         پس از آن عقل چشم باز کند

م راتا ببینی نهان عالم را                                                       تا ببینی جهان آد
)398تا ببینی یکی به چشم عیان                                       چیزها را چنانکه هست چنان(همان: 

دارد، که مرگ، براي یکی برگ و داند. و اذعان میي نظام احسن میحکیم مرگ را، جزئی از مجموعه
ت.دیگري را هالك است، براي یکی زهر، و دیگري را پادزهر و شفا بخش اس

)87مرگ این را هالك و آنرا برگ                                    زهر آنرا غذا و این را مرگ(همان: 
نکته قابل توجهی که ایشان به مرگ از منظر حکیمانه دارد، اینست که خود مرگ هم، مرگی دارد. و 

رود.سرانجام از بین می
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مرگ هم مرگ خود بخواهد دیدگر ترا از حواس مرگ برید                     
هاون ار چند چیزها ساید                                     هم بسوده شود چو مرگ آید

)425مرگ اگر ریخت خون ماده و نر                             هم بریزند خونش در محشر(همان: 
دارد که جان دانا  با داند، و اذعان میعالم جان نمیو در همین مضمون، حکیم سنایی، مرگ را سزاوار 

رسد.مرگ، به نوا می
جان دانا نوا زند در مرگ                                      همچو بلبل نوا زند بر برگ

)321نوا باشد(همان: برگ بینوا باشد                                    مرغ بیعلم بیجان بی
ي حکیم سنایی ، به ویژه باب هفتم ، حکایات و تمثیالت فراوانی است که مرگ را از نگاه هدر حدیق
شود:نگرد که به دو مورد آن اشاره میحکیمانه می

فروش: )حکایت مرد یخ1
عمر، مانند یخ است و روزگار، آفتاب تابستان؛ فرد خردمند ، برگ و نواي این جهان را نمی پسندد. زیرا 

ترسی، از روي غفلت است، نه مردي و ین این برگ و نوا نشسته، تو اگر از این اجل نمیمرگ در کم
گیرد:ي عقالنی میمردانگی و نتیجه

برگ دنیا خرد نبپسندد                                          مرگ بر برگ این جهان خندد
آن ز غفلت شمر نه از مرديچون نترسی تو از اجل، خردي                               

)419-420اي بر اجل دلیر هنوز                               گور ،گور است و شیر، شیر هنوز(همان: تو نه
گیرد تا دو رنگی است، مرگ هالکت است. و گرنه، مرد یک رنگ، فروش، نتیجه میي مثل یخو در ادامه

از مرگ باکی ندارد :
)420رگ هالك                              مرد یک رنگ را زمرگ چه باك(همان:جز دو رنگی نشد ز م

ي شود؛ زیرا همهي آفریدگان، از ثري تا ثریا، میدهد که مرگ گریبانگیر همهحکیم سنایی ادامه می
زادگان، چون به دنیا آیند. راه مرگ در پیش گیرند و آهنگ خلق، سوي مرگ است:

)420رخ اسیر                                   همه میرنده اند دون و امیر(همان: از ثري تا به اوج چ
داند. و در آخر حکایت، در انتقاد از شاهان و امرا، غرور را عامل اصلی فراموشی مرگ می

آن چنان با غرور گشتی جفت                                    پیش تو مرگ خود که یارد گفت
است شاه کی میرد                                    که اجل حلق پادشاه گیردچه حدیث

)424کی بود خاصه از درون حصار                                     با امیر اجل، اجل را کار (همان: 
)حکایت لقمان حکیم:2

گذراند. و تنگی، جا میاي تنگ داشت، که شش وجب مساحت آن بود. شب در رنج و تعبلقمان، کلبه
و روز از گرمی آفتاب، در عذاب بود. بلفضولی از وي سؤال کرد. که تو در این عالم بزرگ، خود را در کلبه 
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هذا لمن یموت «اي. لقمان با آه سرد و چشمانی گریان،گفت: تنگ که بدتر از زندان است، محبوس کرده
ت. چگونه من خانه گلی خود را آبادان کنم. در حالی که میرد، زیاد هم هساین سرا براي کسی که می» کثیر

هاي آن، بر خرابی است. و چند گور در یک قدمی من است، چند این خانه را آباد کنم. در حالی که ستون
زنند. که نداي هالکت مثقلون میچراغ پیش تند باد ، بیفروزم. و پوستین پیش شیر درنده دوزم. درحالی

یان پیر                                       گفت هذا لمن یموت کثیربادم سرد و چشم گر
در رباطی مقام و من گذري                                         بر سر پل سراي و من سفري

خوان» اینما تکونوا «ي گل آبادان                                           دل من چون کنم خانه
آید اجل، چه بنده، چه شاه                               وقت چون دررسد چه بام چه چاهچو در

خلق را زین جهان پر شر و شور                                  چار دیوار گور بهتر گور 
ه بوداي کز ره و رنج و حیله بود                                     همچو زندان و کرم پیلخانه

قوت عیسی زآسمان سازند                                         هم بدانجاش خانه پردازند
بر فلک زان مسیح سر بفراشت                                   که بر این خاك توده خانه نداشت

)416-417مان:مرگ را چون شگرف و چاالك است                  سوي ناپاك و پاك، ره پاك است(ه
پرده در وصف مرگ، آنهم در باب حکمت آن و پندبخشی به حکیم سنایی، در ادامه حکایت لقمان، بی

نوردند و انسان از روي انسان، نکاتی عمیق دارد. بدین معنی که شب و روز، طومار عمر آدمی را در می
ست. بدون آنکه مهیاي سفر غفلت یا دیگر عواض روحی، مانند: حرص و حسد، در پی گذراندن زندگی ا

ماند. و بازگشت به حقیقت را هاي آن ایمن میشود. و از عذاب و گرفتاريآخرت شود، از مرگ فارغ می
اندازد. بنابراین جایگاهش در قعرسعیر خواهدبود.تسویف و تأخیر می

و رومیفرش عمرت نوشته در شومی                                     این دو فراش زنگی 
تو ز حرص و حسد میان سعیر                                 گرد تو چون سراي پرده اثیر
با خودي از اثیر چون گذري                                    هیزمی از سعیر چون گذري 

عیرگر بیابی تو در اجل تأخیر                                     نه تو را مسکنست قعر س
فارغ از مرگ و ایمن از تخفیف                              جرم حالی و توبه در تسویف

تو ز احوال خویش محجوبی                                  زان طلبکار مرد مقلوبی
)417-419وه که چون آمدي برون ز نهفت                              چند وا حسرتات باید گفت(همان:

*ابیاتی که بصورت پراکنده به موضوع مرگ حکیمانه اشاره دارد: 
)167)زخم تیر قضا سپر شکن است                             هیچکس خود ز زخم او نبرست(همان:1

باید. که وجود آن، خوانیم: نزد حکما، قضا عبارت از علم حق است، بدان چه میراز میدر شرح گلشن
نامند. که مبدأ فیضان موجودات احسن و اکمل نظام و انتظام واقع باشد. و این را عنایت میچنان باشد، تا بر
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است بر سبیل اجمال، بر بهترین وجه. و قدر عبارت از خروج موجودات است، بر وجود عینی به اسباب، 
ه حق، که متعلق بر اند. قضا عبارت از ارادت ازلیاست. و نزد متکلمین،که اشاعرهچنانچه در قضا مقرّر شده

باشد. بر آن نهج که اشیاء علی الدوام برآنند و تغییر و تبدیل قضا، غیرمقدور است. هر آینه به جز اشیاء شده
)1371:380رضا، چاره نیست.(برزگر،

)پیش بیمار همنفس با مرگ                                گشته ریزان ز شاخ عمرش برگ2
)424گویی هفت کُه به میان(همان: جان                             تو همیکشیده ز هفت عضوش» او«

گویی و مرجع او، مرگ و اجل است یعنی؛ مرگ جان را از تمامی اعضا باز ستانده، ولی تو هنوز، تملّق می
د. اگر در افزای) و در ادامه می503: 1387کنی. (دري،دعاي عمر تو دراز باد و خدا نکند. بر زبان جاري می

میل نشسته باشی، مرگ خوش اشتهایی است، که از این ترشرویی، زندان دنیا، نسبت به مرگ، ترشروي و بی
شود: دندانش کُند نمی

در میان ار هزار کُه باشد                                      مرگ یک دم چو خاك برپاشد
)425مرگ را کند کی شود دندان(همان: زین ترش بودنت در این زندان                   

)مرد را ار اجل کََُنَد تاسه                                   مرگ با بد دلست هم کاسه3
)387چون به حکم اجل نگرویدند                                 دوزخ نقد بد دالن دیدند(همان: 

)591کرکس چرخ را به جدي و حمل(همان: )میزبانی کن از درنگ اجل          4
)420)مجلس وعظ رفتنت هوس است                          مرگ همسایه واعظ تو بس است(همان: 5
)420)مرگ را در سراي پیچاپیچ                                 پیش تا سایه افکند ببسیج(همان: 6
حم بپردازند                               سفر مرگ خویش را سازند) زادگان چون ر7

تو نه پیري ز مرگ نندیشی                                  ملک الموت را مگر خویشی
وگر ایدون که خویشی تو درست                            هست بازي به آخر و به نخست

)420که ورا نیز اجل امان ندهد(همان: نکند سود جز زیان ندهد           
ي حکیم سنایی، نگرش او به دنیا و آخرت است. که به نوعی با مرگ و یکی از مباحث محوري اندیشه

نگرند. وبیشترین خورد. عارفان و صوفیان، به ویژه حکیم سنایی، با نگرش خاصی به دنیا میحیات، پیوند می
شود. دنیاي مذموم و ناخوشایند است: ي که دنیا در حدیقه ترسیم میتصاویر

)433چیست دنیا و خلق و استظهار                            خاکدانی پر از سگ و مردار(همان: 
کند:یا در جایی دیگر، دنیا را سراي آفت و شر و چون مار گرزه، معرفی می

چون کلیدان زاولی به دو درچیست دنیا سراي آفت و شر            
)431هست چون مار گرزه دولت دهر                           نرم و رنگین و از درون پر زهر(همان: 
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آراید. اما باطنی در تعبیري، دنیا عجوزه هزار داماد است که ظاهر خود را، چون عروسی زیبا و فریبنده، می
گونه و پیر دارد:زال

)369معنی(همان:ون عروسی است ظاهر دنیا                              لیک باطن چو زال بیچ
کند ي نگاه حکیمانه سنایی به دنیا، آنجاست،که دنیا را منزلگاه اقامتی و گذراي مسافران تشبیه میاز جمله

ي رنج است:  فریب و مایهکه سراي سپنجی، غَرچه
هاي سلوك: مسافرند                در وي مزور است مقام مقیم ما(تازیانهعالم چو منزل است و خالیق

80 (
کند. که به نگرش حکیم سنایی به دنیا، رویه دیگر نیز دارد. در جایی او دنیا را، به واعظی تشبیه می

دهد که از من حذر کنید و بر من دل نبندید:مخاطبان خود، پند می
جوید در جهان صید خویش میگوید    به زبانی فصیح می

هر زمان گوید اهل دنیا را                                       جفت بلوي و فرد مولی را 
)134واي آن کو ز من حذر نکند                                      در طلب کردنم نظر نکند(حدیقه: 

نماید. که در آن، هم پند و اندرز است و هم بند و گرفتاري. تی دیگر، دنیا را به کتابی مانند مییا در حکای
شوند. گیرند و لئیمان به بند آن، گرفتار میبا این تفاوت که، حکیمان از آن پند می

در جهان خدا برآي از خاك                                      چه کنی کلبه که آن کاواك 
بهم » بند و پند «چون کتابی است صورت عالم                                      کاندرویست 

صورتش برتن لئیمان بند                                          صفتش در دل حکیمان پند 
)457همان:صورتش خامش و سخن در وي                                 تن او نو و جان کهن در وي(

شود:دنیا و آخرت از نگاه حکیم سنایی، در سه محور کلّی ارائه می
شود که انسان را به ترك آخرت و میگیرد. دنیا به دیوي تشبیهالف)آنجا که دنیا در مقابل آخرت قرار می

دین، آبروي کند که دنیا، همیشه از دین آزرده است. زیرا جمالنماید. بنابراین اظهار میخداوند دعوت می
کند. که این دنیا، بدترین خصم است که باید از آن پرهیز نمود دنیا را برده، و اینجاست،که حکیم اظهار می

گفت دینداري و توانتوان هم اسکندر بود و هم به آب خضر دست یافت. یا به عبارت دیگر میزیرا؛ نمی
الجمع است.ي حکیم، مانعدنیا داري در اندیشه

مرگ و ایمن از گوري                              من چه گویم تو را به دل، کوريفارغ از 
اياي                                   دل پاکیزه را به خون زدهچنگ در دنیا زبون زده

ور نباشد خدا بدین شاید                                     دیو دنیی چنینت فرماید
)396ز دنیا نیست                               با که گویم که چشم بینا نیست(همان: هیچ خصمت بتر 
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هاي دنیوي، به عنوان ي ارزشگیرد. اما تا جایی که همهب) در این بخش نیز دنیا در برابر آخرت قرار می
ند. اگر عقبی کاش، صراحتاً اظهار میشود. حکیم در دیوان و حدیقههاي اخروي، قلمداد میضد ارزش

توان هم طالب دنیا بود و هم آخرت را آبادان ساخت. لذا ، با خواهید، دست از دنیا بردارید. زیرا نمیمی
گوید:صراحت بیان می

)393خاك بر سر هر آنکه دنیا خواست                          مرد دنیا پرست باد هواست(حدیقه: 
مرحبا لیک نبودش عقبیهر که جست از خداي خود دنیی         

هر دو نبود به هم یکی بگذار                               زان سراي نفیس دست مدار
هست بی قدر دنیی غدار                                   مر سگان راست اینچنین مردار

ر او را دهیم جمله رواستوان که از کردگار عقبی خواست                         گر م
)362خواران است(همان: کاران است                         جمله عقبی حاللزان که کشتار خوب

تعالی سنایی در تصویري دیگر، با نگرشی افراطی، معتقد است. زندگی مرفّه دنیوي را، حتّی اگر از حق
ي نعمت و ناز دنیا، سراي رنج و آخرت، خانهشود. زیرا اي محسوب میطلب کنیم باز هم ،کار نکوهیده

البالغه هاي معتدل و منطقی ارائه شده در تعالیم دینی مخصوصاً نهجرسد این تفکّر با اندیشهنظرمیاست: به
)307: 209،خ 1382: 209البالغه،ج در تعارض باشد.(نهج

بی خداي بی چون را  خیز و بگذار دنیی دون را                                  تا بیا
تا بود نسل آدمی برجاي                                   هست آراسته ورا دو سراي  
تا در این خاکدان نبیند رنج                              نرسد زان سراي، بر سر گنج

و ناز این سراي از براي رنج و نیاز                          وان سراي از براي نعمت
)128-129دین ز صورت همیشه بگریزد                            تا ز بد مرد را، بپرهیزد(همان: 

گیرد. زیرا حکیم بر این عقیده ج) بخش سوم، دنیا در مقابل طریقت و سیر و سلوك عارفانه قرار می
رسد. عالی، تا فنا و بقا  نمیاست، تا سالک، دل از تعلّقات دنیوي نشوید. به سروري طریقت و کسب مدارج 

داند و رسیدن بدان را، براي کسانی قابل ي آب حیات را، نمادي از بقاي باهللا میدر این محور، سنایی چشمه
داند، که هرچه رنگ تعلق داشته، آزاد باشند:دسترسی می

آنجا جويي زندگانی چون گذشتی زعالم تک و پوي                                     چشمه
ي راز                                           در دین بی اجل نگردد بازاجل آمد کلید خانه

تا بود این جهان، نباشد آن                                           تا تو باشی، نباشدت یزدان 
صبح دینت ز شرق جان ندمدتا دم آدمی ز تو نرمد                                           

)96با حیات تو دین برون ناید                                            شب مرگ تو روز دین زاید(همان: 
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جویی، تناسبی داري، دنیاگرایی و آخرتتوان نتیجه گرفت، که در نگاه سنایی، میان دنیاداري و دینپس می
کند که دنیا و آخرت ، دو ضد یکدیگرند و باید دنیا را ت به صراحت بیان میوجودندارد که در بعضی از ابیا

رها کرد و به آخرت رسید:
)369دین و دنیا دو ضد یکدگرند                                هر کجا دین بود درم نخرند(همان:

جاي تو استکان سراي بقا براي تو است                                وین سراي فنا نه
)72آن سراي بقا تراست معد                                  یوم بگذار و جان کن از پی غَد(همان: 

)647دین به دنیا مده که درمانی                                صید را چون سگان کهدانی(همان: 
خویی استش بدخویی و نیکدر جهانی که نظم او ز دوئی است                        باعث

)717این جهانی است خوب و زشت بهم                       و آن جهان دوزخ و بهشت به هم(همان: 
اند. هاي مختلف دارد. براي واژه حیات، معانی مختلفی تعریف کردهحیات در حدیقه سنایی نیز جلوه

دهد و جایگزین داند، که فرد را با محیط ارتباط میهایی میها و وابستگیي رابطهازجمله: زندگی را مجموعه
این روابط، حکایت ازآن دارد که این عالیق را نباید، ثابت و غیر قابل تغییر تصورکرد. با از بین رفتن هر 

سازد. تا بتواند زندگی را در شکل ي دیگري را جایگزین میوابستگی، آدمی بدون آنکه آگاه باشد. عالقه
کشیدن و رفتار غریزي ) در نگاه عارفان، زندگی و حیات به معنی نفس22: 1373.( بیاتی،جدید آن بپذیرد

کردن نیست؛ بلکه زندگی به معنی تولد دوباره یافتن است. یعنی؛ از حیات تیره نفسانی مردن و در عرصه 
گی یعنی قبول عبارت دیگر، زند) یا به188: 1386هاي اخالقی و روانی تولد یافتن است.(زمانی، فضیلت

) 447: 1386اقبال محبوب.(سجادي، 
ارزش و آلوده تقسیم از نگاه حکیم سنایی، زندگی و حیات به دو بعد حیات مثبت و پسندیده و زندگی بی

شود. آنجایی که زندگی و حیات، باعث دلبستگی به دنیا شود و انسان را از یاد خدا غافل سازد؛ آن زندگی می
و ارزش ماندن ندارد. لذا مرگ بهتر از زندگی است:از نوع آلوده است 

)721زندگانی که نبودش حاصل                               مرد عاقل در آن نبندد دل(همان: 
)678زندگیشان بتر ز مرگ بود                                مرگ را زان کسان چه برگ بود(همان: 

)642نیست کاره ز مرگ خود، به خرد(همان: مرگ بهتر ز زندگانی بد         
این جهان را ممارست کردم                           گرد از اومید خود بر آوردم

)722زین حیاتم ز خود مالل آمد                            زندگانی مرا وبال آمد(همان: 
)398هم بدینجاش واگذار و بمیر(همان: مبر این زندگی به صدر سعیر       

شود و اینجاست که مرگ، بهتر از حیات آلوده خواهدبود: از نظر حکیم،گناه باعث آلودگی حیات می
تا به دل بر گنه دلیر شدم                             زین حیات ذمیم سیر شدم

)642بهتر آید مرا عدم ز وجود(همان: زین حیات ذمیم بی مقصود               



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8426

آن روي سکه حیات، شوریده غزنوي معتقد است که زندگی پسندیده و پاك، در صفت انسانی؛ 
گیرد و این زندگی است که باعث ترقّی و کمال انسان ، جاي می»جهاد، اطاعت از خدا و اخالص خلق«یعنی

خوانیم:از زبان عمر میشود و در داستان عمر و کعب می
پسندم حیات و مهلت رالیکن از بهر این سه خصلت را                             می

گفت گوید که گفتمش اي میر                              این سه خصلت بگو و باز مگیر
هیگفت عمر یکی که گهگاهی                                 در سبیل خداي هر را

پوییمجوییم                                در راه غزو شاد میدویم و جهاد میمی
دوم آنست کز پی طاعت                                     سر به سجده بریم هر ساعت

دانیمخوانیم                              به خدایی ورا همیگه خداي میگاه و بی
ریا و نفاقاند بیت مشتاق                              که جلیسسیم آن کین جماع

از پی این سه خصلتم دلخوش                              بر سر آب پاي در آتش
به حیات از براي خلق خدا                                  دارم از بهر کردگار رضا

)723زین حیاتم بسی مالل بدي(همان: گر نه از بهر این سه حال بدي           
داند که انسان از بند طبیعت ماده، رها شود. آنگاه به مرتبه اعتدال حکیم، زندگی حقیقی را، در آن می

شود: رسد و آن زندگی و حیات، ممدوح میمی
)360دال مراد(همان: چون برون شد ز بند کون و فساد                          پس بیابد ز اعت

از نگاه قرآن، مرگ و زندگی داراي ابعادي است. مرگ در قرآن کریم، به معناي نابودي و فنا نیست. بلکه 
ي الهی عنوان یک آفریدهي موت، در کنار حیات، بهسوي جهان جاودانگی است. بنابراین واژهاي بهدریچه

) حیات و زندگی نیز در قرآن 2ِلیبلُوکُم اَیّکُم اَحسنُ عمالً(الملک/اَلذّي خَلَقَ الموت والحیاه« شود.قلمداد می
شود و به سه بخش: حیات در عالم ماده، زندگی در عالم برزخ و حیات ابدي در جهان آخرت، ارائه می

گردد. قرآن کریم، زندگی دنیازندگی عالم ماده نیز به دو بخش عمده: حیات طیبه و حیات خبیث، تقسیم می
کند و این خود، بیانگر کوتاهی دوران زندگی و حیات است. که از نظر را ، به حیات سبزه و گیاه تشبیه می

زمان جز فصل کوتاهی از فصول سال نیست. و این تذکّري است به انسان که فریفته دنیا نشود. در قرآن، 
ذَکَرٍ او انثی و هو مومنُ فَلَنُحیینه حیوه من عملَ صالحاً من« حیات طیبه و پاك، در گرو، ایمان به خداست. 

شود: گونه تصویر می) حیات خبیث و آلوده نیز، این97طَیبه و لَنجزینّهم اجرَهم باَحسنِ ما کانوا یعملون(نحل/
)58اعراف/».(زمین ناپاك جز گیاه اندك و کم ثمر بیرون نیاورد«

روي است. از این» خواب«متعددي دارد. یکی از معانی موت، هاي ي قرآن کریم، جلوهمرگ، در آیینه
ي توفّی است. اگر چه در است. پس از آن، واژهخواب، به مرگ سبک و مرگ، به خواب گران تعبیر شده

گرفتن ي توفّی به معناي مرگ نیست. اما به جاي مرگ استعمال شده. و آن هم تنها، به عنایتقرآن کریم، واژه



8427 هامجموعه مقاله

اوست خدایی که چون شب به خواب ) « 2316: 1377اري جان بوده است.(خرمشاهی، و حفظ و نگهد
داند. پس از آن خواب، میراند و کردار شما را در روز میروید. جان شما را نزد خود برده و شما را میمی

او سوي انگیزد. تا به اجلی که در قضا و قدر معین است، برسید سپس، هنگام مرگ، بهشما را بر می
توان، بندي کلّی می) در یک تقسیم60انعام/»(اید، شما را آگاه گرداند.ي آنچه کردهگردید. تا به نتیجهبازمی

مرگ را به سه بخش تقسیم کرد:
و آن زمانی است که، به هر » الیتأخر ساعه و الیتقدم ابداً«گویند: الف)مرگ طبیعی که در تعریفش می

افت فیض الهی داشته باشد. به او برسد و وقتی این فیض، به او عطا شد و او نیز به اندازه که ماده استعداد دری
اش، بالفعل گشت. در نتیجه، نفسش ي نیروهاي بالقوهي استعداد، خود آنرا پذیرفت .درواقع، همهاندازه

م متصور شود و دیگر امکان ندارد یک لحظه، نفس در بدن باقی بماند و این مرتبه براي معصومستقل می
است.

ها، از این نوع مرگ است که از حوادث و بالیاي ب)موت اخترامی (اجل معلّق) که مرگ اکثر انسان
شود و این زمانی است که هنوز ماده، استعداد قبول فیض را دارد و نفس هنوز، بیرونی و درونی، ناشی می

شود که بدن از لیاقت مصاحبت با اد میتواند رشد نموده و کامل شود. اما در خارج، خللی در بدن ایجمی
کند.شود و اینجاست که روح، تن را ترك میروح، محروم می

ي ي مبارکه آل عمران آیهج)مقام شهادت که البته شهادت، یک حیات جاودانه است. و آنچه در سوره
اند و در ه زنده و جاودانهاند. بلکاند، مردهگمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شده«خوانیم که: می169

اهللا است و این که شرف بزرگ شهدا در راه حق، ورود به ضیافت» خورند. نزد پروردگارشان روزي می
حیات و رزق و روزي، غیر از زندگی در بهشت است. این لقاء الهی و میهمانی نزد حق تعالی، و نیز همان 

)48-55: 1386روزي صاحبان نفس مطمئنه است.(فربودي، 
فرماید: یابد. آنجا که میي مبارکه احزاب تجلّی میسوره23ي مرگ ارادي (اختیاري) نیز در قرآن، با آیه

« منَ المؤمنینَ رِجالُ صدقوا ما عاهدوا اهللاَ علَیه فَمنهم من قَضی نَحبه و  منهم من ینتَظر و ما بدّلوا تَبدیالً
دانی هستند که، به عهد و پیمانی که با خدا بستند؛ کامالً وفا کردند. پس برخی بر برخی از آن مؤمنان، بزرگمر

آن عهد، ایستادگی نمودند و برخی به انتظار شهادت، مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند که 
) 820: 1388کند.(تاجدینی، ، اشاره به مرگ اختیاري و ارادي می»و منهم من ینتَظر«عبارت 
خوانیم: می54ي بقره آیه کند. در سورهاي دیگر در قرآن کریم وجود دارد که به موت ارادي اشاره میآیه

که منظور از کشتن نفس، اجتناب از لذت شهوات است که در اصطالح » فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم«
)426: 1371اند.(برزگر،صوفیه، مخالفت نفس را موت احمر نیز گفته
ي دنیا و آخرت است که به نوعی با  موضوع مرگ و حیات، یکی از مباحث محوري قرآن کریم، واژه

شود یکی، دنیاي پسندیده که انسان از خورد. دنیا با دو نگرش متفاوت در قرآن به تصویر کشیده میپیوند می
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من اَبصرَ « که به تعبیر علی(ع)، سازد تا به کمال انسانی بشري برسد گیرد. و آن را نردبانی میآن عبرت می
) دیگري، دنیاي نکوهیده، که 82البالغه، خ ي دنیا نگاه کند؛ دنیا بینایش گرداند.(نهجهر که بوسیله» بها بصرّته 

من «یابد. در نتیجه، و ي آن را، در نمیهاي فریبندهشود. و جلوهبندد. و از یاد خدا غافل میانسان بدان دل می
ي سازد. شاید بهترین تعبیر قرآن کریم در باب دنیا، آیهو هر که به دنیا بنگرد دنیا کورش می» یها اعمتهاَبصرَ ال

بدانید زندگانی دنیا، تنها بازي و سرگرمی و «فرماید: ي حدید باشد. آنجا که میي مبارکهسوره20
است. همانند بارانی که طلبی در اموال و فرزندانپرستی و فخرفروشی در بین شما، و افزونتجمل

بینیم. اي که آن را زرد رنگ میگونهشود. بهمحصولش،کشاورزان را در شگفتی فروبرد. سپس خشک می
شود و در آخرت، عذاب شدید است، یا مغفرت و رضاي الهی، و زندگی دنیا چیزي سپس تبدیل به کاه می
و ان الّدار « ي مبارکه عنکبوت است سوره24ي و بهترین تصویر جهان آخرت آیه» جز متاع فریب نیست.

است. قرآن و با تعابیر دیگري چون دارالمتقین و دارالقرار معرّفی شده» االخره لَهِی الحیوانِ لَو کانُوا یعلمونَ
گوید.کریم در موضوع دنیا و آخرت در سه محور سخن می

اي ندارند و در عذاب الهی در آخرت چندان بهرهالف) کسانی که تنها دنیا را بخواهند، از رحمت الهی 
ي دنیا را خریده، و ملک ابدي آخرت را فروختند. پس در اینان همان کسانند. که متاع دو روزه« خواهند بود

و آنانی که به لقاي پروردگار، دل ) «86بقره/»(آخرت، عذاب آنها تخفیف نیابد. و هیچ کس آنها را یاري نکند. 
هاي الهی غافلند.(یونس/ اند. آنانی هستند که از آیات و نشانهکردهزندگی پست دنیا، دل خوش نبستند. و به 

7(
دنیا جز «ب) کسانی که تنها آخرت را بخواهند و بر دنیا ترجیح دهند. آیات فراوانی وجود دارد از جمله: 

قوا را نیکوتر است. آیا تعقّل خردان، هیچ نیست و همانا سراي دیگر، اهل تي کودکان و هوسرانی بیبازیچه
) 109یوسف / –169اعراف / -32انعام / »(کنید.در این گفتار نمی

اي بیش نیست؛ اگر مردم بدانند. زندگانی به حقیقت، این زندگانی چند روزه دنیا فسوس و بازیچه«
) 64(عنکبوت / » دارآخرت است.

دهیم و اند. یعنی؛ هر که دنیا بخواهد. بدو میويج) بخش سوم آیاتی که دنیا و آخرت، دو ترازوي مسا
مندش کنیم و هر که هرکه براي متاع دنیا کوشش کند. بهره«شود. مند میهر که آخرت طلب کند. از آن بهره

»ثواب آخرت خواهد. از نعمت آخرت، برخوردارش گردانیم و البتّه سپاسگزاران را، جزاي نیک دهد.
افزاییم. و هرکه ي آخرت را بخواهد. ما بر تخمی که کاشته، میصل مزرعههر کس حا) «145(آل عمران/

کنیم. ولی در آخرت، نصیبی نخواهد تنها حاصل کشت دنیا را بخواهد. او را هم از آن نصیب می
)20یافت.(شوري /

گیرينتیجه
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و تحلیل ي آن، مورد تجزیهحکیم سنایی و قرآن کریم، سیماي مرگ و حیات را، در ابعاد گسترده
است. و در بعد »موتوا قبل ان تموتوا « دهند. از نگاه حکیم، مرگ در بعد اختیاري، بهترین مصداققرارمی

دارد.» یکی را برگ و براي دیگري، هالکت « هاي نظام احسن هستی که حکیمانه، از پدیده
عد حکیمانه، آن را در طول حیات، کند. و در بقرآن کریم نیز، در بعد ارادي مرگ، نظر سنایی را تأیید می

شناسد.عامل سنجش اعمال می
شود. حیات حیات و زندگی، از دیدگاه قرآن، با دو عنوان کلی حیات طیبه و حیات ذمیمه، تصویر می

پاك، مبناي یاد و معرفت الهی وحیات ناپاك ، زیربناي غفلت از حق است. از نگاه سنایی نیز، حیات پاك، 
خبري از خداست.اعت از خداوند و اخالص خلق و حیات ذمیمه، دلبستگی به دنیا و بیهمان جهاد، اط

خورند. از موضوعات محوري قرآن است. دنیا و آخرت که به نوعی با موضوع مرگ و حیات، پیوند می
ند. کگذارد. و با دو تصویر کلی دنیاي ممدوح، و دنیاي مذموم، جلوه میي سنایی، تأثیر میکه بر اندیشه

یابد. اگرچه، از نظر قرآن آخرت بر دنیا برتري می
گیرد و مانع مدارج عالی سالک نگاه سنایی به دنیا دوگانه است. یکی، دنیایی که در مقابل آخرت، قرار می

که به کتابی مانند شده که در آن، پند شود. دیگر، دنیاییگردد. در نتیجه، بدترین خصم انسان میتا فنا و بقا می
گوید، که دل در مانبندي جهان هرزمان همی«دهد: اندرز، فراوان است و انسان را دائم، از خود، پرهیز میو

داند که دنیا بخواهد، و از و البتّه، در نگاه سنایی نیز، آخرت بر دنیا، برتري دارد و او بدبخت را کسی می» به 
سراي نفیس آخرت، دست بکشد.

ي افراطی دارد و این تفکّر اي، اندیشهیی نسبت به زندگی مرفه دنیوي تا اندازهرسد سنانظر میباالخره، به
البالغه در تعارض باشد.هاي معتدل و منطقی ارائه شده در تعالیم دینی، مخصوصاً نهجبا اندیشه
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پیکرگردانی در داراب نامۀ طرسوسی
دکتر سید مرتضی هاشمی
استادیار ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
1آزاده پوده

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی
هچکید

منظور از پیکرگردانی، تغییر شکل ظاهري و یا درونی یک شخص و یا چیزي با کمک نیروهاي 
ماوراءالطبیعی است. پیکرگردانی انواعی دارد، که در تحلیل داراب نامه به آن پرداخته شد؛ از جملۀ آنها: 

رمانان، وجود ابزار و وسایل پیکرگردانی خدایان به پهلوانان، پیکرگردانی به وسیلۀ نیرو و قدرت فوق العاده قه
جادویی، ارتباط با سروش و ایزدان و فرشتگان، پیکرینگی اندیشه، وجود دیوان و پریان و غوالن بر سر راه 
قهرمان داستان، کرامات و خوارق عادات نیکان، نفی واقعیات جاري حیات، وجود موجودات ترکیبی، به 

پیکرگردانیهایی که در داراب نامه نیامده بود؛ نیز سخن به میان سخن آمدن حیوانات و... است. در کنار آن، از
آمد و در ادامه آورده شد؛ به دلیل اینکه اصل داستان داراب نامه در زمان ساسانیان تحریر شده و آن زمان 
فرهنگ یونانی بسیار بر ایران تسلّط داشته، نمی توان تاثیر اساطیر یونان به خصوص حماسۀ اودیسه را بر 

اراب نامه نادیده گرفت و همچنین در خالل متن، اشاره اي هر چند گذرا به پیکرگردانی اساطیر یونان شد؛ د
به این دلیل که در میـان اساطیر جهان، بیشـترین انواع پیکرگردانی در اساطیـر خدایان یونـان به چشم می 

خورد.
رسوسی.پیکرگردانی، اساطیر، شگفت زایی، داراب نامه،طها:کلیدواژه

مقدمه
بیش از نیم قرن است که دانشمندان مغرب زمین، پژوهش در مورد اسطوره را از دیدگاهی که آشکارا با 

تفاوت دارد، آغاز کرده اند. آنان به جاي اینکه مانند گذشتگان، اسطوره را به معناي 19عقاید عالمان قرن 
بگیرند، آن را به همان معنیی که در جوامع کهن درك Fable ،Invention ،Fictionمعمول کلمه؛ یعنی به معناي 

).9:1362دریافته اند (الیاده، » سرگذشت واقعی«می شد؛ یعنی به مفهوم 
هدف اسطوره آن است که جهانی تازه و شگفت را خلق کند، که نقایص آفرینش طبیعی را نداشته باشد و 

بد. پس اوالً خـلق بسیاري از اساطیـر نماینـدة در آن، همـه چیـز کاملتـر و با کارایی بیشتر نمـود یا
آزاداندیشی انسان در بیان آمال و آرزوهایش است؛ ثانیاً آفرینش هر اسطوره اي به گونه اي با اعتراض همراه 

a.poudeh@gmail.com(نویسنده مسوول) .1
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است و انسان بدین روش، رندانه و زیرکانه، ناخشنودي خود را از محدودیت ها و موانع مسلّط بر جهان 
) .39-1383:40گار فسایی، آشکار می سازد (رست

آنچه ما امروز اساطیر اقوام کهن می نامیم، در دوران قدیم، تاریخ شناخته شده اي همراه با مقدسات قومی 
آن اقوام بوده است. این اساطیر از بافت تاریخی آنها جدا نبوده و در عین حال با دگرگونیهاي اجتماعی و 

وسته در حال تحول بوده است. معتقدات آنها که در نظر ما، اسطوره اقتصادي و ارتباطشان با ملل دیگر، پی
هاي آنهاست، تنها بیان اندیشه هایشان نبوده؛ بلکه شامل تمام قوانین زندگی آنها در حال و آینده نیز بوده 

).109:1380است (قرشی، 
اند، انسان عهد عتیق، به گفتار دیگر، همانطور که انسان امروزي خود را ساخته و پرداختۀ تاریخ می د

).21:1362خویش را حاصل تعدادي وقایع اساطیري می شمارد (الیاده، 
بسیاري از اساطیر، کیفیتی رویایی دارند. پیکرهاي عجیب و بدشکل؛ مانند هیوالها و غوالن در آن به 

با هم ترکیب می وحیوان حرکت درمی آیند. جانوران مانند انسان راه را می روند و سخن می گویند. انسان
شوند و شکل جدیدي می گیرند و در درونمایه هایی چون بدخواهی، آسیـب رسانی، پدرکشی، برادر کشی، 
آدم خواري، تجاوز، قتل و ... در اسطوره ها به چشم می خورند و اغلب ممنوعیتی از این اعمال در کار 

ا اساطیر به زمانی از جهان، قبل از نظم کنونی نیست. قوانین روزگار ما، در دنیاي اساطیر جایگاهی ندارد؛ زیر
). 23:1387اش مربوط است (کاوندیش، 

داستان زندگی داراب -1کتاب داراب نامۀ طرسوسی به سه قسمت اصلی تقسیم می شود که عبارتند از: 
اسطوره داستان روشنـک، دختر داراب دوم. در این تحقیق بـه پیکـرگردانی در -3داستان اسکندر -2اول 

هاي قسمت اول و اصلی این کتاب؛ یعنی زندگی داراب اول، پادشاه کیانی، پرداخته خواهد شد.
خالصه داستان

داستان از آنجا آغاز می شود که بهمن، فرزند اسفندیار، از زال به خاطر مرگ پدرش، اسفندیار، که به 
دشاه مصر، ازدواج می کند؛ ولی قبل از به دست رستم کشته شده، انتقام می گیرد. سپس او با هما، دختر پا

دنیا آمدن فرزندش، اژدهایی بهمن را می بلعد. پس از تولّد داراب، هما به دالیلی او را پنهان می کند و پس از 
مدتی، توسط دایـۀ داراب، مانند قهرمانان دیگر داستانها، او را در صندوق می گذارنـد و به دسـت آب می 

را، گازري می یابد و بزرگ می کند. در زمان نوجوانی، داراب بر اثر وقایعی، مادرش را دهند. کودك بی نوا
می یابد؛ ولی چون جانش به خاطر تهدید درباریان در خطر است، هما او را راهی سفري طوالنی در دریا می 

حالی که همسرش کند. زمانی که داراب در راه این سفر به عمان می رسد، طمروسیه، همسر پادشاه عمان، در
و فرزندانش به واسطۀ داراب کشته شده اند، عاشق داراب می شود. آنها با هم از عمان فرار می کنند و به 
سمت جزیرة خطرش در یونان که محل حکومت پدر طمروسیه است، رهسپار می شوند. در راه با عجایب و 

افتند. پس از آن داراب در تعدادي از خطراتی در جزایر مواجه می شوند و در جزیره اي از هـم جدا می
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جزایر یونان به پادشاهی می رسد و پس از گذشت سالها باز آن دو یکدیگر را می یابند. پایان قسمت اول 
داراب نامه عبارتند از : بازگشت داراب به ایران براي رها ساختن مادرش ـ هما ـ از دست مهاجمان رومی و 

دارا پس از هماي، بنابر بندهشن دوازده «یدن به پادشاهی  ایران رخ می دهد. حوادثی که براي داراب براي رس
» سال حکومت نمود، طبري، ثعالبی، مسعودي، اصفهانی، مقدسی و فردوسی نیز دوازده سال را گزارش کردند

) .94:1383(عربشاهی، 
پدیدة پیکرگردانی در داراب نامه

ت که موضوع مورد بحث این تحقیق است. مراد از یکی از مظاهر اساطیر، مقولۀ پیکرگردانی اس
می نامند. و معناي آن تغیـیر Transformationو Metamorphosesپیکرگردانی همان است که در ادبیات فرنگ 

شـکل ظاهري و جسمانـی و هویـت قانونـمند شخص یا چیـزي با استفـاده از نیــروي ماوراء الطبیعی که 
به نظر می آید و باالتر از توان و قدرت معمولی انسان ها و حتّی نوابغ به شمار می در همۀ ادوار غیر عادي 

آید. در این پدیده، شخص و یا شیء از صورتی به صورت دیگر تغییر می یابد و پیکري تازه می یابد، که این 
حیوان، گیاه یا شیء تغییر ممکن است در ظاهر و یا تغییري درونی باشد؛ مانند: پیکرگردانی خدایان به انسان،

و یا پیکرگردانی حیواناتی چون اژدها و سیمرغ در مکالمه و گفتگو با انسان و یا جلوه کردن به صورت 
موجودات که ترکیبی از انسان و حیوان و گیاه و اشیاء هستند و یا تغییري درونی مثل توانمند شدن انسان و 

د، آب حیات، سخن گفتن با حیوانات و ... (رستگار حیوان و خوارق عادت و یا دست یافتن به عمر جاوی
).44:1383فسایی، 

قبل از اینکه به موضوع اصلی، یعنی پیکرگردانی در داراب نامه، پرداخته شود، باید به این مقوله پرداخت 
که اصالً هدف انسان از پیکرگردانی چیست و در این زمینه چه خواسته هایی را دنبال می کند. مهمترین 

نشان دادن قدرت خود و خاطر نشان کردن توانمندي هاي مادي و -1انسان از پیکرگردانی در اساطیر: هدف
معنوي، سلطه جویی، آرامش یافتن، محو بن بست ها، کوچک شمردن دیگران و بزرگ نشان دادن خود، ابراز 

نوعی اعتراض طرح-2خشم و غضب از برآورده نشدن اعتراضات، بیان آرزوها، عشق ها و ... است  
هوشمندانه به قوانین هستی. زیرا آدمی یکنواختی و راکد بودن وضع موجود را تحمل نمی کند و دایم به 
تازگی و خلقت جدید می اندیشد؛ تا بتواند اعتقادات و آرزوهایش را منعکس کند و در این حوزه، هیچ 

انسان با اسطوره هایش -3سخ انسان را بدهد. پدیده اي بهتر از اساطیر که ظرفیت واالیی دارد، نمی تواند پا
فرافکنی می کند و به واسطۀ زبان اساطیر در رفع نقص ها و ناتوانی هایش می کوشد. او با همراهی اساطیر 
براي کسب کمال، راه حل هاي مناسـب عرضه می کند؛ تا به این وسیله نقص ها و ضعف هاي خود را به 

).79-80دست فراموشی سپارد (همان: 
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همانطور که گفته شد، پیکرگردانی انواع و اقسام متنوعی دارد؛ ولی به علّت اینکه موضوع بحث ما 
پیکرگردانی در داراب نامه است به دگردیسی ها و شگفتی هایی که در این داستان به وقوع می پیوندد، 

1پرداخته می شود. 
پیکرگردانی خدایان به پهلوانان :-1

مینی خدایان خاصی هستند. پهلوانان اساطیري ما، مانند: گرشاسب، رستم، اسفندیار، پهلوانان، نمونۀ ز
داراب و شاهان پیشدادي و کیانی چون فریدون و جمشید و ... بر گرفته از الگوي کهن خداي پهلوانی هند و 

الگوي تازه اي پدیدار شد ایرانی به نام ایندره هستند. پس از اینکه ایندره بر اثر نفوذ مهر رو به فراموشی نهاد، 
و بنابر آن پهلوانی با اخالق و عرفان به هم درآمیخت و بر رستم و پهلوانان باستانی دیگر نهاده شد (بهار، 

). سؤال اینجاست که در تصور ایرانیان چگونه خدایان می توانند به صورتهاي مختلف در 38-39: 1377
در جهان روحانی (= مینوگ = مینو)، استعداد آن را دارد که آیند؟ زردشتیان بر این اعتقادند که هر چیزي

صورتی مادي (= گیتیک = گیتی)، به خود بگیرد؛ به این ترتیب موجودات آسمانی یا ایزدي نیز می توانند به 
). به این ترتیب، داراب با تمام حماسه هایی 41: 1368اشکال گوناگون و به صورت مادي در آیند (هینلز، 

فریند و قهرمانی هایی که می کند، می تواند ایزدي باشد که در این حماسه به پهلوانی نیرومند و که می آ
سترگ، تغییر شکل یافته است. همانطور که رستم شبیه ایندره یا همان بهرام کهن هند و ایرانی است که ایزد 

2جنگ است. 
و بعد از داستان رستم، روایات داراب را در شاهنامه فردوسی می بینیم که او گرشاسب را کنار می گذارد 

می آورد. بنابر داراب نامه طرسوسی، در می یابیم که او دالوري عظیم همچون رستم بوده؛ اما در شاهنامه، 
داستان داراب تنها در دو صفحه آمده است؛ براي اینکه نمی شود یک شاهنامه باشد و دو پهلوان بی همتا و 

).444: 1377بهار، خارق العاده داشته باشد (
این نیرو و قدرت در پهلوانان خداگونه را باید همان فرّه ایزدي دانست. به تعبیر دیگر این نیرو و قدرت 
استثنایی و فرّه ایزدي نمونه اي از پیکرگردانی است که این گونه در اشخاص به جلوه گري نشسته است. 

ی دیگر مورد بررسی قرار می گرفت؛ ولی چون این نیرو و قدرت خداگونه پهلوانان را می بایست در قسمت
قدرت در پیکرگردانی خدایان به پهلوانان رسیده، داخل در این بخش آورده شد. وجود فرّ در داراب به دو 

امدادهاي الهی که پیاپی -2نیرومندي و قدرت شگفت آور او. -1گونه در این روایت نشان داده شده است: 
یرد و او را از خطرات محافظت می نماید.در سر راه او قرار می گ

به عنوان مثال:
امیر مردو چون چنان بدید وي نیز حمله کرد و داراب از کشته پشته ساخته بود. ضحاك چون چنان «-

).1/24: 1374(طرسوسی، » بدید روي بهزیمت نهاد
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گردن و اندام او کژ نگشت سیاف تیغ در باال کرد و بزد بر گردن داراب تیغ بدو نیم شد که مویی بر «-
).60(همان : » بفرمان خداي عزّوجل

در جاي جاي داراب نامه این امداد و کمکهاي الهی به داراب دیده می شود که آن نشانی از تبار خدایی 
داشتن و تقدس اوست. در قسمتی از داستان فرّ به صورت محسوس در چهرة داراب جلوه می کند؛ به 

ش:صورت نوري در چهره ا
)88(همان : » کموز در داراب نگاه کرد، فرّ ایزدي دید که از روي او همی تافت«-

باید گفت که فرّ چه کیانی، چه ایرانی و چه شاهانه و یا مردمی، جوهر و ماهیتش یکی است و آن از مادة 
).1383:8نور است و آنچه متغیر می باشد، شدت و ضعف آن است (سودآور، 

هاي ایزدي، به صورت خواب هاي صادق و راست بر شخص فرّه مند ظاهر می شود، و گاهی این مدد
شخص را از پیشامدهاي خوب و بد آینده خبردار می کند؛ البتّه در داراب نامه، این گونه خواب ها بر افراد 

مختلف نمود می یابد و معموالً نیز صادق است و تعبیر می شود:
دید که آتشی از روي مغرب بـرآمدي ... و از آن میان آتش بانگ  می ]بخواب[شبی خفتـه بود داراب «-

آمدي که اي داراب ! داراب مادر خویش را دیدي تاج در دست گرفته و اسفندیار در پیش با سواران بسیار ... 
اسفندیار بنزدیک وي آمدي و او را بگرفتی و بر جاي بداشتی تا اردشیر اندر رسید و تاج از دست هماي 

» ستدي ... داراب را بر تخت نشاندي و گفتی تو اکنون بر تخت باش تا من این آتش را از ایران بیرون کنمب
).1/284: 1374(طرسوسی، 

داراب بعد از دیدن آن خواب با کشتیها و لشگریان بسیار به ایران لشگرکشی می کند. هنگام رسیدن به 
ی آورد و بدین ترتیب، فرّ ایزدي از او گرفته می شود. عمان، او را غرور می گیرد و سجدة شکر به جا نم
همانگونه که فرّ ایزدي از جمشید و کاووس دور شد:

کشتیها را به عمان بسالمت رسانیدیم ! بایستی که سجدة شکر ]که به عمان برسیدیم[داراب گفت «-
بایران بیاورد بجز من؟ : که کشتی با چنین آلت و تجمل ]و می گفت[آوردي، نیاورد، و شادي می کرد 

بایستی آنرا از خداي عزّوجل دیدي، هه از خود دید ... بادي سخت از روي دریا برخاست ... و کشتیها را بر 
).288(همان : » هم زد، همه بیکبار غرق شدند

گاهی عالوه بر قدرت و نیروي خارق العاده، قهرمان داستان وسیله اي دارد، که به طریق آن می تواند-2
در برابر مشکالت طاقت فرسا پایدار می کند و به تعبیري رویین تن می شود. داراب زرهی دارد که به 

حضرت آدم منسوب بود و او را در برابر حمالت و تهاجمات دشمن ایمن می دارد:
هیچ کس بر وي ظفر نیافت از آنکه زره اسفندیار داشت و از آن اردشیر، هیچ سالحی بر وي کار «... -

می کرد و نخستین پیراهن آدم داشت از پوست آزده. گویند کیخسرو بلهراسب داد لهراسب بگشتاسب و ن
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گشتاسب باسفندیار و از اسفندیار به بهمن و از بهمن بهماي و هماي بداراب داد. فزون از چهارصد چوبه تیر 
).67(همان : » در وي زده بودند و او را خبر نبود

ي بنام سلطیون، دو سنگ که مقدر شده بود که باید از آن داراب باشد را به او در بخشی از داستان، زاهد
می دهد؛ ولی داراب با بی اعتنایی آن سنگها را در آب می اندازد، غافل از اینکه با آن سنگها می توانست، به 

تمام خواسته هایش برسد :
ه بود و بدست هر فرزندي داده بوده سلطیون (زاهد) گفت این آن دو سنگ بود که آدم از بهشت آورد«-

سنگ نگاه داشتی ببرکت این سنگ هر چه خداي ]این[است تا آنگاه که بدست کیخسرو افتاده که هر که 
بخواستی بیافتی که کیخسرو بمن داده بود و هر ماه جبرییل صلوات اهللا علیه یکبار می آمدي از حشمت این 

.)82(همان : » و تو ندانستی و بباد دادي
که به معناي عبادت و تقدس » فیتیش پرستی«در پایان این بخش نیاز است مبحثی مطرح شود با عنوان 

اشیاء و اجسامی است که داراي قدرت جادویی هستند که در باال به دو مورد آن اشاره شد. این مقوله را پایـه 
ا در سرنوشـت خود دخالت می دهد. و اساس تمام ادیانی دانسته انـد که در آن، انسان ارواح نیک و بـد ر

). مثالً جام جم در 1382:312قبایل بدوي در برخی از اشیاء تجسد و تجسم خدا را می دیده اند (زمرّدي،
روایت کیخسرو، بیانگر عقیده به تاثیرات ناشی از  اشیاء است و نمود از تجلّیات قداست در اشیاء محسوب 

شمینه، خرقه، ببربیان و جامۀ زاهدانه و ... نیز به عنوان یکی از مظاهر توتم می شود ... اثرات ناشی از پالس، پ
پرستی در بردارندة عقیده به فیتیشیزم نیز هست؛ چرا که خرقه به عنوان یک شئ، نیروي برتري به پوشندة 

نگ ). عالوه بر زرة داراب و آن دو س320خود می بخشد و از این طریق به سالحی بدل می شود (همان : 
مقدس، طرسوسی به دو توتم دیگر نیز اشاره دارد : یکی چشمۀ عافیت و دیگري سنگ شفا دهندة چشم 

نابیناست که هر دو در داستان نزد مردم تقدس دارند که در صفحات بعد به آنها اشاره خواهد شد.
شود؛ که البتّه این ممکن است، شخصیت اسطوره اي با سروش، ایزدان، فرشتگان، پیامبران و ... مواجه-3

قضیه در داراب نامه نیز مصداق دارد. از همان آغاز روایت، در بسیاري از موقعیت ها، سروش و امدادهاي 
غیبی به شکلهاي مختلف بر داراب ظاهر می شوند و او را یاري می رسانند. سروش پیک ایزدي است که در 

ود و هر بار شکلی خاص دارد. او نمایندة ظهور اهورا موارد متعدد درخواب و بیداري بر افراد ظاهر می ش
).49-50: 1383مزدا در همه جاست. او همواره در خواستهاي الهی را مطرح می نماید (رستگار فسایی، 

1374(طرسوسی، » ناگاه از پس غار آوازي آمد که اي پسر اردشیر چند نالی؟ بدین سوراخ فرود آي«-
:1/79.(

مان خداي تعالی در آن چاه افتاد ... آن گاو دیوار چاه را بشاخ کاویدن گرفت. از باالي آن گاو آبی بفر«-
).129(همان : » سر داراب آواز آمد که چه متحیرّ مانده اید این گاو شما را تعلیم می دهد

).328(همان : ...» تا بفرمان پروردگار غرمی از آن کمر کوه اندر آمد «-
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ین ساعـت در رویـد. در آمـدن گرفتنـد. گفتـی هر یـکی را می گرفـتند و سمنـداك گفت نـی هم«-
).79(همان: » بیـرون می انداختند. ایشان تیغ می انداختند و کس را نمی دیدند و تیغ بر سر سنگ می آمد

ت آواز آمـد از آن طاق کهنـه که زینهار که از جاي خویـش نجنبی که در زیر تو پسر اردشیر خفتـه اس«-
) .311(همان : ...» 

به طور کلّی، در متون ادبی ما، الهامات سروش بر پهلوانان و قدسیـان وارد می شود و آنهـا را از امور 
).1382:29غیبی آگاه می کند و به سوي خیر و نیکی رهنمون می سازد (زمرّدي، 

که در فراروانشناسی به یکی دیگر از انواع دگردیسی، پیکرینگی اندیشه (= ایدئوپالستی) است، -4
رفتاري در روان آدمی گفته می شود، که اندیشه به یاري آن می تواند بازتاب بیرونی بیابد. در این قضیه هیچ 
بحثـی نیست که آنچه در رویـا و خـواب بر رویابیــن می گذرد، زنده و واقـعی است و او هنگامی که رویـا  

هاي وي، نمادها و تصاویري است که ناخودآگاهش آنها را پیکر می می بیـند، در گمان نمی افتد که دیده 
). یکی از انواع رویا که برترین آنهاست، خوابهاي راست و 1372:111بخشد؛ نه واقعیت بیرونی (کزّازي، 

صادق است که یکباره از روح بر می خیزد و یافته هاي روح در آن منعکس می شود. در این گونه خوابها 
ان یا رخدادهاي آینده از پرده بدر می افتد. در ناخودآگاه انسان مرزي میان گذشته و اکنون و آینده رازهاي نه

). در این داستان، خوابهاي صادق بسیـار 97-10نیست، آینده از پیش دانسته شده و آشکار است (همان : 
و بالفاصـله نیز تعبیر می شود به اتّفاق می افتد و بـر تعدادي از شخصیتـهاي ایـن داستان، رخ می نمایاند؛ 

عنوان مثال :
طمروسیه گفت این ساعت چنان دیدم در خواب همه روي دریا زاغان سیاه گرفته اند و آتش ازدهان «-

).1/108: 1374(طرسوسی، » ایشان بیرون آمدي داراب گفت تعبیر آن است که زنگیان بطلب ما بیایند
پیلی سفید را گرفته بودي و در بند کرده و آن پیل از دست او خواریق زنگی چنان بخواب دید که«-

بجستی. بیدار شد و با وزیر خود گفت، وزیر بگفت آن پیل بزرگی بوده باشد و آن دارابست که از بند ما 
).130(همان: ...» گریخت 

یسبح هللا «وجود مینوهاي اشیاء و گیاهان، به سخن آمدن حیوانات و سخن خداوند در قرآن مجید که-5
، به همه چیز منش، روح و شخصیتّی انسانی می دهد و انسان را معتقد می »ما فی السموات و ما فی االرض

سازد که با جهانی سراسر آگاهی و بیداري و پر از جنب و جوش مواجه است، که باید واقعیتهاي پنهان و 
: 1383خود از آنها بهره ببرد (رستگار فسایی: آشکار آن را بشناسد و از آنها آگاه شود، و در مسیر آرزوهاي 

). در جهان بینی باستانی و اسطوره اي، انسان و جهان در گوهر و سرشت با یکدیگر یکی هستند. جهان را 71
با پهنۀ پهناورش در هم فشرده اند و انسان را از آن پدید آورده اند. در حقیقت، انسان چکیده و فشرده جهان 

نش. در پی باور به یگانگی انسان و جهان بوده که در آیینهاي راز و اساطیر، پدیده هاي است و سرآغاز آفری
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اند که گویی اي رفتار می کردهکرده اند و با آنها به گونههستی را چون انسان، زنده و حتّی هوشمند تصور می
).34-35: 1372با انسان سخن می گویند (کزّازي، 
کی از شگفتیهاي اساطیر آن است که در آن حیوانات، درختان، گیاهان، با توجه به مطالب ذکر شده، ی

اشیاء و یا موجودات شگفت انگیز، به سخن می آیند و با انسان به گفتگو می نشینند، و حتّی به کمک انسان 
می آیند و یا بر علیه او اقدام می کنند:

که غایب من کجاست ازآن چاه آواز آید که هر کرا غایبی باشد و بر سر آن چاه رود و از آن چاه پرسد «-
).1/128: 1374(طرسوسی، » آن غایب کجاست

هیکلی است در میان دریا و این را هیکل سطبقالیس گویند و آن جا صورتی است که هر چه از وي -
).236(همان: » پرسی. جواب می گوید

وید که خداي را قدرت آن خداي عزّوجل را قدرت و عجایب بسیارست که نه همه آدمی سخن گ«-
هست که سنگ را بسخن آرد ... چون وقت صحبت ایشان شدي همه بیکبار بفریاد آمدندي و بر یکدیگر می 

).277(همان:» جنبیدي
).341(همان : ...» و آن اژدها بفرمان خداي عزّوجل با وي بسخن درآمد و گفت اي شاهزاده مترس و «-

یان خصوصیات اژدها در داراب نامه است. اژدها در افسانه پردازي نکتۀ قابل توجه در این قسمت، ب
سراسر جهان به جز چین که در آن، موجودي مسالمت جوست، نمودار نیروهاي پلید و ناپاك است. اژدها به 
عنوان تجسدي از اصل شرّ، همه را می ترساند و به عنوان خداي زمین و سرور در دنیاي زیر زمینی و محافظ 

). ولی در بخشی از داراب نامه می 13-16: 1379ا مورد پرستش قرار می گرفت (رستگار فسایی، گنج ه
بینیم که طمروسیه با اژدهایی سفید برخورد می کند که از او کمک می خواهد و طمروسیه نیز در برابر 

می آیند و این چنین با اژدهایی سیاه، به کمک او می شتابد. در پی آن، پدر و مادر مار سفید به نزد طمروسیه 
هم گفتگو می کنند:

گفت شما چه خلقانید و آن مار دیگر از کدام قوم بود؟ آن ماران گفتند ما از جمله پریانیم ]طمروسیه[« -
بدین عظیمی که سر از این کوه بر کرده ... آن دیوست که خویشتن را بر مثال اژدها ]سیاه[و لیکن آن اژدهاي 

).1/189: 1374(طرسوسی،» کرده است
یکی دیگر از شگفتیهاي پیکرگردانی، که زیرمجموعه این بخش محسوب می شود، وجود قلعه هاي 
جادویی و عجیب است که در داراب نامه نیز از این مکانهاي عجیب و شگرف سخن به میان آمده است. به 

عنوان مثال :
ده هزار گز باال، و دو هزار گز پهنا و این جایگاهی بود بلند که آنرا کرسی کندرف خواندندي، مقدار«-

عوج بن عنق آورده بود ... هر سرایی دید چند بیابانی و هر ایوانی بآسمانی بر کشیده و آن هم عوج بن عنق 
).201(همان : » آورده بود
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در بخشی از وقایع، طمروسیه به جزیره اي به نام سرصنوط می رسد، که جایگاه کپیان است. آنها این 
زیره را به زور از آدمیان گرفته، و براي خود حکومتی تشکیل داده بودند :ج

کیخسرو آن شارستان را چنان ساخته بود که کس بر آن جا نتوانستی بر شده و همه روي دیوار او را «-
نرم کرده بودند چنانکه اگر مگسی بر آن شدي بلغزیدي و چند گز باالي آن کوشک بود و آن کوشک را هیچ 

) .160(همان : » راهی نبودجا
وجود دیوان و پریان و غوالن و ... نیز یکی از عوامل پیکرگردانی شگفت اساطیر است که در سر راه -6

قهرمان داستان قرار می گیرند و مانعی می شوند، براي رسیدن قهرمان به هدف واالیش. اهریمن در اوستا به 
ن و به معناي ستیزه گر و دشمن و بدخواه بهشت است، که صورت انگرمئینو و در پهلوي به صورت اهریم

به خرد پلید و بدنهاد هم تعبیر می شود. بنابه گفتۀ اوستا، او و اهورامزدا هر دو فرزند زروان (خداي زمان) 
هستند؛ اما اهریمن زودتر از اهورا مزدا به دنیا آمد و نه هزار سال فرمانروایی کرد. بنا بر متون زرتشتی، 

جادوگران، خشم، خشکسالی و ... است. اهریمن 3من به وجود آورندة گروه دیوان، اژدهایان، خرفستراناهری
1383می تواند صورت ظاهریش را عوض کند و خود را به شکلهـاي گوناگـون درآورد (رستگار فسایی، 

این زادگان تنها هدفشان ). باید افـزود که آنچه از اهریمـن زاده  می شود؛ نیز سرشت بد و شرّ دارد و 255:
آزار و اذیت، تخریب و نابودي و بدي است. در حماسه ها، اهریمن پیکرگردانی می کند و به صورت دشمن 
و قدرتمندان شرور در می آید. در بسیاري از نقاط جهان، حماسه ها به کلّی با روایات اساطیري شان 

ماسه سرایی از اسطوره هاي خیلی کهن جداست؛ ولی در بسیاري از سرزمین ها؛ بخصوص ایران، ح
هندوایرانی جدا نبوده است و به علّت اعتقـادات مذهبی آریایی ها، آن بخش از زندگی پهلوانان ارزش به یاد 

).1377:559ماندن را داشت که مانند کردار و خصوصیات ایزدان بود (بهار، 
ا نیست و در آن مظاهر شرّ به دو شکل در داراب نامه نیز می بینیم که حماسه و اسطوره از هم جد

اسطوره اي و حماسی جلوه گري می کند: یکی همان دیوان و پریان و اژدهایان و ... هستند که قصد آزار و 
اذیت دارند (اسطوره) و دیگري، دشمنان داراب هستند که قصد نابودي قهرمان داستان را دارند (حماسه):

و خواریق. داراب چون نگاه کرد خواریق را دید در چهار بالش نشسته و در آن جزیره شاهی بود نام ا«-
بود و قباي کرباسین سیاه پوشیده و ... و چهل تن زنگی در پیش او ایستاده هر یکی استخوانی در دست 

).1/124: 1374(طرسوسی، » گرفته. چون داراب قد و قامت او بدید گفت این دیوست
یطان چنین است که: سري چون شیر، بدنی چون اژدها، بالهایی چون بال در متون مانوي تصور مانی از ش

پرندگان و دمی چون دم ماهیان دارد. دیو در تاریخ ادیان در شمار تابو و محرمات قرار می گیرد (زمرّدي، 
). در داراب نامه نیز تا حدودي چنین توصیفی از دیو شده است:269: 1382
این میگفت که یکی ماري دید بمقدار صد گز که از آن دریا برآمد، سپید طمروسیه در این اندیشه بود و «

چون شیر و او را دو پر از دو پهلو بیرون آمده چنانکه مرغان را باشد، اما روي او چون آدمی ...  طمروسیه بر 
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پریانیم جست و سنگی قوي برداشت و بزد بر سر آن مار سیاه و او را بکشت ... آن ماران گفتند ما از جمله
).188-189/ 1: 1374(طرسوسی، » ... و لیکن آن مار سیاه که تو او را کشتی آن دیو بود

هاي پیکرگردانی، کرامات و خوارق عاداتی است که به امر الهی از ابرار و نیکان  سر از دیگر شگفتی-7
می زند، که در داراب نامه به این گونه دگردیسی نیز اشاره شده است:

گفت دوش بخواب بودم دیدم سروش را که مرا گفت فردا روزي خوارة این آید. بوي دهی این زاهد«-
بگفت و برفت. داراب چون نام سروش شنید دانست که او پیغامبرست ... اما سلطیون (زاهد) این بگفت و 

).81(همان:» خویشتن بدریا انداخت ... پس پاي در آب نهاد و بروي آب رفتن گرفت
ن جزیره زاهد بودي مستجاب الدعوه و ایزد تعالی از برکات دعاي آن زاهد و خیر وي آن جزیره و اندر آ«

).146(همان:» را از آفتها نگاه می داشت
یکی دیگر از انواع پیکرگردانی، نفی واقعیات جاري حیات است که به نظر می رسد موارد زیر در -8

که در بخش فیتیشیزم به آنها اشاره شد :داراب نامه جزء این نوع پیکرگردانی محسوب شود
آن مردمان گفتند کسی را که چشم در آب یا در زندان تاریکی آرد و خواهیم که چشمش روشن گردد، «-

سنگیست بر آن کوه باال و از آن بسیار باشد برویم و آن سنگ بیاریم و بساییم و بچشمش اندر کشیم روشن 
). 283(همان: » شود
ر لب دریا بروید، چون مقدار یک بانگ زدن بروید درختی است و در زیر درخـت چشمه زاهد گفت ب«-

ییست، آنرا چشمۀ عافیت گویند و آن معجرة نوح پیغمبرست، هر بیماري که بـدان چشمه فرو شود خداي 
).130(همان: » تعالی او را عافیت دهد

گردانی، موجودات ترکیبی هستند، که یکی ازمهمترین و پرکاربردترین عوامل شگفت زایی در پیکر-9
وجودشان فی المثل از اسب و ماهی و پریان پدید آمده است؛ یا داراي سرهاي فراوان و دست و پاهاي بی 
شمار هستند، موجوداتی که گاهی اسب و گاو و انسان بالدار می شوند، مردمی که سه چشم با سر سگ دارند 

ا و چشم هستند و آنهایی که تن اسب و خرطوم پیل دارند و و موجوداتی که داراي سه چهره و هزار پ
). 76-77: 1383مرغانی که چهره انسان دارند، از این گروه به شمار می آیند (رستگار فسایی، 

جانوري بود اندر آن جزیره بر صفت آدمی و لیکن نه آدمی که او را سمها بودي چون سم گوسفند و «-
). 1/271: 1374(طرسوسی،» خی بر میان سر وي و گوشهایش چون گوش خراندامش چون اندام آدمی و شا

در داراب نامه از خرسی سخن به میان می آید که گویـی هوشمند است و تمام اعمال و حرکات انسان را 
انجام می دهد:

در آن جزیره خرسی بود چند برزه گاوي ... بوقت گرمگاه بزیر آن درخت آمدي و بخفتی ... و چون«-
گرسنه شدي چوبی عظیم بر گردن نهادي ... چشم بنهادي تا از لب دریا خلقان بر آمدندي و در آن جزیره 
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چرا کردندي و او ناگاه از جاي بجستی و بدان چوب بزرگ بزدي و از خلقان دریا بکشتی و بخوردي و چون 
).110(همان: » سیر شدي باز زیر درخت آمدي و بخفتی

، میمون و خرس را از نژادهاي فاسد آدمیزاد و میانجی بین آدم ها و دیو و در بندهشن سیاه پوستان
).1383:439دانسته اند (رستگار فسایی،4دروج
آن مهتر کپیان از در کاخ در آمد. و چهار فرزند با وي، روي چون روي آدمی و دست و پاي و لیکن «-

، آن مرد بدانستی و هر چه آن مرد بگفتی آن شیر همه اندام ایشان موي بود ... و هر چه آن شیر کپی بگفتی
). 1/163: 1374(طرسوسی، » کپی نیز بدانستی و آن مرد لفظ دري دانست

صد هزار مرغ دید هر یکی مثال گاوي و از گاو هم بزرگتر که از روي هوا فرود آمدند و بانگ می «-
بیرون نهادند و بلب دریا آمدند، هر مردي کردند ... بانگ ناقوس در آن جزیره افتاده خلق آن جزیره روي

بیست گز باال؛ همه سرخ موي و زرد روي و بینیها کالن و ایشان را یک چشم بر پیشانی بود، کبود چون نیل 
). 177(همان:...» و هر دندانی مر ایشانرا چون یشک خوك، و ریشهاي ایشان همه سرخ 

ر وسط پیشانی سخن به میان می آید:در حماسۀ اودیسه نیز از موجوداتی با یک چشم د
پس از آن به سـرزمین سیکلـوپ هـا رسیدیم که نـژادي یـک چشم هستنـد که در سـرزمیـن غنـی «-

پر برکتشان در رفاه زندگی می کنند. آنها زندگی را با گردآوري گندم، جو و انگور وحشی می گذرانند و به 
).1/170: 1379(روزنبرگ،» پرورش گوسفند و بز می پردازند

کرنوس برادران خود یعنی سیکلوپها (غولهایی که یک چشم در وسط پیشانی داشتند) را مجدداً زندانی «-
). 1357:1/56(فاطمی، » کرد و حکومت جهان را به اختیار خویش درآورد

).418: 1387این غولهاي یک چشم در اساطیر آمریکاي شمالی نیز آمده است (رك: کاوندیش،
و مهراسب با آن زن آبی قرا گرفت و چهار سال برین برآمد و آن زن آبی دو بچه بیاورد یکی پسر و «-

). 1374:1/175(طرسوسی، » یکی دختر هر دو مانند آدمی بزرگ شدند و بحدیث درآمدند
ریان در اساطیر یونان نیز، به دلیل اینکه بیشترین وقایع و حوادث، در دریاها و جزایر  رخ می دهد، پ

دریایی در این اساطیر نیز به چشم می خورد. به عنوان مثال:
به او گفت: هم اینک برو و پري دریایی کالیپسو را بگو به اودیسه دریا دل اجازه بدهد یک کلک براي «-

). 1/164: 1379(روزنبرگ، » خود بسازد و از آنجا برود
). 1380:186(اوسیلین،» ک حوري دریاییاین داستان آریون است ماحصل ازدواج پوزیدون با ی«-

بایدگفت که مابین داراب نامه و حماسه اودیسه، شباهتهاي زیادي به چشم می خورد که البتّه در این مورد 
داستان اودیسه را عیناً در داراب نامه «نظریاتی هم داده شده است. مثالً دکتر مهرداد بهار اشاره کرده اند که 

دریاهـا سفر می کند و جزیـره به جزیـره را می بینـد و بالخــره بر می گردد و به داریـم. آن هـم به 
). دکتر صفا در مقدمه کتاب داراب نامه کالً نظریه کسانی که معتقدند 322: 1377(بهار، » سلطنـت می رسد
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ند این داستان ایرانی و این داستان از ادبیات سریانی و یونایی به ایران رسیده را رد می کنند، و بر این اعتقاد
مبتنی بر روایات ایرانی است. ولی به نظر می رسد که نه می توان گفت این داستان از یونان گرفته شده و نه 
می شود بر این اعتقاد بود که صد در صد ایرانی است؛ مثال در این روایت، هم از اسمهاي ایرانی استفاده شده 

و تاریخی فراوانی مبنـی برآمدن یونانی ها با اسکندر به ایران و بعد از و هم یونانی. مـدارك باستان شنـاسی 
سال وجود دارد. به هر حال مسلّم است که 300شکست هخامنشیان و دوام آنها در شرق ایران در حدود 

). از دوره ساسانی ها، فلسفه و 233فرهنگ یونانی در شرق ایران تاثیرات فرهنگی خود را گذاشت (همان: 
یونانی به ایران وارد شده است و ذهن، شکل علمی تر نسبت به گذشته به خـود گرفت و انسان شرقی منطق

).276دیگر آن صورت قدیـم فکـري خـود را نمی توانست در شرایط فکري جدید حفظ کند (همان:
نگ یونان با توجه به اینکه اصل داستان داراب نامه در زمان ساسانیان شکل گرفته؛ بدیهی است که فره

بنابر مطالب ذکر شده، تاثیر خود را بر ذهن و اندیشۀ ایرانیان گذاشته و بالتّبع این جو فرهنگی و فکري آن 
دوران بر آثار و نوشته هاي نویسندگان نیز حاکم بوده و تاثیراتی گذاشته است. فضاهایی که راوي در این 

ی به صحنه هاي اساطیر ایران را ندارد؛ گویی ذهن داستان ترسیم می کند، همه در دریا و جزایراست و شباهت
نویسندة این اثر بین فرهنگ و آثار ایران و یونان دائم در حال رفت و آمد بوده؛ تا توانسته این اثر را به 
صورت نهایی خود در آورد. و یا اگر این تاثیر پذیري نویسندة داراب نامه را از اساطیر یونان نپذیریم؛ باید به 

چارد کاوندیش اشاره کنیم که همانندي هایی میان اسطوره هاي جوامع مختلف وجود دارد و این سخن ری
نشان دهندة الگوهاي فکري مشترك است و همه را نمی توان تاثیر فرهنگ ها بر روي یکدیگر نامید. تکرار 

گرایش دارد.الگوي یکسان، مشخص کنندة آن است که ذهن آدمی به پاسخ هاي مشابه براي سواالت اساسی
با توجه به بررسی اساطیر تمدنهاي مختلف، به نظر می رسد بیشترین پیکرگردانی در اساطیر یونان رخ 
داده است و به جرات می توان گفت که تمام انواع پیکرگردانی در اساطیر خدایان کوه المپ آمده است؛ به 

ن نیست و آن پیکرگردانی است که در آن خصوص مهمترین نوع پیکرگردانی که در داراب نامه نشانی از آ
موجودي خود را به شکل و گونه اي دیگر در می آورد و به تعبیري مسخ می شود و بدین گونه شگفتی می 

آفریند. به عنوان مثال در اساطیر خدایان یونان آمده است که:
به شکل هر جانداري بانو متیس، می دانم تو آن نیروي شگفت را داري که بتوانی خود را«زئوس گفت: 

نمی «کـه خواستـی در آوري ... متیس با شنیـدن این سخـن جانب احتیـاط را رها کرد و بر آشوبیـد که : 
: 1370گرین، »(توانم! بله؟ نشانت خواهم داد! و در یک چشم به هم زدن خود را به شکل مگسی در آورد... 

47.(
: 1357(فاطمی، ...» خود را به صورت اسب در آورد دمتر خود را به شکل مادیان نمود ولی هادس «

1/123(
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در اساطیر یونان یک نمونۀ دیگري از پیکر گردانی آمده، که در انواع پیکرگردانی از آن، یاد نشده است و 
به نظر می رسد که باید این گونه را نیز بر اقسام دگرگونی افزود و آن تبدیل یک شئ به شئ دیگر است. 

مثال:
).1370:79(گرین، » س به خانه رفت و فوراً خانه و باغ و تمامی درختها را به طال تبدیل کردمیدا«

اکنون بفرمائید و آنچه برایتان در نظر گرفتیم بنگرید! به محض بیرون آمدن ایشان، کلبه در «زئوس گفت: 
د به ستونهاي سفید مقابلشان بناي رشد کردن و عوض شدن را گذاشت. تیرهایی که سقف را نگه داشته بو

).59(همان:...» مرمرین تبدیل گشت، پوشال و کاهگل آن زرد و زردتر شد تا طال گردید 
البتّه در این نوع دگرگونی، پیکرگردانی دیگري نهفته است که این مورد نیز در داراب نامه یافت نشد و آن 

درتی باشند که بتوانند، تغییراتی در زمانی است که انسان، خدایان و حتّی حیوانات داراي نیروي خاص و ق
اشیاء و یا موجودات به وجود آورند.

نتیجه
طبق بررسی هاي به عمل آمده در داراب نامه به غیر از سه نوع پیکرگردانی که عبارتند از: پیکرگردانی که 

ی شگفت انسان یا حیوان داراي نیـروي خاص هستند؛ یعنی یکی از حواس یا اعضـاي آنان داراي خاصیتـ
موجودي خود را از شکلی به شکلی دیگر -3جادوگرانی که می توانند شگفت انگیزي کنند -2انگیز است 

در آورد؛ تقریباً تمام انواع شگفت آوریهاي پیکرگردانی وجود داشت؛ از قبیل: پیکرگردانی خدایان به 
نظیر و جادویی، ارتباط با سروش و پهلوانان، نیرو و قدرت فوق العاده قهرمانان، وجود ابزار و وسایل بی 

خدایان و...، دگردیسی اندیشه، سخن گفتن حیوانات و درختان و گیاهان و اشیاء وجود دیوان و پریان و 
غوالن و ...، کرامات ابرار و موجودات ترکیبی و در پایان می توان به این نتیجه رسید که در بین اساطیر 

به حماسۀ اودیسه دارد و اینکه در بین اساطیر ملل، بیشترین انواع جهان، داراب نامه بیشترین شباهت را 
پیکرگردانی؛ بخصوص یکی از مهمترین دگردیسی ها که آن مسخ خدایان است، در اساطیر خدایان کوه المپ 

وجود دارد.
پی نوشتها

و تمام تقسیم منبـع اصـلی این تحقــیق کتاب پیکرگردانی در اساطیـر دکتـر منصور رستگـار فسـایی -1
بندیهاي انواع پیکرگردانی از این کتاب گرفته شد.

بهرام ایرانی، بر خالف همتاي هندي خود ایندره یا همتاي ارمنی اش وهگن، اسطوره اي ندارد که در -2
آن سخن از غلبه بر غول یا اژدهایی در میان باشد. در عوض او بر شرارتهاي آدمیان و دیوان غلبه می کند و 

ان را به عقوبت می رساند. از لحاظ نیرو، نیرومندترین، از نظر پیروزي، پیروزمندترین و از لحاظ فرّه، بدکار
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1368فرّه مندترین است. بهرام نمایندة قدرتی شکست ناپذیر است و اساساً خدایی جنگجوست (هینلز، 
:41.(

و ... و هر جانور کوچک (ا) حشرات موذي چون مار، کژدم، موش، مور، مگس ]خَ ت[خرفستر. -3
زیانکار دیگر و در دین زردشتی همۀ آنان جانوران اهریمنی و شیطانی اند و کشتن آنها مزد و پاداش دارد 

).7/9694: 1377(دهخدا، 
(ع ص) باد تند و سریع، گویند ریح دروج و همینطور سهم دروج؛ تیر تند و سریع (همان: ]د[دروج. 

10679.(
کتابنامه

،چشم اندازهاي اسطوره، ترجمۀ جالل ستاري، تهران: توس.1362میرچا(الیاده .(
)خدایان یونان، ترجمۀ حسن اسماعیلی، قم: مجمع ذخائر اسالمی.1380اوسیلین، برنارد و دیگران .(
)از اسطوره تا تاریخ، گردآورنده و ویراستار ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: چشمه.1377بهار، مهرداد .(
د معین و سید جعفر شهیدي، تهران: موسسه انتشارات 1377، علی اکبر(دهخدالغت نامه، زیر نظر محم .(

و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دورة جدید.
)اژدها در اساطیر ایران، تهران: توس.1379رستگار فسایی، منصور .(
)...................................1383تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ،). پیکرگردانی در اساطیر

فرهنگی.
)اساطیر جهان، ج ا، ترجمۀ عبدالحسین شریفیان، تهران: اساطیر.1379روزنبرگ، دونّار .(
)نگرش تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و منطق الطیر، 1382زمرّدي، حمیرا .(

تهران: زوار.
)فرّه ایزدي در آیین پادشاهی ایران باستان، آمریکا: میرك.1383سودآور، ابوالعالء .(
)7). داراب نامه، ج ا، به کوشش ذبیح اهللا صفا، تهران: انتشارات علمی و 1374طرسوسی، ابوطاهر ،

چاپ سوم.
)اسطوره، حماسه و تاریخ در اوستا و متون پهلوي، فارسی، تازي،  1383عربشاهی، ابوالفضل .(
مید مهر.سبزوار: ا
)اساطیر یونان و رم، ج ا، تهران: دانشگاه تهران.1357فاطمی، سعید .(
)آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی، تهران: هرمس.1380قرشی، امان اهللا .(
)ر اساطیر و ادیان مشهور جهان، ترجمۀ رقیه       بهزادي، 1387کاوندیش،ریچارددایره المعارف مصو .(

تهران: علم.
ّین(کزرویا، حماسه، اسطوره، تهران: مرکز.1372ازي، میر جالل الد .(
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)اساطیر یونان از آغاز آفرینش تا عروج هراکلس، ترجمۀ عباس آقاجانی، 1370گرین،راجرلنسلین .(
تهران: سروش.

)شناخت اساطیر ایران، ترجمۀ ژاله آموزگار، تهران: چشمه.1368هینلز، جان .(
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سازژهکوشی، اصلی وااصل کم
1آبادحسین هاشمی زرج

دانشگاه پیام نور تنکابن
چکیده

کوشی در تبدیل واحدهاي نحوي به کلمه، تغییر در مقوله، تغییر در این مقاله به بررسی تأثیرات اصل کم
الذکر همچون است. فرض مقاله آن است که اصل فوقدر ساخت موضوعی و افزایش معنایی پرداخته شده

شکلی ناملموس و آهسته موجب کاهش در طول گروه هاي نحوي و کلمات مرکب شده ز بهساراهکاري واژه
هاي است. اگرچه در اثبات فرض از دادهاز آنهارا به همراه آوردهوهمین امرتغییر در معناي صورت باقیمانده

تأثیراتش با کوشی احتمال همگانی بودنجهت جهانی بودن عملکرد اصل کمشده اما بهفارسی بهره گرفته 
است.نظرداشت رده هر زبان محتمل پنداشته شده

کاهیسازي، معناافزایی، ظرفیتکوشی، واژهاصل کمها:کلیدواژه
. مقدمه1

بندي و از آن سازي عمده در فارسی معاصر را به انواع ترکیب و اشتقاق دستهزبانشناسان راهکارهاي واژه
کنند(از آن جمله رده تحلیلی حائز زایایی بیشتر تلقی میمیان راهکار نخست را به جهت غالب شدن

دانیم هر دوي این روشها افزون بر فارسی در )). چنانچه می1386)وشقاقی(1384)،طباطبائی(1384دبیرمقدم(
توان ). به دیگر بیان می1993شوند(کاتامبا؛دیگر زبانهاي جهان هرچند با درجات مختلفی از کاربرد یافت می

اند.دهی شدهجهت مشهود و پربسامد بودن این فرایندهاست که هر یک نامگذاري،تعریف و مثالهگفت که ب
هاي ترین طریق ابداع واژهتوان آگاهانهبرخالف ترکیب،اشتقاق و بیش از همه اختصارسازي که آن را می

ترین روند ت ناآگاهانهبایسکوشی را مینو در هر زبان تلقی کرد تأثیر تدریجی، زمانبر و ناپیداي اصل کم
سازي دانست.واژه

) 1949(4نخستین بار از جانب زیف3کوشیو کمک2دانیم سخن پیرامون دو اصل اقتصادچنانچه می
جمله در زبان ) معتقد به حضور آن دو اصل در همه ابعاد زندگی بشر من1962(5مطرح شد. زیف و مارتینه

ترین انرژي در تولید صورتهاي زبانی بر محور ان کاربست کمبودند. براساس این اصول اقتضاء ماهیتی زب
حال پربسامد متأثر از دو اصل یادشده رود زنجیره پرواج و درعینهمنشینی است. از این رو انتظار می

اي گردد که هرچند محصول آن در ظاهر کاهش در شمار واجها(طول گروهها و دستخوش تغییر ناخواسته

1 . hhz933@gmail.com
2 Economy Principle

3 Least Effort Principle
4 G.K. Zipf

5 A. Martinet
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دیگري نظیر تغییر در ظرفیت،تغییر در مقوله، تغییر در معناي یک کلمه و هاي جانبیکلمات) است اما پیامد
هایی از فارسی و انگلیسی این اتفاقات تشریح آید که در ادامه با استناد به دادهخانواده نیز پدید میکلمات هم

گردد.و مثالهایی براي هر یک ارائه می
ها. تحلیل داده2

ق حاضر فهرستی از چندین کلمه است که ازطریق مشاهده مستقیم(یادداشتهاي پیکره زبانی تحقی
هاي بسیاري در این پیکره کوچک وارد است. گرچه ممکن است دادهروزانه)توسط شخص نگارنده تهیه شده

بندياي نادیده صرفاً در یکی از چند دستهباشد اما نگارنده معتقد است هرگونه تغییر محتمل در دادهنشده
گیرد.ذیل جاي می

. تأثیر در صورت؛تبدیل واحد نحوي به کلمه 1.2
در این نوع تغییر پررخداد گروه اسمی طویلی کوتاه شده و به یکی از اسمهاي بکاررفته در ساختارش 

کننده دانست از آن جمله نشانداري و تقابل. توان تعیینیابد. در انتخاب اسم موردنظر عواملی را میتقلیل می
ها نشاندار بوده و ) از میان چند کلمه، کلمه واحد در قیاس با دیگر کلمه1اي مثال در عبارت آشناي زیر (بر

نماید. تأثیر اصل یادشده بر گروههاي تر مینظر به پیشینه مدلول عبارت(شرکتهاي اتوبوسرانی متعدد) برجسته
دیگر و اسمهاي مرکب در ادامه نشان داده خواهد شد.

)
1(

احد اتوبوسرانی تهران و شرکت و
واحد←حومه

)
2(

اداره نظارت بر اماکن 
اماکن←عمومی

. تأثیر در معنا؛معناافزایی2.2
) است معناي حاصل از 2.2کوشی(در این نوع تغییر که حاصل تأثیر ضمنیِ تأثیر نوع نخست اصل کم

آید. براي مثال استفاده از ته) جمع میترکیب معناي اجزاء سازندة یک گروه اسمی در یک کلمه(هسته یا وابس
ترتیب محصول اضافه شدن و در ادامه کلمه گوینده در معناي خبرگو  و یا  گیرنده در معناي تلویزیون به

گیرنده تلویزیونی. →گوینده خبر، گیرنده→است: گوینده هاي  خبر و تلویزیونی بودهحذف شدن کلمه
صیت معنایی جدید براي کلمه گوینده را محصول رفتار متفاوت پسوند اشتباه پیدایش این خا) به1371کشانی(
- کوشی خاصه بعد درزمانی آن توجه نداشتهَنده دانسته و به تأثیر نیروهایی چون اصل کم–ساز فاعلیصفت

صوت)، ضبط→توان به ضبط(اند میاست. ازجملۀ دیگر مثالهایی که مشمول روند فوق شده
-تلفن همراه)،نرم→سرباز وظیفه)،همراه(→فرهنگ لغت)، وظیفه(→ا)،فرهنگ(دفترچه راهنم→راهنما(

تخت خواب)،راحتی(مبل راحتی) →کننده پوست)،تخت(مرطوب→کننده(کننده مو)،مرطوبنرم→کننده(
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تبع آن شود در تمام این ترکیبات جزئی که نشانداري (نسبتاً) بیشتر و بهو... اشاره کرد. چنانچه مالحظه می
است.عنوان جزء باقیمانده انتخاب شدهساز کمتر براي زبانور داشته بهدهاي مشتبهپیام

توان شود که میآییِ یک اسم در مقام مفعول و یک فعل از نوع متعدي دیده میدر تعدادي از ترکیبات، هم
ب مرخم مدادتراش براي هرکدام برابر فعل انضمامیِ بالقوه و یا بالفعل نیز متصور بود مانند صفت فاعلی مرک

است. کوشی به اسم تراش تقلیل پیدا کردهجهت استعمال زیاد و از دیگر سوي تأثیر اصل کمکه از یک سو به
نهایی(گم شدن صورت 1شد زمانبر بوده و تا نقطه تثبیتنکته اینکه تغییر موردنظر چنانچه پیشتر نیز گفته

ها هنگام پایش دادهد. این بدین معناست که زبانشناس بهمنشاء و بزرگتر درنظر زبانور) در نوسان خواهد بو
تغییر در اینجا مدادتراش نیز همزمان مواجه شود. این مرحله از تغییر در ازممکن است با صورت پیش

شود. دیگر نکتۀ شایان ذکر اینکه در مواردي نامیده می2دانیم مرحله تنوعزبانشناسی تاریخی چنانچه می
رسد در این  دست موارد هر دو کلمه شود. به نظر میۀ مورد انتخاب نیز تنوع دیده میدرخصوص نوع کلم

گیري معناي صورت بزرگتر را دارا باشند. همچون مثال پیشترذکرشدة دفترچه راهنما که در عهدهقابلیت به
د.گیرمواقعی جزء نخست(دفترچه) و در مواقع دیگر جزء دومش(راهنما) مورد استفاده قرار می

کاهی. تأثیر در ساخت موضوعی؛موضوع3.2
داري همچون فعل و یا کوشی بر مقوالت ظرفیتدهد که تأثیر اصل کمهاي پیکره نشان میمشاهده داده

است. براي مثال فعل مرکب تحصیل کردن در مقام فعلی آنها را درپی داشته3صفت کاهش تعداد موضوعهاي
با هر اسم مناسبی همراه شود. از میان چندین اسم داراي آن خصوصیت متعدي این قابلیت را دارا بوده که 

کوشی موجبات حذف اسم این بخت با اسم علم همراه بوده که در ادامه تأثیر دو عامل بسامد باال و اصل کم
هاي کاربردي است. البته مشاهده کاربرد فعل تحصیل کردن در دیگر حوزهشدگی فعل را فراهم آوردهو الزم

شکل متعدي همراه با مفعول (از نوع دهد که این فعل همچنان بهچون متون حقوقی و قضایی نشان میهم
توان به نشاندار بودن بافت موردکاربرد شود. شاهدنقضی ازین دست را میمعین؛مشخصاً اسم مال) استفاده می

است. شواهد حله تثبیت رسیدهشدگی فعل در زبان روزمره به مرو رِلیک بودن ترکیب نسبت داد چراکه الزم
این وضعیت عبارتند از الف) ناملموس بودن ترکیب تحصیل مال براي زبانوران عام (مشاهده شخصی) و ب) 

توان نام برد که در پی دو کرده را میکلمات برآمده از آن فعل. درمورد شاهد دوم؛ صفت فاعلی تحصیل
-کاهی(الزمص؛در اینجا بافت آموزش) و موضوعیابی(تخصیص یافتن فعل به بافت خافرآیند تخصیص

دهد. خوبی نشان میشدگی را بهشدگی) در واژگان فارسی ساخته شده و تثبیت

1 Completion
2 Variation

3 Argument
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یابی، صفت معتاد است. طبق کاهی و درپی آن تخصیصاي دیگر براي فرآیند موضوعمثالی دیگر از مقوله
همراه شده تا نوع اعتیاد معین گردد. در این میان انتظار این صفت این قابلیت را داراست که با اسمی مناسب 

اي) بوده که طبق انتظار با تأثیر اضافهبخت کثرت استعمال تنها با اسم مرکب موادمخدر (در دل گروه حرف
هاي اعتیادآور محدود شده رو معتاد بودن به یکی از انواع پدیدهاست. ازینکوشی مشمول حذف شدهاصل کم

است. تأثیر این فرآیند(قیاس با معتاد کامپیوتر،معتاد اینترنت و ... به قیاس از آن ساخته شدهو ترکیباتی نظیر
شکلی طنزآلود براي نمایش شدت به-مشخصاً به موادمخدر-آن معنایی از معتاد که در نزد زبانور تثبیت شده

شدگی ل دیگري که براي تثبیتشود). استدالانس با کامپیوتر، اینترنت و امثالهم در زبان روزمره دیده می
توان به دست داد طور ضمنی براي مثالهایی از مقوالت دیگر مخصوصاً براي فعلها میمعنایی این مثال و به

آگاهی زبانوران از اسم محذوف؛ بدین صورت که آنها از پیش اعتیاد به موادمخدر را عبارتست از پیش
نوع اعتیاد پرسیده شود مشخصاً انتظار تعیین نوع ماده دانند و درصورتیکه سوالی درخصوص مفروض می

را خواهند داشت:-اتصال به کلمه معتادو نه یکی از چند اسم بالقوه قابل-مخدره
) الف. علی به چی معتاده؟                               ب.  (به) تریاك.3(

کننده انتظار تعیین م دهیم شخص سوالاکنون اگر بخواهیم همین استدالل را به مثال تحصیل کردن تعمی
تحصیل را خواهد داشت: رشته تحصیلی و نه ذکر یکی از چندین اسم قابل

کنه؟      ب.  زبانشناسی.اي/چی تحصیل می) الف. علی تو چه رشته4(
خانوادة کلمه باقیمانده. تأثیر معنایی بر کلمات هم3

- بایست درپی رخداد دو فرآیند عمدة الزمکلمه طبعاً میکرده گفتیم که اینپیشتر درمورد مثال تحصیل

باشد. این بدان معناست که الزمه این اتفاق یابیِ برابر فعلی (تحصیل کردن) پدید آمدهشدگی و تخصیص
است. برخالف این مثال که در آن افزون بر اطمینان (ناخودآگاه) زبانور از تثبیت معنایی آن فعل بوده

شود در مواردي این تنها ساز نیز مشاهده میق صفت از فعل و به عبارتی اعمال راهکاري واژهمعناافزایی اشتقا
بی هیچ افزایش -خانوادهافزایش معنا در یک کلمه است که موجب پدید آمدن معناء مشابه در کلمات هم

یست محصول باشود. براي مثال کاربرد کلمه نمایندگی در معناي وکیل مجلس بودن را میمی-صوري
معناافزاییِ حاصل از حذف در ترکیب نماینده مجلس دانست. تغییر مشابه درمورد مثال تحصیل کردن در 

شود که جملگی التحصیلی،ادامه تحصیل و... دیده میالتحصیل،فارغخانوادة محصل،تحصیالت،فارغکلمات هم
د،اعتیادآور،ترك اعتیاد و... با صفت معتاد.به حوزه آموزش تعلق دارند. همینگونه است رابطه بین کلمات اعتیا

. حوزه سازنده و کاربر کلمه4
هاي کاربردي کوشی حاکی از تعلق آنها به حوزهمشاهده تعدادي از کلمات حاصل از عملکرد اصل کم

شدن شدن و پروردهخاص همچون گروههاي شغلی و یا اجتماعی است. بدین معنا که تمام مراحل ساخته
گروهها طی و در خاتمه محصول با معنایی خاصِ آن محیط وارد محیط کاربردي بزرگتر؛جامعه کلمه در آن
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شود. براي مثال کلمه ترکار به معناي قنادي که تخصصش پخت شیرینی تر است مراحل زیر را زبانی می
است:پیموده

1تر) الف. ترکیب اسم شیرینی و صفت تر: شیرینی5(
ترکارتر و صورت کار: شیرینیشیرینیب. ترکیب اسم مرکب 

ج.  حذف اسم شیرینی: ترکار
) را Xنکته اینکه کلمه تر طبعاً باز این قابلیت را دارا خواهد بود که در مقام صفت هر اسم مناسب دیگر (

شدن صورت مشابه اما معنائی توصیف کرده و در ادامه با اتصال کار و حذف شدن اسم موجب ساخته
ترکار). از این رو انتظار استفاده از کلمه ترکار در معناي غیر از معناي مرتبط با X→ت شود(ترکارمتفاو

دوزي مشهود پزي در آینده دور از انتظار نیست. این وضعیت امروزه براي مثال درخصوص کلمه زنانهشیرینی
حیط زبانی بزرگ تحویل داده اي که پیشتر کلمه را ساخته و به ماست. نکته این است که تعیین حوزه کاري

شده باشد. تواند توصیفگر پوشاك،کیف یا کفش و... حذفدوزي مینماید. صفت زنانه در زنانهسخت می
) همراه با حوزه کاربردي هریک آورده 6اند در (مثالهاي بیشتر از واژگان حرَف که فرآیند مشابه را طی نموده

. 2استشده
)

6(
-نظامی

دوزي
،کیف،کفش و... نظامیانتولید پوشاك

-نظامی

فروشی
فروش پوشاك،کیف،کفش و... نظامیان

فروش پوشاك،کیف،کفش و... زنانفروشیزنانه
-شیمیائی

فروش
فروشنده مواد شیمیائی

-ورزشی

نویس
نویسنده در حوزه ورزش

-سینمائی
نویس

نویسنده در حوزه سینما

عبارت نیز دانست. بهخشکشیرینیو ترشیرینیترتیب از صورتهاي بهشیرینیمحصول حذف اسم خشکرا در تقابل با صفت تر. شاید بتوان صفت 1
باشد.    تقلیل صوري رخ دادهکارعبارت دیگر پیش از اتصال

شود. دیده مینوع دستمزد یا حقوق)(به معنی هرsalaryدهی جامعه زبانی کوچک به جامعه زبانی بزرگ درمورد اسم . نمونه بسیار خوب از واژه2
به مفهوم salāriumاست. حتّی در زمانی دورتر نیز کاربرد ، داراي کاربرد محدودتري بوده»حقوق یک سرباز«به معنیsalāriumریشه التین این واژه "

استکردهسهمیۀ نمکی بوده که یک سرباز دریافت می
).  201ص 1384.(مدرسی؛"لیسی است)...انگsaltهمان salāriumدر واژة sal( جزء 
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-فرهنگ
نویسی

لغتتدوین فرهنگ

-فرهنگ

نویس
لغتکننده فرهنگتدوین

فروش موادمخدرموادفروشی
فروشنده موادمخدرموادفروش

کشف موادمخدرموادیابی
پزد.خشک میکسی که شیرینی کارخشک
دوزد.کسی که در حرفه خیاطی وسط ... را میکاروسط

گیرد.گیري که در سبک آزاد کشتی میکشتی1آزادکار
گیرد.گیري که در سبک فرنگی کشتی میشتیککارفرنگی

انجام درمورد یک گروه اسمی ارتباط مستقیم شایان ذکرست که میان حوزه کاربردي و میزان حذف قابل
برقرارست. بدین معنا که هرچه آن حوزه کاربردي کوچکتر باشد تعداد حذف نیز بیشتر خواهد بود و 

شده ي انتظامی جمهوري اسالمی ایران داراي دو صورت کوتاهبالعکس. براي مثال گروه اسمی طویل نیرو
باشد که صورت نخست در میان جامعه زبانی بزرگ و صورت کوچک در میان نیروي انتظامی و نیرو می

کارکنان آن نیرو و در محیطهاي کاربردي مرتبط رواج دارد. مسلم است که بکارگیري صورت محیط کوچک 
ساز و در مواردي نقض ارتباط را در پی دارد. استثناء بر این اصل مواقعی است در محیط بزرگ تبعات مشتبه

باشد(آنگونه که درمورد مثال شدگی معنایی به سرانجام رسیده و معناافزایی درمورد کلمه رخ دادهکه تثبیت
:234استالذکر در زیر نشان دادهواحد دیدیم).ارتباط فوق

توان صدق داد.نیز میآزادو فرنگیشد را درمورد رابطه گفته8در پانویسخشکو تر . آنچه قبالً درمورد رابطه میان 1
تند از؛مجاور(کسی که در اند عبارو به حوزه کاربردي بزرگ راه یافته. دیگر مثالهاي پیکره که مشمول معناافزایی در حوزه کاربردي کوچک شده2

مجاورت حرم ائمه(ع) ساکن است)،انزال،مأمور(پرسنل پلیس)،مختلط(جمع مرکب از زنان و مردان)،محموله(کاالي قاچاق عمدتاً از نوع مواد 
است)خالف(عمل کند)،سازنده(کسی که کارش ساخت و فروش ساختمان کننده(آنکه موادمخدر مصرف میمخدر)،اجباري(خدمت در مقام سرباز)،مصرف

مغایر با قانون) و ... .
اي جداگانه کشید.باید متعلق به دو جامعه زبانی کوچک متفاوت دانست و براي هریک حلقهرا میفروشزنانهو دوززنانه. کلمات 3
ر اختیار کاربران جوامع زبانی . مسلم است که جامعه زبانی بزرگ خود نیز طی مراحلی از صورتهاي بزرگ رایجش صورتهاي کوچک حاصل آورده و د4

دهد.دهند قرار میکوچک که بخشی از آن را تشکیل می
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انگلیسیکوشی در زبان . تأثیر اصل کم5
کوشی در زبان انگلیسی نیز همچون فارسی تأثیرپذیري واحدهاي نحوي و صرفی از اصل گریزناپذیر کم

-اي با فارسی در هیأت کوتاهجهت اندك شباهتهاي ردهمشهود است. در این زبان نیز تبعات اثرگذاري به
در mobileاي مثال امروزه صفت شود. برشدگی صورت و در ادامه انتقال معنی به کلمه باقیمانده دیده می

زبانان براي اشاره به تلفن همراه استفاده توسط انگلیسیmobile phoneشده گروه اسمیِ مقام صورت کوتاه
توان تغییر مقولۀ صورت باقیمانده از صفت به اسم را شاهد بود. تأیید این شود. در این مثال جالب میمی

.  mobiles1تغییر امکان افزودن پسوند جمع است:
است. در freeساز دیگر که همچون مثال فوق در آن نیز معناافزایی رخ داده مثال پرکاربرد مثال روشن

است. این مراحل در اي وابسته رخ دادهاضافهگفتۀ معتاد در فارسی حذف گروه حرفاینجا نیز مانند مثال پیش
است:زیر بازنمایی شده

(7)a. Free و...)(صفت عام؛آزاد
b.Free+ of charge→ Free of charge(رایگان)
c.Free of chargeof charge→ Free(صفت خاص؛رایگان)

کوشیساز اصل کم. ارتباط میان تماس زبانی و تأثیرات واژه6
خت. افزون کوشی پرداسازي اصل کمتوان به ارتباط میان تماس زبانی و تأثیرات واژهاختصار میاکنون به

سازش سهل است بر مثالهایی همچون موبایل در فارسی که چنانچه دیدیم تعیین زبان محل رخداد فرآیند واژه
توان ذکر کرد که در آن مثالهاي دیگري از تماس شدید میان زبانهاي فارسی و ترکی آذربایجانی ایران می

ر قاطع درباره قرضی یا غیرقرضی بودن برخالف حالت پیشین، فارسی زبان غالب محسوب شده و ابراز نظ
) در مطالعه خود پیرامون فعل مرکب در ترکی 1382آزاد(زادهنماید. حسینمثالهاي موجودش سخت می

آذربایجانی با خلط فعلهاي اصیل و دخیل اعضاء گروه دوم را نیز محصول راهکار خودجوش آذربایجانی 

تراش). ←تراش-دیدیم. نوع تغییر در اینجا فعل به اسم است(مدادتراش→تراشکوشی در فارسی را پیشتر درمورد مثال . تغییرمقولۀ ناشی از اصل کم1
ر اسمی در سطح جمله است. استدالل بر این تغییر پذیرفتن تصریف اسم و رفتا



8453 هامجموعه مقاله

)دناست. از جمله آنها فعل مرکب تحصیل کردانسته )سازش است که چنانچه دیدیم فرآیند واژه
توان به است. براین اساس این استدالل را نیز میبرخالف ادعاء وي پیشتر در فارسی و درطول زمان رخ داده

است افزود.  ) آورده شده1387آباد(زرجآزاد در هاشمیزادهمجموعه استداللهایی که در رد فرض حسین
ريگی. نتیجه7

شکلی ناملموس در واحدهاي نحوي و صرفی ایجاد کوشی در زبان فارسی بههمانطورکه دیدیم اصل کم
یک از هاي نو بدون اعمال هیچکند. رهاورد این تغییرات پیدایش واژهتغییرات صوري و معنایی می

ام راهکار در کدام شده فارسی است. این بدان معناست که فارغ از اینکه کدسازي شناختهراهکارهاي واژه
کوشی با مهیا بودن شرایط الزم مشخصاً صورتهاي سازي باشد اصل کممقطع از حیات زبان زایا و درحال واژه

جهت محدودیتهاي حاکم بر پیکره محدودي از دادهزند. تحقیق حاضر بهسازي میطویل دست به واژه
کوشی جز کاهش در زنجیره وري اصل کمزبانهاي فارسی و انگلیسی انجام شد. گرچه محصول تأثیر ص

هاي متفاوت ابعاد ناپیداي هایی از زبانهایی با ردهگیري از دادهواجی نیست اما مسلم است که درصورت بهره
شدگی) روشن خواهد شد. آمیزي و نه کوتاهکیف کاهش(احتماالً درهموبیشتري از کم

ها مشهود اژهگزینی براي واموصورتهاي طویل هنگام برابراثر پیامد کاربردي این تحقیق؛اجتناب از انتخاب 
شده توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی حاکیست تعدادي از آنها هیأت است. مشاهده برابرهاي وضع

عبارتی و نه اصطالحی دارند. براي مثال سیر کاربرد عبارت پایگاه اینترنتی (برابر منتخب براي وامواژه 
است. به دیگر افزاییِ حاصل از حذف بخش دوم شدهد بخش نخستش مشمول معنیدهوبسایت) نشان می

است.موجود (پایگاه) بودهسازي که چندمعناسازي کلمه ازپیشبیان آنچه در عمل روي داده نه واژه
کتابنامه

سینامه کارشنا. فعل مرکب در زبان ترکی و اشتقاقهاي حاصل از آن. پایان1382آزاد،طوبی.زادهحسین-
ارشد. تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

.اشتقاق پسوندي در زبان فارسی امروز.تهران:نشر مرکز.1381کشانی،خسرو.
.مبانی صرف.تهران:انتشارات سمت.1386شقاقی،ویدا .
.درآمدي بر زبانشناسی تاریخی.ترجمه.تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 1384مدرسی،یحیی.

نگی.فره
ارشد.تهران:پژوهشگاه نامه کارشناسی.فعل مرکب در ترکی آذري.پایان1387آباد،حسین.زرجهاشمی

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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 Zipf, G.(1949). Human Behavior and the Principle of Least Effort,Boston: Addison
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سوگ سرود در شعر فارسی 
1مهرعلی هراتی مقدم

دبیر ادبیات مدارس تیزهوشان و نمونه زاهدان مدرس دانشگاه 
سمیه سرگزي

ی زاهداندانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد زاهدان و شاغل در بهزیست
چکیده

شاعران بسیاري از دورترین ایام شعر پارسی تا کنون در رثاي عزیزان ،یاران و بزرگان مرثیه هایی سروده 
اند که این مراثی بخش قابل توجهی از شعر قابل  توجهی از شعر فارسی را به خود اختصاص داده است و 

ز شعر چند تن از شاعران بررسی و ابیاتی که در شایسته  گرد آوري و تحقیق و تحلیل است. در این مقاله نی
مراثی و سوگواري سروده شده استخراج و تحلیل شده و در پایان نیز دوازده بند معروف محتشم کاشانی که 

در مورد واقعه کربال سروده شده مورد تحلیل قرار گرفته است.
ادبیات فارسی، شعر، سوگواري، مرثیهها:کلیدواژه

مقدمه
تنها رستاخیز عشق،که بر پا دارنده ي قیامت تاریخی انسان ها و رستخیز جان مردم  مرده است . کربال نه

به قول ((محتشم کاشانی))در کربال جهان از هم می گسلد و محشر کبراي الهی بر پا می شود . از آسمان 
ان،جان می دمد و خون می بارد و حتی سرادق گردون، نگون می گردد: اما ،مانند رستخیز ، به تن مردگ

انسانها ،برصحنه ي حیات و پهنه ي  هستی ، از تاثیر آن ، بر پاي می ایستند تا حسین (ع)و راه او را 
بشناسند، و به سوگ بنشیند تا خود  حسینی شوند . از منابر، در کتابها ، در مراثی که مردم سینه به سینه باز 

ستم می خروشد،نداي حسین (ع) می جوشد و نداي سرخ می گویند ... در حقیقت ، از کالم هر کس که از 
وي ، چون پرچمی بر چکاد هر قیام، در اهتزاز بوده است و تا قیامت نیز،خواهد بود .

از این میان ،شعرا ، این گلبانگ را رساتر خروشیده اند و از ایشان ، هر کس جانمایه فریاد خویش را از 
بیشتر سیراب ساخته است،که در این مقاله به بررسی برخی از توالي حسین (ع) و حماسه سوگ سرخ او ، 

این سوگ سروده ها خواهیم پرداخت.
اینک بررسی سوگ سرود در شعر فارسی:

سوگواري ادبی در ایران سابقه اي دیرینه اي دارد. برخی از مشهورترین آن ها، عبارت اند از:

1.mehraliharati@gmail.com



8455 هامجموعه مقاله

ان غزلیات و قصاید خود ، شاعر متوسطی است محتشم کاشانی ، از شعراي اوایل عهد صفوي ، در دیو-
. اما در مراثی آل اهللا شاعر قوي و در ترکیب بند ، نه تنها شاهکار جمیع اشعار خویش،بلکه یکی از چند شعر 

بی همتاي زبان فارسی را آفریده است.
پرشور به مطلع او در سوگ برادر به جوانی مرده ي خویش نیز ، ترکیبی در یازده بند دارد بسیار مشهور و

:
ستیزگر فلکا ! از جفا و جورتو ، داد!                         نفاق پیشه سپهرا! ، زکینه است فریاد!

اما  با همه شیوایی و پرشوري ، در برابر ترکیب بندي که در سوگ حسین (ع) سروده ،کم اهمیت تر 
است.

سوگواري مشهور رودکی در رثاي شهید بلخی:
ید))رفت از پیش                            و ان ما رفته گیر و می اندیشکاروان ((شه

از شمار دو چشم،یک تن کم                              وز شمار خرد،هزاران بیش
ابوالقاسم فردوسی-

مگر همرهان جوان یافتی                                که از پیش من تیز بشتافتی؟
نجش ایدر بماند                     دل و دیده من، به خون در نشاند.برفت و غم و ر

مرا شصت و پنج و ورا سی و هفت                    نپرسید از این پیر و تنها برفت ....
رثاي مشهور مسعود سعد سلمان در مرگ شاعر نامی سید حسن غزنوي ، و هم در مرگ فرزندش و -

رشید الدین به مطلع: 
از روي صفه برگیرید                             گریه زار زار در گیریدپرده

سوگنامه منظوم انوري ابیوردي به خاقان سمرقند در شکایت از فتنه ي غز:-
به سمرقند اگر بگذري اي باد سحر                    نامه اهل خراسان به سوي خاقان بر

نامه اي مقطع آن ، درد دل و خون جگرنامه اي مطلع آن ، رنج تن و افت جان  
نا مه اي بر رقمش آه عزیزان پیدا                      نامه اي در شکنش خون شهیدان مضمر

چکامه ي بسیار مشهور خاقانی شروانی در  تحیر از دیدن خرابه هاي مداین:-
ایوان مداین را ، آیینه  عبرت  دانهان اي دل عبرت بین ،از دیده نظر کن ، هان            

و  نیز ترکیب غرا و بلند او در سوگ فرزندش رشید و همچنین قصیده هاي بلند دیگر در عزاي برخی 
مشاهیر زمان خویش.

قصیده ي بلند کمال الدین اسماعیل اصفهانی در مرگ فرزندش که در سفر از دنیا رفته بود:-
بدگمانم تا چرا بی آن پسر یاز آمدند.همرهان نازنینم از سفر باز آمدند  

ارمغان حنظل آورند و صبر از بهر ما                   گر چه خود با تنگ هایی از شکر باز آمدند
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نظامی  گنجوي نیز ،در خمسه گران قدر خود ، مرثیه هاي بسیار دارد از جمله در سوگ دارا و مرگ -
لی و جز آن ها ...شیرین و در وفات لی

سعدي و حافظ نیز ، مراثی دارند مرثیه فخیم حافظ ، در مرگ شاه شیخ ابواسحاق بسیار مشهور است:-
یاد باد  آن که سرکوي توام منزل بود                دیده را روشنی از خاك درت حاصل بود

و در جاي دیگري می فرماید :
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بوددیدي آن خاتم فیروزه اي بو اسحاقی     

باري، این شیوه سوگواري ادبی، در نزد تمام شعرا معمول است ، پس از حافظ هم : همچنان تا زمان ما 
پیروي شده است.

اما در حوزه سوگواري هاي مذهبی فارسی خاصه در سوگ سیدالشهدا و ائمه معصوم در شعرما ، از همان 
اهتمام بسیار شده است. شعراي  شیعی فارسی ،در روزگارانی که حتی حکومت در دست کسانی  قرون اولیه ،

به جز شیعیان بوده است. از ذکر مصیبت هاي اهل بیت در اشعار خویش دریغ نکرده اند، از کسایی مروزي و 
سوزنی سمرقندي و ابن یمین تا دیگران .....

ا ، در این زمینه، به دلیل آزادي بیشتر در بیان این مصیبت ها، اما از روزگار صفویه به بعد ، شاعران م
اهتمام ویژه اي بکار برده اند که از آن میان ، از بهترین ها یکی ، ((محتشم کاشانی))است و دیگر نیاز 
جوشقانی ،هر دو از دوره صفویه. و اما در دوره قاجاریه نیز چند تن را می توان نام برد که در این زمینه 

رهاي بلند و استوار و خواندنی و ماندنی دارند:شع
صباحی بیدگلی کاشانی شاعر اوایل قرن سیزدهم ه.ق معاصر آقا محمد خان قاجار که مرثیه، نیک می -1

بندي وي در اقتفاي محتشم، مشهوراست یک بیت از آن،این است:14سرود و ترکیب 
خور چون سر بریده از این تشت واژگونافتاد شامگه به کنار افق نگون                     

ترکیب بند صباحی، از محتشم باالتر می ایستد اما فضل تقدم محتشم، یکدستی و یکپارچگی و انسجام 
ترکیب بند محتشم ، در مجموع بیشتر است.

از میرزا محمد شفیع ملقب به وصال شیرازي که او نیز ترکیب بندهاي شیوایی در سوگ آل اهللا دارد و-2
آن میان سوگ حضرت امام حسن مجتبی (ع)از همه نیکوتر افتاده و شاید در سوگ آن حضرت ، واالترین و 

بهترین شعر موجود است. به ویژه بند هفتم آن :
در تاب رفت وتشت به ببر خواند و ناله کرد                 آن تشت را ز خون جگر ، باغ الله کرد

گلو بریخت                 خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد خونی که خورد در همه عمر از
نبود عجب که ((خون جگر))ریخت در قدح               عمریش روزگار ، همین، در پیاله  کرد

میرزا تقی خان علی آبادي (منشی الممالک)که با وصال شیرازي همزمان و با وي رفیق خانه و گرمابه -3
س بوده است و مثنوي هاي شیدایی در رثاي اهل بیت دارد.گلستان و بسیار مانو



8457 هامجموعه مقاله

عمان سامانی که از بسیاري همگنان ، برتر ایستاده است . میرزا نور اهللا عمان از مردم سامان چهار -4
محال و بختیاري که او بیشتر اشتهار خود را مدیون مثنوي بلند ((گنجینه االسرار))خود است که سوگی است 

» طف«براي حضرت سیدالشهدا (ع)با زبانی فصیح و گرم و گیرا در خورشان واقعه پر شور عرفانی
در مزاج کفر شد خون بیشتر                          سر بر آور  اي  خدا  را    بیشتر

و اینک تحلیل ترکیب بند محتشم کاشانی:
ه عزا و چه ماتم است باز این چه شورش است که در خلق عالم است       باز این چه نوحه و چ

شاعر ، ترکیب بند عالی و استوار خود را با کلمه ((باز)) آغاز می کند . می دانیم که این کلمه ، در این جا 
به معنی ((دوباره)) و ((دیگر))است ، اما شاعر با آن که می توانست گفت : دیگر چه شورش است که در 

تا بر آغاز شدن و باز شدن پرده پر تصویر شعر خویش نیز خلق عالم است ، از کلمه باز استفاده می کند 
تلمیحی و تلویحی باشد. زیرا بیت مطلع هر شعر و به ویژه ، نخستین کلمه آن ، خود ، مانند دري است که بر 

تمام ساختمان شعر ، گشوده می شود و چه بهتر ، که این در ، از همان آغاز باز باشد!
ین جا به معنی دوباره و دگر بار است ، نشانه استمرار و تداوم حماسه از جهت معنا هم ،باز که در ا

عاشورا است.
شاعر بند اول را ، که مفتاح سوگنامه اوست، با ذکر کلیات واقعه طف و تاثیر کیهان شمول کربال آغاز می 

ی برد، در کند و واقعه را شوري دورانی در خلقت عالم می بیند و محتشم چون نام حسین (ع)و محرم را م
بند دوم ، بی فاصله و بی درنگ بر او مویه می کند و با تکیه بر مکان این ذبح عظیم یعنی ((کربال))با 
((ردیف))قرار دادن آن در سراسر ابیات بند دوم، چشم را لختی بر آن شهید می گریاند و مظلومیت پر 

والي شاعر است :حماسه او را ، جاي در مویه خویش ، یاد آور  می شود که جلوه ي ت
گر چشم روزگار بر او زار می گریست                   خون می گذشت از سر ایوان کربال

از آب هم مضایقه کردند کوفیان                          خوش داشتند حرمت مهمان کربال
هستی نشانی باز در بند سوم، که جلوه گاه تبراي شاعر است ، با نفرین آرزو می کند که کاش دیگر از 

نمی ماند:
کاش آن زمان ، سرادق گردون، نگون شدي            وین خرگه بلند ستون، بی ستون شدي

باید بگویم که چون پایان بند دوم ، ذکرآتش زدن خیمه ها بود در اول بند سوم،نخستین تعبیر در نفرین 
ه لطف تناسب آن بر کسی پوشیده نیست.و ((خرگه بلند ستون))است ک»  سرادق گردون« هاي پیاپی شاعر ، 

تا پایان بند سوم مفتاح سوگنامه و در حکم مقدمه و در آمد است.
در بند چهارم ، شاعر ، تازه وارد مطلب اصلی می شود و نخست به حرکت انبیاء براي راهنمایی مردم و 

ریدند اشاره می کند:اینکه  آنان به خاطر مسئولیت خطیر راهنمایی مردم . بال و غم را به جان خ
بر خوان غم، چو عالیمان را صدا زدند                         اول صال، به سلسله ي انبیا زدند.
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و آن گاه اشاره می کند که از پس پیامبر (ص) که مسئولیت نبوت با خاتمیت وي ،خاتمه یافت،انبیاء 
یا که رسید آسمان تپید.حامالن همه رنج هاي تاریخ شدند و از این روي: نوبت به اول

از اینجا شاعر مصایب اولیاي پیش از حسین (ع)را هر یک ، در سطري از شعر ، فشرده و زیبا ، تصویر 
می کند و بعد ، دوباره به حسین (ع)باز می گردد و چون سوگنامه،به نام اوست بر آن است که این غمنامه را 

بند دهم، امهات واقعه عظیم کربال را به ترتیب دقیق  زمانی جزء به جزء باز گوید و لذا از بند پنجم تا آخر
،بند به بند،تصویر می کند.

در بند یازدهم ، نتایج و آثار یادآوري این سوگ را در عالم و آدم ، باز می نماید و می توان گفت که معنا 
به مطالب بند اول و دوم باز می گردد که یک نوع ((رد العجز)) معنوي است.

انجام ، در بند دوازدهم فرود می آید و هنوز زالل اشک و هق هق مویه ، در پهناي صورت و گلوي و سر 
شاعر،باقی است و دلش از درد و سوز نگشوده است . چرا که این سوگی نیست که انتهایی داشته باشد که  

چرخ غافلی که چه تا جهان باقی است، حسین و سوگ او باقی است و لذا شاعر دردمندانه ،می سراید: اي 
بیداد کرده اي

و سپس به همین روي، نام زشت ستمبارگان را ، در طوفانی از نفرت و کینه، با ذکر ننگی که بدان آلوده 
اند ، بیان می کند:

اي زاده ي((زیاد))نکرده است هیچ گه                          نمرود این عمل که تو شداد کرده اي 
از  کشتن حسین                            بنگر که را به قتل که دلشاد  کرده اي کام  یزید داده اي  

نتیجه:
قابل ذکر است که شاعران ما در تمام دروه ها توجه خاصی به مراثی و مناقب اهل بیت  داشته اند بویژه 

ی ، در نظر تمام در رثاي عاشورا و شهیدان کربال و امام حسین (ع)و همان طور که ذکر شد سوگواري ادب
شعرا معمول بوده چه بسا شاعرانی مانند خاقانی، نظامی و فردوسی و حافظ نیز در سوگ عزیزان از دست 
داده خودشان شعرهایی سروده اند که در این مقاله ذکر شد و شاعران ما از ذکر مصیبت هاي اهل بیت در 

ت نیکو در شعر خود ذکر کرده اند.اشعار خویش دریغ نکرده اند و آن مصیبت ها و مراثی را بصور
کتابنامه

).1340-1337انوري، دیوان (جلد اول و دوم)، به اهتمام مدرس رضوي،چاپ تهران ، (-1
برون، ادوارد، تاریخ ادبی ایران(از سنایی تا سعدي)، ترجمه غالمحسین صدري افشار، نثر -2

)1351مروارید،تهران (
)1363احمد کرمی، انتشارات تاالر کتاب، تهران،(جوشقانی، نیاز،دیوان، به کوشش -3
)1345خواجه حافظ شیرازي، دیوان ، به اهتمام ابوالقاسم انجوي شیرازي، چاپ تهران ،(-4
)1333کرمانی، کوهی،سوگواري هاي ادبی در ایران،انتشارات کانون معرفت،تهران،(-5
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.فضائلی،دیوان عمان سامانی، انتشارات میثم تمار،اصفهان-6
)1381شیما،سیروس،شاهدبازي در ادبیات فارسی، نشر فردوسی، تهران،(-7
)1385ماهیار،عباس،سحر بیان خاقانی،نشر جام گل،کرج،(-8
)1343رودکی ، دیوان، بکوشش خطیب رهبر، چاپ تهران،(-9

)1335نوابی، ماهیار، خاندان وصال شیرازي، تبریز،(-10
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یکبوتر و کبوتربازي در شعر خاقان
مرضیه سادات هژبر کاللی

ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجنددانشجوي کارشناسی
1اکبر شامیان ساروکالئی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
2فرمحمد بهنام

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند 
چکیده

-ا دارند و شاعر به اشکال گوناگون از آنان در مضمونپرندگان در شعر خاقانی حضوري گسترده و پوی

-سازي و تصویرگري استفاده نموده است. خاقانی از پرندگان سخن بسیار گفته و قصیدة منطقآفرینی، ترکیب

-اي خاص در شعر او داشته؛ چنانالطیر او زبانزد است. اما، جالب است که از بین تمام پرندگان، کبوتر جلوه
هاي مرسوم کبوتر در ادب فارسی، کارکردهاي نوینی را به این پرنده ز اشارات و نمادشناسیکه شاعر غیر ا

شود تا ضمن بررسی اجمالی جایگاه پرنده در شعر خاقانی، اختصاص داده است. در این مقاله کوشش می
در مراسم نقش کبوتر و آداب و رسوم مربوط به آن در شعر شاعر دیرآشنا بررسی شود. استفاده از کبوتر

هاست. همچنین، کبوتر در پاي کبوترِ پیک و تشبیه خورشید به کبوتر از این نوآوري» سربها«قربانی، کاربست 
غالبا نمادي از خود شاعر یا روح سرگشتۀ اوست.

پرنده، کبوتر، آداب و رسوم، دیوان خاقانی، شعر فارسی.ها:کلیدواژه
مقدمه. 1

اند. از میان پرندگانی که در نظم و شر و خصوصاً شعرا و نویسندگان بودهپرندگان از دیرباز مورد توجه ب
هاي نمادین و اند، کبوتر نقشنثر فارسی در خدمت مضمون پردازي شاعران و نویسندگان قرار گرفته

اي داشته که بعدها در آثار ادبایی چون غزالی، سهروردي، خاقانی، سعدي، مولوي و ... نمود داشته برجسته
هاي مختلف خود را در اند و برداشتت. هر یک از این بزرگان ادب از منظري متفاوت به کبوتر نظر داشتهاس

اند. این پرنده در ادبیات عرفانی محل توجه بسیاري از عرفا بوده تمثیل بیان کردهوقالب تشبیه، استعاره، نماد
داند که از بوتري با عزت و مناعت طبع میخود نفس ناطقه را چون کةاست، از جمله ابن سینا که در قصید

مکانی عالی به سوي تن هبوط کرده و در کمال آشکاري از دیدگان پوشیده است. عطار کبوتر را نماد روح و 
داند که همیشه در جان  و کبوترخانه را نماد دنیاي خاکی و مولوي کبوتر را نماد سالک و یا نماد دل آدمی می

1 . ashamiyan@birjand.ac.ir
2 . m_behnamfar@birjand.ac.ir



8461 هامجموعه مقاله

هبویژها نیز از کبوتر (کفتر) با نماد عشق یاد شده است. شعراي معاصر و دوبیتیپرواز است. در تصانیف 
اند. به کبوتر نظر داشته و تصاویر گوناگونی را از آن ارائه کردهشاعران خراسانی هم 

الطیر سروده که از دیرباز دراي با نام منطقچنانکه حتی قصیده؛نشان دادهۀ بسیارخاقانی به پرندگان عالق
- ، به گونهدهندمیان شاعران فارسی زبان مشهور بوده است. این موجودات زیبا عناصر خیال او را تشکیل می

کند و این وجوه این پرندگان، خصوصیات جالبی را کشف میبارة اندیشی او دربینی و باریکژرف«اي که
وي در ). 45: 1374، اردالن جوان»(زنداذهان نقش میۀتصاویر پرتحرك بر صفحۀخاص را به گون

کند و آن چه خود ها و رمزهاي شعري را عوض میشکنی، سمبلگاه با سنت«تصویرپردازي از پرندگان 
اي دیگر خوش گوید؛ هر چند این سنت شکنی او ممکن است به مذاق عدهبیند، میکند و میاحساس می

نظیر و بیانگر توجه است که در نوع خود بی). او با نام هریک از پرندگان ترکیباتی ساخته 14همان: »(نیاید
و... از نسر گردون، کرکس طبع، بلبل مدح،شهباز سخن، عنقاۀسای،هاست. سیمرغ کرمعمیق شاعر به آن

ناپیدایی ةدربار«که چنان؛کندشاعر با این ترکیبات، مفاهیمی خاصی را بیان میهاي این ترکیبات است.نمونه
مهر یا مهربانی، کبکۀحرص یا در زمینترکیب زاغِ،ر مورد شومی حرص و طمعکرم و دکرم از سیمرغِ

: 1387کن،(معدن» استهمت که اوج سعادت و قدرت است، اشاره کرده به همايِ،اراده و همتةدربار
ضه اي را عرخاقانی با استفاده از روایات اسطورهاي و مذهبی در باب برخی پرندگان، گاه تصاویر تازه). 12
. )283: 1368خاقانی، کرده است(توجه به تجرد و تنهایی سیمرغ که جنبه نمادین دارد، ، در بیتیاو کند. می

قزوینی،ر.ك: (انداست که دربارة آن داستان مشهوري ذکر کردهاي و مذهبی از پرندگان اسطورهخروس
مصور شده و با طنزي ظریف يپرورشهوتي و پرخوربار خروس رمز یک). در شعر خاقانی 434: 1361

(همان: خوانده شده استمؤذن زرتشتی نماد) و بار دیگر، خروس250: 1368(خاقانی، جلوه یافته است
خروس در باور ایرانیان باستان مرغ آیینی و نمادین بوده است، خاصه خروس سفید که «چرا که )؛498

).193: 1385مدرسی،» (آوایش ضد تاریکی است و به فرشتهی بهمن اختصاص دارد
و شاعر چه چه بودهخاقانی به کبوتر گستردةین است که دلیل توجهبنیادین نگارندگان اپرسش ،اما

نیز در » ذبح کبوتر«برخی کارکردهاي آیینی چون بیان کرده است؟آنتصاویر و مفاهیمی را با استفاده از 
نویسندگان مقالۀ حاضر براي پاسخ به این ها و توضیحات شعر خاقانی وانهاده شده و مبهم است.شرح

اند.دهد، اشعار خاقانی را بررسی کردهسؤاالت که اساس تحقیق را شکل می
بازتاب پرندگان در ادب فارسی آثار بسیاري به رشته تحریر در آمده، از جمله کتاب حواصیل و بارة در

نماد پرندگان «واز امینی و محمودي» وسیقیپرندگان و م«هایی چون بوتیمار اثر امیرحسن یزدگردي و مقاله
هایی دربارة کبوتر و یادداشت«محمدجعفر محجوب در مقالۀ ارزشمند از محمدرضا صرفی.» در مثنوي
به تجلی این پرنده در فرهنگ مردم پرداخته و ضمن آن، چندسطر را به موضوع سربهاي کبوتران » کبوتربازي

بازتاب ة، دربارگانبنابر جستجوي نگارندص داده است. با این حال،و بازتاب آن در شعر خاقانی اختصا
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و بویژه کارکرد آیینی این پرنده در شعر نوشته نشدهمستقلی خاقانی اثرشعردر و آداب و رسوم آن کبوتر 
این شاعر بررسی نشده است.

در شعر خاقانیکبوتر. تصویر 2
است. نگریستهمیبدانرسانی ابزار نامهترینآسانحکمدر ه و همواربا کبوتر الفت داشته دیربازانسان از 

، یاحقیر.ك: (مربوط به داستان حصرت نوح (ع) است کبوتر رسانی پیامةترین روایات دربارکهناحتماالً از 
مظهر روح حیات، نماد جان، عبور از این عمدتاًاي دارد وکبوتر رنگ اسطوره،). در فرهنگ ملل"کبوتر"

در نمادگرایی «جهان دیگر، روح منور، عفت، معصومیت، صلح و جنس مؤنث دانسته شده است. جهان به
القدس است و در انجیل، روح خدا به صورت کبوتري بر مسیحی، کبوتر در عهد جدید مظهر روح-یهودي

ح زیتونی را به کشتی نوۀو زمانی که شاخاست سادگی وکند. کبوتر نماد خلوصحضرت عیسی نزول می
نماد صلح، امید و خوشبختیِ بازیافته است. در تمام تصاویر حیوانات بالدار که در حال و هواي ،آوردمی

ناپذیري است که لگوهر زواۀمشابه ارائه شده، کبوتر به خصوص تصویر عشق  است. کبوتر اغلب نشان
نهایت اجتماعی است که همواره بر اي بیکبوتر پرنده... . اش، روحانسان در اختیار دارد یعنی اصل حیاتی

ۀ). در دین مبین اسالم، کبوتر نشان"کبوتر"و گربران، (شوالیه»اش تاکید شده استارزشهاي مثبت نمادگرایی
هایتان از کبوتر فرمودند در خانه-علیه السالم-امام صادق «محبت است و در روایات آمده که و صلح

علیه –امام محمد باقر ۀکند و نقل است که در خانمام حسین را لعنت مینگهداري کنید، زیرا کبوتر قاتالن ا
). 15: 1389مقدس، »(کبوترهاي بسیار بوده است-السالم

مرغ نماد جان «اند. در متون ادبی و بویژه آثار عرفا پرندگان نمادي از روح و رمزي از جان به شمار آمده
بیند که به سوي عالم افالك که موطن دار میرت ذاتی بالیا نفس است، بدین معنی که نفس خود را به صو

ترین محققان، قدیمیبرخباوربه ).119: 1372(ستاري،»کند و این رمزي بسیار کهن استاوست، پرواز می
آتش به رنگ سرخ است، یعنی ةاین پرند.شودققنوس دیده میةرنده، در اسطورپ-نشانه از اعتقاد به روح

). اما در شعر شاعران "پرنده"روح در میان مصریان است (شوالیه و گربران: ۀوي حیات که نشانترکیبی از نیر
منسوب به عربی ةچنانکه در قصید؛کبوتر رمز روح آدمی به شمار آمده استغالباً ایرانی،و نویسندگان 

ت:، چنین تصویري از  کبوتر به دست داده شده اس»روحیهعینیه«مشهور به ،سیناابن
).411: 1375(پورنامداریان، ورقــــاء ذات تـعزُّز و تمنُّــعهبطَت الیک من المحلِ االرفع

توان به ناصرخسرو، امیر معزي، نظامی، می،انداز شاعران کالسیک فارسی که به کبوتر عالقه نشان داده
شعراي بهار، پروین اعتصامی، خاقانی، عطار، سعدي، مولوي، حافظ و قاآنی و از شعراي معاصر به ملک ال

مهدي اخوان ثالث و سهراب سپهري اشاره کرد. در میان شاعران گذشته، خاقانی و از شعراي معاصر، بهار 
الشعراي بهار به سبب عشق به طبیعت و اند. ملکبیشتري توجه را به تصویرپردازي با کبوتر معطوف کرده

» [سرود کبوتر]کبوتران من«زیباي ةوده است. وي در سرودانس با پرندگان بویژه کبوتر، اشعاري زیبا سر
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یابد و دیدار آنان را به دیدار مردم کوي و برزن کبوتران را رفیقانی وفادار می،)366-365: 1، ج.1380(بهار، 
مفرطی ۀاو از ابتداي جوانی عالق«همین شعر در دیوان اشعار بهار چنین آمده است: ۀدهد. در مقدمترجیح می

». بردها در روي زمین و معلق زدنشان در آسمان لذت میه نگهداري کبوتران داشت و از خرامیدن آنب
فروغ فرخزاد سروده شده، کبوتر را با معنایی سمبولیک به ۀکه در مرثی» دوست«سهراب سپهري نیز در شعر 

ر نظر او کبوتر رمز آرامش، ). د102: 1376کار برده است: و نترسیم از مرگ/مرگ پایان کبوتر نیست(سپهري، 
خوشبختی و آرمانهاي معنوي است. بحث و بررسی بازتاب پرندگان از جمله کبوتر در شعر معاصر موضوعی 

.مستقل است که در جایی دیگر باید بدان پرداخت
بدان1منشأت خودنیز خاقانی به کبوتر و آداب و رسوم مربوط به آن، بسیار توجه داشته و در اشعار و 

: کبوتردل، کبوترشتاب، انندم،ساز اشعار خاقانی استهاي متعدد مضموناست. کبوتر با ترکیبپرداخته
آوري کبوتران و نامه به منقار آوردن و بستن نامه به زیر پر درشعر خاقانی از پیام«کبوترخانه و کبوترقیمت.

از جمله : ). 599: 1378کن،(معدن»ها سخن گفته شده استآن
)242: 1368(خاقانی، بر کبوتر راهم ز همرهان                  باز اوفتم که طبع به ارزن درآورمامهمن ن

کعبه و حرم و ایمن بودن آن از آسیب و گزند اشاره داشته و معتقد ۀدربرخی موارد به ارتباط کبوتر با خان
اند: است که کبوتران حرم، پیام آور توفیقات الهی و عنایات ربانی

)89(همان: اندپنهان دیده،توفیقۀش نامجان آمده              زیر پرّۀهر کبوتر کز حریم کعب
بر پاي آنها قدري «که اندرسانانی را داشتهنقش پیامآید که کبوتران برمیچنین از برخی ابیات این شاعر 

بوده است که اگر کبوتر در دامی علت بستن آن این و د؛ نگفتمی"سربها"اند که به آن زر خالص میبسته
بهاست و از کشتن او خوداري کند و گرفتار آید یا کسی او را بگیرد، بداند که این کبوتر مرغی نژاده و گران

شاعر در جایی خود را کبوتر ). براي مثال،1136: 1382محجوب،»(زر را به عنوان بهاي سرِ کبوتر بردارد
خط امانی است تا او را از بال برهاند:در حکم شعر خویش دانسته که خوانده و زر تحفه را استعاره از 

امتحفه و خط امان آوردهچون کبوتر رفته باال و آمده بر پاي خویش            بسته زر
: 1368(خاقانی، اممن کبوتـرقیمتـم بر پـاي دارم سر بـها           آن قدر زري که سوي آشیان آورده

256(
ي پیک »سربها«کند، زردي رخ خویش را بر را به سوي معشوق روانه میدر غزلی چون کبوتر نامهشاعر

شمرد:می
)651(همان: رنگ زر رها نکنندت به بوي من بیبر پاي بندمت زر چهره که حاسدان

خاقانی، (کندبراي توصیف خود، از بین پرندگان کبوتر را انتخاب و خود را به آن تشبیه میخاقانی
به وجود کبوتر در داستان غار ثور که پیامبر و ابوبکر در آن پنهان شدند، نیز اشاراتی چنین، وي . هم)2: 1357
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-مانند میکبوتر بهفشانی براي آن حضرت دارد و در مقام مقایسه، خود را در عالقه به حضرت رسول و جان
.)8همان:(کند 

ر ایران به آن توجه خاصی دارند. از جمله در اصفهان از دیرباز باوفایی است که در سراسةکبوتر پرند
2هاي آن در برخی نقاط آن شهر مشهود است.وجود داشته که هنوز نشانه» برج کبوتر«هایی با نام کبوترخانه

حرکت خورشید را به ،در برخی ابیات دیوان خاقانی به کبوتر و برج اشاراتی شده است. شاعر در شعري
روند، تشبیه کرده است:تران که از برجی به برج دیگر میحرکت کبو

)429(همان: پرينهد در به در از سبکبیضه زر همیرودتیزتر از کبوتري برج به برج می
دارد: رسان خویش را از نشستن بر هر برجی برحذر میدر بیتی دیگر، کبوتر نامه

)651(همان: ه و صحرات کوي منبرجت سراي من بِزنهار تا به برج دگرکس بنگذري
در «شمرند. ورزند و آن را رمز محبت میآذربایجان نیز کبوتر را بسیار دوست دارند و به آن اعتقاد میدر 

هاي خود را با کبوتر سفید آیند و شهریار، شاعر این خطه، بوسهاساطیر این مردم پریان به جلد کبوتر در می
). محبوبیت 206: 1374(کندلی هریسچی،» این شهر شاباش فرستاده استبه باکو ارمغان فرستاده و بر سر

ریشه آن سرزمینتواند در باور مردم میزیسته، که خود در خطۀ آذربایجان و اران میخاقانی کبوتر در نزد 
داشته باشد. 

ه، کارکرد یکی از موضوعات مهم در خصوص کبوتر که در شعر خاقانی نمود یافته و با ابهامی همراه شد
ها رومی«و مثالًهاي اساطیري مرسوم بوده قربانی کردن کبوتر در آییناي ذبح کبوتر است. آیینی و اسطوره

کبوتر را پیک ناهید «). در ایران نیز 512: 1389(وارنر، »کردندعشق، قربانی میهۀکبوتر را براي ونوس، ال
و جاهاي دیگر ایران پیدا شده، همگی رمزي از هایی که از کبوتر در خوزستان نامیدند و مجسمهمی

-هاي خاور نزدیک مانند ایشتار و ربالنوعالهه«) در اطراف صحرایی). قمري (کبوتر"کبوتر"یاحقی: »(ناهیدند
). از این اشارات "قمري"هال: »(کرده استهاي یونانی نظیر آفرودیت، هم تجسم یافته و نقش مقدس ایفا می

وندي عمیق میان کبوتر و موضوع عشق وجود داشته، چنانکه حتی این پرنده را در پاي آید که پیچنین برمی
اي در شعر خاقانی بازتاب یافته است. در بیت زیر کردند. این باور اسطورهخدایان عشق و زیبایی قربانی می

او یا شتري گ،به قربانی کردن در مراسم حج اشاره شده و شاعر معتقد است که اگر کسی نتواند گوسفند
قربانی کند، ثواب آن است که کبوتري را ذبح کند: 

: 1368(خاقانی، هر که کبوتري کشد هم به ثواب در رسد    پس تو ببر گلوي دن کو کندت کبوتري 
428(

کبوترِ دلش -اي داردگستردهةکه اتفاقا در ادبیات فارسی جلو-در بیت دیگري ضمن تشبیه دل به کبوتر
کند:شوق/ممدوح میرا قربانی مع

)350(همان: قربان ،پیش تو کنم به عیددارم دلکی کبوترآسا
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کتاب فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی در توضیح بیت پیشین(هر که کبوتري ةنویسند
واضح نیست ثواب کشتن کبوتر چیست، یعنی مطلق قربانی ولو یک کبوتر «کشد...)، ضمن بیان این سخن که 

، وجه دوم سخنش را منبعث از روایت منقول در »ت یا اینکه صرف کشتن کبوتر و به ثواب رسیدن استاس
). جالب است که در این روایت، کشتن 1228-1227: 2، ج.1374شمرده است (سجادي، 3الحیوان جاحظ

کبوتر و پیوندش نگارندگان مقاله، با توجه به قداستةسگ و ذبح کبوتر همردیف قرار گرفته است! به عقید
همانا قربانی ،با خدایان عشق و آیین قربانی منقول در روایات اساطیري، در این بیت و شاهد مثال بعد آن

است. ، زیرا محتمالً خاقانی از پیوند کبوتر با ایزدان اساطیري اطالع داشته کردنِ کبوتر مدنظر شاعر بوده
گیرينتیجه. 3

داند. توصیفات خود میۀو جان انسان و در نگاهی تازه، نماد روح سرگشتخاقانی پرنده را نمادي از روح 
اند، پرندگان اندیشیدهبارة گونه که دیگران درتواند آنپرندگان در شعر خاقانی بیانگر آن است که وي نمی

هاي هتکند، جمیبیاناي و نمادین تفکري مشابه داشته باشد. او در تصاویري که از پرندگان اسطورهصرفاً
رسانی کبوتر که در سنت ادب فارسی هم بدان اشاره . شاعر، غیر از وجه نامهجویدمینیز تازه و ابتکاري 

را لطیفشاحساساتتاد مرشخود میوجود نمادي از ، آن را پاکی کبوترولطافت، صداقتشده، با توجه به 
کند و از سویی آسمان و عرش الهی را به به خوبی بازتاب دهد. وي از یکسو خورشید را به کبوتر تشبیه می

خاقانی ینهاي نونامد. اشاره به کبوتر قربانی از برداشتمی» روحانیانۀکبوترخان«سبب حضور فرشتگان 
هاي اوست.و بیانگر دامنۀ وسیع آگاهیست که به تأثیر از باورهاي اساطیري در شعرش نمود یافته ا

ها پی نوشت
،کبوتر این نامه«است: کردهتشبیه آنبه را خورشید و مثالً به کبوتر اشاره داشته خاقانی در منشآت نیز-1

همان: (»بال است.کبوتر این نامه هم آفتاب بهتر که کبوتر زرین«) و 3: 1384(خاقانی،»آفتاب خواهد بود
202(
).37-34: 1351چی، هاي کبوتر در اصفهان، بنگرید به: (آذري دمیربرجةتر درباربراي اطالع بیش-2
روایت این است: اُقتلوا الکالب و إِذبحوا الحمام.-3

کتابنامه
صص115ة هنر و مردم، شمار.»هاي اصفهانکبوتر و کبوترخانه«.)1351(.آذري دمیرچی، عالء الدین .

34-37.
تصویرهاي زیبا در اشعار خاقانی، تهران: پاژنگ.. )1374(. اردالن جوان، سید علی
،به اهتمام چهرزاد بهار. تهران: انتشارات توس.1). دیوان اشعار. ج1380محمدتقی. (بهار .
تهران: علمی و فرهنگی..هاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستان.)1375(.پورنامداریان، تقی
تهران: کتاب.چاپ دوم.به اهتمام یحیی غریب.العراقینۀتحف.)1357(.الدینخاقانی شروانی، افضل -

اي جیبی با همکاري انتشارات امیر کبیر.ه
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--------------------.)1368(.چاپ سوم.ضیاءالدین سجاديکوششبه .دیوان خاقانی.
تهران: انتشارات زوار.

--------------------.)1384(.انتشارات تهران: .تصحیح محمد روشن.منشآت خاقانی
دانشگاه تهران.

مرکز.نشر تهران: .بر رمزگشایی عرفانیمدخلی.)1372(.ستاري، جالل
طهوري.ۀتهران: کتابخان.چاپ هفدهم.هشت کتاب.)1376(.سپهري، سهراب
تهران: انتشارات .ج2.فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی.)1374(سید ضیاءالدین.،سجادي

زوار.
تهران: جیحون..جلد4.سودابه فضائلیۀترجم.فرهنگ نمادها.)1378(.شوالیه، ژان و گربران، آلن
جابی[تهران: .چاپ دوم. تصحیح نصراهللا صبوحی.المخلوقاتعجائب.)1361(.قزوینی، زکریا.[
میرهدایت حصاريۀترجم.حیات، زمان و محیط او،خاقانی شروانی.)1374(.کندلی هریسچی، غفار.

تهران: نشر دانشگاهی.
به .ایرانۀادبیات عامیان.»کبوتر و کبوتربازيةهایی درباریادداشت«.)1382(.محجوب، محمد جعفر

.1161-1131. صصتهران: نشر چشمه.اهتمام حسن ذوالفقاري
دانشکده ادبیات و ۀنشری.»هاي خاقانیبازتاب چند باور مهري در سروده«.)1385(.مدرسی، فاطمه

.210-185. صص19ةشمار.علوم انسانی کرمان
تهران: مرکز نشر دانشگاهی. .3ج.نگاهی به دنیاي خاقانی.)1378(. ن، معصومهکمعدن
-----------.)1387(.تهران: مرکز نشر دانشگاهی..جام عروس خاوري
پرتو واقعه.انتشارات تهران: .چاپ پنجم.هاي کبوترپرورش و بیماري.)1389(.مقدس، احسان
تهران: نشر .چاپ چهارم.پوربرگردان ابوالقاسم اسماعیل.جهاناساطیرۀدانشنام.)1389(.وارنر، رکس

اسطوره.
چاپ دوم.رقیه بهزاديۀترجم.اي نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگاره.)1383(.هال، جیمز.

فرهنگ معاصر.انتشارات تهران: 
ویراستار محمد .ها در ادبیات فارسیفرهنگ اساطیر و داستانواره.)1388(.یاحقی، محمد جعفر

فرهنگ معاصر.انتشارات تهران: .چاپ دوم.افتخاري
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بررسی و مقایسه محتوایی سجع هاي آغازین بخش اول ودوم تذکرة االولیاء
مرضیه همتی
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده
می کند.  استفاده عطار از عطار نیشابوري در یگانه اثر منثور خود هر شرح حال را با عباراتی مسجع آغاز 

عبارت هاي مسجع هدفمند بوده است و ذهن خواننده را براي دریافت بهتر شرح حال ها آماده می کند. 
مقدمه مسجع با ایجاد تناسب معنایی با متن  شرح حال خواننده را با فضاي کلی حاکم بر شرح حال از جمله 

زندگی و موقعیت اجتماعی او آشنا می سازد و در ی ،حاالت عرفانشخصیت هر عارف ، لقب و عنوان او ، 
واقع در حکم براعت استهالل است که براي هر شرح حال به نگارش در آمده است . از آنجا که برخی 
پژوهشگران بر این باورند که بخش دوم تذکره االولیا از عطار نیست در این پژوهش برآنیم تا با بررسی و 

اول و دوم تذکرة االولیا با متن هر شرح حال ، ارتباط معنایی مقدمه با متن هر مقایسه مقدمه مسجع  بخش 
شرح حال را بیان کنیم . در بخش اول عطار با برقراري تناسب و هماهنگی  تمام ما بین مقدمه و متن شرح 

دوم فاقد حال ها جریان ذهن خواننده را در مسیر طبیعی خویش از آغاز تا پایان راهنمایی می کند اما بخش
چنین هماهنگی و تناسبی است و با مشاهده چنین ناهماهنگی هایی فرض الحاقی  بودن بخش دوم تذکرة 

االولیاء تقویت می شود . 
حلیه االولیاء کشف المحجوب،سجع، ارتباط معنایی،االولیاء،ة تذکرها:کلیدواژه

:مقدمه
زبان فارسی است و نمونه اي عالی از ادبیات متعهد به االولیاء یکی از مهم ترین متون عرفانی ادبیة تذکر

شمار می رود با توجه به این که عرفان اسالمی تفکري است هدفدار و متعهد به اصولی ارزشمند، آثار عرفانی 
ادب فارسی از جمله تذکره االولیاء نیز بر مبناي همین اصول ودر جهت دستیابی به اهداف اصیل این تفکر به 

آمده است . عطار براي تألیف هر یک از شرح حال هاي تذکره االولیاء به منابع متعددي مراجعه نگارش در 
کرده است و از هر کدام به گونه اي استفاده کرده است . مهم ترین منابعی  که عطار از آنها بهره برده است 

ه االولیاء ابونعیم احمد بن حلیعبارتند از طبقات الصوفیۀ ابوعبدالرحمن محمد بن حسین سلمی نیشابوري ،
شرح تعرف مستملی بخاري ، رساله قشیریه از ابو القاسم قشیري و ترجمه ي آن از ابو عبد اهللا اصفهانی ، 

علی حسن بن احمد عثمانی و کشف المحجوب هجویري . باید توجه داشت که استفاده عطار از این منابع به 
ربی برگرفته با رعایت امانت غالباً ترجمه اي ادیبانه از آن ارائه گونه اي بوده است که اگر سخنی از مأخذي ع

می کند و به ترجمه لفظ به لفظ بسنده نمی کند . در استفاده از منابع فارسی نیز اقوال را با تصرف اندك 
روایت می کند تا با حفظ مضمون اصلی از تکرار و تقلید دوربماند. عطار گاه با رعایت ایجاز به ذکر مطلب



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8468

اصلی اکتفا کرده و گاه نیز اقوالی را که موجز و مهم بوده با توضیح و اندکی تفضیل نقل کرده است . از 
آنجایی که عطار به شیوه بزرگانی چون ابونعیم اصفهانی در حلیه االولیاء و هجویري در کشف المحجوب هر 

یل ارتباط معنایی مقدمه مسجع شرح حال را با مقدمه اي مسجع آغاز کرده است . در این پژوهش ضمن تحل
با متن شرح حال ها در تذکره االولیا به مقایسه و بررسی مقدمه مسجع تذکره االولیا ء با مقدمه هاي مسجع  
کشف المحجوب و حلیه االولیاء می پردازیم . در بخش اول شرح حال عرفایی چون رابعه ي عدویه ، بایزید 

، جنید بغدادي و در بخش دوم شرح حال بزرگانی چون ابراهیم ابراهیم ادهمبسطامی ، حمدون قصار ، 
ابوبکر شبلی و ابوالعباس قصاب موردبررسی قرارمی گیرد. با  توجه به اینکه این بزرگان در عالم خواص ،

عرفان تأثیرگذارتر بوده واز شهرت بیشتري بر خوردار هستند و اندیشه هاي هر یک از آنان زیر بناي مکتبی 
بوده است . این شرح حال ها مورد بررسی قرار گرفت . امید که این مختصر مشتی باشد از خروار و عرفانی

ما را درتحلیل دقیق تر رهنمون گردد. 
پیشینه ي تحقیق :

در مورد ساختار محتوایی سجع هاي آغازین بخش اول و دوم تذکرة االولیاء و روابط معنایی آنها با متن 
ا ومستقلی صورت نگرفته است و تنها در کتب زیر اشاره اي به آن شده است.شرح حال ها تحقیق مجز

مقدمۀ تذکرة االولیاء تصحیح سبک شناسی سیروس شمیسا ،در سبک شناسی نثر از محمد تقی بهار،
ة االولیاء از بابک احمدي چنین بیان شده است که عطار در تذکرة دکتر استعالمی و چهار گزارش از تذکر

اء به تقلید از آثاري چون کشف المحجوب و حلیه االولیاء از مقدمه ي مسجع در آغاز شرح حال بهره االولی
برده است و این مقدمه هاي مسجع با لقب ، عنوان و احوال عرفانی عارف مورد نظر آن شرح حال تناسب 

دارد. 
روش تحقیق :

که بعد از معرفی مقدمه هاي مسجع روش تحقیق دراین مقاله تحلیلی و مقایسه اي است . بدین صورت
االولیاء به تحلیل تناسب مقدمه هاي مسجع با متن ة هر شرح حال در حلیه االولیاء ، کشف المحجوب و تذکر

شرح حال پرداخته ودر نهایت به مقایسه مقدمه هاي مسجع در این سه اثر پرداخته ایم . 
االولیا ء .ةي بخش اول تذکر)ارتباط معنایی مقدمه هاي مسجع با متن شرح حال ها1

بایزید بسطامی ، حمدون قصار ، جنید در این بخش پس از معرفی مختصر عرفایی چون رابعۀ عدویه ، 
االولیا به بررسی مقدمه هاي مسجع هر یک از شرح حال ها در ة بغدادي و ابراهیم ادهم از بخش اول تذکر

االولیا مقدمه هاي مسجع را آورده است  ة آنها در تذکرحلیه االولیا و کشف المحجوب که عطار به پیروي از
االولیاء و ارتباط معنایی مقدمه مسجع با متن شرح حال بیان شده ة پرداخته و سپس سجع هاي آغازین تذکر

است . 
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)ابراهیم ادهم : ابراهیم ادهم از نخستین و معروفترین صوفیان است وي نقش مهمی در تحول زهد و 1-1
اسالمی به سیر و سلوك و افکار صوفیانه ایفا کرد. نقش مؤثر او در پیدایش تصوف سبب شده عبادت اولیه

است که در منابع و تذکره ها درباره وي و چگونگی روي آوردنش به زهد و تصوف حکایات و داستان هاي 
اي از ابهام قرار مختلفی نقل شود که گاه صورت افسانه پیدا می کند و احوال و زندگی واقعی وي را در هاله 

دهباشی «می دهد. از ابراهیم ادهم اثري دردست نیست اما اقوال او در منابع و مآخذ مختلف نقل شده است . 
»58: 1384و میرباقري فرد،

)ابراهیم ادهم درحلیۀ االولیاء : سیصد و نود و چهارمین شرح حال در حلیه االولیا ء به ابراهیم 1-1-1
ت . ابو نعیم او را چنین معرفی می کند ادهم اختصاص یافته اس

ابو اسحاق ابراهیم بن ادهم اید بالمعارف فوجد و امد بالمالطف و منهم الحازم االحزم و العازم االلزم ، 
کان شرع الرسول نهجه و اختیاره علیه فعبد. کان عن المقطوع و المرذول و بالمرفوع الموصول متشاغال ،

»7/368:ج1357اصبهانی ،« الموصول و خالف المفتون المخذول السالم مرجعه الف المیمون
)ابراهیم ادهم در کشف المحجوب : ابراهیم ادهم چهار دهمین شخصیت عرفانی است که در باب 1-1-2

به شرح حال او پرداخته شده است . هجویري او را چنین معرفی می کند:(فی ذکر ائمتهم من اتباع التابعین )
هجویري، »«مرا و سالک طریق لقا ابو اسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور رضی اهللا عنه و منهم امیر ا«

1384 :158«
هجویري در یک  عبارت مسجع با دو سجع متوازن و مطرف ابراهیم را امیر امرا و سالک طریق لقا معرفی 

حال امیر بلخ بود چون از اول «کرده است ودر این عبارت به امیري و پادشاهی ابراهیم اشاره کرده است . 
حق تعالی را ارادت آن بود که پادشاه جهانی گردد روزي به صید بیرون شده بود . از پس آهویی بتاخت . 
خداي عزوجل به کمال الطاف و اکرام خود مر آن آهو را با وي به سخن آورد تا به زبان فصیح گفت الهذا 

ند . وي را این سخن دلیل  گشت توبه کرد و دست از خلقت : ام بهذا امرت . از براي این کارت آفریده ا
پس ابراهیم » 158: 1384هجویري، «ممالک دنیا به کل باز کشید و طریق زهد و ورع بر دست گرفت 

پادشاهی بود که در نهایت پادشاه پادشاهان طریقت و زهد شد . در عبارت فوق ابراهیم سالک طریق لقا 
ر خود دار و خلق را به جانبی بگذار ومراد این آن است که چون اقبال خداي را تعالی یا«معرفی شده است 

بنده به حق تعالی درست باشد و اندر توال به حق مخلص بود صحت  اقبال وي به حق اعراض از خلق 
)159» (تقاضا کند . 

یتی است که به ابراهیم ادهم یازدهمین شخصاالولیاء عطار، ة االولیاء:درتذکرة )ابراهیم ادهم درتذکر1-1-3
شرح حال او پرداخته شده است . مقام او تا آنجاست که جنید گفت مفاتیح العلوم ابراهیم ادهم . کلید 

»102: 1386عطار،«علمهاي این طایفه ابراهیم ادهم است . 
عطار وي را چنین معرفی می کند :
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آن شاه آن گنجینه ي اسرار دولت ، آن گنج عالم عزلت ،آن سیمرغ قاف یقین ،آن سلطان دنیا و دین ،«
)102.» (شیخ عالم ابراهیم ادهم آن پرورده ي لطف وکرم ، اقلیم اعظم ،

او پادشاه بلخ «االولیاء چنین می خوانیم . ة در عبارت فوق ابراهیم سلطان دنیا معرفی شده است و در تذکر
یر فرمان داشت . چهل سپر زرین در پیش و چهل که عالمی زبود . ابتداي حال او آن بود در وقت پادشاهی ، 

)102(.»گرز زرین در پس او می بردند 
اما ابراهیم را براي کاري دیگر می خواستند که نیم شبی از بام خانه اش و روزي در بار عام و زمانی 

افروختند درشکار از زبان آهو و قربوس زین سخنانی تکان دهنده به گوشش فرو خواندند و در جانش آتشی
چون حق تعالی خواست که کار تمام کند بار «که هرچه داشت به شبانی بخشید و سر به کوه و بیابان نهاد .  

آنجا تمام شد و ملکوت بر او بر گشادند.و واقعۀ رجال اهللا مشاهده نمود دیگر از گوي گریبان شنید. کشف ، 
احمدي «اه مرغان داشت اما سیمرغ عارفان شد. )سپس سلطان دین شد . عزلت ش104(»و یقین حاصل کرد . 

گوشه اي خالی می جست تا «در زندگی ابراهیم ادهم توجه به عزلت وگوشه نشینی بارز است . »146: 1376،
به طاعت مشغول شود . غاري است آنجا ، مشهور . نه سال در آن غار ساکن بود . در هر خانه اي سه سال.که 

)105(»روزها چه مجاهده کشیدي داند که در آن غار شبها و
او سیمرغی بود که در کوه قاف یقین به تنهایی خو کرده بود و همچون سیمرغ از مردم گریزان بود و 

آنگاه مرا از آنجا باید گریخت . ندانم .«براي او سخت ترین حال آن بود که به جایی رسد که او را بشناسند 
)111(»شیدن یا در وقت شناختن از عز گریختن کدام صعب تر است به وقت ناشناختن ذل ک

تعبیر عطار بر سیمرغ در باب ابراهیم ادهم تعبیري به جاست زیرا که او همچون سیمرغ راز ورمزي پنهان 
خاك او چون عمرش به آخر رسید  ناپیدا شد. چنان که به تعیین ،«داشت و مرگی راز آلود در پیش داشت . 

)127.»(پیدا نیست 
ه در ابتدا اسرار دوست نزد او بود ودر نهایت گنجینه اسرار دولت دین از آن او شد . او به حق کسی ک

نان خریدي «پروردة لطف وکرم بود دوري او از مردم مانع شفقت به آنان نشد و با دسترنج هیزم کشی خود 
رفتی وآنچه حاصل نقل است که به مزدوري)«105»(و نیمه یی به درویش دادي و نیمه یی به کار بردي. 

).و این حکایت بهترین نمونه لطف وکرم اوست . 115(»وجه یاران خرج کردي آوردي در
نقل است که سه تن در مسجدي خراب عبادت می کردند . چون بخفتند بر در مسجد استاد تا صبح . او «

جاي درساختم تا شمارا رنج را گفتند چرا چنین کردي؟ گفت : هوا عظیم سرد بود و باد سرد . خویشتن را به 
)114.»(کمتر بود و هر رنج که بود بر من بود 

نقل است که چون ابراهیم را وفات رسید، هاتفی آواز داد که اال «ابراهیم شیخ عالم و امان روي زمین بود 
ان امان االرض قد مات یعنی آگاه باشید که امان روي زمین وفات کرد . همه خلق روزگار که این معنی
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متحیر شدند که تا این چه خواهد بود  تا آن وقت که خبر آمد که : ابراهیم از دار فانی به سراي  شنیدند ،
)127.»(باقی رفت 

با توجه به مطالب گفته شده می توان جزءجزء عبارت هاي مسجع آغاز باب را که به زندگی واحوال 
ابراهیم ادهم اشاره دارد در متن شرح حال یافت . 

االولیاء :ة کشف المحجوب وتذکر)مقایسۀ عبارت هاي مسجع ابراهیم ادهم درحلیه االولیاء ، 1-1-4
ة با توجه به این که حلیه االولیاء و کشف المحجوب از جمله آثاري بوده است که عطار در نگارش تذکر

وب و حلیۀ االولیاء االولیا با کشف المحجةاالولیاء از آن ها استفاده کرده است ولی در مقدمه مسجع تذکر
درباب ابراهیم ادهم شباهتی وجود ندارد و عطار در نگارش سجع هاي آغازین شرح حال ابراهیم ادهم مبتکر 
بوده است. عطار در این شرح حال در سه عبارت مسجع به طور کامل و مجمل با ایجازي بی مانند به تمامی 

به طوریکه با خواندن مقدمه به طور اجمال با احوال و حاالت عرفانی ابراهیم ادهم اشاره کرده است
شخصیت ابراهیم ادهم آشنا می شویم . اما هجویري در کشف المحجوب و ابونعیم درحلیه االولیاء تنها با 
یک عبارت مسجع به معرفی ابراهیم پرداخته اند وتنها به صورت ضمنی به پادشاهی و امیري اواشاره شده و 

رفانی او اشاره نشده است . به حاالت روحی و شخصیت ع
)رابعۀ عدویه : رابعه از پر آوازه ترین زنان عالم تصوف است وي از اهالی بصره و در نیکوکاري 1-2

مشهور بود و در زهد و عبادت ، اخبار بسیار از او رسیده است . او دختر چهارم پدر خویش بود و بدین 
حسینی «ق خداوندي را به رابعه عدویه رسانده اند. سبب او را رابعه نامیدند . آغاز حدیث محبت و عش

از رابعه درباره دوستی رسول خدا پرسیدند گفت : او را دوست می دارم و لیکن دوستی خالق » 21: 1385،
»72: 1386عطار،.«مرا از دوستی مخلوق وي باز داشته است 

شرح حال هشتصد تن از بزرگان دین و )رابعۀ عدویه در حلیه االولیاء : با آنکه در حلیه االولیاء1-2-1
به برخی از »ذکر النساء الصحابیات «مشایخ تصوف مذکور است و ابو نعیم بخشی از این کتاب را با عنوان 

بانوان مسلمان صدر اسالم اختصاص داده است اما به رابعۀ عدویه اشاره اي نکرده است . 
ر آغاز کشف المحجوب به معرفی برخی )رابعۀ عدویه در کشف المحجوب : هجویري که د1-2-2

مشایخ صوفیه پرداخته هیچ اشاره اي به سر گذشت رابعه ي عدویه نکرده است . نام رابعه بر اساس 
با این نقل قول ذکر شده »کشف الحجاب التاسع فی الصحبه مع آدابها واحکامها«جستجوي ما یک بار در باب 

است . 
ر رابعه را که یا رابعه . چیزي بخواه از من تا مرادت حاصل کنم . وي یافتیم که یکی گفت از اهل دنیا م«

»« شرم ندارم که ازچون خویشتن خواهم؟ گفت : یا هذا . من شرم دارم که از خالق دنیا ، دنیا خواهم ، 
»526: 1384هجویري ، 
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ه پر آوازه ترین زن عالم  االولیاء: نهمین شرح حال در تذکره االولیاء به رابعة )رابعۀ عدویه در تذکر1-2-3
تصوف اختصاص دارد . عطار او را چنین معرفی کرده است . 

آن شیفته ي آن سوخته ي عشق و اشتیاق ، آن مستوره ي ستر اخالص ، آن مخدره ي خدر خاص ، «
» 72: 1386عطار ، .»«آن مقبول رجال رابعه ي عدویه آن نایب مریم صفیه ،قرب واحتراق ،

ه نشین پرده ي خاصان معرفی شده است . ودر حکایت چنین آمده است که در هنگام تولد رابعه رابعه پرد
در خانه ي پدرش چندان جامه نبود که او را در آن بپیچند وقطره یی روغن نبود که نافش «از شدت فقر

ته بود از در پاسخ عیال خود که گف» چرب کنند و پدر رابعه عهد کرده بود که از مخلوق چیزي نخواهد 
پس دلتنگ بخفت وپیغمبر را علیه الصاله والسالم به «همسایه چراغی بگیر گفت که همسایه خوابیده است 

خواب دید که گفت غمگین مباش که این دختر سیده یی است که هفتاد هزار امت من در شفاعت او خواهند 
ان که هر شب صدبار صلوات برمن بود پس گفت پیش عیسی رادان رو که که امیر بصره است وبگو بر آن نش

کفارت آن چهار صددینار زر این  شب آدینه که گذشت فراموش کردي ،فرستی وشب آدینه چهارصد بار ، 
)و پدر رابعه آن زر گرفت و خرج می کرد . 73(»به من ده 

رنج و در عین حال که خواجه اش او را به :«به حق مستورة ستر اخالص بود چنان که در متن آمده 
مشقت کار می فرمود دایم روزه داشتی وهمه شب نماز کردي و تا روز به پاي بودي .(همان )عاقبت خواجه 
او را آزاد کرد و رابعه صومعه اي ساخت و به عبادت مشغول شد وآن چنان محو درآتش عشق الهی شده بود 

سید خانۀ کعبه را ندید گفت : چه در میان بادیه به کعبه ر«که هنگامی که ابراهیم ادهم به حج می رفت 
حادثه است ؟ مگر چشم مرا خللی رسیده است هاتفی آواز داد که کعبه به استقبال ضعیفه یی رفته است که 

الهی ! غریبم و بی مادر و پدر و اسیرم :« در مناجات با خداي چنین می گفت روي در اینجا دارد (همان )
نیست اال رضاي تو می باید تا بدانم که راضی هستی یا نه؟ آوازي ودست شکسته . مرا از این همه هیچ غم 

)74»(فردا جاهیت خواهد بود چنان که مقربان آسمان به تو نازندشنید که غم مخور ،
او آن چنان از عشق الهی لبریز بودکه با کوزه اي شکسته وضو می ساخت و بر بوریاي کهنه نماز می کرد 

الهی مرا از دنیا هر چه قسمت کرده اي به دشمنان خود ده و هرچه از :«می گفت و خشتی زیر سر می نهاد و 
)87»(آخرت قسمت کرده اي به دوستان خود ده که ما را تو بسی. 

عطار او را نایب مریم صفیه خوانده است . همان طور که حضرت مریم با عبادات و ریاضات خود به 
چنان .«رابعه هم نایب و جانشین حضرت مریم نامیده شده است مرتبه اي فراتر از مردان روزگار خود رسید

اول کسی که در پاي صف رجال که عباسه طوسی گفت : چون فردا در عرصات آواز دهند که : یا رجال ! 
)72»(مریم بود.نهد ،

ف عطار به دلیل آنکه خود پیش بینی می کرده است که به سبب ذکر شرح حال رابعه در میان مشایخ تصو
کار به صورت نیست »ان اهللا الینظر الی صورکم « مورد انتقاد قرار می گیرد از قول رسول اکرم گفته است که 
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رابعه آن چنان درمیان (همان)»به نیت نیکوست چون زن در راه خداي تعالی مرد باشد .به او زن نتوان گفت 
و (همان )» ضر نبودي ، مجلس نگفتی اگر در مجلس حسن بصري حا«مشایخ مورد احترام وپذیرش بود که 

به راستی که بزرگانی چون حسن بصري در مقابل او سر تعظیم فرود می آوردند. 
در مقدمه مسجع شرح حال رابعه نیز هماهنگی تمام بین عبارات مسجع آغازین با متن شرح حال است به 

ریم .طوري که با مطالعه مقدمه به حاالت عرفانی و شخصیت رابعه پی می ب
)بایزید بسطامی : بایزید بسطامی از عارفان پر آوازه ي قرن سوم هجري است . وي را به عنوان 1-3

پیشواي مکتب خراسان می شناسند . او در مقابل جنید که پیشواي صحو و هشیاري در بغداد است در 
را که نتیجه ي خراسان پیشرو گروهی است که پیرو سکر و مستی بودند. معروف ترین شطحیات عرفانی 

وجد و تجربت اتحاد و حالت سکر و نداي درونی و بیان آن در حالت عدم شعور ظاهري است را به بایزید 
نسبت داده اند .

)بایزید بسطامی در حلیه االولیاء : سرگذشت بایزید بسطامی چهار صد وپنجاه وهشتمین شرح 1-3-1
الهائم الفرید ، ومنهم  التائه الوحید ،«از می شود  حال در حلیه االولیاء است و با این عبارت مسجع آغ

غاب عن المحدودات الی موجد المحسوسات و المعدومات. و هام فآب ، تاه فغاب ،البسطامی ابو یزید ، 
فاروق الخلق وافق الحق. فأید بأخالء السرو أمد باستیالء البراشاراته هائنه وعباراته کامنه.لعارفیها ضامنه و 

»34و10/33: ج1357اصبهانی ،« یها فاتنه . لمنکر
اقوال بایزید را مطرح می کند و بخش عمده اي از شرح حال بایزید در حلیه ابونعیم پس از این عبارت ،

االولیاء بیان اقوال اوست . 
)بایزید بسطامی در کشف المحجوب : بایزید بسطامی شانزدهمین عارفی است که در باب (فی 1-3-2

به شرح حال او پرداخته شده است . هجویري او را چنین معرفی می کند .و تهم من اتباع التابعین )ذکر ائم
»162: 1384هجویري ،«منهم ملک معرفت و ملک محبت ابو یزید طیفور بن عیسی البسطامی 

ی وي او را روایات عالی است اندر احادیث پیغمبر علیه السالم و از این ده امام معروف مرتصوف را یک
)پس به 163بوده است و هیچ کس را بیش از وي اندر حقایق این علم چندان استنباط نبوده است که وي را (

بهشت را خطري نیست به نزدیک «راستی بایزید آسمان معرفت است و پادشاه محبت اوست چنان که گفته 
اهل محبت و اهل محبت باز مانده اند و اندر پوشش اند از محبوب.(همان )

االولیاء : بایزید بسطامی چهاردهمین شخصیتی است که عطار به شرح ة )بایزید بسطامی در تذکر1-3-3
ة حال او پرداخته است . سرگذشت بایزید بسطامی از جمله مفصل ترین شرح حال هاي بخش اول تذکر

کتاب پرداخته االولیاء است وبه نظر می رسد عطار با نگاهی ویژه و ارادتی خاص به تدوین این بخش از 
است . تعلق خاطر به بایزید  بسطامی از مقدمه ي مسجع آغاز شرح حال به روشنی پیدا است عطار شرح 

:بایزید را بدین صورت آغاز می کندحال 
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آن پخته ي جهان آن دعامه ي نامتناهی ، آن خلیفه ي الهی ، آن سلطان العارفین ، آن برهان المحققین ، «
»160: 1386عطار، » «ابو یزید بسطامیشیخ وقتناکامی ، 

بایزید بسطامی را سلطان العارفین خوانده است . در جاي جاي شرح حال به این در این عبارت عطار،
نیت کردم «گویی در زمان حیات نیز بایزید به این لقب خوانده می شده است . مانند:لقب  اشاره شده است ،

ز خاطري در آمدکه : مقام شفاعت محمد راست علیه الصاله والسالم . که خالیق را به جملگی بخواهم . با
بدین یک ادب که نگه داشتی نامت بلند گردانیدم چنان که تا قیامت « ادب نگه داشتم خطا بی شنیدم که 

)185!»(گویند : سلطان العارفین بایزید 
رئیل است در میان مالئکه بایزید در میان ما چون جب«درمتن شرح حال از قول جنید آمده است که 

«)160(
پس همان طور که جبرئیل بردیگر مالئکه برتري دارد بایزید هم در حکم سلطان عرفا و برهان و دلیل 

بدایت نهایت میدان روندگان که به توحید در آیند ، «محققان است . بار دیگر از قول جنید آمده است که 
همه در گردند و فروشوند و نمانند و دلیل بدایت قدم او رسند ، میدان بایزید است و جمله ي مردان که به 

همان ).»(دویست سال بربستانی بگذرد تا چون ما گلی بشکفد «براین سخن آن است که بایزید گفت 
حجت خداي بود وخلیفه ي به .«آن چنان در حق محو بودکه خلیفه و جانشین خداوند بود بر روي زمین 

ع اوتاد . و ریاضات و کرامات او بسیار است . و در اسرار و حقایق نظري نافذ و حق و قطب عالم و مرج
همان ).»(جدي بلیغ داشت . دائم در مقام قرب و هیبت بود و غرقه ي آتش محبت 

یا از خدا :«او از معدود عارفانی است که از کودکی در وادي عرفان گام می نهد واز مادرش می خواهد که 
)161»(از آن تو باشم یا مرا به خدا ببخش تا همه از آن او باشم . در خواه تا همه

هژده هزار عالم از «او آن چنان در حق محو بوده است که شیخ ابو سعید بن ابی الخیر رحمه اهللا گفت 
)160بایزید می بینم و بایزید در میان نه(

و فنا به اتحاد نائل شد ودر این راه به بایزید به راستی پخته ي جهان ناکام بود کسی که از طریق تجرید 
پختگی و سوختگی رسید .

االولیاء:ة کشف المحجوب وتذکر)مقایسۀ مقدمه هاي مسجع بایزید بسطامی درحلیۀ االولیاء ، 1-3-4
ابونعیم با عباراتی طوالنی به معرفی بایزید بسطامی پرداخته است اما این عبارات فاقد آن شأن و شکوهی 

ار در مقدمه ي خود از بایزید بیان داشته است واین نشان از تعلق  خاطر به بایزید بسطامی است است که عط
هجویري نیز در عبارتی با به کار گیري سجع متوازن و مطرف در کمال ایجاز بایزید را آسمان معرفت و 

بایزید هدایت نمی پادشاه محبت خوانده است .این عبارت  خواننده را به شخصیت عرفانی و احوال روحانی
کند و تنها به طور ضمنی به توجه بایزید به سکر و مستی و مکتب عرفانی متکی بر محبت او اشاره دارد . اما 
معرفی عطار از بایزید بسطامی ناشی از عالقه و احترام عطار به اوست. . عطار او را سلطان العارفین خوانده 
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د و با متن شرح حال تناسبی تام و تمام دارد.عطار با استفاده از واژه است . لقبی که بایزید را به آن می شناختن
هایی مناسب در سه عبارت به تمامی شخصیت بایزید را معرفی کرده است و مقدمه ي مسجع شرح حال 

بایزید بسطامی در تذکره االولیاء هیچ شباهتی به مقدمه هاي حلیه االولیاء و کشف المحجوب ندارد . 
عارف  متشرع و معقولی بود که پیشواي مکتب بغداد به شمار می دادي : جنید بغدادي ، )جنید بغ1-4

رفت دیدگاههاي بسیاري از عارفان در دوره هاي بعد با تأثیرپذیري از اندیشه هاي او شکل گرفته است . 
ارفان این در قرن سوم مطرح می شود . همه عبسیاري از مباحث عرفان و تصوف اسالمی براي اولین بار،

دوره در پیدایش این مباحث جدید نقش دارند . اما در این میان جنید در نهادینه کردن تصوف و تعریف و 
تشریح اصطالحات آن بیش از دیگران تأثیر دارد و کمتر عارفی را می توان از این نظر با او برابر دانست . 

»73: 1387رضایی ،«
: شرح حال پانصد و هفتاد و یکم در حلیه االولیا ء به جنید بغدادي )جنید بغدادي در حلیه االولیاء 1-4-1

اختصاص دارد که یکی از بلندترین سرگذشت ها در این کتاب به شمار می آید . ابو نعیم ، جنید را چنین 
ن ،المنور بخالص االیقان و ثابت االیماالمؤید بعیون الحلم ، ومنهم المربی بفنون العلم ،:«معرفی می کند 

العالم بمودع الکتاب والعالم بحلم الخطاب . الموافق فیه للبیان والصواب : ابوالقاسم الجنید بن محمد الجنید 
از عبارتهاي در عبارت آغازین حلیه االولیاء در باب معرفی جنید بغدادي ، » 10،278: ج/1357اصبهانی، .»«

ه شده است . بیشتر شرح حال جنید در حلیه طوالنی و سجع هاي کامل تر که حالت ترصیع دارد استفاد
االولیاء را اقوال طوالنی که بخشی از آنها مسجع است تشکیل می دهد . 

جنید بغدادي سی وپنجمین شخصیتی است که هجویري به )جنید بغدادي در کشف المحجوب : 1-4-2
شرح احوال او پرداخته است هجویري جنید را به این صورت معرفی می کند: 

ابو القاسم الجنید بن محمد بن الجنید شیخ مشایخ اندر طریقت و امام ائمه اندر شریعت ،ومنهم ،«
»197: 1384هجویري،»«القواریري 

قبول اهل «در این عبارت جنید شیخ مشایخ و امام شریعت معرفی شده و در متن نیز چنین آمده است . 
فقهی و امام اصحاب ابو ثور ودراصول و فروع و معامالت ،ظاهر وارباب القلوب بود واندر فنون علم کامل ،

بود . وي را کالم عالی و احوال کامل است ، تا جمله ي اهل طریقت بر امامت وي متفق اند و هیچ مدعی و 
همان ).»(متصرفی را در وي مجال اعتراض واعراض نیست 

ل و سومین شخصیت در تذکره االولیاء ست چهاالولیاء : جنید بغدادي ، ة )جنید بغدادي در تذکر1-4-3
که عطار به تفضیل از حکایات و اقوال مربوط به او سخن گفته است به گونه اي که  سرگذشت او یکی از 

شرح حال هاي بلند در تذکره االولیاء به شمار می آید . عطار جنید را چنین معرفی می کند: 
آن سبق برده به استادي ،آن مرتع انوار، آن منبع اسرار ، آن قطب به استحقاق ، آن شیخ علی االطالق ، 

»417: 1386عطار، .«سلطان طریقت جنید بغدادي 



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8476

شیخ .«منبع و مرتع خوانده است و در متن شرح حال چنین بیان داشته است عطار جنید را شیخ ، قطب ، 
صول و فروع  مفتی و در معامالت و المشایخ عالم بود و امام االئمه جهان و در فنون عالم کامل و در ا

ریاضات و کرامات و کلمات لطیف و اشارات عالی بر جمله سبقت داشت و از اول تا آخر روزگار پسندیده 
بود و مقبول . مقتداي اهل تصوف بود واو را سید الطایفه و لسان القوم خواندند و اعبد المشایخ نوشتند و 

همان )طاووس العلماء و سلطان المحققین . (
شیوه اي که او در طریقت بنیان نهاد مشهورترین مذهب تصوف شده . بیشتر مشایخ بغداد در عصر او و 

(همان )»بعد از وي مذهب او داشتند.
او به حق سلطان طریقت و شیخ وقت بود و از بسیاري از استادان خود برتر بود چنان که سري سقطی او 

تاد خود سري سقطی سبقت جسته بود . به طوري که روزي از سري را برتر از خود می دانست و از اس
برهان این ظاهر است . جنید را درجه فوق در که هیچ مرید را درجه واالتر از پیر باشد ؟گفت بلی، :«پرسیدند 

)418(»جه من است . 
الولیاء : ابو اة کشف المحجوب وتذکر)مقایسه مقدمه هاي مسجع جنید بغدادي درحلیه االولیاء ، 1-4-4

داراي ایمانی ثابت و به یقین رسیده نعیم در حلیه االولیا ء در عبارتی طوالنی جنید را عالم آشنا به فنون ؛ 
معرفی می کند.هجویري در کشف المحجوب جنید را شیخ مشایخ و امام ائمه شریعت معرفی می کند ولی 

یدند عبارتی که از مقام او حکایت دارد و بار عطار عبارت شیخ علی االطالق و قطب به استحقاق را برگز
تأکیدي بیشتري دارد و او را منبع هر سر و سرچشمه هر نوري می داند فردي که از استاد خود پیشی گرفته 
است . عطار در انتخاب واژگان دقیق تر عمل کرده است . و با آوردن عباراتی پخته و پرمعنا شرح حال جنید 

عطار همانند دیگر شرح حال ها مبتکر بوده ده است در مقدمه مسجع جنید بغدادي ،را بسیار زیبا آغاز کر
است ودرآن شباهتی با عبارات مسجع حلیه االولیاء وکشف المحجوب موجود نیست . 

)حمدون قصار: از مشهورترین رجال مالمتیه می توان ابو صالح حمدون بن احمد بن عماره معروف 1-5
ه یکی از بزرگان و علماي فقه مذهب سفیان ثوري است . حمدون از شهرت و معروفیت به قصار را نام برد ک

خاصی در بین مشایخ و مردم نیشابور بهره مند بود و در حقیقت مؤسس حقیقی و اولین پایه گذار مذهب 
»68: 1376عفیفی ،«مالمتیه می باشد . 

ت و دومین شرح حال حلیه االولیا )حمدون قصاردرحلیه االولیاء :حمدون قصار پانصد و شص1-5-1
ست که بدون مقدمه مسجع و با عبارت زیر آغاز شده است.  قال الشیخ : ومن اقران ابی حفص من شیوخ  

»10/231: جلد 1357اصبهانی ،«نیشابور الشیخ الصالح  حمدون بن احمد بن عماره 
ل را در کشف )حمدون قصار در کشف المحجوب : حمدون قصار سی ویکمین شرح حا1-5-2

المحجوب به خود اختصاص داده است هجویري او را چنین معرفی کرده است : 
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: 1384هجویري،»«ابو صالح حمدون بن عماره القصار . و منهم قدوه اهل مالمت و داده به بال سالمت ،«
191«

ب وي چنین گفته در متن شرح حال هجویري لفظ مالمتیه را درباره حمدون به کار نبرده است وتنها در با
ترا بر منبر باید شد و خلق را نپندارد تا سخن تو فایده ي دلها باشد . گفت : مرا سخن گفتن روا نیست  :« که 

گفتند : چرا ؟ گفت : از آن که دل من اندر دنیا و جاه آن بسته است . سخن من فایده ندهد و اندر دلها اثر 
)192نکند (

از وي پرسیدند «ا و نفس دانسته است و به مالمت خود پرداخته است ویا در عبارتی خود را طالب دنی
چرا سخن سلف نافع تر است مر دلها را از سخن ما ؟گفت :از آنچه ایشان سخن مر عز اسالم و نجات  تن 

(همان ). » ها و رضاي خداوند تعالی را گفتند و ما مر عز نفس و طلب دنیا و قبول خلق را گوییم
االولیاء : حمدون قصار سی ونهمین شخصیتی است که عطار به شرح ة ار در تذکر)حمدون قص1-5-3

حال او پرداخته است . عطار حمدون را چنین معرفی می کند : 
حمدون آن موزون ابرار، آن شیخ اصحاب شوق ، آن پیر ارباب ذوق ، آن نشانۀ مالمت ، آن یگانۀ قیامت ، 

»401: 1384هجویري،«قصار
و به مالمت خلق مبتال بود ومذهب « پیشواي مالمتیان دانسته اند در غالب متون عرفانی ،حمدون را

(همان )» مالمتیان در نیشابور از او منتشر گشت و در طریقت مجتهد و صاحب مذهب بود
ر االولیاء نسبت به دیگر عرفایی همچون ابراهیم ادهم و یا بایزید بسیاة شرح حال حمدون قصار در تذکر

ورع او تا بدان حد .«کوتاه است و مشرب عرفانی او در عبارت مسجع آغازین به خوبی آشکار شده است 
است که چون دوستی وفات کرد چراغ بنشاند وگفت این ساعت چراغ وارث راست روا نباشد سوختن آن 

.وي مالمت را ترك سالمت می داند و راه آن را بر خلق دشوار می شمارد . (همان )»
االولیاء : ة )مقایسه مقدمه مسجع حمدون قصار در حلیه االولیاء،کشف المحجوب وتذکر1-5-4

هجویري در کشف در حلیه االولیاء شرح حال حمدون قصار بدون مقدمه مسجع آغاز  شده است ، 
المحجوب به مالمتی بودن او در یک عبارت مسجع اشاره می کند ولی در متن شرح حال تنها به صورت 

نی به مالمتی بودن آن اشاره شده و لفظ مالمتی به کار نرفته است . اما تناسب مقدمه ي مسجع و متن ضم
شرح حال در تذکره االولیاء به صورت کامل رعایت شده است عطار در این شرح حال هم در مقدمه مسجع 

ی  ندارد . ابتکار عمل داشته است وعبارت مسجع به کار رفته  توسط وي با دو اثر دیگر شباهت
االولیاء:ة ) ارتباط معنایی سجع با متن شرح  حال ها در بخش دوم تذکر2

االولیاء یگانه اثر منثور عطار نیشابوري است که حدود هفتاد و دو شرح حال از امام جعفر صادق ة تذکر
است که االولیاء  بخشی افزوده شده ة تا سرگذشت حسین بن منصور حالج را در بر می گیرد . به تذکر

حدود بیست و پنج شرح حال است که از ابراهیم خواص تا امام محمد باقر را در بر می گیرد و این بخش 
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تنها در دست نوشته هایی که بعد از قرن دهم بدست آمده است موجود است . برخی از پژوهشگران به دالیل 
نارسایی و خطاهاي دستوري بی دقتی ، مختلفی از جمله ناهماهنگی ها در حجم بخش هاي ملحقات ، 

االولیاء از عطار نیست و شخص یا اشخاصی این بخش را به تذکره االولیاء ة معتقدند که بخش دوم تذکر
ابو افزوده اند . در این جا به بررسی مقدمه هاي مسجع شرح حال هاي ابراهیم خواص ، ابوبکر شبلی ،

با توجه به کمتر بودن تعداد شرح حال ها در بخش دوم و العباس قصاب با متن شرح حال ها می پردازیم ، 
به ذکر این سه شرح حال اکتفا می کنیم . 

)ابراهیم خواص : ابواسحاق بغدادي اصالتاً ایرانی بود . پدرش از مردم آمل بوده و تولد و پرورش 2-1
عمر چندي به تحصیل ابراهیم در بغداد بوده است و به این جهت به بغدادي مشهور است ابراهیم در آغاز 

پرداخت و پس از آن مایل به تصوف گشت و چنانکه لقب او داللت دارد معاش خود را از بافتن بوریا و 
زنبیل و مانند آن می گذراند . پیوسته در سفر بود و حکایاتی که از او نقل می کنند غالباً راجع به سیاحت یا 

هرت دارد . حج است او در بین عرفا به داشتن توکل و تجرید ش
)ابراهیم خواص در حلیه االولیا ء:پانصدونود وپنجمین شرح حال در حلیه االولیا ء به ابراهیم 2-1-1

تبتل عن الخلق وتوکل علی ومنهم المتبتل المتوکل ،:«خواص اختصاص دارد وبه این صورت آغاز می شود 
: 1357اصبهانی ،«»لمشهور و الذکر المنشور له فی التوکل الحال االحق ابو اسحاق ابراهیم بن احمد الخواص ،

».10/325ج
)ابراهیم خواص در کشف المحجوب : ابراهیم خواص شخصیت پنجاه و هشتم از باب فی ذکر 2-1-2

در کشف المحجوب است هجویري او را چنین معرفی می کند : ومنهم سرهنگ »ائمتهم من اتباع التابعین 
»233: 1384هجویري ،«ق ابراهیم بن احمد متوکالن وساالر مستسلمان ابو اسحا

هجویري در عبارتی مسجع به مشرب عرفانی ابراهیم خواص پرداخته است ودر متن شرح حال نیز چنین 
.»اندر توکل شانی عظیم داشت و منزلتی رفیع و مشایخ بسیار یافته بود :« آمده است 

اندر اندیشه ي آن از تو بر داشته است ،–لی یکی آنکه خداي تعا«و علم را در دو کلمه مختصر می داند 
آن تکلف نکنی و دیگر آن که ترا می بباید کرد و بر تو فریضه است ضایع نکنی تا در دنیا و آخرت موفق 

که قسمت از لی به تکلف تو متغیر نشود واندر آن است که اندر قسمت تکلف نکنی ، باشی . مراد از این ،
مان ترا عقوبت بار آرد . (همان )امر تقصیر مکن که ترك فر

االولیاء شرح حال ابراهیم ة االولیاء:اولین شرح حال از بخش دوم تذکرة )ابراهیم خواص درتذکر2-1-3
خواص است که بدین صورت معرفی شده است . 

آن آن محترم حکم ازل ،آن محتشم علم وعمل ،آن نقطه ي دایره ي توحید ، آن سالک بادیه تجرید ،«
»599: 1386عطار،«قطب وقت ابراهیم خواص . صدیق توکل و اخالص ،
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در این مقدمه به اعتقاد ابراهیم خواص بر توکل اشاره شده است ودر متن شرح حال نیز سخن از 
سفرهایی است که با قدم توکل پیموده است و با توکل همه ي موانع را از سر راه برداشته است . 

در طریقت قدمی عظیم داشت و درحقیقت دمی ده ي اولیاء و بزرگوار عصر ، یگانه عهد بود و گزی
شگرف و به همه ي زبانها ممدوح بود و او را رئیس المتوکلین گفته اند و قدم در توکل به جایی رسانده بود 

که بوي سببی او بادیه قطع کردي (همان )
االولیاء : در ة کشف المحجوب وتذکرلیاء ، )مقایسۀ مقدمه هاي مسجع ابراهیم خواص درحلیه االو2-1-4

هر سه اثر به مشرب عرفانی ابراهیم خواص که مبتنی بر توکل است اشاره شده است در حلیه االولیاء با 
در کشف المحجوب سرهنگ متوکالن و در تذکره االولیا ء صدیق توکل واخالص به عبارت متبتل المتوکل ،

ه است . اندك شباهتی در سه عبارت موجود است ولی به قطع نمی توان معرفی ابراهیم خواص پرداخته شد
االولیاء مآخذ حلیه االولیاء و یا کشف المحجوب ة گفت که مقدمه مسجع شرح حال ابراهیم خواص در تذکر

است . 
اصل وي از )ابوبکر شبلی: ابوبکر دلف بن حجدر شبلی زاهد و پرهیزکار مشهور قرن سوم هجري ،2-2

از توابع ماوراء النهر است . آن گونه که در تذکره ها آمده است در آغاز » شبله «و منسوب به قریه ي خراسان
کار والی دماوند بود وسپس پرده دار موفق عباسی شد . وبعداز آن پرده داري را رها کرد و در سلک زهاد و 

حالش آمده حدود بیست و دوبار او را عباد و متصوفه درآمد. شاگرد جنید بغدادي بود و آن گونه که در شرح 
جامی «در بیمارستان بستري کردند و مردم در زمان حیاتش او را نشناختند و دیوانه خطابش می کردند . 

،1363 :63«
)ابوبکر شبلی در حلیه االولیاء : 2-2-1

شبلی در حلیه االولیاء چنین معرفی شده است :
واستلب اجتذب عن الکدور و االغیار ،الوارد العطشان ،سکران ،المستلب الومنهم المجتذب الولهان ، «

»10/366: ج1357اصبهانی ،«ابوبکر الشهیر باشبلیوارتهن ممتالً ریان ، و سقی بالدنان ، الی الحضور واالنوار ، 
فی ذکر ائمتهم من اتباع «)ابوبکر شبلی در کشف المحجوب : شخصیت شصت و یکم از باب 2-2-2

به ابوبکر شبلی اختصاص دارد . هجویري او را چنین معرفی می کند . »ابعین الت
از بزرگان و مذکوران ابوبکر دلف بن جحدر شبلی ، و سفینه ي متعال ، ومنهم : سکینه ي احوال ، « 

مشایخ بود . روزگاري مهذب و وقتی مطیب داشت با حق تعالی . و وي را اشارات لطیف است و ستوده کما 
ثالثه من عجایب الدنیا : اشارات الشبلی و نکت المرتعش وحکایات :« قال واحد من المشایخ المتاخرین 

»236: 1384هجویري، «»جعفر.
االولیاء: سومین شرح حال از بخش دوم تذکره االولیا ء شرح حال شبلی ة )ابوبکر شبلی در تذکر2-2-3

است . عطار وي را چنین معرفی می کند : 
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آن پرتو از عالم آن سرافراز متقیان ،آن گردن شکن مدعیان ،آن برق ابر عزت ،بحر دولت ، آن غرق«
»614: 1386عطار ،»«شیخ وقت ابوبکر شبلی حسی وعقلی ،

از جهال زمانه بسیار رنج کشید و در رد و قبول وغوغاي خلق بمانده بود :«چنان که از شرح او بر می آید 
کردندي تا او را هالك کنند چنانکه حسین بن منصور را که بعضی از سخنان او طرفی با و پیوسته قصد او 

)615حسین داشت . (
چنان شدکه در سلسله و بندش کشیدند و به بیمارستانش ببردند . قومی در پیش او آمدند وگفتند این «

دیوانگی من و هشیاري شما من به نزدیک شما دیوانه ام و شما هشیار ؟حق تعالی«دیوانه است . او گفت 
مرا قربت بر قربت بیفزاید و به سبب آن هشیاري بعدتان  بر بعد بیفزاید تا به سبب آن دیوانگی ، زیادت کناد ،

)«.617 (
در مقدمه مسجع شبلی شیخ وقت خوانده شده است . در حالی که آن گونه که از متن شرح حال بر می 

در زمان و روزگار خود به عنوان شیخ وقت مطرح باشد و احتماالً شهرت آید بعید به نظر می رسد که شبلی 
وي بعد از وفات او بوده است .در جاي جاي شرح حال سخن از اعمال و سخنانی است که در اثر غلبه وجد 

دیوانه وشور ادا شده است  و این سخنان منجر به رفتن شبلی به کرات به بیمارستان ویا به اصطالح کتاب،
شده است . ستان
االولیاء: ة )مقایسۀ مقدمه هاي مسجع شبلی در حلیه االولیاء ، کشف المحجوب و تذکر2-2-4

ابو نعیم شبلی را غرق شور و اشتیاق و در حالت غلبه ي سکر و مستی و حضور حق تعالی معرفی می 
کند و به شیخ بودن وي در زمانه ي خود هیچ اشاره اي نکرده است . 

ر عبارت مسجع به مقام شیخی شبلی اشاره نمی کند و در متن شرح حال با اشاره به این هجویري نیز د
وي گفت من به نزدیک شما دیوانه ام و شما به »هذا مجنون «روزي به بازار اندر آمد . قومی گفتند »که 

رسد .فرض شیخ بودن و مورد احترام بودن وي در زمان او محال به نظر می »نزدیک من هشیار...
االولیاء صرف نظر از این ناهماهنگی مقدمه با متن  شرح حال و اشاره به شیخ بودن شبلی دیگر ة در تذکر

عبارات مسجع نیز ساختگی وتصنعی است و فاقد سادگی و روانی بخش اول است و تناسب کمتري با متن 
شرح حال دارد . 

طبرستان بود و در تصوف به مرتبه اي رسید )ابو العباس قصاب :احمد بن محمد بن عبد الکریم اهل2-3
که یکی از ائمه طبرستان در باب وي گفته است که از افضال خداي تعالی یکی آن است که کسی را بی تعلیم 
و تعلم چنان گرداند که چون ما را دراصول دین و دقایق توحید چیزي مشکل شود از وي بپرسیم و آن ابو 

»293: 1363جامی ،«العباس قصاب است . 
)ابوالعباس قصاب در حلیه االولیاء :تا آنجا که جستجو کردیم نامی از ابو العباس قصاب در این 2-3-1

کتاب نیافتیم . 
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)ابو العباس قصاب در کشف المحجوب : ابو العباس قصاب شصت ونهمین شخصیت از باب فی 2-3-3
ده است . ذکرائمتهم من المتاخرین است که هجویري وي را چنین معرفی کر

هجویري، «ابو العباس احمد بن محمد القصاب ومنهم طراز طریق والیت و جمال جمع اهل هدایت 
1384 :246«

هجویري در معرفی ابوالعباس قصاب چه در مقدمه و چه در متن شرح حال بنا به گفته خود مذهب اندر 
پیموده است . طریق اختصار ، همان )این کتاب اختصاراست (

مقدمان ما ورایافته بوده اند و با وي صحبت کرده . وي «رح حال او چنین بیان داشته است که ودر ش
اما کالم ونکتش امی بود،.»« معروف و مشهور است به علو حال و صدق فراست و کثرت برهان و کرامت 

همان )(»سخت عالی بود اندر علم تصوف واصول . اندر ابتدا و انتها عالی حال ونیکو سیرت بود 
االولیاء: پنجمین شرح حال از بخش دوم تذکره االولیاء شرح حال ابو ة )ابو العباس قصاب در تذکر2-3-3

العباس قصاب است وي در بخش دوم چنین معرفی شده است . 
ابو آن قطب اصحاب شیخ وقت ،آن عامل مملکت ، آن کامل معرفت ، آن مقبول اهللا ،آن گستاخ درگاه ،«
)641: 1386عطار ،»«اس قصاب العب

قطب اصحاب و پیر و سلطان عهد یاد ابو العباس قصاب در این شرح حال با القابی چون شیخ وقت ،
شیخ عالم و محترم مشایخ بود و صدیق وقت بود و در فتوت و مروت پادشاه و درآفات عیوب «شده است 

(همان )»معرفت شانی عظیم داشت در دریافت و کرامت و فراست و نفس دیدن اعجوبه بود ؛
عامل در لغت نامه دهخدا داراي معانی ابوالعباس در مقدمه ي مسجع عامل مملکت خوانده شده است ، 

رئیس ،دیوانی یا نوکر دولت ،کسی که متصدي امور مالی باشد ، زیر است :کسی که با گل کار می کند ، 
ار گزار . وکیل وکزبردست در هر کاري ،والی ،

در عبارت آغازین به دلیل اضافه شدن عامل به مملکت معناي کارگزار و یا دیوانی اراده می شود ولی در 
و با توجه به امی بودن او در اختیار داشتن هیچ کجاي متن شرح حال به چنین شغلی از او اشاره نشده است ،

طریق استعاره منظور از عامل مملکت ، معرفت چنین  شغلی توسط او بعید به نظر می رسد . مگر اینکه به 
الهی باشد . 

عالوه براین ناهماهنگی وي گستاخ درگاه خوانده شده است در حالی که در تعالیم او چنان که از متن 
شیوه ي درست وادب در اعتقاد واظهار بندگی نسبت به شرح حال بر می آید بر توجه به حقایق هستی ،

رام بزرگان دین و اولیا و دراویش و رعایت حقوق انسانهاي دیگر به خصوص پدر و خداي تعالی و حفظ احت
مادر تاکید می شود چنانکه از او نقل است که :
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یکی به نزدیک او آمد وگفت :یا شیخ می خواهم که به حج روم . گفت : مادر وپدر داري؟گفت : دارم «
گفت :دوست »اندیشه ي حج سخت شد .«آمد و گفت گفت برو رضاء ایشان نگاه دار. برفت و باردیگر باز،

)644»(پدر! قدم دراین راه به صدق ننهاده اي . اگر به صدق نهاده بودیش نامه ازکوفه بازرسیدي 
باتوجه به متن شرح حال ابو العباس بسیار جانب ادب را نگاه می داشته و در هیچ جاي شرح حال بی 

خورد . بر خالف عبارت آغازین که او را گستاخ درگاه معرفی کرده ادبی و یا گستاخی از او به چشم نمی 
است . 

االولیاء: ة )مقایسۀ مقدمه هاي مسجع ابوالعباس قصاب در کشف المحجوب وتذکر2-3-4
در کشف المحجوب ابو العباس طراز طریق والیت و جمال اهل هدایت خوانده شده است که با متن 

االولیا ء هیچ تناسب معنایی میان مقدمه مسجع و متن شرح ة اما در تذکرشرح حال تناسب هماهنگی دارد . 
حال وجود ندارد .و نه تنها تناسبی نیست بلکه ما شاهد تعارض هاي بسیاري نیز می باشیم . 

نتیجه گیري :
االولیاء و مقایسه ة بعد از بررسی و مقایسه ي مقدمه هاي مسجع شرح حال هاي بخش اول و دوم تذکر

با حلیه االولیاء و کشف المحجوب مشاهده کردیم که در بخش اول بین مقدمه ي مسجع با متن شرح ي آن
حال تناسب و هماهنگی کامل وجود دارد به طوري که هر قسمت از متن شرح حال را می توان در کنار هر 

را نمی توان نثر االولیاءة یک از عبارت هاي مسجع قرار داد و بر خالف نظر برخی که معتقدند نثر تذکر
االولیاء مبتکر نیست و این کتاب مجموعه اي ة اصلی عطار دانست و معتقدند هستند که عطار در نوشتن تذکر

است از اقوال و حکایاتی که عطار آن ها را از منابع گوناگون یک جا گرد آورده و هیچ گونه ابتکاري را درآن 
نویسنده اي مبتکر و خالق است و مقدمه هاي مسجع شرح االولیاء داراية به انجام نرسانده است ، تذکر

االولیاء مؤید این مطلب است . بعد از مطالعه مقدمه هاي مسجع شرح حال هاي ة حال هاي بخش اول تذکر
االولیاء و مقایسه ي آن ها با مقدمه هاي مسجع حلیه االولیاء وکشف المحجوب هیچ گونه شباهتی بین ة تذکر

ین نشان از ابتکار عطار در نگارش مقدمه هاي مسجع است که به خوبی از عهده ي نگارش آنها دیده نشد و ا
آن برآمده است . 

االولیا ء و تحلیل روابط معنایی آن ها با متن شرح حالها ة با بررسی مقدمه هاي مسجع بخش دوم تذکر
ه و متن شرح حال و فرض الحاقی بودن بخش دوم باتوجه به عدم تناسب و هماهنگی معنایی بین مقدم

وجود تعارض بین آنها تقویت شد .مقدمه هاي مسجع بخش دوم فاقد روانی وایجاز بیان عطار در بخش اول 
است و گاه به نظر می رسد که تنها لفظ پردازي و اظهار فضل و قدرت نمایی در نویسندگی است . 

مجموعه اي از احوال و اقوال عارفان االولیاء را نمی توان فقط ة در پایان الزم به ذکر است که تذکر
دانست که به قصد تفنن  ویا حتی براي اثبات ارادت قلبی عطار به این طایفه تألیف شده باشد بلکه این اثر در 

جهت تعهد عطار به عرفان اسالمی شکل گرفته است . 
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چاپ تهران : انتشارات زوار،تصحیح محمد استعالمی ،االولیاء ،ة ). تذکر1386محمدبن ابراهیم .(عطار، -9

شانزدهم. 
چاپ اول . تهران : الهام ،صوفیه وفتوت ،).رساله ي مالمتیه ،1376ابو العالء.(،عفیفی-10
).سبک شناسی نثرهاي صوفیانه : از اوایل قرن پنجم تا اوایل قرن هشتم 1388محمد .(غالمرضا یی،-11

مرکز چاپ وانتشارات . دانشگاه شهید بهشتی ،،
چاپ تهران : سروش ،تصحیح محمود عابدي ،جوب ،).کشف المح1384علی بن عثمان .(هجویري ،-12
دوم . 
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در آثار سعدي» ادب« سیر معنایی
1هما هوشیار

ي مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد همداندانش آموخته
2دکتر محمد ابراهیم ایرج پور

استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان
3دکتر ناصر کاظم خانلو

م نور واحد همدان استادیار دانشگاه پیا
چکیده

ي شوند که داراي معانی روشن و به اصطالح فلسفیون بدیهی هستند کهواژههایی در ادبیات یافت میواژه
جمله است. این واژه در ادبیات تعلیمی ایران و جهان بسیار مورد توجه واقع شدهاز این-ادب-مورد بحث

هاي اخالقی و یا ادبیات آشنا و با معناي یکسان در مفهوم آموزهاي را کلمهاست. بنابراین اکثرخوانندگان آن
ي ادب درکلیات سعدي بجز معانی ها هستیم که آیا واژهبرند. در این مقاله درپی نمایاندن این فرضیهبه کارمی

است؟ این واژه در کلیات سعدي بیشترکدام مورد ازها، در مفاهیم دیگر به کار رفتهمصطلح آن در فرهنگ
ها و آثارسعدي با اصطالح امروزي نامهگیرد؟ ادب در لغتهاي مختلف را دربرمیمعانی مضبوط در فرهنگ

کند؟ تالش ما، در جهت روشن ساختن معناي دیگري براي این واژه مصروف است و آن، ادب آن برابري می
است که ادب را در معناي رسد که نخستین بار سعديباشد. چنین به نظر میمی"تعلیم وتعلّم"در مفهوم 

داند. تأدیب و تنبیه با تعلیم وتعلّم یکی می
ادب، سعدي، آموزه هاي اخالقی، تعلیم وتعلم، تأدیب وتنبیهها:کلیدواژه

ي بحث:زمینه
ها ابراز تواند راجع به آنها وجود دارند که هر کسی با شنیدنشان میبسیاري از کلمات در ادبیات ملّت

اي در زبان مردم کاربرد دارند که دسته واژگان به اندازهود را در آن بیان محقّ بداند زیرا ایننظر کند و خ
ي این کلمات است که داراي توسع ي ادب از جملهها نیست. واژهي معنا و مفهوم واقعی آنکسی در اندیشه

ن اصول اخالقی، نشست و ي عامیانه در خصوص رعایت کردن یا نکردباشد. در محاورهمعنایی زیادي می
شود به عنوان مثال: فالنی ي ادب استفاده میبرخاست در محافل گوناگون، شنیدن، سخن گفتن، و... از واژه

ها وکتب مختلف سعی در بیان کند و... در این مقاله با مراجعه به فرهنگادب سخن گفتن را رعایت نمی
داند بدون درنگ پاسخ پرسیده شود آیا معناي ادب را میمعانی گوناگون این واژه را داریم. اگر از کسی

1. h.hoshyar385@yahoo.com
2.irajpour20@yahoo.com

3.Pnu.khanloo@yahoo.com
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ماند خواهد داد آري، و به احتمال زیاد تنها به همین بله گفتن اکتفا خواهد کرد و در شرح معناي آن باز می
گونه نیست، که اینشود آدمی خود را عالم به مفاهیم آن بداند حال آنزیرا کاربرد فراوان این کلمه موجب می

ها وکتب متقدم و متأخر بسیاري خواند تا بر معانی مختلف این واژه اشراف پیدا کرد. در که باید فرهنگبل
بود که در میان شعرا و این مقاله کلیات آثار شیخ اجلّ را مبناي کار قرار دادیم، علّت انتخاب آثار سعدي این

ي ي امروز فارسی زبانان دارد. کلمهمحاورهترین زبان را به ي ادبیات فارسی، وي نزدیکنویسندگان گذشته
اي است دخیل ،که به احتمال اي تاریخی و بس کهن در فرهنگ فارسی دارد، واژهادب که سابقه و ریشه

هاي فرسِ هخامنشی و پهلوي هاي سومري و سریانی در فرهنگ فارسی باستان یعنی زبانبسیار زیاد از زبان
- سومري به معنی کتابت و نوشته می» دیپی «یا » دب «ي برگرفته از ریشهوارد شده، بدین صورت که آن را 

به معنی خط است که داریوش در کتیبه بیستون به کار برده -زبان هخامنشی-دانند و البته در فرس قدیم 
که درآمده است به طوري » دیپیریه «گاه این واژه از فرس هخامنشی به زبان پهلوي رفته، به صورت است، آن

» دیپیور«مخفف » دیپیر«است: سپس در زبان پهلوي به کار رفتهي اردشیر بابکان چندین بار بهدر کتاب کارنامه
-» دبستان«هايبه معنی کتابت تغییر شکل یافته است و رد آن را در واژه» دبیري «و » دپیري «و بعد به 

) ابتدا معانی این واژه را 1372دید. (دهخدا: ،توان می» دبیرستان «و -که هنر، کتابت و خط آموزند جایی
پردازیم تا تفاوتدهیم سپس به بررسی شواهد مثال از کلیات سعدي میهاي مختلف نشان میدرفرهنگ

ي مذکور مشخص شود.معانی گوناگون واژه
مقدمه:

التر بوده است و مردم، گونه سخنانی که از حد سخنان عادي، برتر و واادب یا ادبیات ، عبارت است از آن
ها دگرگون گشته و احساس غم، اند و از خواندن و شنیدن آنآن سخنان را در میان خود، ضبط و نقل کرده

هایی است که آثار اند. در باور همگانی ادبیات یک تیره یا ملت براي نمونه، مجموعه متنشادي یا لذّت کرده
هاي مشهور و پرکاربرد بنديدهند. یکی از طبقهملت را تشکیل میي پیشینیان آن تیره و ماندگار و برجسته

شوند. ي اصلی شعر و نثر  تقسیم میها به دو گونهایست که بر اساس آن متنبندي دوگانههاي ادبی، طبقهمتن
» بیشایستگی اد«و » تخیل ادبی«شوند. اصطالحات مردم غالباً بین ادبیات و آثار مکتوب دیگر تفاوت قائل می

هاي گیرند. به عنوان مثال تقریباً تمام انسانغالباً به منظور تشخیص آثار ادبی از یکدیگر مورد استفاده قرار می
که برخی از منتقدین، آثار جفري کنند در حالیتلقی می» ادبیات«ي باسواد دنیا آثار چارلز دیکنز را در زمره

دانند. گاهی اوقات ممکن است منتقدان، نمی» یات انگلیسیادب«ي گنجانده شدن تحت عنوان آرچر را شایسته
برخی از آثار را به دالیلی همچون سطح پایین دستور زبان و نحو، داشتن خط داستانی باورنکردنی یا گسیخته 

ي آثار ادبی حذف کنند. اما باید گفت که مفهوم باور از زمرههاي متناقض یا غیرقابلو یا داشتن شخصیت
هاي دیگر در طول زمان یکسان نمانده، دستخوش تحول ي پدیدهب و ادبیات نیز همانند همهي ادواژه

اند و بردهچون یونیان، ادب را فقط به معنی و مفهوم شعر به کار میگردیده است. بیشتر اقوام قدیم جهان، هم
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خواندن و به همین جهت، اي است عربی به معنايادب واژهها علم شعر بوده است و بس.علوم ادبی، نزد آن
گوید: عالمه دهخدا در تعریف ادب میگوید.» آدب «عرب به کسی که مردم را براي اطعام دعوت می کند

» ( گرددآن انسان به فضیلتی آراسته میيهادب عبارت است از هر ریاضت ستوده که به واسط«
)1372دهخدا،

ود دارد فقط شامل شعر بوده است، چنان که نزد اعراب ها آن مفهومی که امروز از ادب وجدر نظر یونانی
به همین منوال بوده است و الاقل تا عهد بنی امیه ادب در نزد عرب عبارت بوده است از قدیم نیز حال

است، چون انساب و ایام و اخبار و امثال و خالصه در آن روزگاران، اعراب معرفت شعر و آنچه بدان مربوط
کارش انشاد و نقل و روایت شعر بوده است، اما بعدها حدود ی را می فهمیدند کهاز لفظ ادیب وصف کس

علوم دیگر نیز چون صرف و نحو و لغت و آنچه مربوط به شعر بود توسعه یافته است و بعضی معارف و
حقیقت جهت فهم و شناخت غیره در آن وارد گشته است، لیکن پیداست که این علوم و فنون نیز خود در

اند در واقع کردهاي از هر علمی گرفتن را نیز شرطي ادب، بهرهضرورت داشته است و این که دربارهشعر 
و جهت فهم درست شعر بوده است وگرنه مفهوم درست و واقعی ادب فقط عبارت بوده است از حفظ اشعار

اي شگرف بیابد و انواع و اخبار مربوط بدان و به طور خالصه قبل از آن که نثر در قرون اخیر ترقی و توسعه
اي از مفهوم ادب و ادبیات پدید آورد شعر در نزد اکثر امم و اقوام عالم متضمن قسمت عمدهفنون تازه اي

تنوعی که در فنون نثر و نظم به وجود آمده است، ادب و ادبیات در روزگار ما بوده است اما به سبب ترقی و
همین سبب حدود تعریف درست و دقیق آن نیز دشوارتر گشته بهتري یافته است و تر و جامعمفهوم وسیع

.است و اختالفات بسیار برخاسته است

اگر در تبیین و تعبیر از آنچه حقیقت و ماهیت ادب است بین اهل نظر اختالف باشد تغییر و تفاوتی در 
ن اهل نظر اختالف باشد شود، چنان که هر قدر در بیان مفهوم واقعی ادب بیادب وارد نمیماهیت و حقیقت

بین ایلیاد هومر و شاهنامه فردوسی و بهشت گمشده میلتون و کمدي الهی دانته در این نکته خالف نیست که
هاي داستایوفسکی شباهت و قرابتی تمام هوگو و آثار تاگور و داستانو غزل حافظ و آثار شکسپیر و اشعار

آید که از جنس واحدي مشارکت دارند و به نظر میت ودر کار است و در بسیاري اوصاف و احوال مشابه
که تفاوت فکر و زبان و اختالف زمان ها چنان عام و مشترك استي آنهستند و البته این امري که بین همه

که از آن به ادب و و مکان نتوانسته است این امر مشترك را از بین ببرد، همان حقیقت و جوهري است
و ي آن، این است که بر عاطفه و خیال و معنی و اسلوب مبتنی استد و از اوصاف عمدهادبیات تعبیر می کنن

ها ادب و ادبیات است به تفاوت مراتب به شورانگیزي و به همین سبب تمام آن آثار که ماهیت و حقیقت آن
موصوفند و همه داراي سبک و معنی خاص خویش می باشنددلربایی

بخصوصی از مردم يکند که طبقههایی داللت میادب بر مجموعه آیینيمهاز قرن سوم هجري به بعد کل
مانند: ادب الکاتب ابن قتیبه و ادب الندیم ،هاي بسیاري نوشته شدهاین معنی کتاببایستی رعایت کنند و در
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و کشاجم. و به دنبال آن کتب مختلفی در موضوع ادب القاضی ( آیین قضاوت) ادب الوزیر( آیین وزارت)
ادب الحدیث ( آیین سخن گفتن) و ادب الطعام ( آیین غذا خوردن) و ادب المعاشره( آداب نشست و 

است. مضاف بر اینکه در اشعار و لطایف نیز در بسیاري موارد و ادب السفر و غیره نوشته شدهبرخاست)
کند، یکی عنی داللت میادب به دو ميکلمه،ادب همین است. باالخره از اواسط قرن گذشتهيمدلول کلمه

کنند اي در هر موضوع و به هر سبک اطالق میکه فرانسویان بر هر نوشتهLitteratureمعناي کلی در مقابل 
-پس هر چه محصول خرد یا احساس است ادب نامیده می.چه علمی باشد چه فلسفی یا ادبی به معناي ویژه

باید تعبیر چنان زیبا عانی و مقاصد نیست بلکه بعالوه میشود. اما در معناي خاص مراد از ادب تنها تعبیر م
گونه که در فن شعر و انواع نثر ادبی از خطابه و تمثیل و باشد که در عواطف خواننده یا شنونده اثر کند، بدان

نامه و مقامه ، معلوم و معهود است. مثل و داستان و نمایش
ین کلمه در معناي اصالح و پرورش اخالقی به کار گرفته وسلم اوآلهعلیهاهللادر زبان حضرت رسول صلی

نلینو با این فرض که ادب مقلوب دأب است بر آن رفته که ادب در . »ادبنی ربی فاحسن تأدیبی « شود:می
در واقع اعراب همچنانکه جمع بئر را آبار و شده است.جاهلیت به معنی سنت و سیرت پدران استعمال می

ياند دأب را هم به آداب جمع بسته اند ، و بعدها پنداشته اند که آداب جمع کلمهآوردهجمع رأي را آرا می
و ادب را به معنی استادب است و ادب در معناي سنت و سیرت (دأب) در زبانشان رایج و معمول شده

معنی حسی اند. اما این فرض بعیدي است؛ قریب به ذهن این است که کلمه از خوي و عادت پسندیده گرفته
ها و اخالق ستوده انتقال یافته باشد، همچنانکه آن: دعوت به طعام به معنی ذهنی یعنی دعوت به بزرگ منشی

سپس مفهوم ذهنی و ،رفتهها به این گونه نخست در یک معناي حسی حقیقی به کار میتمام اسم معنی
شود، و پیش از پایان آن تربیتی استعمال میادب در معنی اخالقی وياند. در عصر بنی امیه کلمهمجازي یافته

تري بدان می افزایند: آموزش. دوره معناي دیگر و تازه
ادب ، هر دو در کنار هم کاربرد دارد. چنانکه ابن يکلمهدر عصر عباسی دو معناي پرورشی و آموزشیِ

االدب الکبیر نامید. و ابوتمام اش در پندهاي اخالقی و اندرزهاي سیاسی را االدب الصغیر و مقفع دو رساله
اي از اشعار نغز در مضامین اخالقی است. همین بخش سوم دیوان الحماسه را باب االدب نام نهاد که برگزیده

بر بخشی از صحیح بخاري به نام کتاب االدب منطبق است، همچنین بر کتاب االدب نوشته ابن "معنی کامال
ادب بر شناخت اخبار و اشعار عرب اطالق کردند و يز آن کلمهمعتز. در قرن دوم و سوم هجري و پس ا

اي شروع به تألیفاتی در این موضوع کردند و کتب ادب نامیدند ، مانند البیان و التبیین جاحظ که مجموعه
- است از اخبار و اشعار و خطبه ها و نکات جالب با بسیاري اظهار نظرهاي انتقادي و سخن سنجانه. اما کلمه

در معنی آموزشی ، که به دو فن نظم و نثر و نکات و لطایف مربوط به آن مختص است، متوقف ادبي
ن را از جهت اجتماعی و انسامعارف غیر مذهبی گردید که يشامل همه"نماند بلکه توسعه یافت و احیانا

در رسائل ایشان ادب یابیم ، الصفا مینزد اخوان،ادب در این معنی گستردهيدهد. کلمهفرهنگی ارتقا می
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و حساب و آیین تجارت و معامالت نیز داللت عالوه بر علوم لغت و بیان و تاریخ و اخبار ، به جادو و کیمیا
شود، و در تا اینکه در قرن هشتم هجري این کلمه شامل انواع معرفت به ویژه علوم بالغت و لغت می.کندمی

رداشتن اشعار و اخبار عرب و دانستن مجملی از هر علماینجاست که ابن خلدون می گوید: ادب یعنی ب
. )1174(گنابادي ، ص

ي تحقیق:پیشینه
دکتر اسماعیل آذر دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی در 

پژوهشی -ي علمیهي فصلنامکه در مجله» ي ادب با تأکید بر سه قرن اول هجريسیر تطور واژه«ي مقاله
است به بررسی سیر به چاپ رسیده19-1صص1389ي هیجدهم پاییزشماره» پژوهش زبان و ادب فارسی«

ي ادبیات دانشگاه شهید بهشتی در پردازد. دکتر عباسعلی بهاري اردشیر استادیار دانشکدهمی» ادب«معنایی 
370-345ي علوم انسانی صصر پژوهشنامهکه د» ي ادب و موضوعات علوم ادبیواژه«اي تحت عنوان مقاله

را یابی کرده، تحول معنایی آني ادب را ریشهاست با کندوکاو در سنت نظم و نثر عرب کلمهبه چاپ رسیده
ي بحثی در واژه«ي است. آقاي منصور غفاریان صرافیان نیز در مقالهدر طول تاریخ ادبیات عرب پی گرفته

، به چاپ شده88ي یک پاییزي بیست و سوم شمارهموزش زبان فارسی دورهي رشد آکه در مجله» ادبیات
» ادبیات«ي گیري واژهي ادب در زبان عربی و فارسی و معانی متعدد آن، همچنین  شکلي واژهبررسی پیشینه

» رسیادب و سیر آن در فرهنگ فا«ي است. آقاي اصغر نهچیري در مقالهدر فرهنگ اسالمی و ایرانی، پرداخته
است. وي در ي ادب پرداختهاست به پژوهش پیرامون واژهچاپ شده65-62ي مشکوه،شمارهکه در فصلنامه

هاي عربی، ي آن در زبانهاي گوناگون و همچنین ریشهلغتاین مقاله، معانی مختلف این واژه در فرهنگ
نماید. اوستایی و فرس قدیم را بررسی می

کتب گوناگون:ها و مفاهیم ادب درفرهنگ
حسن معاشرت، -3هنر-2فرهنگ. دانش-1(ع) (ا) adabي ادب آمده است: ادبدرفرهنگ معین ذیل واژه

اند: را شامل علوم ذیل دانستهدانشی است که قدما آن-6تأدیب و تنبیه-5آزرم، حرمت، پاس-4حسن محضر
الشعر، قرائت. بعضی اشتقاق، قرضلغت، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین

) در 1364گویند. ج ادب آداب است. (معین:اند. امروزه دانش مذکور را ادبیات میهانشاء و تاریخ را هم افزود
فرهنگ و دانش، هور، حسن معاشرت و حسن محضر، آزرم و حرمت و پاس، -1بینیم:فرهنگ دهخدا نیز می

به درس و حفظ نظر کسب شود) و ادب نفس مشتمل بر (ادب طبعی، چه تأدیب و تنبیه، ادب اکتسابی (آن
اخالق پسندیده و صفات نیک) و در مقابل آن، ترك ادب است که به معانی: آزرم و پاس را ناچیز انگاشتن و 

ادب به مفهوم تربیت و شخصیت (ادب -2شیوه و راه رسم معاشرت را زیر پاگذاشتن و به جا نیاوردن است.
است که » ادب درس «شود راجع به چه در تعریف علم ادب گفته میس) باید دانست که آنادب نف-درس 

یا ادب طبعی » ادب نفس «گردد و اما نامند، زیرا به درس و حفظ و نظر کسب میآن را ادب اکتسابی نیز می
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اي که با ذات اند که ادب طبعی عبارت است از: اخالق حمیده و صفات پسندیدهرا برخی چنین تحدید کرده
الملک فروغی (میرزا محمدحسین) در کتاب تاریخ ادبیات خود، انسان سرشته شده باشد چنان که مرحوم ذکاء

هایی که اسباب کماالت است از دانشادب نفس را به اصطالح حکما و صاحبان معرفت عبارت دانسته
ها سفه تعبیر نمایند و سایر علوم یا دانشنفسانی شود، از قبیل علم به حقایق اشیاء، که از آن به حکمت و فل

ها مستقیما در طریق است، مثل: حساب و هندسه و طب و جغرافیا که دانستن آنرا ادب درسی نامیده
شود، هر چند به طور غیر مستقیم و به قول اهل علم (ثانیا و استکمال و تزکیه نفس انسانی واقع نمی

ادب نیکی احوال و رفتار النفس (اخالق حسنه) مقابل ادب درس:ادب .کندبالعرض) به ادب نفس کمک می
هاي نیک (طبیب هروي، بحرالجواهر) ادب است در نشست و برخاست و خوشخویی و گرد آمدن خوي

مجموع صفات نیک است و در اصطالح فقها مراد از ادب، کتاب ادب القاضی است، یعنی آنچه قاضی را 
نیکوتر آن است که ادب را تعبیر به ملکه کنیم. زیرا ملکه است که در روان سزاوار است که به جاي آورد و 

توان آن را ادب نامید (فتح رو اگر مفهوم ادب در نفس انسانی راسخ نگردد، نمییابد و از اینآدمی رسوخ می
یم در مورد القدیر به نقل از بحرالرائق) و فرق بین تعلیم و تأدیب آن است که تأدیب در مورد عادات و تعل

شرعیات استعمال می شود به عبارة اخري تأدیب، عرفی و تعلیم، شرعی است؛ اولی دنیوي و دومین دینی 
اي که آدمی را به ورزش پسندیده«است (شرح صحیح بخاري، باب تعلیم الرجل، کرمانی) ادب اکتسابی 

اي ادب ملکه«-امت به مما یشینه ي او شود (العنایۀ)ع ملکۀ تعصم من قفضیلتی از فضایل سوق دهد و ویژه
)ع االدب، ج: آداب، 1883(بستانی، دائرة المعارف عربی،» داردها نگاه میاست که صاحبش را از ناشایست

علم االدب: ادبیات، دانشی که با آن لغزش در کالم ;قلیل او عدیم االدب: بی ادب;ادب: ظرفیت، تهذیب
-رجال االدب: ادیبان و نویسندگان (فرهنگ ابجدي عربی ;داردعرب را چه در لفظ و چه در نوشتن باز 

فارسی، حسین مهیار )
(مهذب االسماء(ادب در مفهوم فرهنگ و دانش: فرهنگ-3 پرهیخت، دانش ج: آداب (غیاث اللغات))–

لقمان حکیم را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان... (گلستان سعدي)
ي اقسام خطا مصون ماند و نیز ها انسان از همهي آنن اموري که به وسیلهادب عبارت است از شناخت

چه که شارع از دادگستري و رفع ستم و ترك هوي و هوس گوید: ادب قاضی ملتزم ساختن قاضی است بدان
زر ادب مرد بهتر از )–کلیله و دمنه(و نیز نور ادب دل را زنده کند )جرجانی، تعریفات(بر او واجب ساخته...

(اوست (مکتبی شیرازي )زبانه4مجمع اللغات Literature (ادب (فن االدب): ادبیات،)–

جمله را ادب سالح و مردي از تیرانداختن و نیزه داشتن و درق و شمشیر و قاروره :ادب به معنی هنر-4
)قصصنصاب زمخشري به نقل از مجمل التواریخ وال(افکندن و شنا و آنچه مردان را به کار آید

اي، من تو را امروز مالشی دادمی که باز گفت: اگر نه آن استی که تو هنوز خردي و این ادب نیاموخته
هایی جزو فنون هاي خوب زندگی کردن بوده است و دانشادب به معناي مجموع روش)نوروزنامه(گفتندي 
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ي دایرة المعارف اسالمی، ذیل ماده(کنند اند که انسان را براي بهتر و زیباتر کردن آمادهآمدهادبی به شمار می
)زبانه، ذیل ادب4مجمع اللغات unperfect obligation (التزام ادبی: تعهد ادبی)ادب

ي پسندیده و صالح، اخالق حسنه، فضیلت، ادب به معنی حسن معاشرت و حسن محضر: طریقه-5
خواجه عبدالرزاق هژده بخورد «ال حمیده: مردمی، حسن احوال در قیام و قعود و حسن اخالق و اجتماع خص

و خدمت کرد رفتن را و با امیر گفت: بس! اگر بیش از این دهند ادب و خرد از بنده دور کند؛ امیر بخندید و 
غیاث (چم و خم، حسن معاشرت، حسن محضر و طور پسندیده-)672(ادیب: تاریخ بیهقی،ص» دستوري داد

غوي ادب نزدیک به یکدیگر است، ادب در لغت به معنی ظرف و حسن کلمات لغویین در معناي ل-)اللغات
تناول است و ظرف در این جا مصدر است به معنی کیاست مطلق یا ظرافت در لسان یا براعت و ذکاء قلب 

کرداري و بعضی ادب را در فارسی به فرهنگ ترجمه کرده و گفتاري و نیکیا حذاقت و به تعبیر بعضی نیک
)ي ادبدهخدا: لغتنامه: ذیل واژه. (باشد و با علم چندان فرقی نداردیا فرهنگ به معنی دانش میاند ادب گفته

ادب به معنی آزرم، حرمت و پاس: اگرچه پیش خردمند خامشی ادب است به وقت مصلحت آن به که -6
در سخن کوشی (گلستان سعدي)

ادب را بستدیم تا خداوندان اسپ، اسپ را ادب در معناي تأدیب، تنبیه و تهذیب: و ما این تاوان مر -7
زنند آن ادب سنگ سیه را کی کنند نگه دارند تا به کشت کسان اندر نیاید (نوروزنامه) اوستادان کودکان را می

ي (ندب) قریب المعنی است و جدایی بین این دو جز این نیست که تأدیب در مورد (مولوي) تأدیب با کلمه
ات و ندب در مورد ثواب آخرت مستعمل است و قد یطلقه الفقها علی المندوب تهذیب اخالق و اصالح عاد

ي آن انسان به ) ادب عبارت است از هر ریاضت ستوده که به واسطه.»فی جامع الرموز«(تلویح به نقل از 
ها ریاضت اخالقیگردد و این معنی، منقول از معنی لغوي تأدیب و تأدب است که در آنفضیلتی آراسته می

مأخوذ است (شیرازي، محمدعلی :فرهنگ معیار اللغۀ)
ادب عبارت است از شناسایی چیزي که به -االدب عبارة عن معرفۀ ما یحترز به عن جمیع انواع الخطا -

شود از تمام انواع خطا که این معنی عرفی منقول از ادب به معنی حذاقت یا براعت و توسط آن احتراز می
ادب نزد اهل شرع پرهیزگاري و نزد اهل حکمت و «است (هاشمی: جواهر االدب ) ذکاء قلب و امثال آن 

هاي دبیر، مرحوم دهخدا واژهي ادب)(دهخدا: لغت نامه ذیل واژ» دانش نگاهداري و صیانت نفس است 
که ه اینباتوجه ب.می داند» دپ «ي دبیرستان، دبستان، دیبا، دیبه، دیباچه و دیوان را هم خانواده و از ریشه

هایی از نامه حاوي مطالب بسیار مفید و کامل از واژگان و اصطالحات گوناگون است لذا قسمتلغت
ایم. ي موردنظر را در این نوشته نیاوردهتوضیحات راجع به واژه

یعنی آشنایی به احوال نظم و نثر و مراتب هر یک ;ادب [عربی دانش، فرهنگ] یا علم ادب، سخن سنجی
ها، به تعبیر بهتر: فن بیان عقاید و افکار و عواطف که ختن درست از نادرست و خوب از بد آنو بازشنا

ي ادب)،ذیل واژه1345مصاحب، (ناگزیر آشنایی به احوال نظم و نثر و مراتب هر یک مقدمه آن است
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، رفتار ي ادب داري معانی چندي است: دعوت، مهمانی، تهذیب و تعلیم نفس، بزم آرایی با سخنکلمه
اي باشد یا پندي یا مطلب درستی، لیکن مقصود از ادب در کتب اي که شامل نکتهمؤدبانه، سخن حکیمانه

مجموعه آثارکالمی خوب بر جاي مانده است به نثر یا نظم... اما علوم ادبی مشتمل است بر: «تاریخ ادبیات 
الشعر، خط و تاریخ. در کتاب نوپردازي در لغت، اشتقاق، صرف، نحو، معانی، بیان، انشا، عروض، قافیه، قرض

)42-41صص1384(حکیمی::چنین آمده است» نقد ادب «نقد شعر و سخن سنجی در باب 
چه از دوران رفته و این معنی از آندر گذشته نخست ادب براي آیین دبیري و فرهیخت اداري به کار می

شود. در میان عرب نیز نخست ادب به همین معنی در ساسانیان بر جا مانده یا نقل شده به خوبی شناخته می
آغاز اسالم براي راه و رسم زندگی به کار رفته است. در قرآن کریم ادب به معنی عادت و خوي آمده است 

چه هایی که به عربی نوشته شده، نخست ادب به معنی آداب دبیري و اداري به کار رفته، چناندر متون کتاب
آنچه از علوم و لغت و زبان براي دبیران » ادب الکاتب «سندگان قرن سوم هجري زیر نام از نوی» ابن قتیبه «

بایسته است آورده و کسانی مانند: ابن مقفع، زمخشري، ابن معتز و ابوحامد غزالی ادب را به معنی آداب 
)23-20،صص1350والیت داشتن و رسوم و آیین و مواعظ زندگی و اداري آورده اند. (یکتایی:

دکتر سید صادق گوهرین در کتاب شرح اصطالحات تصوف به نقل از منابعی که ذکر خواهد شد در باب 
اي که پسندیده و با صالح باشد و ادب صوفیانه چنین آورده است: کشف اللغات: به فتح اول و دوم، طریقه

ل و رفتار است در بحرالجواهر: ادب نیکی احوا.دانش و فرهنگ و پاس و شگفت وگاه داشت حد هر چیزي
.فتح القدیر: ادب مجموع صفات نیک است.هاي نیکنشست و برخاست و خوشخویی و گرد آمدن خوي

اند ادب در نزد اهل شرع، ورع است و نزد حکما صیانت نفسکشاف اصطالحات الفنون: گفته
ت، حتی خود : ذیل ادب) اما ادب در هر صورت متضمن نوعی تصور اشرافی و تفنن اس1367(گوهرین:.

ي آن را  از ادب شاید از یک تصور اشرافی و تجملی خالی نباشد. در واقع ریشه-ریشه اش -کلمه هم 
.اند که مأدبه از آن است یعنی دعوت و سور و این نکته حاکی است از وجود مفهوم تجمل در ریشه آنگرفته

) اخذ شده است و در واقع لفظ ادب را به ي دأب (سیره و رسماند اصل آن از ریشهقول کسانی که پنداشته
رسد. مرادف قدیم اند مقبول به نظر نمیساخته–جمع دأب -صورت یک مفرد فرضی از هیأت آداب 

است که از معنی تجمل و » آیین «اند ادعا کرده» کریستنسن «و » ریشتر»پهلوي  و فارسی آن هم آن گونه که
نیز » فرهنگ «ي اند. کلمهبسیاري همین لفظ را براي ادب به کار بردهزینت خالی نیست و قدما هم در موارد 

دهد که که به قولی مرادف و معادل فارسی آن است حاکی است از نوعی تهذیب اشرافی و این همه نشان می
ادب عبارتست از )«30-28، صص1346(زرین کوب: ...ادب در هر حال یک نوع ذوق تجملی است

ها تعبیر کرده ترین و بهترین صورتها را در عالیی که، بلندترین و بهترین افکار وخیالي آثار مکتوبمجموعه
هاي ذوقی و فرهنگی است اعم از علوم و ) مقصود ما از ادب تراوش22: ص1383(زرین کوب: » باشد

)349،ص1373همایی:»(علمی«مقابل»ادبی«ادبیات نه خصوص اصطالح 
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توان چهار معنا را براي آن در است میختلف ذیل این واژه آمدههاي مچه درفرهنگبا توجه به آن
-در معناي علم و دانش (علوم صرف و نحو، معانی بیان و...جزء فرهنگ و دانش محسوب می-1: نظرگرفت

چه که در این موارد مفهوم آزرم، شرم، حسن معاشرت، ترك هاي اخالقی (زیرا آندر مفهوم آموزه-2شود) 
تأدیب و -4هنر-3تواند به صورت کلی در مفهوم مفاهیم اخالقی به کار رود)در مجموع میادب و... دارد

تنبیه.
ها و هدف ما در این مقاله آوردن شواهد مثال از کلیات آثار سعدي و شرح و بررسی معانی و مفاهیم آن

نیز رسیدن به مفهومی تازه (ادب درمعناي تعلیم وتعلّم) است. اینک شواهد مثال:
ادب درمفهوم علم و دانش:-1

) 318:ص1371دینی حجت نماند؟ (گلستان،بیکسی گفتش تو را با چندین فضل و ادب که داري، با 
که در روزگاران قدیم در معناي دانش کاربرد داشته - دراین مثال در مفهوم علم و دانش و مترادف فضل

است.استعمال شده-است
) .416:ص1371انی کنند(گلستان،خالف پیران که به عقل و ادب زندگ

ساله را عقل و ادب نیست                بتحقیقش نشاید آدمی خواندوگر چل
)457:ص1371(غزلیات ، 

جا نیز یعنی: اگر انسان کامل است در اینرفتهکار میمعنی دانش و فرهنگ بهعقل و خرد همراه و هم
(چل ساله) عقل و دانش نداشته باشد،آدم نیست.

پسرگفت: اي پدر، فوائدسفربسیاراست از نزهت خاطر و... تحصیل (جاه) و ادب و مزید مال و مکتسب... 
) 284: ص 1371(خطیب رهبر

ي معنی در نش؛ و یا شاید با اندکی گسترش دایرهدر این مورد تحصیل جاه و ادب یعنی کسب مقام و دا
هاي اخالقی نیز پذیرفته شود.مفهوم آموزه

ي عشق اختیار اهل ادب نیست             بل چو قضا آید، اختیار نماندشیوه
) 327: ص 1371ات (غزلی

جا که در ادبیات عشق در برابر عقل (علم) قرار دارد، منظور از اهل ادب عاقالن و دانشمندان هستند.از آن
برفت عمر و نرفتیم راه شرط و ادب            براستی که به بازي رفت چندین سال

)691ص1383(کلیات:
-در این بیت شرط در معناي شرط اخالق و رفتارهاي اخالقی است بنابراین ادب، مفهوم دانش و علم می

گیرد.
ي ریان به جز تو در آفاق            به عدل و عفو و کرم تشنه وز ادب ریانکه دید تشنه
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) 700ص1383(کلیات:
شوند بهتر است که ادب را در معناي علم و هاي اخالقی محسوب میچون عدل و عفو و کرم از آموزه

دانش بپذیریم.
است مثل او انسان چ ندیدهجمال عالم انسان، عین اهل ادب                  که هی

) 700ص1383(کلیات:
توان در معنی خصوصیات اخالقی نیز پذیرفته شود. اهل ادب یعنی اهل فضل و دانش گرچه می

نشین را چه وقع در یونان؟ حکیم راهمتاع من که در بالد فضل و ادب    
) 701ص1383(کلیات:

شکوه پیري بگذار و علم و فضل و ادب            کجاست جهل جوانی و عشق و شیدایی 
) 708ص1383(کلیات:

است.که در این دو مثال مترادف و هم معنی فضل(علم و دانش) آمده
آدمی فضل بر دیگر حیوان                          به جوانمردي و ادب دارد 

)754ص1383(کلیات:

بردند پیمبران و پاکان                        از بی ادبان جفاي بسیار 
)764ص1383(کلیات:

هاي اخالقی را دربردارد اما چون درد و رنج رسد که معناي آموزهگونه به نظر میهرچند در این مثال این
را در مفهوم دانش و فرهنگ بگیریم است بهتر است که آنپیامبران خدا  از نادانی و جهل مردم زمان خود بوده

فرهنگ و دانش جور بسیار تحمل کردند.یعنی؛ پیامبران از نادانان و افراد بی
هاي اخالقی:ادب درمفهوم آموزه-2

)26:ص1371اگرچه پیش هنرمند خاموشی ادب است (گلستان،
)184:ص1371لقمان حکیم را پرسیدند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان (گلستان ،

)257:ص1371ادبست (گلستان ،در چنین سالی مخنثی، دور از دوستان، که سخن در وصف او دور از 
: 1371ادبی نکردي (گلستان ، گفت دریغ این بنده با حسن و شمایلی که دارد اگر زبان درازي و بی

)26ص
)352:ص1371ادبان بردن (گلستان ،گردانیدن و جور بیالیق قدر علما نباشد، خود را متهم

)359:ص1371ست (گلستان ،جازت سخن بگوییم، اگرچه ترك ادبزمین خدمت ببوسید که با
فروشد به ناندان                     که علم و ادب میکند مرد تفسیرزیان می
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)164:ص1368(بوستان:
گیرد.ر دارد معنی اخالقیات به خود میدراین مثال چون ادب در مقابل علم قرا

ي بدخصال                 چه خواهی؟ ادب، یا هنر یا جمال کسی گفت: از این بنده
(بوستان: 

)256:ص1368
است. هاي اخالقی آمدهمفهوم آموزهبا توجه به کل حکایت در

آبرویی مکن                           ادب نیست پیش بزرگان سخن که من بعد بی

)274:ص1368(بوستان:

ارم گفت                        گله از دوست به دشمن نه طریق ادبست یسخن خویش به بیگانه نمی
)78ص1371(غزلیات:

من بیفتمکهباشی، ادب آناست که حدیث خویش گفتم           چو تو ایستادهچوتوآمدي، مرا بس
)541ص1371(غزلیات: 
جور خطا گفتم، اگر خواندمت                               ترك ادب رفت و قصور اي صنم

) 619ص1371(غزلیات:
خورشید وگلت خوانم هم ترك ادب باشد              چرخ مه و خورشیدي، باغ گل و نسرینی

)910ص1371(غزلیات:
نست که سعدي به توآموخت              گرگوش بداري به از این تربیتی نیست راه ادب ای

)950ص 1371(غزلیات:
م که در حضرت خورشید            گوییم که ما خود شب تاریک ندیدیسعدي ادب است آن

)694ص1383(کلیات:
نیکویی با بدان و بی ادبان                                       تخم در شوره بوم کاشتن است 

)750ص1383(کلیات:
هرکه مشهور شد به بی ادبی                                       دگر از وي امید خیر مدار 

1383لیات: (ک
)765ص

درمعناي اخالقیات به کار رفته است."لفظ بی ادبی از الفاظیست که غالبا
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ي سقط باشی خامش محترم به کنج ادب                                      به که گوینده

)775ص1383(کلیات:
ادب عوف در عرب                             نسل بریده به که موالید بیاند بنیدانی چه گفته

) 811ص1383(کلیات:
ي تربیت جاکه عرب بیشتر داعیهان این مثال را براي فرهنگ و دانش نیز ذکر کرد اما از آنتوهرچند که می

و اخالقیات دارد تا علم و دانش بهتراست که در این کاربرد معنا کنیم.
دارم، که در حضرت خداوندگار ترك گفت تنها نیستم که خداوند، جلّ و عال، حاضر است و شرم می

)865ص1383ادب باشد (کلیات:
گفت این مرد که شما او را خدمت کردید و چندین ادب به جاي آوردید چه کسی بود؟ (کلیات : 

)886ص1383
ادب در معناي هنر:-3

در خصوص ادب در معناي هنر دکتر معین هیچ شاهد مثالی ندارد اما عالمه دهخدا در لغتنامه دو شاهد 
ه را ادب سالح و مردي از تیر انداختن و نیزه داشتن و درق اند که الزم است ذکرشوند. الف: جملمثال آورده

نصاب زمخشري به نقل از مجمل التواریخ (و شمشیر و قاروره افکندن و شنا و آنچه مردان را به کارآید
اي، من تو را امروز مالشی ب: گفت اگر نه آن استی که تو هنوز خردي و این ادب نیاموخته)والقصص

-کار رفته شدهرود ادب دراین مفهوم در ادبیات بسیار کم بهدي (نوروزنامه). البته گمان میدادمی که باز گفتن

که کار رفته است. چنانپندارم که دراین دو مورد نیز ادب در مفهوم شیوه و روش بهباشد(؟) درضمن می
ي ادب زیر مجموعهکند. که این معنی نیز شود: فالنی ادب سخن گفتن را رعایت نمیامروزه نیز گفته می

فرمایند: عقل اي در عقل و عشق میکه شیخ اجلّ در رسالهآید. چنانحساب میهاي اخالقی بهدرمفهوم آموزه
با چندین شرف که دارد نه راه است بلکه چراغ راه است، و اول راه، ادبِ طریقت است (کلیات: 

مورد توجه -رد ادب را در معناي هنرشود سعدي تنها در این یک مو) چنان که مشاهده می853ص1383
که بیان - به کار برده است و روشن است که همان مفهوم شیوه و روش-دهخدا در لغتنامه و فرهنگ معین

است: کار بردهراه و مترادف هنر بهگردد. البته سعدي در یک مورد دیگر ادب را هماز آن استنباط می-شد
ص 1383راغب شوند و هنر پرورند و فضل و ادب شایع گردد (کلیات:هنرانهنرمندان را نکو دارد، تا بی

کار رفته نامه و در معناي امروزي آن بهرسد که معناي هنر غیر از مفهوم لغت) در این مثال به نظر می841
است.
ادب در معناي تأدیب و تنبیه:–4
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چه تا به حال شویم که با آندب میدر خالل تتبع و تفحص کلمات بزرگان ناگاه متوجه عالم دیگري از ا
هاست و ي این قیل و قالایم قابل انطباق نیست، بلکه برتر از الفاظ و مقولهاز متون لغات و گفتار ادب یافته

اند که در لفظ و معنی حجتند و را در معانی دیگرآورده، استعمال نمودهي ادب و مشتقات آناشخاصی کلمه
) به عنوان مثال 8:ص1343را نادیده انگاشت. (بامداد :هاي ایشانادب، گفتهتوان در بحث از حقیقتنمی

اَدبنی ربی فاّحسن «اند: که رسالت چه مقام و منصبی است فرمودهرسول رحمت در مقام معرفی خود و این
مرا ادب »ادبنی ربی ثم بعثنی«فرماید: مرا ادب آموخت پروردگارم و نیکوآموخت. یا جاي دیگر می» تأدیبی

) آیا دراین دو حدیث مقصود حضرت 8:ص1343(بامداد:» آموخت پروردگارم و سپس به رسالتم برانگیخت
پیامبر اینست که خدا به من علوم عربی و صرف و نحو و معانی و... آموخت و خوب هم آموخت و سپس 

ظرگرفتن مقام معلمی مأمور به رسالت کرد؟! پر واضح است با توجه به این احادیث و همچنین با در ن
است تعلیم وتعلّم است. در این قسمت شواهد چه خداوند به پیامبرآموختهآن-"انّی بعثت معلما-پیامبر(ص)

-شود با معناي مورد نظر در این مقالهکنیم تا نشان دادهاند ذکر میشدهمثالی که در مفهوم تأدیب و تنبیه آورده
سویی دارد.هم-تعلیم و تعلّم

شود که ادب بجز ي ذیل ازکلیات سعدي نشان داده میدب درمفهوم تعلیم وتعلّم: در موارد ذکر شده)ا-5(
ها در معناي تعلیم و تعلّم نیزکاربرد دارد و در واقع همان معناییست که در این نامهمعانی مذکور در فرهنگ

ي ادب را در مفهوم یست که واژهتوان چنین گفت براي نخستین بار این سعدمقاله درپی کشف آن هستیم. می
هرجا ادب در آثار سعدي به معناي تأدیب و "داند بدین معنی که تقریباتأدیب و تنبیه با تعلیم و تعلّم برابر می

است مفهوم تعلیم و تعلّم نیز دارد (بااندکی تسامح):تنبیه متعلّم آمده
)439:ص1371(گلستان،هرکه در خردیش ادب نکنند ، در بزرگی فالح از او برخاست.

)593:ص1371هرکه بتأدیب دنیا راه صواب نگیرد، بتعذیب عقبی گرفتارآید (گلستان،
ي خویش خورد بداندیش را زجر و تأدیب کرد         پشیمانی از گفته

)326ص1368(بوستان:
)448:ص1371پادشاهی پسري را به ادیبی داد. (گلستان،

- که بر وزن فعیل و درمعناي اسم فاعل آمده-رسد، ادیبدر این مثال از گلستان شیخ اجلّ به نظر می
اما دهد گرچه تواند بودکه درمفهوم تأدیب و تنبیه نیز پذیرفته شودیعنی کسی که به متعلّم تعلیم می-است

شود.مفهوم آموزگار و تعلیم دهنده، از آن بیشتر دریافت می
بردمر استاد را گفتم: اي پرخرد             فالن یار بر من حسد می
عجب شنید این سخن پیشواي ادب        به تندي برآشفت وگفت:اي
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)320:ص1368(بوستان:
افتد بنابراین است ذهن خواننده به یاد معلم و آموزنده میي استاد یاد کردهچون در بیت نخست از واژه

پیشواي ادب در این مثال به مفهوم متعلّم نزدیک تر است.
متر ده که من نااهل فرزندم معلّم گو ادب کم کن که من ناجنس شاگردم           پدر گو پند ک

) 552ص1371(غزلیات: 
کار رفته کار معلّم تعلیم و آموزش است پس روشن است که در این بیت ادب در مفهوم تعلّم و تعلیم به

است.
پرهیزگار، قرین و رفیق خود نگرداند که طبیعت ایشان در او اثر کند و اگر نکند از شنعت مردم، متّهمِ نا

)839ص1383خالی نماند و تأدیب دیگران که همان فعل دارد از وي درست نیاید (کلیات:
باشد سعدي در این نوشته، طور که در عنوان این قسمت گفته شد و نیز هدف ما در این مقاله میهمان

را در مفهوم تنبیه با تعلیم ، تعلّم و آموزش یکی دانسته است و خواننده هر دو مفهوم را از آن استنباط تأدیب 
کند:می

باز چون موسی بر لم یزل و الیزال حکمی کرد که او را استحقاق نبود، داغ حرمان بر جبین طمع او نهادند 
) 871ص1383ي او مؤدب گشت (کلیات:یدهو از لن ترانی میخی ساختند و بر احداغ اشواق او زدند تا د

، بهتر ي مؤدب یادآور مفهوم تنبه و تأدب است اما چون کار پیامبران خدا آموزش و تعلیم بودهگرچه واژه
شد.است که در معناي تعلیم و تعلّم پذیرفته شود؛ یعنی موسی تعلیم داده

کتابنامه
.تهران، انتشارات توس، چ چهارم،)جام جهان بین،1355اسالمی ندوشن، محمدعلی، (-1

ي مطبوعاتی اشرفی،.)ادب چیست؟ادیب کیست؟تهران،مؤسسه1343بامداد،دکترمحمود؛(-2
)ادبیات و تعهد در اسالم، تهران، انتشارات دلیل ما، چاپ سیزدهم،1384حکیمی، محمدرضا، (-3
)شرح بوستان،انتشارات،علمی،چاپ هفتم،1368خزائلی،محمد،(-4
)دیوان غزلیات؛چاپ پنجم،انتشارات مهتاب،1-1371هبر،خلیل،(رخطیب-5
)شرح گلستان،تهران،چاپ هفتم،2-1371رهبر، خلیل،(خطیب-6
.) لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه، چ اول، دوره جدید،1372دهخدا، علی اکبر (عالمه)، (-7

.ن، علمی، چ اول،)شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، تهرا1346زرین کوب، عبدالحسین، (-8

، تهران، انتشارات سخن،چاپ هفتم،2)نقد ادبی، ویرایش1383زرین کوب، عبدالحسین، (-9
)تاریخ األدب العربی،چاپ دوم،جلداول،1388فروخ عمر،(-10
سوم، انتشارات مهارت،)کلیات سعدي، چاپ1383فروغی،محمد علی، (-11
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.ج اول، تهران، زوار، چ اول،)شرح اصطالحات تصوف،1367گوهرین، سیدصادق، (-12

.، تهران، فرانکلین، چ اول،1)دائرة المعارف فارسی، ج 1345مصاحب، غالمحسین، (-13

.جلدي، تهران، امیرکبیر، چ هفتم،6) فرهنگ فارسی 1364معین، محمد، (-14

.) فنون بالغت و صناعات ادبی، تهران، نشر هما، چ نهم،1373همایی، جالل الدین، (-15

) نوپردازي در نقد شعر و سخن سنجی، تهران، وحید، 1350یکتایی، مجید، (-16
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شاهنامههاي عاشقانۀ بندي داستانرده
با نگاهی به نظریات جدید انواع ادبی

هادي یاوري
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور

چکیده
وهشهایی که به شاهنامه از منظر انواع ادبی در این مقاله، سعی شده است نگاهی انتقادي به برخی پژ

یابی به بندي آنها بررسی و نقد گردد. آنگاه پیشنهاد شده است براي دستاند بشود و معیارهاي ردهپرداخته
تر در مواجهه با آثاري چون شاهنامۀ فردوسی که به نوعی ادبی خالصی تعلق ندارند، به معیاري مناسب

هاي شکلی و محتوایی اثر بعد سومی افزوده ک و آستین وارن یعنی برآیند ویژگیبندي رنه ولمعیارهاي رده
از این منظر » بیژن و منیژه«شود که عبارت است از نقش و کنش اجتماعی آن اثر. آنگاه بطور خاص داستان 

پهلوانی و کمرنگ -هاي حماسیبررسی شده است و با توجه به موقعیت این داستان در سیر تحول روایت
حماسی شاهنامه و جز آن در طی -هاي پهلوانیاثر گشتن نقش این اثر به نسبت مجموعۀ روایتبودن و کم

) در سنّت نقد ادبی اروپا، و Romance Epicتاریخ با نگاهی به پیشینۀ گروهبندي نوع ادبی حماسۀ عاشقانه (
ایم.ه، آن را حماسۀ عاشقانه، خواندههاي ساختاري، معنایی و کارکردي داستان بیژن و منیژبا توجه به ویژگی

نقد نوعی، حماسه، رمانس، حماسۀ عاشقانه، شاهنامه، بیژن و منیژهها:کلیدواژه
مقدمه

نقد یک اثر ادبی باید مورد توجه قرار گیرد و مخصوصاً در رویکرد ۀیکی از مهمترین مسائلی که در حیط
بندي طبقهآن اثر است. این نظامِۀات و تعیین طبقام ادبی، بحث جایگاه اثر در نظلحاظ گرددنقد عینی همیشه 
-داند و هری میخواند و آن را فراتر از زمان و مکان یعنی دوره یا زبان ملّمی»انواعۀنظری«را آوستن وارن  

-ینن رجوع به امتضم-تاریخی استۀکه به زعم او متمایز از مطالع-راانتقادي و ارزشیابانهۀگونه مطالع

کند که در تعیین جایگاه اثر، پاسخ به این تأکید میوارن) 1373:260، (ولک و وارنداند.ها میگونه ساختمان
-بندي آثار ادبی در کجا جاي میت ادبی شکل گرفته است و در طبقهسنّنوعال که اثر مورد بحث در چهؤس

. )259:(همانترین مسائل استگیرد، از مهم
ققان و پژوهشگران در حوزة آثار ادبی فارسی، اعم از آثار حماسی مانند شاهنامه و دیگر آنچه اکثر مح

اند عمدتاً همان دو معیاري بوده است که رنه ولک و آستین وارن به عنوان معیار ژانرها مد نظر داشته
) است. حال آنکه در 266هاي شکلی و محتوایی اثر (همان: اند و آن برآیند ویژگیبازشناسی ژانر پیشنهاد داده

بندي آثار ادبی یک ایراد هست و آن این که در این صورت آثار ادبی جداي لحاظ کردن این معیار براي طبقه
گیرند حال آنکه در نظریۀ انواع مکاتب جدید عمدتاً در از بافت اجتماعی و مخاطبان مورد سنجش قرار می
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بندي و کارکرد آثار ادبی نیز به عنوان پایۀ سوم ردهکنار اهمیت قایل شدن براي شکل و محتوا، کنش و 
).33: 1389گیرد. (نک. شمیسا، قضاوت معیار قرار می
شاهنامه و حماسه

هاي از روزگار سرایش شاهنامه تا به امروز، با توجه به فضاي اجتماعی و فکري جامعۀ ایرانی، تلقی
این اثر نگریسته شده است: گاه کلّّیت آن، اثري تاریخی هاي متفاوتی به متفاوتی از شاهنامه بوده و از زاویه

ها کارکردي داستانی و اند؛ در نزد بسیاري و براي مدتکردهشده و مورخان بدان استناد میپنداشته می
-هاي مطرح در سدة اخیر به این اثر، از منظر علم ادبیات بودهاست و... . یکی از نگرشکننده داشتهسرگرم
هایی سرایی در ایران، از رنگ گل تا رنج خار و... بویژه بسیاري از مقاالت و کتابي چون حماسهآثار1است.

- شود، از این مقوله هستند. اما نقطۀ عطف این رویکردهاي علمی، حماسههاي اروپایی نوشته میکه به زبان

هاي حماسی را نیز ادبی، منظومهبندي کلّی انواعسرایی در ایران است. دکتر صفا در این اثر ضمن ارائۀ تقسیم
دهد جاي می» هاي طبیعی و ملّیمنظومه«ها را در ردیف بندي کرده و شاهنامه و بعضی دیگر از منظومهدسته

اما در ادامۀ بحث، آنگاه که ضمن بحث از 2پردازدمی» خصائص منظومۀ حماسی و عناصر آن«آنگاه به بیان 
گوید: کند، میرا تأیید می» تکوین حماسه از سنت شعر غنایی«ریۀ ارتباط شعر حماسی و شعر غنایی، نظ

تواند از افکار غنایی و غزلی خالی باشد و ما هیچ اثر حماسی اگرچه به نهایت کمال فنّی رسیده باشد، نمی«
:1363(صفا، » یابیمهاي حماسی آثار بین و آشکاري از افکار و اشعار غنایی میهمیشه در بهترین منظومه

کند و هاي زال و رودابه، رستم و تهمینه، سودابه و سیاوش و بیژن و منیژه را ذکر می). او سپس داستان15
حال حماسیِ اوصافی که از زنان و معشوقگان زیبا شده، از بهترین اشعار غنایی و در عین «ها و گوید اینمی

جا).(همان» زبان فارسی است
اند و شاهنامه را مالك براي برخورد با شاهنامه چنین موضعی اتّخاذ کردهبسیاري از دیگر محقّقان نیز در 

حماسه التقاطی از «خوانیم: اند. به عنوان مثال در از رنگ گل تا رنج خار میارائۀ تعریفی از حماسه قرار داده
بخشهاي «امه: و در اد». انواع ادبیات است، هرچند بخش اصلی آن از جنبه داستانی نیرومندي برخوردار است

غنایی، عرفانی، عشقی، تعلیمی، و وصفی شاهنامه همه در خدمت همین مقصد و کارگزار همین منظور 
نمایند، در حقیقت چنین [مقاصد حماسی] اند؛ گرچه در ظاهر مطالبی جنبی و جدا از اصل حماسه می

سرامی شاهنامه را معیاري براي ). البته اشکار است که در این اظهار نظر،41-43: 1373(سرّامی، » نیستند
هاي حماسی خوانده است. هاي محتوایی آن را ویژگینوع ادبی حماسه قلمداد کرده است آنگاه همۀ ویژگی

شناسانه و تطبیقی، عمدتاً معطوف به مطالعات معناگرایانه شود، گذشته از کارهاي بنیادي متنانجام شده و میشاهنامهکه در باره البته بیشتر تحقیقاتی .1
و فرهنگی است.

وجه بدان را در نظر داشته و آنگاه با تشاهنامههاي طبیعی و ملی، احتماالً شمایی کلی از مؤلف در بحث اخیرش، در تعیین حد و مرز حماسه.2
- مطلق از آن انتقاد کردهاند و دکتر خالقیاتخاذ کردهایلیاد اي که بعضی ناقدان اروپایی در مورد است؛ یعنی شیوة جانبدارانهها را برشمردهخصائص حماسه

)38: 1372مطلق، است. (خالقی
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بندي ارسطویی و قائالن به نظریۀ کالسیک ژانر و خلوص انواع (نک. ولک و وارن، حال آنکه بر اساس تقسیم
-التقاطی یعنی آنچه نورتروپ فراي از آن به شعر دایره) حماسه نوعی خالص است و 259-273: 1373

) نیست.61: 1389کند (به نقل از شمیسا، ) تعبیر میEncyclopedicالمعارفی (
هاي خطابی و است که وجود پدیدهآمده» هاي غنایی و تأملی در شاهنامهپدیده«توجه در مقالۀ جالب

ها، براعت هاي لفظی، تمثیلاي منفرد و بدایع و آرایهغنایی در حماسه ناگزیر است؛ نویسنده به تصویره
هاي غنایی اشاره کرده و البته عناصر ها بعنوان پدیدهالي داستانهاي فردوسی درالبهها و تأملاستهالل
هاي زال و رودابه، بیژن و منیژه و است از جمله: داستانتر غنایی شاهنامه را هم مورد توجه قرار دادهگسترده

). عبادیان سپس آمیختگی حماسه با 345-350: 1369(عبادیان، » آلود گردآفرید و سهرابجواي رزمن«
النّهرین و هاي حماسی و اساطیر بینکند. او داستانهاي غیر حماسی را با دقت بیشتري تحلیل میویژگی

النّهرین اغلب حاوي عناصر نهاي حماسی یا اساطیري بیگوید داستانیونانی را از یکدیگر متمایز دانسته و می
گاه وجه تمایز شاهنامه از غنایی اند و در مقابل ایلیاد هومر آراسته به عناصر نمایشی (خطابی) است؛ آن

داند و به صورتی نسبتاً زیاد آن می» وجود عناصر غنایی و تأملی«هاي دیگر خاصه ایلیاد، همین حماسه
هاي غنایی در حماسه به الینفک حماسه است ... نقش صحنهعنصر خطابی جزء«نویسد: گذارانه میارزش

-اینبندي مقالهو در پایان» رسدهاي خطابی و دراماتیک نیست و اهمیت آن نیز بدان پایه نمیاندازة صحنه
سرایانه و غنایی هاي داستاناي است حماسی که آبستن سیاقشاهنامه چکامه«کند که: گونه اظهار نظر می

هاي سرایی را به جنبهکند و حماسهسرایی است؛ از این عزیمت میاهنامه مبتنی بر سنّت حماسهاست. ش
: 1369(عبادیان، » کندبخشد و آن را به مرز داستان منظوم نزدیک میسرایانه و غنایی است کمال میداستان

345-353.(
هاي شفاهی و بحث انواع ادبیروایت

نخست با انتشار کتاب شاعر و پهلوان در اس و استاد دانشگاه هاروارد،شن، شاهنامهالگا ام. دیویدسن
کند که شاهنامه و سپس در ادبیات تطبیقی و شعر کالسیک فارسی این نظریه را طرح و از آن دفاع می

، در 1ه که موافقانی نیز دارداست. او بر پایه این نظریت کامالً شفاهی شکل گرفتهشاهنامه در بستر یک سنّ
در » گرفتهانواع ادبی جاي«دربارة » حماسه قالبی براي گفتارهاي نمایشی«مقاله ششم کتاب اخیرش با عنوان 

و لئونارد مولنر در مطالعۀ نوع 2کند و با تکیه بر پژوهش ریچارد مارتین در بارة ایلیادقالب حماسه بحث می

) از مخالفان آن است.Omidsalar & Omidsalar, 2002: 222) از موافقان این نظریه و محمود امیدساالر (1377دیک دیویس (دیویس، .1
دهد که حماسۀ یونان باستان قابلیت آن را دارد که انواع گوناگون گفتارهاي نمایشی مانند رجزخوانی، مارتین در پژوهش مفصل خود نشان می.2

هاي ادبیی باشند که در حماسه توانند نوعکه خارج از حماسه میستایش، نکوهش، تهدید، پیشگویی و سوگواري را در خود جاي دهد و بیان کند. گفتارهایی 
)119: 1380اند. (دیویدسن، به انواع فرعی تبدیل شده
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تابع «ا در داستان نبرد رستم و اسفندیار، هاي پهلوانان ررجزخوانیفرعی رجزخوانی در حماسۀ کهن یونانی
).138-119: 1380شمارد (دیویدسن، می» قوانین مشخّص یک نوع فرعی در دل حماسه

که مطالعات طرفداران این نظریه به آراي او -نکته قابل توجه در ارائۀ این نظریه، آن است که مارتین
اي ادبی را به عنوان واژه» نوع«به طور کلی، باید مفهوم « معتقد است در مطالعۀ ادبیات شفاهی، -متّکی است

گونه استدالل ) او این141: 1380(دیویدسن، ». شناسان را بیاموزیم و به کار بندیمرها کنیم و شیوة کار مردم
ها، شخصیت» نهاده در داستانِ«کالمِ » نقل«هاي شفاهیِ حماسی، هنگام کند که روایت بیرونیِ روایتمی
اقع اجراي همان انواع شفاهی است.درو

نماید که به شاهنامه از منظر انواع ادبی نگاهی دیگر بیفکنیم. با توجه به این مقدمات، منطقی می
رمانس و حماسه

اند. برخی از محققان القولهایی دارند همۀ محققان متفقدر این که این دو نوع ادبی با یکدیگر پیوستگی
- اند و تفاوتتر از رمانس دانستهاند و حماسه را کهنت، تقدم و تأخّر زمانی قائل شدهبراي این دو نوع روای

اند.هاي محتوایی و زبانی و ادبی آنها را نیز ناشی از همین مسأله دانسته
اصطالح رمانس چه در قلمرو زبان و چه در قلمرو ادبیات، داراي معانی و مصادیق بسیاري است. باربارا 

است، و در که در باب رمانس انجام داده، تعاریف بسیار متنوعی از آن به دست دادهقیق مستقلیتحفوکس در 
هاي متفاوت، داراي تعاریف نهایت این گونه اظهار نظر کرده که این اصطالح در ادوار مختلف و در سرزمین

اریخ رمانس، بصورت مجزا بندي اثرش از ت) لذا او با توجه به دوره9: 2004فوکس، و مصادیق بسیار است، (
در هر بخش به این مسائل نظري پرداخته است. البته بخش دوم کتاب  مربوط به رمانس قرون وسطایی است 

در کتاب شعر درباري فارسی در میثمیجولیا اسکات که با کار ما مرتبط است. ما در اینجا به تعریفی که 
هایی که جیلین بیر و ویژگیر رمانس قرن دوازدهم آورده با توجه به نظر هنینگ در کتاب فرد دقرون میانه، 

کنیم:در کتاب خود رمانس برشمرده اشاره می
خاطر اهمیتی که به جنبه ژانر رمانس به"کند: گونه تعریف میمیثمی ژانر رمانس را در تقابل با حماسه این

- گو یا توصیفوگویی، گفتتکشود. رمانس تمهیداتی را همچون دهد متمایز میشخصی زندگی قهرمان می

هاي اخالقی صاحب چون خود عمل، ویژگی-دادن یک شخصیت و تفسیر یک عملهایی که براي شکل
که در -هاي پهلوانیخالف حماسه و منظومهگیرد. طرح رمانس، بربه کار می-دهدکردار را بهتر نشان می

بر گرد -شود(مانند تقدیر و مردم) مرتبط میرونیتر و بیاي بزرگها کردار قهرمان اساساً به مجموعهآن
دهد تا در شود که به نویسنده رمانس اجازه میدهی میگیرد و چنان سازماناش شکل مینامهقهرمان و زندگی

هاي فردي براي خوشبختی و جووکلید جستآرامشی خاص این عقیده را بگنجاند که رشد خودآگاهی، شاه
و این ویژگی چنان که بعداً برخواهیم رسید یکی از نقاط افتراق )1987:131، (میثمیبه کمال رسیدن است.

هاي حماسی آن.هاي عاشقانۀ شاهنامه از جمله بیژن و منیژه است با دیگر داستانروایت
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شمارد و ما به نقل هاي آن را برمیدهد بلکه به صورت پراکنده، ویژگیبیر، تعریفی منطقی از رمانس نمی
ورزید؛ اي است که انسان به قانون طبیعت عشق میپردازیم: رمانس مربوط به دورهها میترین آندهعم

هاي خیلی دور یعنی دنیاي شکوهمند عهد کهن و رها عجایب بسیار دارد؛ به لحاظ اجتماعی مربوط به زمان
هاي آن شاهان و تاي است که همه شخصیاز قید مذهب است؛ رمانس مربوط به جهان اشرافی و آرمانی

هاي مهم آن است؛ گاه زمینۀ ماجراجویی جاي مایهشهبانوان اند؛ مضمون عشق جنسی در آن مطرح و از درون
گیرد؛ گرچه کیفیت ادبی و اخالقی متعالی داشته باشد، اما در درجه اول براي زمینۀ عشق جنسی را می

رود؛ گاه در بعضی زندگی عادي فراتر میشود؛ تخیل در آن قوي است، یعنی از مرزسرگرمی نوشته می
شوند. (بیر، هاي انسانی بازآفرینی میشود و از این طریق، شخصیتهاي رفتار آدمی اغراق و مبالغه میویژگی
). در بحث از بیژن و منیژه به اجزاي این تعریف اشاره خواهیم داشت.10-5: 1379

پرداخته است پ. و. کر است رمانس با حماسهيزهاتمایوهاشباهتسۀیکه به مقايآثارنیاولانیاز م
. در دیدگاه وي که پذیرش عام یافته است، تأکید بر )1897در کتاب حماسه و رمانس (چاپ نخست 

، فصل اول، 1957زند. (نک. کر، ها را رقم میساختارهاي خاص اجتماعی جوامع است که شکل این روایت
عصر پهلوانی). 

هاي آنها را نشان داد. ها و تقابلتوان از همین منظر نگریست و تفاوتن ایرانی را نیز میهاي کهروایت
اند، از دو منظر با یکدیگر تفاوت دارند: هاي ایرانی که هر دو عموماً روایاتی پهلوانیها و رمانسحماسه

اند که معرف عصري واقعیترند و ها کهنیکسان نیستند: حماسه» از نظر تاریخی و اجتماعی«نخست این که 
ي خویش را به ي حفظ و حراست قوم و گسترش سرزمین زیر سلطهي جنگاوران ارتشتار وظیفهتنها طبقه«

اند (بهار، و عیاران» حاالن بازارمیانه«ها متأخرترند و در آنها قهرمانان عموماً از اما رمانس» اندعهده داشته
1376 :77.(

سرایی هاي پهلوانی، زبان فاخر ادبی همراه با شعر و هنر داستانگونه داستانتفاوت اساسی دیگر این دو
ها است. ها، و زبان عموماً نثر و نسبتاً عامیانه و هنر نه چندان درخشان ساخت داستان در رمانسدر حماسه

). 78-79البته مخاطب این هر دو گروه آثار عمدتاً عامۀ مردم بوده است (همان: 
هاي عامیانۀ ایرانی پیش از صفویه مشخصاً در مورد ناوي محقق ایرانشناس در اثر خود رمانسویلیام ها

گوید قهرمان رمانس الهام گرفته شده از قهرمان حماسه است ها میهاي ایرانی بر رمانستأثیر و تقدم حماسه
ه اتفاق افتاده و مثالً با عوالم دیو تر از ادبیات فرهیختهاي عامیانه، بسیار سریعاما تغییر این قهرمان در روایت

ها درگیر شده است. اما هنوز قهرمان هاي ناشناخته و روبرو شدن با عجایب و شگفتیو پري یا سفر به مکان
شود با این تغییر که در رمانس اسالم نفوذ کرده و ایران تن درگیر میبهرمانس مانند حماسه در نبردهاي تن

).246: 1972است و قهرمان باید براي اعتقادش بجنگد (قبل از اسالم کمرنگ شده 
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بندي نورتروپ فراي از ها موافق و در راستاي ردهاین نظر هاناوي در مورد عوالم دیو و پري در رمانس
ها و محیط خود برتر است {و گوید قهرمان رمانس، به لحاظ مرتبه از دیگر انسانوجوه داستانی است که می

شوند اما ها شمرده میانی عموماً موجوداتی چون دیو و پري داراي قدرتی برتر از انسانهاي ایردر رمانس
ها برتر است اما مسخر پیوسته مقهور قهرمان رمانس هستند} در حالی که قهرمان حماسی از دیگر انسان

).48-47: 1377محیط طبیعی خویش است (فراي، 
انواع ادبی «انی و انواع ادبی صورت گرفته است، مقالۀ هاي ایراز آخرین تحقیقاتی که در خصوص حماسه

است که نویسندگان در تحقیقی پردامنه با بررسی متن ده اثر حماسی ایرانی در پی » هاي ملی ایراندر حماسه
آید اند. نویسندگان در این مقاله آنگونه که از مباحث مقدماتی برمیهاي ایرانی بودهپاسخ به مسألۀ ژانر حماسه

بندي{اي} هم ناظر به صورت {...} و ظاهر و هم معنا و طبقه«اند با پیش چشم داشتن معیار نظر داشتهدر
هاي ایرانی را در نظام انواع ادبی جایابی کنند. البته این معیار ) حماسه3: 1387(صرفی و همکاران، » محتوا

گویند که شکل کامل آن ریه ادبیات میظاهراً همان است که ولک و وارن در فصل هفدهم، انواع ادبی، در نظ
اینگونه است:

بندي آثار ادبی که از لحاظ نظري مبتنی بر شکل بیرونی (بحر و به نظر ما نوع ادبی عبارتست از گروه
ساختمان خاص) و نیز شکل درونی (نگرش، لحن، مقصود، و با تسامح موضوع و مخاطب) است. مبناي 

{...} اما وظیفۀ نقد عبارت خواهدبود از یافتن بعد دیگري که این نمودار ظاهري ممکن است این یا آن باشد 
) 266: 1373» (را کامل کند.

بندي ژانرها است که این نمودار، یعنی نظام طبقه» یافتن بعد دیگري«آنچه در این سخن اهمیت دارد همانا 
بوده است ضمن اشاره به سخن ولک را کامل کند. شمیسا نیز که ظاهراً مرجع صرفی و دیگران در این مقاله

درحقیقت نوع ادبی باید مبتنی بر هر دو شکل درونی و «کند که و وارن، این سخن را اینگونه بازگو می
داند که از نظر صورت قافیه بندي و حجم و نمونه آن را قصاید قرون نخستین ادب فارسی می» بیرونی باشد

)؛ اما آنچه در مقالۀ اخیر 44: 1389محتواي جملگی مدح بود (و دیگر مسائل ساختی مشترك بودند، ضمناً
حماسه به سبب «اند اما، بر اساس این معیار نبوده است و نویسندگان با بیان این که: نویسندگان انجام داده

ظاهراً سراسر شاهنامه » گستردگی و وسعت معنا و ظاهر، در درون خود انواع متفاوت دیگري را در بر دارد
اند و این اي تا پایان بخش تاریخی) و دیگر آثار حماسی را حماسه فرض کردهبخش اسطوره(از 

-ها را به عنوان انواع ادبی جاي گرفته در دل شاهنامه فردوسی و دیگر آثار بررسی شده برشمردهزیرمجموعه

اند:ها، عناوین دیگر را جستهاند و باز در دل هر کدام از این عنوان
شمري، معما، مناظره، هجو، پند، مدح، تغزل، عتاب، پیغام، اسطوره، رویا، اعتذار، ستارهوصف، فریب، «

گویی، طعنه، مفاخره، تقاضا، امثال و حکم، افسانه، طردیات، فال، فلسفی، بث شکوي، گله، رمانس، وقایع
).5: 1387ان، (صرفی و همکار» نیایش، مذهبی، مرثیه، حسب حال، داستان نمادین و تمثیلی، سوگند، طنز
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مورد است که درواقع همان موضوعات یا 46اند که عناوین فهرست شده مجموعاً گیري آوردهو در نتیجه
-). ناگفته پیداست که این شیوة رده30شود (همان: اغراض شعري است که هر کدام یک نوع ادبی شمرده می

بندي براي خواهد نوعی طبقهبی است که میبندي آثار ادبی، صراحتاً نقض کنندة ایدة اصلی دانش انواع اد
هاي دانش ادبی بویژه تاریخ تا بتواند در خدمت دیگر حوزهارائه کندمند از آثار ادبیحصول درکی نظام
ادبیات قرار بگیرد. 

در کنار ساخت بیرونی و فرم » یافتن بعد دیگري«گردیم به سخن رنه ولک و آستین وارن که از برمی
مثابۀ کنش ژانر به«هاي مدرن ژانر با عنوان ته بودند و به گمان ما آنچه برخی نظریهدرونی سخن گف

ها را رفع بنديهاي پیش آمده در ردهتواند همان بعد سومی باشد که آشفتگیکنند، میمطرح می1»اجتماعی
2کند.

مروري بر داستان بیژن و به منظور اعمال این معیار پس از این مقدمات، ژانر حماسۀ عاشقانه را از طریق
کنیم.منیژة شاهنامۀ فردوسی از این منظر بررسی می

اي عاشقانهبیژن و منیژه، رمانسی در دل حماسه یا حماسه
این داستان در غررالسیر است.روایتی احتماالً مستقل از دیگر اجزاي شاهنامه بوده» بیژن و منیژه«داستان 

منبعازراآنفردوسیگویاونیامده استدانندا با شاهنامه مشترك میکه اکثر محققان مأخذ آن ر-ثعالبی
-او این روایت را در ضمن پادشاهی کیخسرو گنجانده.3گرفته استابومنصوريمنثورشاهنامهبجزدیگري

هاي اصلی داستان خود کیخسرو است و پهلوانان حاضر نیز همان اشخاص است، زیرا یکی از شخصیت
باشند. شخصیت اصلی داستان بیژن، پسر گیو است که در خواهی سیاوش و خانواده رستم میمطرح در کین

هاي متفاوت دیگري را هم به عهده دارد. منیژه نیز دختر افراسیاب است و تنها قبل و بعد ازاین داستان نقش
بیت است.1279)، داراي 303-3/79مطلق (در همین داستان حضور دارد. داستان در شاهنامۀ چاپ خالقی

خالصۀ داستان:
رود. پس از انجام اند میهاي ارمانیان را ویران کردهبیژن به فرمان کیخسرو براي دفع گرازهایی که باغ

برد. منیژه مأموریت، گرگین که در این سفر با او همراه است او را فریفته به جشنگاه منیژه دختر افراسیاب می
رسد، به دستور منیژه دارویی در شراب بیژن و چون هنگام بازگشت به شهر میبازدبا دیدن بیژن به او دل می

-پیچند و شبانه به کاخ منیژه میرود و سپس بیژن را در چادري میکنند که بیژن با خوردن آن از هوش میمی

وضاع درون گذرانند. سرانجام نگهبان کاخ از اجا دلدادگان چندین شبانه روز به عیش و نوش میبرند. در آن

1 . Genre as Social Action
، 4مه نقد ادبی، سال ، در فصلنا»گیري ژانر: معرفی یک رویکردنقش موقعیت در شکل«مقدم، مدرن از ژانر نک. داود عمارتی. براي آشنایی با این تلقی2

.111- 87، صص 1390پاییز 
.1380پژوهشگاه فرهنگ و هنر، تهران، ،ینامه از دکتر ایرج وامقبیژن در شاهنامه، نک. بیژنيتفصیل ماجراهايبرا.3
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برند و بیژن را دهد. به فرمان افراسیاب سربازان به کاخ حمله میگردد و جریان را گزارش میکاخ خبردار می
دهد او را به چاهی ژرف گذرد، ولی دستور میگیرند. افراسیاب به وساطت پیران از خون بیژن درمیمی

-با گدایی از این در و آن در به بیژن آب و نانی میهابیندازند و منیژه را هم از کاخ بیرون کنند. منیژه مدت

نگرد و از رسد، در جام جمشید میرساند تا سرانجام پس از غیبت طوالنی بیژن، کیخسرو چون نوروز فرا می
رود و یابد. رستم با پهلوانان دیگر در جامۀ بازرگانان براي رهایی بیژن به توران میوضعیت بیژن آگاهی می

شصتی هم به افراسیاب کشد و پس از آن که ضرب و جو و یافتن بیژن، او را از چاه بیرون میپس از جست
آید.گردند و در ایران منیژه به همسري بیژن درمیدهد به اتفاق بیژن و منیژه به ایران باز مینشان می

»بیژن و منیژه«هاي حماسی ویژگی
که خاص نوع حماسی است و در این مورد سخن نخستین ویژگی این روایت، داشتن بحر متقارب است

فراوان گفته شده و در میزان تأثیر این بحر، چنین اظهار نظر شده که یکی از دالیل عدم موفقیت بسیاري از 
ها بوده است. و این البته دلیلی بر هاي رمانسی سروده شده پس از شاهنامه، بحر متقارب آن منظومهمنظومه

اند هاي حماسی نبوده است و آنچنان که در مورد آن گفتهر متقارب مخصوص روایتاین است که درواقع بح
این وزن مانند وزن رباعی اصالً یک وزن ایرانی است که از اشعار یازده هجایی پهلوي در زیر تأثیر عروض «

-مثالمیثمی ضمن آوردن ). 48ب: 1369(خالقی مطلق، ». عرب و یا حتی بدون تأثیر آن پدیدار گشته است

نماید که استفاده از بحر هایی از ابیات پراکنده بجاي مانده از ورقه و گلشاه و وامق و عذرا این نکته را باز می
هاي حماسی گرایش سوي روایتوها را به سمتمتقارب که شاخصه حماسه است ناخودآگاه آن منظومه

اندکی با حماسه متفاوت است و مشکل این . مثال سبک وامق و عذرا با توجه به بحر متقاربش تنهااستداده
، (میثمیسبک این است که بیشتر مناسب روایت و توصیف اعمال است تا تحلیل وضعیت درونی شخصیت.

ب) بررسی کرده است، بحر متقارب 1369. باید بدین سخن افزود که چنان که خالقی مطلق ()82: 1987
هاي بومی به وزن عروضی بوده است و از این نظر روایتحاصل اولین تالشهاي گذار از شعر هجایی پهلوي

نامه بوشکور بلخی، کلیله و دمنۀ قانعی طوسی، ملی یا اخالقی (آفرین-ایرانی، فارغ از محتواي حماسی
اند. گرفتهپندنامۀ انوشروان) یا عاشقانه (وامق و عذرا، ورقه و گلشاه، یوسف و زلیخا) در این بحر شکل می

شده است به واسطۀ چینش خاص هجاها در بحر متقارب، نحو خاصی هم بر اشعار تحمیل میمنتهاي مطلب
و افزون بر این شاعران پیشگام از جمله فردوسی ناگزیر بوده اند واژگان خود را براي تطابق دادن با این بحر 

بدان انجامیده است شده است و این نکته تغییراتی بدهند که مجموعاً باعث درشتی الفاظ و فخامت لفظ می
که بحر متقارب به عنوان بحري حماسی شناخته شود و پیروان فردوسی بدان راه بروند. این کاربرد واژگان و 

شود که به حوزه واژگان ترکیبات فخیم و با رنگ و بوي حماسی و نحو متناسب وقتی وقتی چشمگیرتر می
خوانی بیژن در کاخ منیژه در )، رجز312امه،صور خیال تسري یابد. توصیف جنگ بیژن با گرازان (شاهن

ها اند.) از مقولۀ این توصیف386-391)، رزم رستم با افراسیاب (همان، 324رویارویی با گرسیوز (همان: 
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هاي داستان بیژن و منیژه است که آن را داراي هاي حماسی، از دیگر ویژگیهاي روایتحضور قهرمان
-سیاوش-حماسی کیکاووس«هاي روایتاین داستان، همۀ شخصیتکند. در رنگ و بویی حماسی می

اند، رستم، زال، کیخسرو، افراسیاب...، و ) آمده298-299: 1371(نک. کراسنوولسکا، » کیخسرو، افراسیاب
فقط منیژه به آنان اضافه شده است که البته همین حضور مؤثر اوست که روایت را به سمت رمانس سوق 

است.داده
»بیژن و منیژه«هاي رمانسی یویژگ

گردد تا به ساختارش به طوري که اکثر هاي رمانسی روایت بیژن و منیژه بیشتر به محتواي آن بر میویژگی
آورد، با شرایط این روایت همخوان است: هایی که بیر در کتاب خود براي رمانس میویژگی

و به » ورزیدانسان به قانون طبیعت عشق می«س، اي است که به قول باربارا فوکاین اثر مربوط به دوره
هاي خیلی دور، دنیاي شکوهمند عهد کهن و رها از قید مذهب است. مسألۀ لحاظ اجتماعی مربوط به زمان

اي بر ادبیات پارتی و با عنوان فرعی مقدمه» بیژن و منیژه و ویس و رامین«منشأ و قدمت این روایت در مقالۀ 
- اي است و شخصیت)؛ فضاي داستان، اشرافی و آرمانی294: 1369مطلق، . (خالقیاستساسانی، بحث شده

-، از پهلواننامۀ خاندانش آمده) نسب391که در نامنامۀ ایرانی (ص. هاي آن شاهان و شهبانوان اند. بیژن چنان

از پهلوانان هاي متعددي در شاهنامه حضور دارد و مخصوصاً در داستان کیخسرو زادگان است و در داستان
بینیم، منیژه شخصیت محوري دیگر داستان هاي متعدد میهاي بسیاري از او در جنگدربار اوست و دالوري

منیژه و نیز فرزند افراسیاب، شاه توران است و ماجراي داستان از دربار کیخسرو آغاز گشته و به کاخ شاهزاده
برندة ترین علت پیشمهم این داستان است و مهمپیوندد. مضمون عشق جنسی از مسائلدربار افراسیاب می

داستان است. شرح دلدادگی دو شخصیت محوري داستان به یکدیگر و کامجویی آنان در شاهنامه صص. 
توانیم آن را جزء است. بیژن و منیژه هرچند در بافت اثري حماسی جاي گرفته، اما نمیآمده321-315

را که داراي آن الگوي ساختاري نیست (براي دیدن ساختار کلی هاي خالص حماسی قرار دهیم چروایت
گذاري ادبی به آن ). و اگر از منظر ارزش298: 1371هاي حماسی شاهنامه، نک. کراسنوولسکا، روایت

بخش دارد، و کننده و لذتبنگریم، چون در حوزة ادبیات غنایی است و نه حماسی و بیشتر کارکردي سرگرم
هاي رمانسی است. تخیل نیز در این داستان قوي است، و داستان را از مرز زندگی عادي روایتاین ویژگی

)، کاخ منیژه 314گاه تورانیان (همان: )، جشن307برد: وصف بارگاه و مجلس کیخسرو ( شاهنامه: فراتر می
هاي ز دیگر ویژگیاند. اغراق در کردارهاي قهرمانان نیز ا) و موارد متعدد دیگر از این مقوله320(همان: 
)، 310-311هاي رمانسی است و بیژن و منیژه واجد این ویژگی هست: جنگ بیژن با گرازان ( همان: روایت

جویی بیژن پس از رهایی از چاه (همان: ) توصیف انتقام381برداشتن سنگ چاه بیژن توسط رستم (همان: 
)، از این مقوله است.385-384



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8508

گرفتن این داستان از خصلت حماسی است، کنش و کارکرد موجب فاصلههایی که بازاز دیگر ویژگی
هایی آمده است که عمدتاً در پیوند با مسألۀ ملیت اجتماعی و فرهنگی آن است: این اثر در خالل داستان

-هستند و در غالب آنها از تهدید کشور (رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، سیاوش) یا تهدید شاه یا کین

رود. مجموعۀ این چنین داستانهایی است که به خوان رستم، جنگ بزرگ کیخسرو) سخن میاو (هفتخواهی
شاهنامه صبغۀ ملّی بخشیده است. حال آن که از این منظر نیز داستان بیژن و منیژه این کارکرد را نداشته است 

وب شده مانند طومارهاي هاي ملی که بعد از فردوسی جمع و مکتهایی که روایتو با نگاهی به مجموعه
هاي شاهنامه تا روزگار ما سینه به اي که از داستانهاي عامیانه) و روایت1377نقالی (نک. افشاري و مداینی، 

دهد که اگرچه داستانهایی مانند بیژن و منیژه یا ) نشان می1369سینه منتقل شده است (نک. انجوي شیرازي، 
شوند اند و از این رو جزوي از حماسۀ ملی ایران قلمداد میجاي گرفتهزال و رودابه در دل شاهنامه فردوسی

ها در جامعه و در میان مخاطبان کارکردي چون دیگر داستانها نداشته اند و اندك اما با گذر زمان این داستان
اي اند و چنان که براندك یا کمرنگ، کم اثر و مختصر شده اند یا در طی زمان مسیري متفاوت طی کرده

حماسی اتفاق افتاده است، همراه با تحوالت اجتماعی و کمرنگ شدن مسألۀ -هاي پهلوانیبرخی روایت
ها رنگ هاي حماسی چنان در آناند و خصلتملیت و حساسیت به تهدیدهاي ملی دچار دگردیسی شده

هاي ردیسی روایتشود (در مورد دگباخته است که اساساً عنصر شگفتی جایگزین عنصر پهلوانی و ملیت می
ها هاي قابل تأمل براي اینگونه دگردیسی: فصل هفتم). یکی از نمونه1972پهلوانی به رمانس نک. هاناوي، 

نامه است که در واقع روایتی ملی بوده است و از آنجا که چند قرن پس از شاهنامه و در دورانی مکتوب سام
باخته بوده است، تحوالت عمیقی از سر گذرانده و هاي فرهنگی روزگار فردوسی رنگشده است که اولویت

: سی و شش تا سی و نه). 1392رنگ رمانس به خود گرفته است (نک. رویانی، 
هاي ساختاري و محتوایی رمانسی و حماسی در کنار هم به همراه نقش و عمل وجود این ویژگی

کند که بیژن و اند ما را متقاعد میداشتههاهاي عاشقانه در دل حماسهاجتماعی متفاوتی که این گونه روایت
بخوانیم. 1»حماسۀ عاشقانه«منیژه را 
گیرينتیجه

بندي آثار ادبیات کالسیک فارسی از با معیارهاي شناخته شدة ساختار بیرونی و فرم درونی و محتوا رده
ونی و هم فرم درونی هاي بسیاري که هم در ساختار بیرچندان راهگشا نیست و بعضی آثار با وجود شباهت

ها از توانند جاي بگیرند چرا که حماسهها) باز ذیل یک طبقه نمیها و حماسهدارند (مانند بسیاري از رمانس

مقاله برگزیدة آن 18د که در کاالمانزوي ایاالت متحده برگزار ش” Romance Epic“نخستین سمپوزیوم مرتبط با نوع ادبی 1980-81در سال .1
منتشر شد و بطور خاص دو مقاله نخست مرتبط بود با سؤال ROMANCE EPIC: Literary Genre” Essays on a Medieval“تحت عنوان 

برايکافیساختارييهاژانر: در مقاله نخست راث هاوس وبر از طریق قهرمان و عمل او در چهارده متن اسپانیایی و فرانسوي، استنتاج کرد  که شباهت
.داردوجودعاشقانهحماسهنوعوجود
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نقش «هاي خیالی. از این منظر هاو قصهها به قلمرو افسانهها نزدیکند و رمانسنظر باورمندي به قلمرو اسطوره
به عنوان بعد سومی محسوب شود که ولک و وارن در نظریه ادبیات منتقدان تواند این آثار ادبی می» و کارکرد

اند. با توجه به این معیار پردازان مدرن ژانر آن را پیشنهاد کردهاند و برخی نظریهرا به یافتن ان ترغیب کرده
ند بیژن و منیژة ها جاي دارند (مانها و حماسهتوان برخی انواع ترکیبی را که در میانۀ رمانسچندگانه، می

ها قرار داد.ها و رمانسشاهنامه) به پشتوانۀ این معیار تحت عنوانی تازه با دقت در میانۀ حماسه
کتابنامه

) ،(گردآورنده) ج. علمی: تهران.3نامه، )، فردوسی1369انجوي شیرازي، ابوالقاسم
) ،تهران.، فکر روز:3)، جستاري چند در فرهنگ ایران، چ. 1376بهار، مهرداد
) رمانس، ترجمه سودابه دقیقی، نشر مرکز: تهران.1379بیر، جیلین ،(
نامۀ سال شناسی (ویژه، مجله ایران»بیژن و منیژه و ویس و رامین«الف)، 1369مطلق، جالل (خالقی

.273-298، صص. 1369. تابستان 2، ش. 2فردوسی)، س. 
48، صص 5ش. –1369شناسی، بهار ، ایران»پیرامون وزن شاهنامه«ب)، 1369مطلق، جالل (خالقی -

63(
) .......................1372.گل رنجهاي کهن، نشر مرکز: تهران ،(
) .ادبیات تطبیقی و شعر کالسیک فارسی، ترجمۀ فرهاد عطائی،تهران: نشر و 1380دیویدسن، الگا ام ،(

پژوهش فرزان روز.
) 1، ش. 10شناسی، س. ، ترجمۀ سعید هنرمند، مجله ایران»مسألۀ منابع فردوسی«)، 1377دیویس، دیک ،

.92-110، صص. 1377بهار 
) (مصحح) نامه، از سراینده ناشناس، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.)، سام1392رویانی، وحید
) شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران.2)، از رنگ گل تا رنج خار، چ 1373سرامی، قدمعلی ،
،تهران: میترا.4)، انواع ادبی، چ. 1389سیروس (شمیسا ،
مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر: تهران.4سرایی در ایران، چ )، حماسه1363اهللا (صفا، ذبیح ،
) ،گوهر گویا، سال دوم، ش. »هاي ملی ایرانانواع ادبی در حماسه«)، 1387صرفی، محمدرضا و دیگران ،

.32-1، صص. 8
) سرائی، انتشارات گهر: الیگودرز.فردوسی و سنت و نوآوري در حماسه)،1369عبادیان، محمود
در فصلنامه نقد »گیري ژانر: معرفی یک رویکردنقش موقعیت در شکل«)، 1390مقدم، داود (عمارتی ،

.111-87، صص 1390، پاییز 4ادبی، سال 
) ،تهران.)، تحلیل نقد، ترجمه صالح حسینی، انتشارات نیلوفر:1377فراي، نورتروپ
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محمدرضاحکیمیۀاستادیةقصیدمختصات بالغی و صنایع ادبی 
(ریخت شناسی و مفهوم شناسی)

حبیب اهللا یزدانی
مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی وی ارشددانشجوي کارشناس

1صابره سیاوشی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
چکیده

به زبان عربی سروده شده اندیشمند معاصر ایرانی حکیمیمحمدرضابخش قابل مالحظه اي از اشعار
در این مقاله سعی ؛از همین روي فته استکمتر مورد توجه پژوهندگان قرار گراواشعارقسمت از این است.

و صنایع لفظی و معنوين شود و سپس محسنات یبیتشده است ابتدا ارتباط میان حکیمی و ادبیات عرب 
.تحلیل ساختاري چکامه،اعم از بررسی گرددکه  از مشهورترین اشعار اوست » قصیدة استادیه«بدیعی 

را در قصیده نز مورد اهتمام نویسندگان است.حکیمی ایوزن،موسیقی داخلی و خارجی، و نظام واژگان نی
حکیمی،مدح استادش ادیب نیشابوري سروده است. شناخت ویژگی ها و توجه بیشتر به سروده هاي عربی

برخی نتایج حاصل از پژوهش به قرار را بیشتر و بهتر به خوانندگان معرفی می نماید.اواین بخش از اشعار
زیر است:

ر این قصیده،ردیف به صورت تقلیدي رعایت شده است.در قافیه ها حرف روي میم است؛و در ساختا-
از نظر وزنی نیز پیرو قوانین سنتی عروض بوده و در بحر وافر سروده شده است.

از میان آرایه هاي بیانی،به ترتیب، استعاره و تشبیه،و از میان صناعات بدیعی،جناس با انواع خود از -
رد برخوردار می باشد. بیشترین کارب

توجه شاعر بیشتر به جنبه ي مضمونی و محتوایی قصیده است. ازهمین روي،به بازي با کلمات -
نپرداخته و در شعرش تعقید لفظی نیز وجود ندارد. حکیمی شعر خود  را بیشتر وقف مضمون کرده تا اینکه 

به ساختار ظاهري بپردازد
خورشید، قصیده استادیه، ادیب نیشابوري.محمدرضاحکیمی، ساحل ها:کلیدواژه

مقدمه   -1
به مکتب رفت. او 1320ه.ش در مشهد به دنیا آمد و در سال1314محمدرضاحکیمی درچهاردهم فروردین 

ادبیات عرب را نزد شیخ محمد تقی ادیب نیشابوري معروف به ادیب ثانی فراگرفت.نخستین شعرعربی 
نوزده سالگی به این استاد خود تقدیم کرده است.استادیه است که درةحکیمی همین قصید

1.saberehsiavashi@yahoo.com
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هدف اصلی این مقاله نقدوبررسی ساختاري ومحتوایی قصیده ي استادیه حکیمی و یافتن آبشخورهاي 
فکري وهنري آن است. بررسی اشعار عربی محمدرضا حکیمی تاکنون کمتر مورد توجه محققان قرارگرفته 

اصلی قصیده ونیز صنایع لفظی ومعنوي ودیگر محسنات هنري آن را است. در این مقاله بر آنیم تا مضامین
معرفی و تحلیل نماییم. آن چه در این قصیده بیشتر به چشم می آید و تسلط شاعر را نشان می دهد،استفاده 
ي درست وبه جا ازاجزاي قصیده ،ساختارهنري مناسب ،واژگان رسا و بجا، موسیقی وهم چنین استفاده ي 

کیب ها، کلمات وپیوستگی و درجۀ انسجام متن می باشد.مناسب ازتر
حکیمی انگیزة سرودن این قصیده را ستایش استاد خود شیخ محمد تقی ادیب نیشابوري دانسته ومی 

این قصیده را آوردم براي یادي ویادگاري...و از همه مهم تر، تشویق و ترغیب طالب جوان در توجه  «گوید:
،به منظور فهم درست منابع اسالمی وخدمت به مقاصد اعالي اسالم،وجامعه هاي بیشتر به کار ادب وادبیات

)338:1390(حکیمی،» انسانی.
پیشینه ي تحقیق:-1-2

ازآن جا که بخش قابل مالحظه اي از سروده هاي محمدرضا حکیمی به زبان عربی  است،به دلیل عدم 
دگان مهجور مانده و پژوهندگان کمتر به این ترجمه و شرح قصاید عربی،این بخش ازشعرهاي او براي خوانن

بخش از اشعار وي پرداخته اند. شناخت ویژگی ها ي  ساختاري و محتواي اشعار حکیمی کمک ارزشمندي 
به ترجمه و شرح اشعاراوست؛ به گونه اي که عدم آشنایی با آن، درك مضامین و محتواي اشعار این متفکر را 

تحلیلی به بررسی ساختاري و محتوایی -ن مقاله سعی دارد با روش توصیفیدشوار می نماید.از همین روي ای
قصیده ي استادیه ي محمدرضاحکیمی بپردازد.

سؤاالت اصلی:-1-3
سؤاالتی که این پژوهش درصددیافتن پاسخی براي آن ها است عبارتند از:

محمدرضاحکیمی کدام است؟»استادیه«مضامین اصلی قصیده -1
ن وموسیقی دراین قصیده از چه ویژگی هایی برخوردار است؟نظام واژگان،وز-2
ازمیان صنایع لفظی ومعنوي،کدام یک بیشترین کاربرد و کدام یک ازکمترین بسامد دراین قصیده -3

برخوردار است؟
اهمیت موضوع:-1-4

بررسی جامع و کامل این قصیده ، عالوه بردست یابی به جواب سؤاالت مطرح شده ، و انعکاس 
نمایی و قدرت سخنوري شاعر به دو زبان فارسی و عربی،با شناخت ویژگی ها و توجه بیشتر به سروده هنر

هاي عربی حکیمی ،این بخش از اشعار او را هرچه بیشتربه خوانندگان می شناساند.
حکیمی و ادبیات عرب:-2
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سترده نزد دیگر ملت ها ادبیات هرکشوري می تواند از حوزه ي جغرافیایی خود فراتر رفته و بازتابی گ
داشته باشد.هرچندگاهی این اثرپذیري از ادبیات سایر کشورها می تواند به یک اثر هنري ،ماهیتی تقلیدي 
بخشد، اماحقیقت آن است که حکیمی به دورازهرگونه تقلید سطحی وظاهري، توجه خاصی به زبان و ادبیات 

وضوح دیده می شود. نمونه ي بارز آن چندین قصیده اي عربی دارد و این امر در آثار منظوم و منثور وي به
است که در کتاب (ساحل خورشید) آمده واین قصاید نشان از تسلط شاعر بر زبان و ادبیات  قوم عرب دارد 
. استفاده مناسب و دقیق از واژگان و عناوین و پیوستگی مطالب ،آن هم به زبان عربی، بیانگر قدرت شاعردر 

به خواننده و گنجینۀ غنی واژگانی او است .توجه حکیمی به زبان و ادبیات عربی به شیوه رساندن مفاهیم 
هاي مختلف دراشعاراونمودیافته است.نمونه هاي زیربرخی ازموارد مذکوراست: 

آوردن نام کتاب هاي عربی براي توصیف ممدوح خود:
)آرائه المصباح فی الظُّلَم2ِ)عندالبحث عن لُغۀٍ            (صحاح1تَراه (قاموساً

هن( إشاراتم3ورجو(الشِّفاءمن           یقَمِ   (حکیمی،4) تَبدو(النَّجاةُ) لهلِ والسالجداء334-332:1390)ل   (
آنچه ذکر شد شمه اي از شاهکار حکیمی در استفاده دقیق از واژگان عربی است و شرح کامل آن در ادامه 

خواهد آمد.
مضامین اصلی و محسنات شعري قصیده ي استادیه:-3
حسن مطلع:-3-1

شاعر با ظرافت و دقت سخن خود را با بیتی مصرّع در ستایش خداوند  و مدح پیامبر(ص)و ائمه بزرگوار 
استفاده از الفاظ و معانی متناسب و دلنشین مخاطب را به خواندن باکند.او در همین آغاز کار شروع می 
شنیدن آن بر می انگیزد:قصیده یا 

الحمدهللاِ ربی باري النِّسم                    معطی العطایاالحکیمِ العدلِ فی القسمِ
ثُم السالم علی هادي األنامِ إلی             دارِالسالمِ، نَبی جامعِ الکَلم

)330:1390نَ وهم             مشارِقُ الوحیِ واآلیات والحکَم (حکیمی،وآله الصادقینَ الصادعی
فی زیبا و دلکش است تا زیبایی اضاشاعرازترکیبات ةمی آید،استفادچشم آن چه دراین ابیات باوضوح  به 

شود. ترکیباتی همگزارده سخن کامل گردد وستایش خداوند و پیامبر واهل بیت ایشان به شکلی شایسته 
حکیمی به جاي استفاده ازصفت عادل،براي خداوند .چون باري النّسم،معطی العطایا، دارالسالم، هادي األنام 

.نام اصلی آن القاموس المحیط  است و کتاب لغتی به زبان عربی نوشته ي مجدالدین فیروزآبادي است.1
وشته ي اسماعیل بن حمادجوهري. یکی ازقاموس هاي مهم زبان عربی،ن-2
نام کتابی است از ابوعلی سینا در علم حکمت.-3
کتابی است ازابوعلی سینا به زبان عربی درمنطق،الهیات وطبیعیات وازمهم ترین کتب فلسفی اسالم است. -4
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به عنوان صفت استفاده کرده تابدین وسیله به تقویت وشدت معناي این صفت تأکید کند و »عدل«ازمصدر
. نه تنها عادل است،بلکه آنقدرعادل است که عین عدل استبگوید که خداوند

تشبیب وتغزل :-3-2
شاعر در بیت هاي ششم تا چهاردهم با تعابیر جالب خواننده را به دوري از گناه و پاکیزگی نفس و 
پرهیزاز انسانهاي نادان فرا می خواند و ارزش عمر و جوانی را بازگو می نماید. او از اهمیت وقت و فواید 

اطب را براي ورود به موضوع اصلی آماده می کند:علم و منزلت عالم سخن می گوید و بدین طریق ذهن مخ
دبعی إنَّ اإلثم جانبِ اإلثممِ(همان:ودفی الس ی النَّفسرمن                نَهجِ الفَالحِ وی331ع                (

بیت نیز انسان به دراین ،گناه آدمی را راازراه رستگاري دور ونفس رادچاراندوه می نمایداز آنجا که 
است.دوري ازگناه توصیه شده

)             331فَإنَ صحبۀ أهلِ الجهلِ لَیس لَها            نَفع سوي اإلثمِ والخُسرانِ والحرِمِ   (همان:
نتیجه به آن تأکیددارد،عدم هم نشینی باانسان هاي نادان است،زیرا ارتباط باایشانباالآن چه شاعردر بیت

اي جزگناه وزیان وندارد.
وبعدفاقصدإلی کَسبِ العلومِ فَذا           أعلی الفَضائلِ واألعمالِ والغَنَمِ

- 1390:330فَصاحبِ العلماءالعاملینَ ألَن              تَستَکملَ النَّفس من أنوارِعلمهِم  (حکیمی، 
331(

ابیات به ارزش وفوایددانش ومنزلت عالم است.آن چه دراین ابیات وبیت هاي مشابه تأکید شاعردراین 
دیده می شودوقسمت مهمی ازقصیده راشامل می شود،تأکید فراوان حکیمی درکسب فضایل ودوري ازرذایل 

است. 
تخلّص:-3-3

مورد نظرود وهدفدر بیت پانزدهم شاعر تغزل قصیده رابه گونه اي زیرکانه به تنه ي اصلی آن، که مقص
تابتواندشرایط رابراي مدح استادخویش فراهم نماید:می زنداوست پیوند

)332وهل أدلُّک فی هذَاالزّمانِ علی             من النَظیرَلَه فی القَومِ کُلِّهِمِ  (همان:
،خواننده رابه آن چه که آمددرابیات پیشین که تغزل هاي زیباپشت سر نهادن شاعرپس از،دراین بیت

ازهمان ابتدا با مبالغه در مصراع دوم این بیت ومتوجه می سازدهدف اوست وتصمیم به شرح وبیان آن دارد
د.اشاره می کنبودن ادیب نیشابوري درمیان مردمان به بی نظیر

اصلی قصیده:ۀتن-3-4
او می گشاید.او تدریس جامعبان به ستایش از زمی پردازد واستاد ادیب نیشابوريدر ادامه شاعر به مدح

ادبیدراین بخش با استفاده از تشبیه ،استعاره و دیگر صنایع لفظی و معنوي به هنر نمایی می پردازدتا لذّت 
ادا کند.یشنسبت به استاد خوران خود؛و شاید اینگونه دیطبع مستمعان بچشاندرابه
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)332:1390یته                      من المعارف واآلدابِ والحکَمِ(همان،ودرسه درسه فی جامع
تأکیدلفظی:تکراریک واژه است به منظوردفع توهم ودورکردن لغزش واشتباه ازذهن شنونده وروشن 
ساختن ومعلوم کردن مفهوم جمله است تاشنونده به معنی واقعی جمله پی ببرد. (طبیبیان،حمید،برابرهاي 

شاعربانوعی تأکیدلفظی به جامعیت کالس .همان طور که می بینیم )74:1388علوم بالغت درفارسی وعربی،
قدرت علمی و شیوة بی دتاشنونده راباکنسعی می »درسه«هاي درس استاد اشاره می کند وباتکراریک واژه 

آشنا کند.نظیر تدریس ادیب نیشابوري
)333:1390لبیانِ تَري            ألفاظَه مثلَ دمعِ العاشقِ األلمِ (حکیمی،بحرُ الفَصاحۀِ فی حسنِ ا

تشبیه مفصل تشبیهی است که وجه شبه آن ذکر «درمصراع اول این بیت تشبیه مفصل به کاررفته است .
است ووجه )یعنی دراین مصراع (انسان) مشبه و(بحرُالفَصاحۀِ)،مشبه به228.(هاشمی،جواهرالبالغه:»شده باشد

شبه آن (حسن البیانِ) می باشد.ودرمصراع  دوم تشبیه مجمل به کاررفته است.تشبیه مجمل تشبیهی است که 
)یعنی درمصراع دوم(الفاظ)مشبه و(دمعِ العاشق األلم)مشبه به است و 228وجه شبه آن ذکر نشده  باشد(همان:

اول انسان رابه دریاي فصاحت تشبیه کرده وجه شبه آن حذف شده است.ضمن این که چون شاعر درمصراع 
وسپس یکی از ویژگی هاي فصاحت یعنی حسن بیان راذکرنموده است،ازنوعی استعاره به نام استعاره ي 

هر گاه لفظ مشبه درکالم ذکرگرددویکی ازلوازم مشبه به ذکرشود،به آن استعاره ي «مکنیه استفاده کرده است.
). 266(همان:»مکنیه گفته می شود

حسن اعتذار:3-5
به خاطرکوتاهی درمدح وتوصیف علو مقام ادیب نیشابوري با تعبیري پسندیده ،حکیمی در بیت آخر

قصیده اش را به پایان این گونه ،وبامدح خداوند.اوبر لطافت وشیرینی سخن می افزایده عذري دلپذیرآورد
می رساند:

)335:1390بِالحمد هللاِ ربی واهبِ النِّعمِ   (حکیمی،وحسنُ خَتمی لمدحِ الشّیخِ معتَدزاً   
حکیمی مدحی راکه ازاستادش به عمل آورده،درحدواندازه ي واقعی  شخصیت این انسان بزرگ نمی داند 

وبه خاطراین کاستی از استادعذر خواهی می کند.
تحلیل ساختاري قصیده استادیه:-4
موسیقی:-4-1

به طور کلی به دونوع موسیقی خارجی وداخلی تقسیم می شود.موسیقی خارجی درقالب موسیقی شعري
وزن وقافیه نمودارمی شود وموسیقی داخلی برریتم درونی الفاظ و عبارات ونحوه ي چینش آن 

).11:1994هادرکناریکدیگرحاصل می شودودرصورخیال ومحسنات بدیعی جلوه ونمودمی یابد(عابدین،
که در این قصیده به شرح زیر جریان دارد:ی:شامل دوعنصروزن وقافیه است الف)موسیقی خارج
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که به زیبایی و وآگاه کسی است که بااستفاده از نبوغ وخالقیت خویش وزنی را برگزیندوزن: شاعرتوانا-
مستفعلن فاعلن «.به همین منظورقصیده ي استادیه ي حکیمی ،در بحربسیطمانگاري اشعارش کمک کند

درغزل اوزان مختص شعر عربی است وکاربرد فراوان این بحرسروده شده است.این بحراز»فعلمستفعلن
فارسی ووقصیده ازویژگی هاي بارزآن است.به کار گیري این وزن کامالً عربی توسط یک شاعر ایرانی االصل 

د،چرا که کشایش می هر خواننده اي به نمبه رخ شاعرذولسانین رازبان آوري این زبان ،توانایی و قدرت  
به سوي وزنی رهنمون شده که کامالًباشعروذوق عربی درتناسب است واین امر ،اوذوق سلیم وخالق حکیمی

درستایش استادش ادیب نیشابوري حکیمی قصیده ي عربی خودرامی افزاید.برجذابیت وقدرت شعري اش 
ست:ودرقالب بحر بسیط سروده وبراستی که دراین زمینه خوش درخشیده ا

)332:1390لَم یستَقم أمرُعلمِ الدینِ من أحد           لَولَم یکُن درس هذاالعالمِ العلَم (حکیمی،
عروض آن نیز صحیح است.واین بیت ودیگرابیات قصیده ي استادیه دربحربسیط سروده شده 

طالح مجموعه اي است از چندصامت (آنندراج)ودراصاست.قافیه:قافیه درلغت به معنی ازپی رونده -
که درآخرین کلمه مصراع ها و یا ابیات تکرار می شود،به شرطی که به یک لفظ صوتوم

، یعنی حرف روي دراین قصیده است).قصیده ي استادیه ي حکیمی میمیه 271:1382ومعنانباشد(ماهیار،
بر خورداراست .قافیه هاي موجود دراین قصیده از نوعی وحدت وهماهنگیاست» میم«حرف

به شکل مشخصی به کاررفته اندواین هماهنگی تاپایان قصیده ادامه .این قافیه وازساختارخاصی تبعیت می کند
جرِمِ،سخَمِ،الحمِ،ودمِ،السصمِ،العمِ،الغَنَمِ،التُّهدکَمِ،العمِ،الکَلَمِ،الحمِ،النَّعسمِ،القدارد.مانند:النَّسمِ،ذاشَملنَّدمِ،الشَّیمِ،المٍ،ل

حرَمِ،العلَمِ،الحکَمِ،الظُّلَمِ،فَاغتَنمِ،الجشَمِ،الوشحمِ،األلمِ،النُّجمِ،للقیمِ،لَم تَقُمِ،الضَّرَمِ.......
با این تفاصیل مشخص شدکه شاعرباذوق سرشارخودتوانسته است بهترین وزن وقافیه وقالب رابراي 

و موفقیت شاعر زمانی به چشم برد آن هانیز موفق بوده استابرازاحساسات ومقاصدخودانتخاب کندودرکار
بدانیم بحربسیط که شاعرپارسی گوي ایرانی قصیده ي عربی خودرابر آن نهاده است می آید که 

) .این امرنشان 44:1383(حسینی،»ازبحورخاص شعر عربی است واستعمال آن در فارسی کم سابقه است«؛
.داردشعربه زبان عربی حکیمی درسرودنبااليتوانایی از

ب)موسیقی داخلی:
زیبایی موسیقی داخلی در).391:1373جناس  می شود(شفیعی کدکنی،وموسیقی داخلی شامل تکرار

حکیمی نقشی به سزاداردوبه بهترین صورت درخدمت بیان احساس وعواطف شاعرقرارگرفته است. ةقصید
قرار می دهیم:بررسی ده را به شرح زیر مورد آمبه وجود در این قصیده فضایی راکه ازتکراروجناس 

کلمه رامکررکنندبراي نکته اي وآن نکته یا تأکیداست یا تعظیم یا انذاریاتنبیه «تکرار:یعنی این که-
). تکرار کلمات دراثناي کالم همیشه جذابیت 65:1370(شریعت،رضوان،فرهنگ اصطالحات ادبی،»یاتهویل
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ه دلیل بهره مندي شاعرازذوق سلیم،خوانندگان وشنوندگانِ کالمش وزیبایی خاصی به بیت می بخشد که ب
ازچشیدن این هنربهره مند می شوند.مانند:

)332:1390ودرسه درسه فی جامعیته                     من المعارِف واآلدابِ والحکَمِ  (حکیمی،
از باالترین بسامد سهم رابه خود اختصاص داده وبیشترین »م«و»س«صامت هايدر این قصیده،هم چنین 

تکرار برخوردارند:
وجانبِ اإلثم إنَّ اإلثم یبعد عن                نَهجِ الفَالحِ،ویرمی النَّفس فی السدمِ

)1390:331الحرَمِ(حکیمی،فَإنَّ صحبۀَ أهلِ الجهلِ لَیس لَها               نفع سوي اإلثمِ والخُسرانِ و
قصیده ي حکیمی،بسامد صامت هاي(س) و(م)به گونه بقیۀ دراین دوبیت به عنوان نمونه وهم چنین در

اي است که فضاي موسیقایی گوش نوازي راایجادکرده است.
درسطح کلمات یاجمالت،هماهنگی و موسیقی به وجود می «جناس:جناس یکی ازصنایع بدیعی است که-
).53:1383(شمیسا،»موسیقی کالم راافزون می کندیاوآورد

بیشترین تأثیر رادرفضاي موسیقایی قصیده ي عربی حکیمی دارد.وي جناس درانواع مختلف ومتنوع خود
دراین قصیده ازانواع مختلف جناس مانند جناس غیرتام،جناس الحق، وجناس مذیل استفاده کرده 

،درادامه خواهد آمد.ار گرفتهکه  دراین قصیده مورداستفاده قرآن است.توضیح کامل درباره ي جناس وانواع 
نظام واژگان: -4-2

شعر در کنار هم قرار می سرایشواژه ها از مهم ترین مواد اولیه سخن هستند که وقتی با کمک نیروي
ان در گیرند شعر به وجود می آید. هر شاعر صاحب سبکی معموال دایره واژگان خاصی دارد و بسامد واژگ

شعر وي با شعردیگر شاعران متفاوت است.یکی از ویژگی هاي سبکی که می تواند موجب فردیت و اصالت 
جایگاه خاصی دارند وهریک از آن هابه »استادیه«سبک شاعر شود دایره واژگان است. واژگان در قصیده

))و((علم))ازپربسامدترین کلمات عنوان یکی از عناصر تصویر شعر قرار می گیرند.به عنوان نمونه دوواژه((إثم
دراین قصیده اند.

إثم:
وصف نَفسک عما الیلیقُ بِها                       منَ الرَّذائلِ واآلثامِ و التُّهمِ
السدمِوجانبِ اإلثم إنَّ اإلثم یبعدعن                 نَهجِ الفَالحِ و یرمی النِّفس فی

فَإنَّ صحبۀَ أهلِ الجهلِ لَیس لَها               نَفع سوي اإلثمِ و الخُسرانِ والحرِمِ  
)331:1390(حکیمی،

سعی می کند آدمی را به دوري ازگناه و مشتقات آن» إثم«تکرارواژه ي چهارمرتبه دراین ابیات شاعر با 
:ي نادان فراخواندانسان هابا واجتناب ازهم نشینی

العلم:
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فَإنَّما النّفس کَالمرآة إن کَدرت                 یغیب عنها جمالُ العلم و العصمِ
1390لَم یستَقم أمرُعلم الدین من أحد                 لَولَم یکُن درس هذا العالمِ العلَمِ   (حکیمی، 

:331-332(
ومشتقات آن سعی درجلب توجه هرچه »علم«ةواژتکراربابه نظرمی رسدکه حکیمی دراین دوبیت نیز

د.  بدین ترتیب حکیمی در گزینش الفاظ و اربیشترخواننده به مقوله ي دانش اندوزي واهمیت واالي آن د
ا با مضامین مورد نظر نحوه به کارگیري آن در کالم خود دقتی فراوان داشته است.بدین معنا که الفاظ غالب

شاعر هماهنگ و متناسب به نظر می رسندوهریک به شکلی هنرمندانه درکنار یک دیگرقرار گرفته اند. اوبراي 
واژگانی چون علم وجهل وفضل و... استفاده نموده تابتواند بار ازانتقال مضامین شعري مورد نظر خود

که از یکسو اهمیت دانش وعلم آموزي رایادآوري کرده معنایی مضاعفی رابه خواننده منتقل کند؛بدین معنا
است، ترسیم کند و از سوي دیگر مدح ممدوح خود را که »علم ودانش«وفضاي کلی شعرراکه همان فضاي 

یک شخصیت واالي علمی است، به درجه کمال برساند.  
اسالیب بیانی:-4-3

اسالیب بیانی مانند قدرت خیال پردازي، به حکیمی استفاده از»استادیه «از مهم ترین ویژگی هاي قصیده
کارگیري انواع تشبیهات زیباو واستعارات بدیع می باشدکه نماینده ي خالقیت و نوآوري شاعر در کاربرد این 

عناصر است. در ذیل به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
                       تسئَلُه عضلَۀٍ تَأتی وکُلُّ مضَم   وثلَ اللَّحمِ فی الولَّ مانح لَّهن حم

)334:1390(حکیمی،
دراین بیت تشبیه مجمل به کاررفته است.تشبیه مجمل تشبیهی است که وجه شبه یاملزوم آن ذکرنشده 

).دربیت باال شکل گیري مسئله وحل شدن آن به خردشدن 228م.:1994باشد (هاشمی،احمد،جواهرالبالغه،
مثلِ اللَّحمِ «مشبه و»وکُلَّ معضَلَۀٍ تَأتی وتسئَلَه من حلِّه انحلَّ«رتشبیه شده است،یعنی عبارت گوشت درزیرساطو

حذف شده است.نیزمشبه به است ووجه شبه آن »فی الوضَمِ
)334:1390(حکیمی،عذب البیان وإن ساقَ الحدیثَ علی                طُولِ النَّهارِ،فَالیأتیک بالسأَمِ  

شاعردراین بیت ازتشبیه بلیغ استفاده کرده است.تشبیه بلیغ تشبیهی است که ادات تشبیه و وجه شبه آن 
).دراین بیت سخن وبیان به چیزي گوارا235:1994وفقط طرفین تشبیه ذکرشود (هاشمی،حذف شده باشد
تشبیه شده است.

1390من                  شَمسِ الوالیۀِ أعنی شافع األممِ (حکیمی، للعنایۀِوجاورالطُّوس کَسباً
:335(

حکیمی دراین بیت بااستفاده ازاستعاره ي مصرَّحه بیش ازپیش برزیبایی سخن افزوده است.اگردربیتی فقط 
)265:1994مشبه به(مستعارمنه)درکالم ذکرشود،به آن،استعاره مصرَّحه می گویند (هاشمی،
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رباءالع رَبلتَطلُبِ العۀًوالقاطب کن ذلهِمِ مألفاظ ظَآداب334م (همان:ع(
شاعر در این بیت الفاظ رابه انسانی تشبیه کرده است که داراي آداب است و از نوعی استعاره به نام 

ات دیگربااستفاده ازاسلوب هاي بیانی استعاره مکنیه استفاده نموده است.حکیمی دراین ابیات وبرخی ابی
وبه بزرگی وشهرت استادش هادیب نیشابوري پرداخت،عالوه برزیبا نمودن قصیده به توصیف استادخود
درزمینه هاي علم وفضل ودانش اشاره نموده است. 

اسالیب بدیعی(صنایع لفظی ومعنوي):-4-4
وبه آن زیبایی وظرافت کالم  می افزایدبه کارگیري صنایع لفظی ومعنوي ازسوي محمدرضاحکیمی بر

حکیمی مورداستفاده »استادیه «رونق وروشنایی می بخشد.درذیل به برخی ازاین محسنات که در قصیده ي 
قرارگرفته است، اشاره می گردد:

جناس:4-4-1
اشاره می گردد:محمرضا حکیمی در چکامۀ خود به سه نوع جناس پرداخته  که در ذیل به آنها 

به آن باهم اختالف داشته باشند،آخرحرف اول،وسط یا)جناس غیرتام:هرگاه دولفظ متجانس درتعدادالف
).345:1994جناس غیرتام گویند(هاشمی،

)332:1390اآلفاقِ مشتَهراً               هوالذي صارفی األمصارِذاشممِ  (حکیمی،فی هوالذي فاقَ 
به واژه(فاقَ)یک حرف درآغازبیشترداردوبین آن دو جناس غیرتام دراین بیت واژه(آفاقَ)نسبت 

برقراراست.
می آید لفظ متجانس به وجوددواول یکی ازحرف دردواختالف بیش ازب)جناس مذیل:با

وداردبیشترواژه (أمصار)نسبت به واژه(صار)دو حرف درآغاز).درمصراع دوم بیت باال346:1994(هاشمی،
س مذیل برقراراست.بین آن دو جنا

ج)جناس الحق:این است که دوواژه هم جنس درنوع حروف باهم اختالف داشته باشند،به شرط این که 
)463-461: 1388این اختالف تنهادریک حرف باشدودوحرف مختلف،بعیدالمخرج باشند.(طبیبیان،

)330:1390ایاالحکیمِ العدلِ فی القسمِ  (حکیمی،الحمدهللاِ ربی باري النَّسم                  معطی العط
دراین بیت به دلیل اختالف درحرف اول کلمات(النَّسم)و(القسم)وبعیدالمخرج بودن دوحرف (ن 

)و(ق)بین آن دوجناس الحق برقراراست.
استتباع:عبارت است ازاین که کسی را در مدح یا ذم چنان وصف کنند که درضمن یکی از -4-4-2

). 324:1388صاف او،صفت ممدوح یا مذموم دیگرش نیز یاد کرده شود (همایی،او
)334:1390(حکیمی،1مؤرخٌ، جامع ،عالمۀٌ، فَقم                 نَسابۀٌ، جامع اآلثارِ، ذُوالعظَمِ

فقم:مرد بافهم که  بر مخالفان پیروز می گردد.-1
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یعنی در ضمن ته است.استاد ادیب نیشابوري پرداخمدحدر این بیت شاعر با ذکر چند صفت پی در پی به
مورخ بودن،به عالمه بودن،جامع بودن،نسب دان بودن،داشتن آثار فراوان و نیز بزرگی ممدوح اشاره شده 

است.
طباق:عبارت است از جمع آوري بین دو لفظ که از نظر معنا با هم متفاوتند یا متقابلند. -4-4-3

)313:1994(هاشمی،
)331:1390عندهم                  للعلمِ قَدر و الللجهلِ من وخَمِ    (حکیمی،لَیس والتُعاشراُناساً

تضاد وجود دارد.»جهل«و»علم«در این بیت بین دوکلمه 
مبالغه:آن است که دروصف کردن وستایش ونکوهش کسی یاچیزي افراط وزیاده روي -4-4-4

)262:1388نده شگفت انگیز باشد. (همایی،کنند،چندان که ازحدعادت معمول بگذرد و براي شنو
بازگوکندکه آن ادعا هم عقالً و هم عمالً محال باشد، غلونامیده می درمبالغه هرگاه شاعر ادعایی را

).327:1994شود(هاشمی،
)332:1390کیمی،لَم یستَقم أمرُعلمِ الدین من أحد             لَولَم یکُن درس هذَا العالمِ العلَم (ح

در این بیت شاعر پایداري و دوام علم دین را در گرو درس هاي دانشمند بلند آوازه،ادیب نیشابوري می 
داند و این مبالغه اي است که هم عقالً و هم عمالً غیر ممکن است. حال اگرادعاي شاعر به گونه اي باشد که 

)327:1994ن اغراق می گویند(هاشمی،آن ادعا فقط عقالً ممکن است نه عمالً و عادتاً،به آ
)332وهل أدلُّک فی هذَا الزّمانِ علی               من النظیرَ لَه فی القَومِ کُلِّهِمِ (همان:

روزگار کنونی سرزمین ما استادش ادیب نیشابوري در ي برايمانندهشاعر در این بیت ادعا می کند که 
مبالغه،اغراق نام دارد.نوع از عقالً ممکن است،نه عمالًواینوجود نداردکه این ادعا فقط

وراست نگریستن وروي برگرداندن به سوي کسی یاچیزي است پالتفات:دراصل به معنی چ-4-4-5
بر عکس ازخطاب به غیبت منتقل ودراصطالح بدیع عبارت است از این که سخن ازغیبت به خطاب یا

).293:1388شود(همایی،
ی القَومِ کُلِّهِمِوف ن النظیرَ لَهفی هذَا الزّمانِ علی               م لُّکل أده

)332:1390هوالّذي فاقَ فی اآلفاقِ مشتَهِراً                هوالّذي صار فی األمصارِذاشَممِ(حکیمی،
که آیامایل است شخصیتی رابه دربیت اول شاعرمخاطبش راموردخطاب قرارداده وازوي می پرسد 

اومعرفی نمایدکه نظیري ماننداووجودنداردوآن گاه دربیت بعدي از مخاطب به غایب روي می آوردوازویژگی 
اوست سخن  می گویدواین فن،همان صنعتی است که به آن التفات می د هاي آن شخص غایب که استا

گویند.
شیوه تصویرپردازي:-5
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تصویرپردازي  اشعارش موجب گردیده است تا احساسات درونی و عقایدش شیوه هنرمندانه حکیمی در 
به شکلی روان و تاثیرگذار به مخاطب منتقل شود.وي در این قصیده به دنبال بیان واقعیت و ذکر اوصاف 

خود است.کثرت استفاده از تشبیه، مبالغه و دیگرصورخیال از مهم ترین ویژگی هاي  شعراو می حقیقی استاد
-ادیب نیشابوري –استفاده بجا از محسنات شعري و صنایع لفظی ومعنوي و انتساب آن به ممدوح باشد.

قصیده اش را ممتاز نموده است . مانند:
یأتی الرّجالُ رجاالًنَحوحضرَته              منِ األکابِرِواألشراف والصلَمِ

إلی القممِمیلُ النُّفُوسِ وإرشاد--کوإنَّماجهده نَشرُالعلُومِ وتَ
)335:1390وجاورالطُّوس کسباًللعنایۀِ من              شَمسِ الوالیۀِ أعنی شافع األممِ  (حکیمی،

یر تصودراین ابیات شاعرباشیوه اي بلیغ واستعاراتی دلکش وواژه هایی پرمعنی وعباراتی کوتاه ومنسجم،
دیب نیشابوري آن لحظه فضایل وخصایل اگویی می کند،که ذهن خواننده مجسم آن گونه دراستاد خود را 

می بیند .این شیوه ي تصویرپردازي والقاي مطالب به خوانندگان، خودیکی ازنشانه هاي تسلط را
وشن جهت درك فضایی رایجاددروي رااستادي ذهن مخاطب می باشدوبه شاعردرتلقین درست واقعیات 

ایجادمی کندتابدین وسیله عالوه برالقاي کامل مقاصد فضایی را،موضوع نشان می دهد.حکیمی دراین شیوه
رفع کدورت هاودل زدگی هاي پیش آمده وجبران وخودبه خواننده،رسالتش درشرح وبیان فضایل استاد

رساند.بافسردگی هاي خاطراستادرابه کمال 
رمزگرایی:-6

است ودر اصطالح،کنایه اي است به شخصی  نزدیک تواشاره نهانی وباچشم وابروارت ازرمزدرلغت عب
).یکی از ویژگی 299:1994که واسطه هایش کم بوده ومالزمت دومعنا،پنهان وبدون تعریض باشد(هاشمی،

محمدرضاحکیمی استفاده ازبرخی الفاظ وعبارات رمزگونه است.دربرخی ابیات این »استادیه«هاي قصیده
قصیده،واژه هایی دیده می شود که به مفاهیم خاصی اشاره دارد،ازجمله این که دراین قصیده شاعرازعالم 

می کند.یاد»دارالسالم«آخرت که منزل نهایی انسان است، بالفظی به نام
)330:1390(حکیمی،ثُم السالم علی هادي األنامِ إلی            دارِالسالمِ،نَبِی جامعِ الکَلَمِ  

نمادخسران »جهل«رمزونماداولیاي خاص خداوند است وواژه»مشارق الوحی«درقصیده حکیمی
ومحرومیت می باشد.

وآله الصادقینَ الصادعینَ وهم               مشارِقُ الوحیِ واألیات والحکَم
-330:1390نفع سوي اإلثمِ والخُسرانِ والحرِمِ    (حکیمی،فَإنَّ صحبۀَ أهلِ الجهلِ لَیس لَها           

331 (
نتیجه:-7
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ش به زبان و ادبیات عربی توجه خاصی سروده هایمجمل سخن اینکه حکیمی در آثار خود بویژه در 
داشته است. بیشترقصایدعربی او مدح است و در آنها نهایت دقت را در مدح ممدوح به کارگرفته است. مهم 

این گذر حاصل آمده، بشرح ذیل است:از رین نتایجی که ت
حکیمی همانند دیگر قصاید عربی او در ستایش یک ممدوح می باشد اواین قصیده را »استادیه«قصیده -

ادیب نیشابوري سروده است.هدف اودر کنارمدح،زدودن تیرگی هاوکدورت به پاس مقام استاد بی بدیل خود
ه است.پیش آمدتادوشاگرداساین میانیی است که ها

قصاید عربی حکیمی بدلیل شیوایی و رعایت اصول و قواعد دستوري زبان عربی  موفق بوده است. او -
توانسته است به اهداف موردنظرخود برسد و درکنارمعرفی دقیق شخصیت علمی استادادیب 

نیشابوري،رنجش میان خودوایشان رابر طرف نماید.
و انسجام مطالب، عالوه بربیان تصویرپردازي،رمزگراییواژگان ،  موسیقی ، نظاماستفاده دقیق از -

قدرت وتسلط شاعر در تفهیم مطالب حاکی از موفقیت اودرطبع آزمایی به زبانی غیراز  زبان مادري می باشد.
خالقیت شاعر در استفاده از محسنات شعري و صورخیال در جاي جاي قصیده اش برجذابیت و رسایی -
افزوده است.آن 

کاربرد بجا و منطقی صنایع لفظی و معنوي اعم از تشبیهات ، جناس ، وزن و قافیه مناسب و دیگر -
موارد، قصیده عربی حکیمی را در شرح و تبیین دیدگاه ها و افکارش یاري رسانده است .او توانسته است 

در باب است که سخن حکیمی عینی ،تحقق »استادیه«اداکند. قصیده ادیب نیشابوري حق مطلب را در مدح 
،ازجمله این قصیده».این قصیده را آوردم براي یادي و یادگاري«گفته بودچکامۀ خودسرودن انگیزة 

براي همیشه در اذهان به یادگار خواهد ماند.است که حیایمد
کلمات نپرداخته توجه شاعر بیشتر به جنبه ي مضمونی و محتوایی قصیده است. ازهمین روي،به بازي با 

و در شعرش تعقید لفظی نیز وجود ندارد. حکیمی شعر خود  را بیشتر وقف مضمون کرده تا اینکه به ساختار 
ظاهري بپردازد.

در ساختار این قصیده،ردیف به صورت تقلیدي رعایت شده است.در قافیه ها حرف روي میم است؛و از 
بوده و در بحر بسیط سروده شده است.نظر وزنی نیز این قصیده پیرو قوانین سنتی عروض

از میان آرایه هاي بیانی،به ترتیب، استعاره و تشبیه،و از میان صناعات بدیعی،جناس با انواع خود از 
بیشترین کاربرد برخوردار می باشد. 

کتابنامه
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پایه هاي ساخت همبررسی برخی از محدودیت
1سارا یزدانی

کارشناس ارشد زبانشناسی دانشگاه فردوسی
چکیده

به عنوان 1976هاي نحوي است که رابرت راس در سال هدف از این مقاله، بررسی برخی از محدودیت
جزیره معرفی کرده است. در این تحقیق تنها به بررسی و گردآوري برخی از جمالت فارسی و انگلیسی 

- پایهاي است که از حرف ربط همپایهپایه پرداخته و تمرکز بر روي ساختارهاي همهاي هممطابق با ساخت

اساس الگوهاي برابر، پایه برهمهاي ساخت اند. سعی بر آن است که محدودیتاستفاده نموده» و«ساز 
ساز به سازه هم پایه دوم، مورد بررسی قرار گیرد. نتیجۀ پایهو تعلق حرف ربط همECو CCهاي محدودیت

هاي هم پایه در زبان انگلیسی با زبان فارسی مطابقت هاي ساختدهد که اکثر محدودیتاین مطالعه نشان می
دارد.

در فارسی"و"در انگلیسی، "and"محدودیت ساخت هاي هم پایه، محدودیت حرکت،ها:کلیدواژه
:مقدمه

هاي نحوي موجود است. این مطلب هاي دنیا حرکتاین واقعیت وجود دارد که در تمامی دستور زبان
معروف شد که به بیان رابطه میان عناصر 2گرا مطرح و به اصل حرکتاولین بار توسط زبانشناسان ساخت

ها منجر جایی که بسیاري از حرکتاما از آن.پردازدها میه در سطح جمله و جایگاه اولیه آنحرکت داده شد
- شوند، بهتر دانستند که براي حرکات نحوي حد و مرز قائل شوند. بدینبه ساخت غیر دستوري جمله می

به بخش خاصی مطرح شد که مطابق آن حرکات باید کوتاه باشند و 3گزینیترتیب، نظریه حاکمیت و مرجع
ها باید (حرکت) شناخته شد. بر طبق این اصل حرکت4از جمله محدود شوند. این اصل به عنوان اصل مکان

به گونه اي باشند که بیش از یک گروه اسمی را پشت سر نگذارند. 
به عنوان مثال:

The Film will have started by the time we get to the cinema.
Will the film--- have started by the time we get to the cinema (دستوري)

Have the film will--- started by the time we get to the cinema?(غیردستوري)
-41: 2007، 5. (کوك و نیوسن"حرکات کوتاه دستوري هستند"ترتیب با توجه به مثال فوق الذکر، بدین

32(

1. Yazdanisara9@gmail.com
2- Movement Principle.
3- Government & Binding Theory.
4- Locality Principle.
5- Cook and Newson
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محدودیت حرکت:1.1
که ذکر شد، براي جلوگیري از ساخت غیردستوري جمله، زمانی که عناصر در سطح آن جا به گونه همان

نظر گرفته شود. از این رو، گونه حرکات نحوي درهایی براي اینشوند، بهتر دیده شد تا محدودیتجا می
ر همین زمینه، یکی از هایی را توجیه کنند. دزبانشناسان اصولی را تبیین کردند تا بهتر بتوانند چنین محدودیت

) در 1967هاي نحوي را معرفی کرد. رابرت راس(گشتاري، یک سري محدودیت-زبانشناسان مکتب زایشی
اظهار داشت که ساختارهایی که در آن ها 1هاي متغیرها در نحورساله دکتري خود تحت عنوان محدودیت

ین ساختارها را جزیره نامید. بدین حرکت و جابجایی وجود ندارند دچار محدودیت حرکت هستند. وي ا
)1383ها خارج شوند.(دبیرمقدم،توانند از آنمعنا که جزایر نحوي عباراتی هستند که عناصر نمی

، محدودیت 2هاي اسمی مرکبها را به چند دسته تقسیم کرد: محدودیت گروهراس این محدودیت
و محدودیت wh5اي پرسش واژه ه، محدودیت ساخت4هاي مرکب-، محدودیت فاعل3پایهساخت هم
مبتداسازي.

هاي ساختاري آن در این تحقیق ، در ابتدا به بررسی پایگی و محدودیتبا توجه به بررسی موضوع هم
هاي این ساختار پرداخته خواهد شد.پایه و سپس محدودیتهاي همگیري ساختچگونگی    شکل

6پایگی:هم2.1.

چند عنصر دستوري هم نوع که داراي اهمیت یکسان و یا ساختار نحوي برابر طور کلی، به رابطه دو یا به
پایگی و به ساختی شوند هممیساز مانند و، اما، ولی، یا ... به یکدیگر متصلپایههستند و به وسیله ادات هم

بند اصلی)ساز +پایهشود. (بند اصلی + ادات همگفته می7پایهکه داراي این نوع رابطه باشد، ساخت هم
پایه به صورت زیر بود:هاي همپیشنهاد چامسکی براي ساخت

XP

XP       and       XP       and      XP
- پایه، لیکاف و پیترز نموداري براي ساختهاي همدلیل ناتوانی نمودار در نمایش ساختبه1969در سال 

پایه وضوح بیشتري دارند:هاي همطرح کردند که در آن یکسانی ساختاي مپایه چند هستههاي هم

1- Constrains on variables in syntax.
2- The complex NP constraint.
3- The coordinate structure constraints.
4- The sentential subje ct constraints,
5- The wh- movement constraints.
6- Coordination.
7- Coordinate conjunct structure.
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XP

XP          XP           XP

and    XP   and    XP   and     XP
در اینجا به دلیل -باشدپایه به شکل زیر میهاي همدر زبان انگلیسی بیشتر نمودارهاي نشانگر ساخت

کنیم:استفاده میP&از ConjPبه جاي "و"تاکید بر حرف ربط 

&P
1هم پایه &

&2هم پایه 

. پیشینۀ پژوهش:2
اي به بررسی مقولۀ ) در مقاله1999(1پایگی انجام شده است. گیبسون تحقیقات اندکی که در زمینۀ هم

تصال دو پایۀ اول در اپایه پرداخت. وي در تحقیق خود به این نتیجه رسید که همابهام در عبارت اسمی هم
نماید.  تري نسبت به تولید جمله ایفا میعبارت اسمی نقش مهم

پایگی حاصل از فرایند ادغام پرداختند که ) به شرح هم1389شعبانی، زعفرانلو،آقاگلزاده و گلفام (
- ها براساس این رویکرد اظهار نمودند که همگردد. آنپایه محسوب میهاي همرویکردي نوین در ساخت

هاي زبان فارسی کارآمد باشد.تواند در تببین و توجیه دادهر هر سطحی میسر است و میپایگی د
پردازد. پایه در کتاب کلیله و دمنه میهاي هم) به تحقیق در مورد ساخت1384پور (در همین راستا، عمران

به لحاظ معنایی وي معتقد است که کاربرد این نوع ساخت تاثیر زیباشناختی در این اثر برجسته دارد و 
هاي دهد که ساختپور نشان میدهد. نتیجۀ مطالعۀ عمرانروابطی از قبیل ترادف، تضاد، تجانس را نشان می

گیرند.هاي نحوي قرار میپایه به لحاظ توزیع نحوي در تمامی جایگاههم
پایه:هاي هم. محدودیت ساخت3

1.3 ."and"در انگلیسی
ساز به یکدیگر متصل شوند اما تمامی این پایهتوانند به وسیله ادات هممیاگرچه بسیاري از ساختارها 

2پایههمساختها به لحاظ دستوري قابل قبول نیستند. راس محدودیتی همگانی به نام محدودیتپایگیهم

1. Gibson
2- Coordinate structure constraint.
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)CSCهاي غیردستوري پیشنهاد کرد. وي عنوان کرد که هرگاه دو) را به منظور جلوگیري از تولید ساخت
تواند از آن دهند که عنصر نمیاي میساز به یکدیگر متصل شوند تشکیل جزیرهپایهگروه اسمی با ادات هم

هاي زیر توجه کنید:خارج شود. به مثال
مثال الف)

Alex cooked dimmer.What did Alex cook?
Alex washed the dishes.What did Alex wash?

Alex cooked dinner and washed the dishes.
IP

Alex cooked dinner                ConjP
and              washed the dishes.

What did Alex cook---i and wash the dishes? (غیر دستوري)
What did Alex cook dinner and wash---i ?(غیردستوري)

پایه از ساختار همشود، خارج کردن یکپایه در این مثال میچه که باعث غیردستوري شدن ساختار همآن
پایگی است.هم

.She played violin and piano:به عنوان مثال

What did she play[violin and---]?(غیردستوري)
What did she play[--- and piano]?(غیردستوري)

پایه را از ک عنصر همتوان تنها یپایه نمیهاي همبا توجه به مثال باال، راس معتقد است با توجه به ساخت
شود.میدرون ساخت بیرون کشید زیرا منجر به ساخت غیردستوري

.This is [the book which I like] and [my sister hates math]:به عنوان مثال
پایۀ دوم این مطلب پایۀ اول موصولی شده است و در مورد هماین جمله با توجه به این امر که تنها هم

صورت اصالح شده و دستوري آن توجه کنید:باشد. حال بهته است، غیرقابل قبول میصورت نگرف
.This is [the book which I like] and [my sister hates]:به عنوان مثال

گیرد، باید فرض کرد که میان ساختارهاي پایگی صورت میاکثر زبانشناسان بر این باورند که هرگاه هم
نامند و معتقدند می1شود. محققان تکرار ساختارهاي دستوري یکسان و برابر را تناظرر میمشابه تعادل برقرا

ساز است.پایهپایگی مؤثر است، یکسانی مقوالت نحوي در دو طرف ادات همچه در همکه آن
به عنوان مثال:

I wonder who saw John and loved Rose.
(vp           &            vp)

I wonder who John saw and loved Rose.(غیردستوري) .
(s /Np    &         vp)

1- Parallelism.
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اصلی را مطرح کرد که در آن مقوالت نحوي متفاوت 1957هاي فوق، چامسکی در سال با توجه به مثال
معروف 1پایه مشابههاي همپایه دهند. این اصل به محدودیت ساختتشکیل ساخت همتوانند با یکدیگرنمی

شد. به عنوان مثال:
John and Mary [rode their bikes]and[swam in the pool].

(vp               &                vp)
John and Mary[rode their bikes]and[they went home].(غیردستوري) .

(vp                &                 Ip)

هاي با توجه به توضبحات باال و اصل مطرح شده توسط چامسکی، جمله دوم به دلیل عدم تشابه ساخت
پایه غیردستوري است.هم

2)1972شوند: (گروسو، پایه به دو بخش تقسیم میهاي هممحدودیت ساخت
):cc(3پایگیالف: محدودیت هم

شود.پایگی از ساختار جمله منجر به غیردستوري شدن آن میبر این اساس، خروج هم
به عنوان مثال:

Whati did john eat apples and ti?
Whati did john eat ti and apples?

):EC(4پایهوج عنصر از ساخت همب) محدودیت خر
شود.پایه منجر به ساختار غیردستوري جمله میهاي هممطابق این تعریف، خروج عناصر از ساخت

به عنوان مثال:
Whati did john eat apples and drink ti?
What did john drink ti and eat apples?

به معناي ولی در زبان انگلیسی، از حرف butي بنابراین، به معناsoبه معناي یا، orدر کنار حروفی نظیر 
داراي کاربردهاي مختلفی است:» و«اشاره کرد. » و«به معناي andتوان به پایگی پرکاربرد میربط هم

black and white←الف) براي اتصال دو کلمه/ گروه

د.شوب) براي توصیف عملی که به مدت طوالنی اتفاق افتاده و تکرار می
.The dog barked and barked and barked:به عنوان مثال 

افتد:زمان با عمل دیگري اتفاق میطور همج) براي توصیف عملی که به
.They sat and waited for hours:به عنوان مثال 

دهد:د) براي توصیف عملی که بعد از عمل دیگري رخ می

1- Coordination of likes constraints (CLC).
2- Grosu.
3- Conjunct constraint.
4- Element constraint.
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We will travel for 3:به عنوان مثال  hours and then stop to eat.

در فارسی:» و.  «2.3
ساز در گروهی از کلمات مرکب پایهحرف ربط یا عطف در زبان فارسی است و به صورت عنصر هم» و«

رود. در برخی موارد در گفتار، این عنصر پیوندي، در اثر کثرت استعمال، و یا در نوشتار به کار        می
(و) گو.شود مانند: گفت حذف می

در زبان فارسی کاربرد بسیاري دارد:» و«
الف) اسم + و + اسم = اسم مانند: آب و هوا، تار و پود.

ب) قید + و + قید = اسم/ صفت/ قید مانند: بلند و کوتاه، کم وبیش.
ج) اسم صوت + و + اسم صوت = اسم صوت مانند خُر و پف.

نند: افت و خیز.د) ستاك حال فعل + و + ستاك حال فعل = اسم ما
هـ) ستاك گذشته فعل + و + ستاك گذشته فعل = اسم مانند نشست و برخاست.

و) فعل امر + و + فعل امر = اسم/ صفت مانند بریز و بپاش، بیا و برو.
ي) اسم + و + ستاك حال فعل = اسم مانند: کم و کاست، مرگ و میر.

هاي دلیل وجود محدودیتاي بهرهاي جزیرهدر زبان فارسی همانند زبان انگلیسی یک سري ساختا
پایه هاي همجا چند مثال از زبان فارسی که در آن محدودیت ساختشود. در اینپایه، دیده میهاي همساخت

شود.کار رفته است، بررسی میبه» و«
پایه زبانهاي هم) در توصیف ساخت87-86: 1378) و ماهوتیان (139-144: 1386غالمعلی زاده (

- پایگی در زبان فارسی، هنگامی بین دو یا چند سازه برقرار میدارند که رابطه همگونه اظهار میفارسی این
توان عناصري را که از طبقه دستوري متفاوتی هستند با شود که همگی از یک مقوله باشند. بدین معنا که نمی

پایه نمود.یکدیگر هم
تند. (دستوري)به عنوان مثال: احمد و علی به مدرسه رف

اسماسم
NP

علیواحمد 
ندانستن و نپرسیدن از معایب بزرگ است. (دستوري)

فعلفعل
VP

ندانستن و علی به مدرسه رفتند. (غیردستوري)
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فعل      اسم
) در زبان Parallelismپایه (توان گفت که موضوع یکسان بودن ساختارهاي نحوي همترتیب میبدین

شود و تأثیرگذار است.یده میفارسی نیز د
هاي آن بر روي پایه و محدودیتهاي همچه در ساختتوان بر اساس آنمسأله دیگري را که می

گرفته از تعریف راس از است که برCCو ECهاي ساختارهاي زبان فارسی بررسی نمود، محدودیت
مانند، ها در جایگاه خود باقی میپایه، همپایه بود. در زبان فارسی همانند زبان انگلیسیمحدودیت ساخت هم

تواند جا به جا پایه در مواردي میگیرند و تنها کل ساخت همبدین معنا که تحت تأثیر حرکت آلفا قرار نمی
شود و حرکت کند.
به عنوان مثال: 

الف) من دیدم [که علی دوستش را زد [و [خواهرش نگاه کرد]]].
[و [خواهرش نگاه کرد]]] را دیدم.ب) [این که علی دوستش را زد

(غیردستوري).ج) [این که علی دوستش را زد] من دیدم [و [خواهرش نگاه کرد]].
پایه صورت گرفته و در دستوري بودن جمله در این مثال، در جمله (الف و ب) حرکت کل ساخت هم

ایه نخست، منجر به ساخت غیردستوري پکه در جمله (ج) حرکت بند همآناشکالی وارد نشده است؛ حال
جمله شده است.

پایه، در برگیرندة تمامی در زبان فارسی، برخالف زبان انگلیسی، حرکت عناصر از درون ساخت هم
ساز تشکیل پایهشود. در زبان فارسی، هرگاه دو گروه اسمی به وسیله حرف ربط همپایه نمی ساختارهاي هم

شوند. در حالی که محدودیت کرده و منجر به ساخت جزیره در زبان فارسی میپایه دهند، ایجاد ساخت هم
شوند و اي، بیانگر نوعی تقدم و تأخر باشند، این محدودیت را شامل نمیپایۀ دو جملههاي هماگر ساخت

شود. به عنوان مثال: زهرا یک پاکت شیر حرکت عناصر از درون آن منجر به ساخت جمله غیر دستوري نمی
رید و به خانه رفت.خ

رسد که خارج کردن اولین نظر میاي که موضوع تقدم و تأخر مطرح نباشد، بهپایههاي هماما در سازه
شود؛ و این پایه محدودیتی ندارد؛ هرچند که گاه منجر به ساخت جمله غیرعادي، اما دستوري میعنصر هم

شود.جمله غیردستوري میوجود آمدنپایۀ دوم باعث بهحالی که خروج سازه همدر
به عنوان مثال: این خانه بزرگ و جادار است.

است]؟ (غیردستوري)tiاین خانه بزرگ و i] [Ipالف) [چگونه
و جادار است)؟ (غیردستوري)tiاین خانه i] [Ipب) [چگونه

مثال دیگر: سمیرا غذا درست کرد و به خانه مادرش برد.
کرد و به خانه مادرش برد]؟ (دستوري)درست tiالف) [چه چیزي] [سمیرا 
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(غیردستوري)]؟بردtiسمیرا غذا درست کرد و []چه چیزي[ب) 
نظر ) به1976اساس مشاهدات راس (توان مسأله دیگري را نیز مورد بررسی قرار داد. بردر زبان فارسی می

پایه، رسی بر خالف بندهاي ناهمپایۀ دوم تعلق دارد. در زبان فاساز به همپایهرسد که حرف ربط هممی
پایۀ دوم تشکیل تواند با همنمی» و«گونه که در زبان فارسی باشد. بدینساز مجاز نمیپایهحرکت بندهاي هم

سازه دهد.
خواند].ها درس میکند] و [شببه عنوان مثال: [او روزها کار می

ري)کند] (غیر دستوخواند] [او روزها کار میها درس می[و شب
پایه زبان انگلیسی در زبان فارسی نیز هاي ساخت همتوان گفت که بسیاري از محدودیتبدین ترتیب می

شود.مصداق دارد و منجر به ساخت جزیره می
گیري:. نتیجه4

در این تحقیق از میان جزایر مطرح شده توسط راس به محدودیت ساخت هاي هم پایه پرداخته شد. 
هرگاه دو یا چند عنصر با ساختار نحوي برابر توسط حروف هم پایه ساز مانند و، یا، همان گونه که ذکر شد 

پایه می دهند که گاه با محدودیت هایی مواجه است. اما، ولی، بلکه به هم مرتبط شوند تشکیل ساخت هم
) نمی توان ساخت هم پایه را از CSCطبق گفته راس و بر اساس اصل محدودیت ساخت هاي هم پایه (

درون جمله خارج کرد و هم چنین امکان خروج عناصر از درون ساخت هم پایه، نیز وجود ندارد. همان طور 
که در این مقاله بررسی شد این مسأله در زبان انگلیسی و فارسی مصداق دارد. در میان حروف ربط هم پایه 

مان گونه که از مشاهدات بر می آید برگزیده شد تا مورد بررسی قرار گیرد. ه» و«ساز، رایج ترین آن ها یعنی 
براي ساختارهاي هم پایه در زبان فارسی و انگلیسی به وجود می آورد تا » و«محدودیت هایی که حرف ربط 

حد زیادي مشابه است. با وجود آن که چه گفته شد و مثال هایی که در جهان واقع ارائه گردید، باز هم 
) معتقد است که 1986اعتقاد ندارد. به عنوان مثال لیکاف (-CSC–زبانشناسانی وجود دارند که به این اصل

همواره شرایطی پیش می آید که می توان عنصري را از درون ساخت هم پایه خارج کرد، خصوصاً زمانی که 
) بر این باور است که خروج سازه ها 2002به موضوع مورد بحث اشراف داشته باشیم. در همین راستا، کهلر (

ام و پیوستگی ساختار نحوي بستگی دارد. به هر حال، تجزیه و تحلیل هاي بسیاري بر سر موضوع به انج
CSC انجام گرفته و تالش هاي بسیاري مبنی بر توجیه و توضیح بیشتر این مسأله صورت پذیرفته که تنها

بخشی از آن ها موفقیت آمیز بوده است.
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اي داستان رستم و اسفندیارنقد اسطوره
بهاره یزدانیان امیري

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن    
چکیده

اي و یا کهن الگویی است که رویکردهاي تازه اي که در مبحث گسترده نقد به وجود آمده، نقد اسطورهاز
شناسی و تاریخ تمدن شکل گرفته است. این نوع نقد به چگونگی پیدایش بر پایه علوم روان شناسی و انسان

ي فردوسی،  ما مسیر هاساطیر و شناخت منشأ و سیر آن در طول تاریخ می پردازد. از جمله درشاهنام
دهند. از جمله در ها و روایات نشان میي اسطوره ها را شاهد هستیم که خود را در قالب داستانگسترده

داستان رستم و اسفندیار خوارق عاداتی که در  نبردها و پهلوانی هاي این داستان کهن وجود دارد، و وجود 
ل و سهراب وسیمرغ، خدایان دیروزي، اهریمنان امروزي شخصیت هایی که ریشه در اساطیر دارند همچون زا

اي از تاریخ مقدس همچون دیوان و همچنین عناصري که در ایران باستان و اساطیر حائز اهمیت و در مرحله
بودند مانند خورشید و آسمان و فرهمندي شهریاران و یا حتی آداب و عاداتی که در سوگواري اسفندیار دیده 

شه در اساطیر دارند.می شود، همگی ری
اي(کهن الگویی)، داستان رستم و اسفندیار، اساطیر، ادبیات داستانی.نقد اسطورهها:کلیدواژه

مقدمه
نیز یاد می شود در قرن نوزدهم به جهان » کهن الگویی«نقد اسطوره اي که از آن با عنوان نقد 

ماهیت اسطوره ها و دریافت کهن الگوها به نقد معرفی شد. در این روش منتقد سعی بر آن دارد تا با درك
ي میان اسطوره و واقعیت پی ببرد. نمادهاي موجود میان ملل را مورد بررسی قرار چگونگی رابطه

اند و سرانجام، چگونه اساطیر به یابد که این نمادها چه تاثیري بر فرهنگ ها داشتهدهد و بعد از آن درمیمی
ي نمادهایی که حتی در عصر خود نیز با آن شناسانهاي با تعقیب و تحلیل روانرهاند. منقد اسطووجود آمده

مواجه است، پی می برد که منشأ واقعی داستانها و روایاتی که از گذشته باقی مانده است، اساطیر هستند و با 
وع پی برد که هر توان به این موضها و روایات با فرهنگ عامه و آداب و رسوم ایشان میتطبیق این داستان

شویم.ها مواجه میسببی را مسببی است که در این مورد، با اسطوره
ي فردوسی است که مانند دیگر روایات شاهنامه هاي مهم شاهنامهداستان رستم و اسفندیار، یکی از داستان

استان وجود دارد می اند. با تحلیل هر یک از نمادهایی که در این دها، خود را به ما رساندهدر وراي اسطوره
اند. از آن رو داستان رستم و اسفندیار را که توان دریافت که این عناصر چه جایگاهی در جهان اساطیر داشته

- داراي تمامی ویژگی هاي یک داستان است و از آنجا که فردوسی مستقل از شاهنامه، آن را سروده است می
ی جاي داد. توان این داستان کهن را در میان ادبیات داستان
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ي پیش از این مقاالت و کتب بسیاري در جهت شناسایی اساطیر و نقد اسطوره اي خصوصاً در زمینه
از جهانگیر کوروجی کویاجی » ي ایرانبنیادهاي اسطوره و حماسه«شاهنامه انجام شده است. از جمله کتاب 

ت هاي اساطیري که شامل بخش هاي گوناگون شامل بیان ارتباط برخی افسانه ها و شخصی
از »  اندازهاي اسطورهچشم«در ملل شرق و پژوهش هایی در شاهنامه است و کتاب ارزشمند دیگري با نام 

میرچا الیاده که منابع کار تحقیقاتی بسیاري از پژوهشگران و منتقدان است. همچنین کتب ارزشمندي که 
نگاشته اند و به بررسی و جایگاه اسطوره و » ریخاسطوره تا تا«محقق ارجمند آقاي دکتر مهرداد بهار از جمله 

اساطیر ایران و ملل نزدیک پرداخته اند.که البته از این کتب ارزشمند به طور مفهومی 
ام.و غیرمستقیم و یا مستقیم در این جستار بهره برده

ب و آتش به اي برخی عناصر مانند آو همچنین مقاالتی چند موجود است که به طور کلی به نقد اسطوره
اي آب متعلق به آقاي قائمی و همکاران  و مباحث اند. که نقد اسطورهطور جداگانه پرداخته

اي آبو آتش و ي نمادینگی اسطورهنقد آتش متعلق به خانم پورخالقی چترودي و قائمی است که به جنبه
اي بر داستان هاي جداگانهپژوهشاند. همچنین تحلیل محتوایی این نمادها بر اساس شاهنامه فردوسی پرداخته

اي بررسی نکرده اند.رستم و اسفندیار انجام شده است که هیچکدام، این داستان کهن را از منظر نقد اسطوره
روش تحقیق در این جستار با رویکردي تحلیلی و توصیفی انجام خواهد شد. ابتدا تعریفی روشن 

یل خواهم کرد که داستان رستم و اسفندیار و برخی عناصر از اسطوره ارائه خواهم داد و بعد از آن تحل
موجود در آن چگونه از وراي اساطیر خود را به شاهنامه رسانده اند و آیا فردوسی توانسته حال 

و جایگاه واقعی اسطوره و نمادها را در این تراژدي نشان دهد.
ي کالم ناگزیر به ذکر حجم طالهالزم است یادآور شوم به دلیل حجم محدود مقاله و جلوگیري از ا

ي فردوسی با ذکر محدودي از شاهد مثال ها هستم و مخاطبین را براي مشاهده ابیات بیشتر به شاهنامه
ي صفحات ارجاع خواهم داد.شماره

بحث و بررسی
به ي سنتی در معناي قصهmythosي اسطوره در لغت به معنی افسانه و سخن باطل و در زبان یونانی واژه

- ها و بازیگران آن با رویدادها و وقایع خوش و ناخوش تاریخی در میها و افسانهکار رفته است. این قصه
آورند. بنابراین اسطوره بیانگر اعتقادات و آمیزند و بعد ازگذشت سالیانی بس طوالنی، اسطوره را به وجود می

ها در اسطورهباورهاي مذهبی و غیرمذهبی یک جامعه است. با مطالعه و کنکاش
توان به بنیادهاي فکري و اعتقادي آن جامعه پی برد. در واقع انعکاس عقاید هاي یک ملت میو افسانه

ي اسطوره هویدا است. معموالً چنین جوامعی داراي تمدنی ژرف و رویدادهاي جوامع بشري در چهره
به فلک کشیده ي زمان، چون خورشید سوي قلّه هاي سرو قابل تأمل هستند که در وراي تاریخ و در آن

توان اسطوره را به طور محض ي برخی منتقدان و متفکران نمیدرخشند. بنابراین برخالف عقیدهمشرق می
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غیر حقیقی دانست چرا که هر چه ریشه در واقعیت دارد هرچند از نظر لفظ و گفتار، اغراق آمیز و غیر واقعی 
توان ي نسبتاً عمیقی که میان علم و اسطوره وجود دارد نمیدلیل فاصلهباشد، به نوعی وجود داشته است. به 

ام ي وقایع و اتفاقات حقیقی محض دانست اما همانطور که پیشتر گفتهاز نظر منطقی اسطوره را در زمره
سبتاً هاي جغرافیایی و زمانهاي تاریخی به شکلی نها در مکانها و اساطیر، روزگاري با چهره ها و ناماسطوره

ناآشنا حضور داشته اند. از این رو نمی توانیم حیات حقیقت را از اسطوره سلب کنیم چرا که همگی این 
ها در جایی و وقتی حضور داشته اند. باید در نظر داشت که جنبه هاي تعلیمی و اخالقی اسطوره ها داستان

ي رفتار اخالقی و دینی را تدارك می چنین است که اساطیر منشورها«العاده غنی و قابل توجه هستند. فوق
: 1389(هنیلز،» هاي فوق طبیعت در آن نهفته استبینند و تدوین و تبیین کننده باورهایند و خاستگاه قدرت

63.(
به گروه هایی منشعب شدند، گروهی از آنان به تدریج از اواسط آسیا و » هند و اروپایی«هنگامی که اقوام 

وس اطلس پراکنده شدند. تمدن و ادبیات این گروه برجسته تر از سایر اقوام بود. این ي گنگ تا کناره اقیاندره
است. قوم هند و ایرانی داراي فرهنگ، عقاید، آیین ها » هندو ایرانی«قوم همان نژاد 

و اساطیر مشابهی است. بنابراین داستانهاي اساطیري مشترکی میان این دو نژاد وجود دارد. روایات گوناگون 
ها و شرح مبارزات آنها، لشکر کشی ها و شرح افتخارات پادشاهان، ایزدان و امشاسپندان لی و دینی، پهلوانم

اسطوره ها «همگی با هم بعد از گذشت اعصار در آمیختند و اساطیر و روایات حماسی را به وجود آوردند. 
در گفتار و اوراد کاهنان داشته اند. در ها و سرودها ودر تاریخ همه اقوام باستانی جاي مهمی در مناسک، آیین

قصه هایی نیز بیان -که شناخت انسان در ساختار جامعه و نیروهاي طبیعی اندك بود-مراسم دینی آن اعصار
ي اسطوره هایی بود که در می شد تا پیوند فرد را با جامعه و کیهان دوام بخشد و این قصه ها در برگیرنده

).58: 1386(دستغیب؛ » ی شدجامۀ شعر و روایت بیان م
اکنون زمان آن است که این مفاخر و اساطیر تکوین و تدوین یابند. وجود سنگ نبشته ها و کتیبه ها و 
سفالینه ها و سکه ها و نقوش بر روي آنها و دیگر آثار بر جاي مانده همگی دلیل بر افتخار به قومیت و ملّیت 

ن اقدام به جمع آوري اوستا صورت گرفت و در زمان حکومت خویشتن است. تا اینکه در زمان ساسانیا
سامانیان هنگام ثبت مفاخر و اساطیر فرا رسیده است. و یقیناً امروزه، میزان اطالع خویش نسبت به تاریخ 

حماسی و اساطیري نیاکان خود را مدیون این تالش ها هستیم.
اسطوره و حماسه و تاریخ را در قالب افسانه ي فردوسی بزرگترین و ارجمندترین منبعی است که شاهنامه

نمایاند چراکه ما هیچ و روایات در خود گنجانده است، به خصوص عنصر شاهنامه در آن شاخص تر می
منبعی که بدین شکل منسجم و جامع، در یکجا فرهنگ اساطیري ایران باستان را مکتوب به ما نشان دهد، در 

اي را نشان می دهد و ا شاهنامه فردوسی عالی ترین شکل تلفیق اسطورهدر ادبیات گذشته ي م«دست نداریم. 
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هاي اگرچه فردوسی خود مبدع چنین تلفیقی نبوده است اما آفرینش دوباره و تجلی شعري بسیاري از اسطوره
).198: 1385(امامی؛ » ایرانی در گرو خالقیت هنري اوست

معروف فردوسی است، شاهد حضور اساطیرهستیم، در داستان رستم و اسفندیار که یکی از سه تراژدي
افتد، اما به نوعی تمامی هر چند که این داستان در دوره ي حماسی از سه دوران اصلی شاهنامه اتفاق می

ها و روایات کهن ریشه در اساطیر دارد و ما با تلفیقی از اسطوره و حماسه روبرو هستیم. باید در نظر داستان
مانند برخی داستانهاي دیگر، روایتی مستقل بوده است که پیش از شروع شاهنامه داشت که این داستان

سروده و بعدها توسط فردوسی به این کتاب ارزشمند افزوده شد. با این اوصاف، داستان رستم و اسفندیار 
می شود. از داستانی اساطیري است که گویا در دیگر فرهنگ هاي غیر ایرانی نیز داستانهایی مشابه به آن دیده 

هاي سکایی ما شاهد شخصیت ها و عناصر مشابه هستیم. جمله در اساطیر چین و همچنین در میان داستان
من برین «هاي چینی نیز دیده می شود. براي نمونه درخت گز که خاصیت شفابخشی داشته است در افسانه

م و اسفندیار هست. از یک سو در هاي رستباورم که گونه یی همامیزي دو رشته از اسطوره ها در افسانه
افسانه بنیادي سکایی، رستم با پناه بردن به درخت گز، زخم هاي خویش را درمان می کند و نیروي خود را 
باز می یابد و از سوي دیگر در افسانه هاي ایرانی، مالیدن پرهاي مرغ رازآمیز (سیمرغ) بر تن همین برآیند را 

). در واقع وجود کهن الگوهاست که ما را با این مشابهت ها و 42: 1388(کوروجی کویاجی؛ » دارد
ها مواجه می کند: مظاهر گوناگون با یک مفهوم و حقیقت. در ادامه، شخصیت ها و عناصر مهم آمیختگی

اساطیر ایران باستان را که در داستان رستم و اسفندیار حضور دارند، از نظر نقد اسطوره اي بررسی خواهم 
کرد.

رستم در ادبیات پهلوي رت ستَخمک یا رتستَخم و رتستَهم نام دارد و همین نام است که در «رستم:
). وي فرزند زال فرزند سام فرزند نریمان فرزند گرشاسپ 544: 1387(صفا؛ » فارسی رستهم یا رستم شده

د جمشید است. فرزند اثرط (ثریته) فرزند شم فرزند طورگ فرزند شیدسب فرزند توژ و در نهایت فرزن
توان او راپهلوانی عادي دانست. وي ي ایزدي است. در نتیجه نمیبنابراین وي از نژاد شاهان و بهره مند از فرّه

از زمان کیقباد تا پایان سلطنت کیخسرو والی زابلستان و نیمروز و جهان پهلوان کشور خویش بوده است و 
نزدیک به ششصد سال زندگی کرد:

که تا من جدا گشتم از پشت زالزونست سالز پانصد همانا ف
).901: 1386(فردوسی؛ 

برخی معتقدند که رستم اصالتاً غیر ایرانی است و در واقع از قوم سکاهاست، قومی که بعدها به سیستان 
بر این اند یعنی سکستان (سیستان). آقاي مهرداد بهار نیزآمده است و نام خود را بر این مرز و بوم نهاده

چرا این نحوه ي خاکسپاري رستم «عقیده است و چنین براي ادعاي خود حجت می آورد: 
شود؟! زیرا رستم مردي سکایی است و و رخش با هم در مرگ هیچیک از پهلوانان دیگر ایرانی تکرار نمی
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یري دارد و ). قدرت رستم جنبه اي اساط229: 1390(بهار؛ » مرد سکایی را باید با اسبش به خاك سپرد
هاي وي حکایت از دالوریها و رشادتهایی دارد که پهلوانان دوران ابتدایی و اساطیري براي پهلوانی

دادند. بنابراین وجود چنین مردي اساطیري، قدرتمند و حفظ میهن و سرزمین خویش از خود نشان می
تمندتر و گیراتر از همیشه آن را پروراند و قدرناپذیر و خالق در نبردها که ذهن فردوسی آن را میشکست

سازد، در داستان رستم و اسفندیار با کهن الگوي منجی بزرگان و مردم عادي که به ظاهر گر میجلوه
-کاووس و کیي کیتوان در دورههاي رستم را میترین و زیباترین پهلوانییابد. باشکوهنامیراست،  ظهور می

شود. باید در زات وي مربوط به نبردهایش با سهراب و اسفندیار میترین مبارخسرو مشاهده کرد و از تلخ
هاي کار حماسه سرایان بزرگ یکی از ویژگی«... این مورد نظر جهانگیر کوورجی کویاجی را در نظر داشت:  

دهند تا بر شکوه و بزرگی است که کارهاي شگرف و نمایان را به پهلوانان اصلی سروده هاي خود نسبت می
توانند بیفزایند. براي نمونه، نبرد با اسفندیار پسر گشتاسب نیز به رستم انتساب یافته است؛ اما اگر چه میاو هر

ي یکم میالدي بدانیم ناشدنی است که با اسفندیار یار همروزگار زرتشت، دوره ي زندگی رستم را در سده
سده پیش از میالد بوده است و رودر رو شده باشد؛ چرا که دوران زندگی زرتشت، دست کم شش تا هفت 

ها  همان شاهزاده سیستانی بود که به نبرد اسفندیار ایستاده بوده نمی توان پذیرفت که رستم هماورد کوشانی
).213: 1388(کوروجی کویاجی؛ » است

و بنابراین نمی توان هویت تاریخی کامالً روشنی براي این رویداد یعنی نبرد رستم و اسفندیار ارائه داد
این نیز خاصیت اسطوره است یعنی رویدادي فاقد زمان و مکان و شناسنامه اي مشخص و معقول.

قدرت و هیبت و پهلوان منشی رستم فراتر از دیگر پهلوانان اساطیري سرزمین هاست. ولی پهلوانی 
ستم در آن به بخشنده و حافظ تاج شهریاران، عدالتخواه، حامی مرز و بوم است و تمام حوادث شاهنامه که ر

طور مستقیم و غیر مستقیم حضور دارد، تنها یک هدف دارد و آن هم بزرگداشت مقام پهلوانی
و قهرمانی وي است. در نبردش با اسفندیار نیز، برخالف ظاهر دلشکننده و تراژدیک یک داستان که خواننده 

راسر شاهنامه در واقع رستم س«آورد اینگونه است. ي نازك دل را از رستم به خشم می
را فراگرفته است او پهلوان شاهنامه است و اگر اسفندیار و سهراب عظیمی هم وجود دارند که با او 

جنگند براي این است که با کشته شدنشان به دست رستم عظمت و قدرت و ابدیت رستم را در شاهنامه می
اصالت و نژادش براي اسفندیار چنین ). رستم خویشتن را بعد از یادآوري231: 1390(بهار، » نشان بدهند

معرفی می کند:
خردمند گــردن نپیچــد ز راســتنژادي از این نامورتر کــه راست
یالن را ز مـــن جست بــاید هنــردگر آن که انـدر جهان سربه سـر
کـه بر من بهــانه نیـــارند جســتهمان عهد کـاووس دارم نخست

که چون او نسبت از کیان کـس دادگــرهمان عهــد کیخســرو 
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کمـر
بسـی شـاه بیدادگـــر کشتـــه ام...زمیــن را سراسر همــه گشته ام

).901: 1386(فردوسی؛ 
هایی که او از خود نشان می دهد تا اسیر العاده ي رستم و مقاومتاي، نیروي خارقبر اساس نقد اسطوره
شتاسب نشود و دست به بند نسپارد و یا با خفّت کشته نشود، همگی جزو قوانین ترفندهاي جاماسب و گ

شناسیم نام خود را در اساطیر هایی که از وي میاسطوره است. رستم بزرگ مردي است که با تمامی ویژگی
ثبت کرده است.

ر تخت گرشاسب: وي پسر اثرط (ثریته) است و غیر از گرشاسب پادشاه است که بعد از مرگ زو ب
ي اساطیر آورده ام که جد رستم است نشست. از آنرو نام وي را در این جستار در زیر مجموعه

شود. بعد از گرشاسپ پسر اش رستم آشکار میو پهلوانی ها و نمودهایی از رشادتهاي وي در نبیره
بزم ها و رزم هاي شاهنامه و نوادگانش که به ترتیب نریمان، سام، زال و رستم از پهلوانان مشهور و مؤثّر در 

هاي ایشان است که به شاهنامه رنگ محسوب می شوند. در واقع وجود این پهلوانان و دالوریها و مردانگی
دهد و داستانهایی را خلق می کنند که ریشه در فرهنگ اساطیري ایران باستان دارد. نبردهاي حماسی می

هایی که در بلعد و شگفتیی که مردان و اسبان را میگرشاسپ با موجودات عجیب و غریب از جمله اژدهای
هندوستان و جزایري که ماهی و موران و مردم بینی برده پیش روي اوست و داستان جنگاوریها و پهلوانی 

دومین اثر بزرگ «ي اسدي طوسی یا به قول دکتر صفا هاي گرشاسپ را به طور مفصل در گرشاسپ نامه
خوانیم. از نظر تاریخی حیات وي به قبل از زرتشت باز می ) می286: 1387فا؛ (ص» حماسی (بعد از شاهنامه)

توان زمان حیات وي را به روشنی بازگو گردد و به اشتباه وارد برخی روایات دینی شده است، از این رو نمی
کرد و این نیز از مهمترین ویژگی هاي اسطوره است که باز هم در این جستار با آن برمی خوریم.

الزم است یادآور شوم، از آنجا که اسطوره ریشه در تاریخ ابتدایی پیدایش تمدن بشري دارد و از 
توان میان آنجا که بسیاري از تمدن هاي بزرگ با یکدیگر همریشه و مرتبطند، شباهت هاي زیادي را می

داستانها یافت.
ست. فراموش نشود که تمامی این تمدنها از جمله تبادلی که میان اساطیر چین و هند و ایران و روم بوده ا

منشعب شده اند. در مورد نبردهاي گرشاسپ نیز جهانگیر » هند و اروپایی«از یک خانواده بزرگ به نام 
یی در روایات چینی یافته -هاي شینکووروجی کویاجی نقاط مشترك بسیاري میان این داستانها با اسطوره

پردازم.. که به دلیل عدم ارتباط آن با موضوع مورد نظر به آن نمی)48و 46: 1388است (کوورجی کویاجی؛ 
نریمان و سام و زال: نریمان فرزند گرشاسپ پهلوان است و سام فرزند نریمان. سام پهلوان در زمان 
فریدون جهان پهلوان بود و مانند اجداد و نوادگانش ستون اصلی حکومت و دولت به شمار 

ي هندوستان را برعهده داشت. زال سپید موي فرزند اوست. و زاولستان و همهرفت. وي والیت نیمروزمی
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سام از روي شرمساري و به دلیل آنکه فرزندش برخالف قانون تولّد بشریت، سپید مو و سیاه اندام به دنیا 
پرورش می کند و در نهایت بعد از سالها که زال نزد سیمرغ ي کوه البرز رها میآمده است، وي را در دامنه

شود و یابد به نزد پدر برمی گردد و سالها بعد در طی سفرش به کابل با رودابه، دختر مهراب کابلی آشنا می
شیفته ي او می گردد. سرانجام بعد از تحمل مشقّت هاي فراوان به وصال معشوق می رسد.

سفندیار سبب پشیمانی و رستم نژادگی و اصالت خویش را چنین برمی شمرد تا شاید یادآوري آن براي ا
ي بی رسمانه اش شود:شرمندگی وي از خواسته

نگوید سخن پادشاجزکه راستتو آن گوي کز پادشاهان سزاسـت
بزرگ است و با دانش ونیکنـامجهاندار داند کـــه دستــان سـام
نریمان گرد از کریمان بده ستهمـان سام پــور نریمان بده ست

به گیتی بـدي خســرو تاجــورب بودش پدربزرگ است و گرشاس
).900: 1386(فردوسی، 

قاف بخشی از کوه البرز «... سیمرغ:مرِغُ سئنَ و یا مرِغُ سئنَ، نام مرغی اسطوره اي که در قاف ساکن است.
د فاصل دنیاي اند و این دو کوه حاسطوره اي یا همانند آن و هردو پیرامون زمین را گرفته و تکیه گاه آسمان

(هینلز، » اي و نیز جایگه دیوان است...خاکی و جهان مینوي است. البرز جایگاه زادن مردان مقدس و اسطوره
1389 :440 .(

بینیم. در چین این پرنده سیمرغ و پرندگان مشابه را در اساطیر دیگر همچون چین و هند می
و چین، داراي خصوصیت دانایی و آگاه به غیب هستند. هـُ نام دارد و به طور مشترك سیمرغ ایران -ان-سی

در شاهنامه نیز سیمرغ که همراه و کمک حال زال و رستم است، آگاه و بصیر است و ایشان 
را در رفع مشکالت یاري می رساند. حضور سیمرغ به عنوان شخصی دانا که قادر به سخن گفتن به علم 

شود. یکبار به هنگام زاده شدن رستم که پهلوي رودابه را دیده میپزشکی آگاه است دوبار به نحوي تأثیرگذار
شکافد تا رستم متولد شود. وبار دیگر در نبرد میان رستم و که باردار است و هنگام زایمان وي فرارسیده می

از سازد و راه غلبه کردن بر وي را نشان می دهد، تیري اسفندیار، رستم را از نقطه ضعف اسفندیار آگاه می
نشاند و چشمان اسفندیار را هدف شاخه درخت گز می برد و آن را در آب رز می پروراند و برآن پیکان می

گیرد. با توجه به تمامی این اوصاف، سیمرغ، کهن الگوي مردي توانا و داناست که بشر همواره احساس می
سی نیز با الگوبرداري از منابع نیاز به چنین شخصی را به هنگام پیشامدها و مشکالت در خود دارد. فردو

کتبی و شفاهی، به شایستگی توانسته است این حس نیاز بشري که در ناخودآگاه فردي وجود دارد رانشان 
دهد:

همی بود بر تارك او بپايبران کارسیمرغ بدرهنماي
).921: 1386(فردوسی، 
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.925-923ی صفحات براي مشاهده ادبیات بیشتر دراین زمینه ر.ك به شاهنامه فردوس
اسفندیار:وي شاهزاده پهلوانی است که در پهلوانی و رشادتهاي ملی چیزي کم از رستم ندارد. تنها تفاوت 
اسفندیار با رستم آن است که اسفندیار پیرو دین زرتشتی است، اما رستم همچنان بر عقاید نیاکان خویش 

کند آن است که رستم براي جنگ با رستم مطرح میباقی مانده است. از این رو یکی از دالیلی که گشتاسب 
براي ابراز احترام و بندگی به دربارش نرفته و آیین زرتشتی را نپذیرفته است! از اینرو در جنگ رستم و 

هویت ملّی که البته این دو تناقض و یا دشمنی با یکدیگر -2دین، -1ایم: اسفندیار ما با دو جناح مواجه
خردي است. رستمِ  در مقابل یکدیگر قرار گرفتن این دو در این داستان پیروي از آز و بیندارند و تنها دلیل

داند. و اما بحث اصلی پذیرد و مردن غیر طبیعی را ننگ میپهلوان، اسارت و دست به بند سپردن را نمی
نوه مهراسب و فرزند اسفندیار به معنی آفریده ورجاوند و نیز آفریده خرد پاك از دودمان کیانی«اسفندیار؛ 

). وي همانند پدر آرزوي شاهی دارد، علی رغم آنکه سپاه و ثروت 125؛ 1389(هنیلز، » کی گشتاسب بود
شاهی در دستان وي است اما با این حال خواهان تاج و تخت پادشاهی به طور رسمی است:

ز گیتـی تا جویــد دل تــا جوراي رنج دیده پسر«بدو گفت ك 
تو داري، بر این برفزونی مخواهفـرمان وراي سپــاهمگر گنج و

).880: 1386(فردوسی؛ 
هاي معروف زرتشتیان یعنی آتشکده آذر مهر زرین، آتش کشاورزان اسفندیار را بنیانگذار یکی از آتشکده

ت.یکی از نبردهاي آید که روانش با دین آمیخته اسدانند. وي مرد دین و از نوع آن مردانی به شمار میمی
معروف اسفندیار، هفت خان اوست که به ترتیب با گرگی غول پیکر، شیر نر و ماده، اژدها، زن جادو، سیمرغ 
(البته سیمرغ زال نیست) و طوفان و سرماي سخت و دریایی ژرف هستند. بعد از این ماجرا وي ارجاسپ را 

ن تاج و تخت را به وي وعده داده بود، خلف شکست می دهد و خواهرانش را نجات می دهد. پدر که سپرد
ي جوان، جان خود را از شود که شاهزادهوعده می کند و او را به نبرد با رستم می فرستد و سرانجام آن می

دست می دهد و حتی رویین تنی وي نیز کار ساز نمی شود و باز هم تقدیر خدایی، تدبیر بندگی را خام کار 
او دو روایت است: زرتشت اناري به او خورانده و او را رویینه کرده بود (زردشت در رویین تنی«می گذارد. 

به برادر اسفندیار، پشوتن نیز جامی شیر خورانده بود و پشوتن بدین وسیله عمر جاوید یافته بود) یا آنکه 
دد. اما چشم آب تنی می کند و رویین تن می گر» داهی تن«اسفندیار به دستور زرتشت در رودخانه اساطیري 

). 93: 1387(شمسیا؛ » اسفندیار رویینه نیست زیرا در موقع غوطه خوردن به ناچار چشمان خود را بسته بود
توان دید، از جمله در اودیسه هاي سرزمین هاي دیگر نیز میاین روایت اسطوره اي در برخی از اسطوره

هومر، رویین تن آشیل و یا 
بلگون، رویینه است و جالب است که هر کدام از آنها نیز نقاط ضعفی دارند در حماسه ي آسمانی زیگفرید، نی

روند. دکتر شمسیا معتقدند که رویین تنی، رویاي و سرانجام از همان نقطه ضعف خویش است که از میان می
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صر فلز پهلوانان است براي آنکه خود را با خدایان نامیرا و آسیب ناپذیر مشابه سازند. و آن را مربوط به عن
می داند که بشر از آن براي خود جامه هاي جنگی می ساختند تا از آسیب ها و لطمات جنگ در امان باشند 

است. و » آسیب ناپذیري و جاودانگی«). بنابراین نظریات، می توان گفت که کهن الگوي پهلوانان 94(همان: 
پاك می سازد و تن اژدها را می برد اما اسفندیاري که دل شیر را می دراند و جهان را یکسره از دشمن

سرانجام مقهور چاره سازي سیمرغ و زال می شود:
بر آنسان که سیمرغ فرموده بودتهمتن گز اندر کمان رانـد زود
سیه شد جهان پیـش آن نامـداربزد تیـر بر چشــم اسفنـدیــار
از و دور شد دانــش و فرّهـیخـم آورد باالي ســرو سهــی

بیفتاد چاهی کمـانش ز دسـتشد سر شاه یزدان پرستنگون
).923: 1386(فردوسی؛ 

شاهزاده ي جوان سرانجام قربانی دیو آز می شود، مانند پدر که بارها از پدر خویش سهراب
داشت. گشتاسپ سرانجام به خواسته گرداند چراکه او نیز تاج و تخت را از پسر خویش دریغ میروي برمی

ماند.خویش می رسد و مانند پسر ناکام نمیي 
اما با اینکه خود از این رنج آگهی داشت و می دانست این آرزویی که پسر در دل می پروراند، 

گذارد و در این میان پندهاي رستم نیز سودي چه شرح حالی دارد، شاهزاده را در رویاي خویش باقی می
بخشد:نمی

بر بال کامرانی نکــنچنینمکن شهریار را جوانی مکن
).906(همان: 

شاید در ظاهر شاهزاده ي پرهیزکار، نتوانسته است تا پایان عمرش به طور کامل و بی نقص پیرو اهورا 
شود. اما پهلوانی ها و دلیري هایی که او در طول زندگی اي غفلت دچار دیو آز میمزدا بماند و در لحظه

ي اموس و میهن خویش به خرج داد و مظلومیت و غریب بودنش مانند سیاوش شاهزادهخویش براي حفظ ن
مظلوم دیگر شاهنامه، به هنگام مرگ، سبب شد تا اساطیر از یگانه گناه وي چشم پوشی کنند و نام او را 

همچنان در زمره ي اساطیر نیک و پیران دین راستی،  پاس بدارند.
ا از نژاد شاهان بود. بعد از آنکه کی خسرو از شهریار و مظاهر پست لهراسپ: پدر وي پادشاه نبود ام

دنیوي دلزده شد از تخت کناره گرفت و لهراسپ را جانشین خود اعالم کرد اما با مخالفت برخی بزرگان 
شود:روبرو شد، که یکی از آنان زال بود و رستم نیز یادآور این موضوع می

که لهراسپ را تـاج بر ســر نهادو از او شـاه کی خسرو پاك و راد
ز ننگ اندران انجمن خاك خوردپدرم آن دلیـر گــران مایـه مــرد
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از و در جهان نام چندیـن نمانــدکه لهراسپ را شـاه بایست خواند
).903(همان: 

بوده است، نژاده  بودن یکی از هنجارهاي ایران باستان و حتی تا سده ها بعد از آن که حائز اهمیت 
پادشاهی است که قرار است بر تخت بنشیند. چرا که ایشان معتقد بودند یک شهریار واقعی کسی است که 

که نور معنوي و حقیقتی است که معموالً خاص شاهان است را داشته باشد. در این باره در » ي ایزديفرّه«
ه ي داستان آن است که کیخسرو، بزرگان را قانع ساخت صحبت خواهم کرد. و ادام» ي ایزديفرّه«ذیل عنوان 

قباد است و بزرگان نیز به این خواسته تن در دادند. لحظه اي که نژاد لهراسپ از فریدون و پشین و کی
اي گمنام دارد به شاهی فردوسی و اساطیر ما را به اشتباه انداختند، ایشان لهراسپ را که در ظاهر پیشینه

ي ایزدي، توانایی معنوي بینیم که اساطیر قدرتمندتر عمل کردند و مجدداً فرّها در نهایت میانتخاب کردند ام
ي خویش می بالد و تأثیرگذاري خویش را بر افهام و خردها نشان داد. اسفندیار نیز مانند رستم به شجره نامه

یان را نشان می دهد:و این توجه به اصالت و نژاد  خویشتن،  میزان اهمیت این موضوع میان ایران
که او را بدي از جهان تاج و گـاهکه لهراسپ بـد پوراورند شـاه

که کردي پدر بر پیشیـن آفــرینپشیـنهم اورند از گوهر کـی
خردمنـد شاهـی دلــش پر ز دادپشین بـود از تخمـه کی قبـاد
که شاه جهان بود و زیبــاي گـاههمی رو چنین تا فریدون شاه

).902-901(همان: 
نام گشتاسپ بیش از سایر پادشاهان کیانی در قطعات مختلف اوستا و متون پهلوي آمده است. «گشتاسب: 

). گشتاسبو زریر فرزندان 510: 1387صفا؛ »(نام او در اوستا ویشتاسپ یعنی صاحب اسب رمنده است
هاي آذرفر نبغ ساخت آتشکدهلهراسپ بودند. گشتاسب مردي دینی و مزدا پرست بود که

هاي مذهبی او با اند. دقیقی هزار بیت داستان گشتاسب را که شامل جنگو آذرمهر برزین را به او نسبت داده
ي خویش استفاده ارچاسب است در گشتاسب نامه ي خویش آورده است. فردوسی نیز از آن در شاهنامه

کرده است.
کند، چرا که دیو آز او را  ی، چندان مثبت در نزد خواننده جلوه نمیي فردوسي گشتاسب در شاهنامهچهره

می فریبد و فرزند برومند خویش را فداي وسوسه هاي این دیو می کند. گشتاسب بعد از آنکه اسفندیار را به 
شود و از جاماسب وزیر که پیشگو نیز ي پسر درمانده میهاي سخت می فرستد، در مقابل خواستهجنگ

تهم «طلبد و جاماسب نیز به کمک زیج هاي خویش مرگ اسفندیار را در سیستان به دست ک میهست کم
بیند.می» پور دستان

به کار آوري زور و بند و فسونسوي سیستان رفت باید کنون
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بـه بنـــد آوري رستــم زال رابرهنه کنی تیـغ و گــوپال را
).883: 1386(فردوسی؛ 

هاي فراوان کرد و به جهت آن هزار بیت دقیقی سب به جهت آنکه در رواج دین زرتشتی تالشنام گشتا
حائز اهمیت است.

دین: در هیچ زمانی از تاریخ، ایرانیان هنجارها و آیین هایی که راه و روش درست زندگی کردن را به آنان 
ستیدند و همنوعان خویش نشان بدهد تهی نبودند. افتخار ایرانیان آن است که هیچ گاه بت نپر

را به بردگی نگرفتند. و این دو امر مهم، دو نشانه از تمدن پیشرفته این سرزمین است که تنها از یک جامعه ي 
آید.ها است برمیپیرو مسیري که سرشار از التعینات و پاسدار نیکی

نداریم اما وجود اساطیر بنابراین آریایی ها داراي مذهب بودند هر چند مدرکی به شکل مدون در دست
ها بعد زرتشت ظهور و کیش خویش را معرفی کرد. نکات بسیار جالب گواه این مسئله است. تا اینکه سده

هاي فکري این آیین وجود دارد که شباهات بسیاري با ادیانی دارند که پیامبران اولوالعزم توجهی در پایه
آورده اند.

» هر جاودان است و به آدمیان نیرو می دهد که راه اهورایی را برگزینندایزد بانویی که مظ«دین در اسطوره 
است، به معنی اندیشیدن و شناختن. در واقع در میان daena). واژه ي دین در اوستا دئن 31: 1388(آموزگار، 

در اي از قدرت اوست، قابل انکار نیست. اساطیر وجود واحدیکه قابل پرستیدن است و مظاهر هستی، جلوه
یکی از محورهاي » دین«شاهنامه ي فردوسی به طور کل و در داستان رستم و اسفندیار به شکل جزئی تر 

اصلی داستان است که در اینروایت در کنار هویت ملی قرار می گیرد؛ اسفندیار نماینده ي دین و رستم 
اي تا بخش ها پهلوانی و ي اسطورهدر البالي شاهنامه از همان دوره«متعصب به هویت ملی خویش است. 

تاریخی به شعبه هاي دینی مختلفی مانند مهر پرستی، زرتشت، دین مزدکی، مانی، مسیحیت، جهود، بودایی، 
ي پدر به جنگ با رستم ). اسفندیار مرد دین است و به گفته290: 1381(سپهري؛ » اسالم و غیره برمی خوریم

خویش باقی ماند و اسفندیار به همین خاطر او را سرزنش می آمد از بهر دین، چرا که رستم به آیین اجداد
اي پیرو ایزد و کند، بنابراین براي این شخصیت اسطورهکند و خودش را حامی دین و دین دار معرفی می

فرامین او بودن امري حیاتی است.
بیامــد چنــان با ســواران چیـنتو دانــی که ارجاســب از بهر دیـن

بپذرفتــم آن ایـــزدي پنــدهــان آن سخــت سوگنـدهابخوردم مــ
که هر کس که آرد به دین در 

شکست
دلش تاب گیرد شود بـت پـرست

نباشد مرا از کسـی تـرس و بیــممیـانش به خنجر کنــم بــه دو نیـم
).882-881: 1386(فردوسی؛ 
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را که معتقد است خداوند قهار، تقدیرگري است که شود چاسفندیار در مقابل تقدیر پروردگار تسلیم می
حتی تدبیرگري بنده توانایی رد قضا را ندارد:

که این ز آسمان بودنی کار بودزین غم چه سود«بدو گفتم رستم ك
).918(همان: 

ی و نور تأیید الهی است که شامل حال هر که شودنیکبخت» فرّه«ي ایرانشهري فرّهمندي شهریار: در اندیشه
پهلوي است.Xvarrahاوستایی و Xvarnahي فرّه برگرفته از بهروزي به او روي خواهد آورد. واژه

در واقع یکی از کهن ترین و مستحکم ترین ویژگی هاي مذهبی که تقریباً در تمامی در حکایات 
ران بعد از آن رد پا و و روایات و آثار مذهبی و غیر مذهبی برجاي مانده از دوران اساطیري و قرنها و روزگا

ي فر در فارسی برخورنُ همچنانکه از معنی کلمه«تأثیر آن دیده می شود. استاد صفا معتقدند که 
می آید بمعنی شکوه و جالل و در اصطالح اوستا حقیقتی الهی و کیفیتی معنویست که چون براي 

معنوي می رساند و بعبارت کسی حاصل شود او را بشکوه و جالل پادشاهی و بمرحله تقدس و عظمت
). از نظر ایرانیان باستان 479: 1387(صفا، » کنددیگر صاحب قدرت و تقوي و نبوغ و خرمی و سعادت می

هاي اوست.در این یک شاهزاده، شایستگی رسیدن به مقام شاهی را دارد چرا که خون شاهان نژاده در رگ
را به وي می دهد. ایشان معتقد بودند تا زمانی که ویژگی خود به خود مشروعیت  دریافت چنین جایگاهی 

را در وجود خویش حفظ خواهد کرد و همچنان » فره«شاهزاده و یا شاهی به گناهی نابخشودنی دست نزند
ي آسایش و سبب بقاي آبادي بنابراین آنکه حافظ سالمتی و فراهم آورنده«توانایی حکمرانی خواهد داشت. 

هاي ایرانشهري، شاه آسمانی است و تا زمانی که نیک است و یا در اندیشهشود، شاهی کشور محسوب می
چنین شاهی فره خویش را حفظ کند و همواره در پی کسب رضایت خداوند باشد فره شکوهمند خود را 
خواهد داشت در غیر اینصورت با گسسستگی فر روبرو خواهد شد و درنتیجه انجام وامنیت کشور از بین 

). با مطالعه و بررسی آثار بر جاي مانده از ایران باستان و با توجه به منابع 11: 1388زدانیان، ی»(خواهد رفت
گیرند، در اساطیري، به این نگرش بر می خوریم که شهریاران معتقدند که مقام خود را مستقیماً از خداوند می

از آن، اهانت به مرتبه برترین یعنی نتیجه جایگاه و کالم ایشان، چنان مقدس است که توهین به آن و سرپیچی 
من بنابر اراده اهورا مزدا پادشاه شده ام و این اهورا مزدا است که «گوید: نور ازلی و ابدي است. داریوش می

). 45: 1355(احتشام، » سلطه و اقتدار شاهی را به من عطا کرده است
یاد شده است و با توجه به تمامی منابع » ساز شاهان پرمایه« با توجه به فرکیانی که از آن با عنوان « 

رابط میان تفکر ایرانیان باستان » فره«توان به این نتیجه رسید که در واقعمربوط به اندیشه سیاسی ایرانشهر، می
و بعد از آن است چرا که اندیشه عنایت خداوندي همواره تحت عناوین مختلف مورد تأیید همگان در اعصار 

).15-14: 1388یزدانیان، »(گوناگون بوده است



8545 هامجموعه مقاله

در شاهنامه فردوسی نیز فراوان به این اعتقاد که شاهان ذاتاً فرهمندند، برمی خوریم و البته این موضوع نیز 
تواند غیر شاهان از جمله پهلوانان را نیز فرا گیرد.مطرح می شود که این عنایت معنوي می

می توان به این نتیجه رسید که مفاهیم شاهنامه با خواندن ابیات شاهنامه از سوي یک منتقد سختکوش،
اي از فر پهلوانی از زبان رستم که آن را در کنار ها تطابق دارد، نمونهکامالًٌ با مفاهیم ایران باستان و اسطوره

دیگر مفاهیم اساطیري از جمله نژاد و فر می آورد:
که ازتخمـه سام گنـدآورمهنر بین و این نامور گوهرم

کفـی راد دارد دلی پـرزدادر باید از مرد و فر و نژادهن
).899: 1386(فردوسی؛ 

کند:اي فرخ سرشت، اسفندیار که رستم وي را براي زال  چنین توصیف میاي از فرشاهزادهو نمونه
خردمند و بازیب و با فرهــیسواریش دیدم چو سرو سهی
انـایی او را سپــردبزرگی ودتوگفتی که شاه آفریدون گرد
همـی تافت زوفـرشاهنشهـیبه دیدن فـزون آمد از آگهـی

).899(همان:
است. دیوها در فرهنگ devaو در سانسکریت daevaدر اوستا daivaدیو: واژه دیو در فارسی باستان

ین وجود داشت:یکی اهورامزدا و اند، در واقع دو گروه خدایان در این آیهند و ایرانی جزو خدایان بوده
دیگري دیوان که بعد از گذشت زمان در سرزمین ایران و در فرهنگ ایرانی، برخی خدایان از مفاهیم ابتدایی 

ي آن هستند. این واژه تبدیل به عنصري ضدخدایی و شرور شد. دو گروه خود خارج شدند که دیوها نمونه
بته تعداد دیوان ماده نسبت به دیوان نر محدود تر است، از جمله آنان: دیوان ماده و دیوان نر وجود دارند که ال

دیو خشم(اَئشمه)، دیو ورن(شهوت)، دیو چشمک(که با بر هم گذاشتن یک چشم گردباد وبا روي هم 
گذاشتن چشم دیگر زمین لرزه به وجود می آید) دیو پریمتی(دیو تکبر) و... دیوهاي اوستا و فرهنگ 

در شاهنامه فردوسی با گذشت زمان اشکالی عجیب و زشت با هیبتی اهریمنی پیداکردند. این اساطیري ایران 
که امروزه معتقدیم که -اغراق در زشتی صورت و زشت خویی و اصرار در جسمانیت بخشیدن به دیوان

خشم و هاي اسطوره است. در داستانرستم و اسفندیار، دیوآز و دیو از ویژگی-دیوان وجود خارجی ندارند
آورد. دیوان گمراه کننده اند و چشم شود و سرانجامی شوم به بار میدیو تکبرگربیانگیر این دو پهلوان می

آورد:شود که عاقبت تباهی و رنج و درد به بار میسازند و آن میبهره میخرد را کوروآدمی را از دانش بی

هببنـدد همی بـرخـرددیـو راچو در کارتان بازکردم نگـاه
).897(همان: 

زدانش سخن بر نگیـري همیهمه پند دیوان پذیري همی
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).906(همان، 
شود تا عاقبت توان نتیجه گرفت که رستم دچار دیو خشم و تکبر و اسفندیار گرفتار دیو خشم و آز میمی

ر ایشان و خاندانش سلطه دیو قدرتمند دیگري با نام دیو سیز یا سیج که دیو درد و بالست ب
آید که هر چه چشم خرد را کور سازد، یابد. از مفاهیم به جاي مانده از اسطوره ها چنین بر میمی

دیوودیوزاده است، چراکه ایرانیان براي خرد ارزش و تقدس خاصی قائل بودند و هر که را که
ترین دشمنان دیو،خرد ختپیروخرد بود پیرو ایزد ودشمن دیوان تصور می کردند و یکی از س

» فرزانگی خرد است» خره«را از آز بپاید...زندگی» خره«آفریدگار خرد را آفرید تا «به شمار می آمد: 
).21: 1380(دوستخواه، 

ایزد خورشید در اوستا هورِخثت و در پهلوي خورشت و درگات ها هور آمده است و شَئت «خورشید: 
هاي مختلف اوستا سخن رفته و این ایزد فروغ خورشید در بخشصفت آن به معنی درخشان است. از

).148: 1389(هینلز، » وروشنایی با صفت تیز اسب معرفی شده است
این عنصر، در تمامی مذاهب و فرهنگ ها داراي تقدس و از ابتداي پیدایش تمدن بشریت تا کنون مورد 

برخی فرق و ملل قرار گرفته بود. برخی آنرا مظهر توجه بوده است که حتی در برهه اي اززمان مورد پرستش 
دانستند. کردند و نمادي عالی از قدرت پروردگار میبرتر آفرینش جهان و هستی از جانب خدواند تلقی می

شود، هر جا نامی از او می آید، پلیدیها و در اساطیر، عالوه بر آنکه خورشید، روشنگر هستی شمرده می
در جایی از اوستا، کالبد اهوره مزداهمانند «سازند جایی ندارند.که طبیعت را آلوده میها و تیرگی هاناپاکی

همان). »(خورشید تصویر شده و در جایی دیگر خورشید چشم اهوره مزدا است
بنابراین در جهان آفرینش یا جاي اوست یا جاي دیوان و اهریمنان، مطابق معمول این عنصر برجسته 

ماند و جایگاه آن را در میان اهمیت و حتی درجه تقدس آن از چشم فردوسی مخفی نمیاي و میزان اسطوره
مفاهیم اساطیري و اندیشه هاي ایرانشهري درك کرده است.

خورشید در ادبیات کهن ایران نیز مظهر پاکی و رفعت و بلندي و روشنایی است. رستم، اسفندیار 
تقد است از خورشیدنیزنام می برد و این نشان از تقدس و برتري را در کنار مقدساتی که اسفندیار به آنان مع

این عنصر برجسته طبیعت دارد:
که دل را نرانی به راه گزندبه خورشید و ماه واُستا وزند

).922: 1386(فردوسی؛ 
را آسمان: در اساطیر براي آسمان طبقات گوناگون قائل بودند و گویا از زمان ساسانیان است که آسمان 

نخست ابرپایه، دیگر سپهر اخترران سه دیگر ستارگان آلوده شده، چهارم «هفت طبقه دانسته اند:
(آموزگار، » بهشت که ماه بدان پایه ایستد، ششم گاه امشاسپندان، هفتم روشنی بیکران که جاي اورمزد است

1388 :36 .(
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قش محافظ سپهر و افالك زبرین را بازي ها است که به نوعی نآسمان،اولین آفریده اهورامزدا در اسطوره
کند.می کند و آن را از دنیاي زیرین و زمینی ها جدا می

حتی عناصر و مجرداتی که در آسمان هستنمد هر یک نقشی در این جهان هستی دارند و بر زندگی عادي 
و این بشر تأثیرگذارند و این روند فکري از هزاران سال پیش تا کنون میان مردم ادامه دارد

نوع نگرش به جهان هستی نیز ریشه در اسطوره هادارد.
آب: جهان هستی از چهار عنصر متضاد آب وباد و خاك و آتش به وجود آمده است و البته مراد از جهان 
هستی،دنیاي مادي اي است که داراي تعیناتند و این عناصر در عین تضاد و رمندگی از یکدیگرباعث تکامل 

نده روند عادي و جریان متعادل حیات بشر است. این اعتقاد از دوران باستان تا کنون، از دهجهان و شکل
ادبیات اساطیري تا ادبیات کنونی مورد بحث بوده است.

آب عالوه بر این که نمادي از آغاز و پایان حیات مادي است، رمزي از باروري وزایایی بی توقف «
جعت به حالت پیش از شکل پذیري و تجدید حیات کامل زندگی نیز هست: غوطه زدن در آب، رمز ر

).53: 1388(قائمی و همکاران، » وزایش نو است...
در آغاز داستان رستم و اسفندیار که براعت استهاللی زیبا براي ورود به متن اصلی داستان داریم، گل به 

سطه وجود یکی از این واسطه بارش باران می شکفد و طراوت و شادابی طبیعت و جنبش گیاهان به وا
عناصر مهم، به بار می آید. در ادامه نیز بعد از اولین نبرد رستم و اسفندیار، بعداز آنکه رستم با 

خواهد تا هردو بازگردند تا اینکه هاي فراوان از جنگ با شاهزاده پهلوان عاجز می شود از شاهزاده میزخم
فندیار را از نبرد منصرف کند و یا راه شکست وي را بیابد، شاید در لحظه اي دیگر بتواند چاره جویی کند اس

توان جریان آب و گذر گر این صحنه است. میکند و اسفندیار نیز نظارهرستم در بازگشت از رودي گذر می
رستم از رود براعت استهالل دیگري از بازیافتن سالمتی و تندرستی رستم است. پاکی آب جسم خسته رستم 

دهد:تی میرا نوید تندرس
نگه کـرد تــاچـون رود نامــدارچوبرگشت از رستــم اسفندیـار
همــی داد تـن را زیــزدان درودچوبگذشت مانندکشتـی به رود

گر از خستگی ها شوم مـن هالكاي داورداد وپاك«همی گفت که
»که گیــرد دل وراه وآییــن منکه خواهد زگردن کشان کین من

بران روي رودش به خشکی بدیدزپسـش بنگـریدچواسفندیـار ا
یکی زنده پیل اسـت بادارو بـردهمی گفت کین رامخوانید مـرد

).917: 1386(فردوسی؛ 
آیین سوگواري: در تفکر ایرانی، روح جزئی برتر از التعینات و داراي مقامی رفیع و عالی در دنیاي غیر 

نفس اماره نباشد و نفس مطمئنه خویش را همواره در ریاضت مادي است و اگر صاحب آن پیرو 
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و تهذیب نگاه دارد، سعادت اخروي را که برترین سعادتهاست شامل حال خود کرده است. این شیوه نگرش، 
هاي ملی و مذهبی است، به شکل هاي گوناگون و همواره در ایران که صاحب تمدن و داراي برترین روحیه

رواج داشته است.تحت عناوین متفاوت
در اندیشه ایرانی مهرستایی تا دوره زرتشتی ودروه اسالمی چنین آمده است که انسان پس از مرگ به «

رسد. به بیان دیگر، مرگ دنیاي ابدي، پیوشته و پس از طی مسیر صعب دنیا به سر منزل مقصود می
ول تن به وطن در اندیشه ایرانی نه تنها بخشد. وصتن انسان را به وطن برده و در آنجا استقراري جاوید می

).392-391: 1390میرفتاح،»(بایست با نوعی شادي عرفانی همراه باشدپذیرد بلکه میتألم نمی
نباید متأثّر و متألّم بود. اما بازماندگان و صاحب عزایان که هنوز » در رفتن جان از بدن«با این اوصاف

دست دادن عزیزي از میان خود دچار رنج می شوند پایبست دنیاي محصور وفانی هستند با از
و این ناراحتی و تأسف خود را به شیوه هاي گوناگون ابراز می کنند. ایشان صاحب آداب و رسومی هستند 
که ازآن پیروي می کنند. در تراژدي رستم و اسفندیار، بعد از مرگ شاهزاده، جسم بی جان وي 

گذارند و زنان گیسوان رسوم شاهان و بزرگان بود در تابوت میرا با تشریفات قابل توجه که مطابق
آورند:خراشند و حتی اسب وي را به شکلی که در ابیات زیر آمده است در میگشایند و چهره میمی

پشوتن همـی برد پیـش سپـاهبریده بــش و دم اسـب سیـاه
کیـنز زین اندر آویخـته گرز بر او برنهـاده نگونـسار زیــن
همان جوله و مغفرجنگ جويهمان نامورخود و خفتـان اوي

).928: 1386(فردوسی؛ 
.930-928براي مشاهده ادبیات بیشتر در این زمینه ر.ك به شاهنامه قردوسی صفحات 

شود آمیخته اي از فرهنگ آریاییان آداب و رسومی که به هنگام مرگ شخصی در ادبیات شاهنامه دیده می
یش از ظهور زرتشت و آدابی از دین زرتشتی است، بنابراین می توان گفت که باوجود این پ

سنن که در برخی نقاط ایران(هرچند اندك) بر جاي مانده حکایت از اصالت این فرهنگ دارد و از 
ره اي از موجودیت یک پیکآیین سوگواري در این مرز وبوم تنها نمونه» مشت نمونه خروار است«آنجا که

عظیم از اساطیر ایرانی است.
گیرينتیجه

داستان رستم و اسفندیار مانند بسیاري دیگر از داستانهاي شاهنامه، داراي منشأ اساطیري است. هرچند 
ها زمان وقوع این داستان درزمان حماسی و نزدیک به دوران تاریخی بوده است امابسیاري از شخصیت

اي دارند. رستم، پهلوانی است که از جهت تاریخی به ند، ریشه اسطورهوعناصري که در این داستان وجود دار
بینیم همگی دور سختی می شود دوران حیات او را تشخیص داد اما زور بازو و خوارق عاداتی که از وي می

از حقیقت است، گویا در اساطیر شخصیتی چنین در میان سکاها حضور داشته است که به مرور زمان و با 
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هاخلق شده است و یا اسفندیار که همزمان با زرتشت یعنی چیزي ریخ، رستمی با چنین ویژگیگذشت تا
سال قبل از میالد است، رویین تنی وي باز هم ریشه در اساطیردارد. حضورسیمرغ نیز در 800-1000حدود 

رفته واساطیر اساطیرملل دیگر و ایران قابل توجه است گویا در این میان تبادل فرهنگ و اساطیر صورت گ
گویند که داراي کهن الگوي دانایی است، مردي توانا و آگاه به علوم چین وایران از یک سیمرغ سخن می

غیب، وي درخت گز را که بازهم در اساطیرچینی حضور دارند به رستم نشان می دهد و راز شکست 
ز تاریخ به گونه اي متفاوت که کند.دیو،خورشید، آسمان وآب که همگی در برهه اي ااسفندیار را بازگومی

اي امر، فرشته گونه بوده است و با مرور زمان چهرهبینیم شناخته شده بودند. دیو در ابتداياکنون می
گیرد و راهزن بشروطبیعت معرفی می شود.سه دیگر که از ضدهنجار یافته که در مقابل اهورامزداقرار می

ایی که فردوسی گاهی خود وگاهی از زبان شخصیت هاي داستان مقدساتند و در شاهنامه نیز چنین است تا ج
خورد.و اما دین که حتی بعد از گذشت تاریخ مفهوم آن تغییر نکرده است وتنها ظواهر آن هاسوگندمیبهآن

توان گفت اي میدچار دگرگونی شده همواره جنبه اي توحیدي داشته است. سرانجام از دیدگاه نقد اسطوره
این داستان بسیاري از نمادها و الگوهاي اساطیري را به شکلی شیوا وفصیح معرفی کرده است که فردوسی در 

کند. هر دو پهلوان صفتند که براي ي دینداران معرفی میو رستم را نماینده ملی گرایان واسفندیار را نماینده
به «ستانی با کهن الگويکنند. در مجموع داستان رستم و اسفندیار دارسیدن به آرمانهاي خویش نبرد می

جهان اساطیر را با دنیاي کنونی پیوند داده » جویی در مقابل خشم وآزوتکبرکارگیري دانایی وتدبر و چاره
است.

کتابنامه
)تاریخ اساطیري ایران، چ یازدهم، سمت، تهران.1388آموزگار، ژاله ،(
)مه پژوهی با مقدمه امین ریاحی، جهاد )، از اسطوره تا تاریخ: هفت گفتار در شاهنا1386آیدنلو، سجاد

دانشگاهی، مشهد.
)ایران در زمان هخامنشیان، شرکت سهامی کتابهاي جیبی، تهران.1355احتشام، مرتضی ،(
)چشم اندازهاي اسطوره، ترجمه جالل ستاري، توس، تهران.1362الیاده، میرچا ،(
)جامی، تهران.)، مبانی و روش هاي نقد ادبی، چ سوم، 1385امامی، نصراهللا
)لغت شاهنامه تصحیح کارل، گ. زالمان. ترجمه توفیق هـ.سبحانی وعلی 1382بغدادي، عبدالقادر ،(

رواقی، انجمن آثار ومفاخر فرهنگی، تهران.
)از اسطوره تا تاریخ، چ هفتم، چشمه، تهران.1390بهار، مهرداد ،(
)تش در اساطیر بر مبناي نظریه همترازي تحلیل نمایندگی آ«)،1389پورخالقی، مه دخت و قائمی، فرزاد

، 170، جستارهاي ادبی، شماره»و رویکرد نقد اسطوره اي(با تمرکز براساطیر ایران و شاهنامه فردوسی
پاییز، مشهد.
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)حماسه ایرانی: یادمانی از فراسوي هزاره ها، آگاه، تهران.1380دوستخواه، جلیل ،(
)جام جهان نماي فردوسی، جام گل، کرج.1381سپهري، رقیه ،(
)فره ایزدي درآیین پادشاهی ایران باستان، نی، تهران.1384سودآور،ابوالعالء،(
)ران.)، انواع ادبی، چ سوم، میترا، ته1387شمیسا، سیروس
)حماسه سرایی در ایران، چ چهارم، فردوس، تهران.1387صفا، ذبیح اهللا ،(
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)شاهنامه فردوسی به کوشش مهدي قریب، ج اول، دوستان، تهران.1386فردوسی، ابوالقاسم ،(
)مادین اسطوره آب و نمودهاي آن در شاهنامه فردوسی تحلیل نقش ن«)، 1388قائمی، فرزاد و همکاران

، تابستان، مشهد.165،جستارهاي ادبی، شماره »بر اساس روش نقد اسطوره اي
)بنیادهاي اسطوره و حماسه ایران، چ سوم،سآگاه، تهران.1388کوورجی کویاجی، جهانگیر ،(
)مروز، چ دوم، محمد، تهران.هاي ایرانی از دیروز تا ا)، جشنها و آیین1390میرفتاح، منصوره
)شناخت اساطیر ایران ترجمه و تألیف محمدحسین باجالن فرخی، 1389هنیلز، جان راسل ،(

چ سوم، اساطیر، تهران.
)دانشگاه »نقد وتحلیل اندیشه هاي شاهی آرمانی در شاهنامه فردوسی«)،1388یزدانیان امیري، بهاره،

ري.محقق اردبیلی، به راهنمایی دکتر بیژن ظهی
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معاصر ایرانتنیت در شعر نگاهی به ترام
ژرارژنت)ترامتنیتۀ(بر اساس نظری

1احمد یزدي

واحد سبزوار-دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسالمی
2حمیدرضا انصاري

واحد سبزوار-دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسالمی
چکیده
فرهنگ و ادبیات گذشته ۀاست که از پیشینيارزشمندهاي عرصۀ تعامل گفتمان، معاصرفارسیشعر 

توان در آن دید. متون سنّتی و مدرن را می» صداي سخنِ«است که » گنبد دواري«،شعرایناند.فراخوانده شده
ی گذشته را خویش، ارزشمندترین و مورد نیازترین میراث ادبی و فرهنگۀبا گزینش خلّاقانشاعران معاصر

هاي گوناگون روابط متون و کشف این این پژوهش، شناخت روشازهدف.اندهنرمندانه به خدمت گرفته
ترامتنیت ژرار ژنت صورت ۀهاي ارتباط متون بر اساس نظریاست. شناخت روشمعاصرروابط در شعر 

یرفته است.صورت پذشعر شاعران برجستۀ معاصر،گرفته است و کشف روابط متون بر روي 
چند صدایی او ۀاي که از باختین و نظریترامتنیت را مطرح کرده ایم،پیشینهۀاي از مقولدر ابتدا، پیشینه

رسد. در ادامه، به طرح انواع ترامتنیت و زیر ترامتنیت ژرار ژنت به انجام میۀشود و در نظریآغاز می
که با وجود بود، معاصرترامتنیت در شعر ررسی انواعبترین قسمت مقاله، ایم، مهمهاي آن پرداختهشاخه

گستردگی این مقوله در شعرمعاصر به تحلیل نمونه هایی از آن بسنده کرده ایم .
، نقد و تحلیل.معاصرژرار ژنت، شعرترامتنیت،ها:کلیدواژه

مقدمه-1
گیرد و در بطن زندگی ها سرچشمه میرگ رگ آب شیرین و شورِ فرهنگ و ادبیات از ناکجاي پیشینه

متون فرهنگی و ادبی، امري طبیعی است و ۀکند. پیوند ناگسستنی و تنگاتنگ و دوسویانسان جریان پیدا می
پردازانِ روابط متون ، ). نظریه72: 1385ک، ی(مکار» هیچ متنی آزاد از متون دیگر نیست.«

وار با متون هاي گوناگون، انداممتون ادبی به شیوهورزند که کید میأ، براین اندیشه ت(transtextulity)ترامتنیت
,Frow: 2005)»  کنیم.هیچ متنی یکّه و تنها نیست ،اگر چنین باشد آن متن را درك نمی«اند وپیشین در ارتباط

1پذیر نیست.شناخت و تفسیر این متون جز با کشف انواع روابط متون امکانالبتّه(45
به طور م.) 1895-1975(mikhail bakhtine)(ن که میخائیل باختینگفت وگومندي و چندصدایی متو

اي شد اما جرقّهــ؛هاي تاریخی و اجتماعی سازگارتر بود هرچند با داللتــ بار آن را مطرح کرد علمی، اولین

1.ahmadyazdi53@yahoo.com(مسئول مکاتبات)
2. hr_ansari44@yahoo.com
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روابط ةپیچیدۀ) و در ادامه، مقول.مjulia kristeva ()1941(براي روشن شدن بحث بینامتنیت ژولیا کریستوا
). .مgerard genette ()1930(توسط ژرار ژنت) ترامتنیت (متون 

پردازیم و هر کدام را آن میۀگانبندي پنجترامتنیت به تقسیمۀدر این مقاله، بعد از پرداختن به پیشین
با آن مقوله در را کهمعاصرهایی از شعر تحلیلِ هر نوع از ترامتنیت، مثالۀدر ادام،نماییمجداگانه تحلیل می

جایگاهی براي هاي مطرح شده در این جستار عبارتند از:آیا شعر معاصر،کنیم.پرسشارتباط است، ذکر می
دارد؟ ايتحلیل روابط متون(ترامتنیت )دارد؟ این ترامتنیت از چه نوع است؟ و چه کارکردهاي هنري و ادبی

بندي قرار ژرار ژنت مورد بررسی و طبقهۀا بر اساس نظریها، ابتدا، انواع ترامتنیت ربراي پاسخ به این پرسش
ها، گزینش و مورد ارزیابی قرار گرفت و بهترین نمونهمعاصردادیم و در ادامه، با توجه به انواع آن، شعر 

تحلیل شد.
تحقیقۀپیشین-2

تون، همچنین بررسی تطبیقی آن با دیگر ممعاصر وتحلیل و بررسی صورت و معناي شعرةدربار
بر اساس ترامتنیت ژرار ژنت، معاصراما پیرامون تحلیل شعراي صورت گرفته است،هاي ارزندهپژوهش

اند به اثرگذاري و بازتاب اشعار سنّتی و هاي زیر سعی نمودهمقالهبراي نمونه، پژوهشی صورت نگرفته است. 
س علوم بالغی گذشته است، به طور مثال ها بر اساکدکنی بپردازند، رویکرد این مقالهشفیعی معاصر بر شعر 

بررسی تلمیح، تضمین، کنایه و... در شعر شفیعی کدکنی:
، "نگاهی به اثرپذیري اشعار شفیعی کدکنی از آثار قدما")، 1388بامدادي، محمد و مدرسی، فاطمه، (-
.83-108، زمستان ، صص 10ةپژوهی، شمارادب
بازتاب اشعار سنتی و معاصر فارسی در ")،1390عبدالملکی، رضا، (زاده، میرعلی و عبداهللا، قنبري حسن-

.72-47شانزدهم، صص ةادب غنایی، سال نهم، شمارۀ، پژوهشنام"شعر شفیعی کدکنی
اند ، اما همواره به نمونه هایی از ترامتنیت قدماي ما در باب ترامتنیت، نظریه پردازي جامعی انجام نداده

تواند ها، نمیاشارهاین گونه اند، اما ج ،تضمین ،استشهاد، تلمیح و ...اشاره کردهذیل عناوینی چون حل ،در
باشد. در این مقاله سعی معاصرهاي جاري در شعرهاي گوناگون گفتمانتحلیل و بررسی طیفمالکی براي

چهره هایی ازمثالۀدازیم و با ارائمعاصر بپرژرار ژنت به انواع روابط متون در شعرۀایم بر اساس نظریکرده
واع ترامتنیت را تبیین کنیم.هاي برجستۀ  شعرمعاصر ان

از چندصدایی باختین تا ترامتنیت ژنت -3
هاي اجتماعی، فرهنگی و ترامتنیت که بیانگر ارتباطات گوناگون متون با یکدیگر است، دستاورد جریان

گیري آن نقش ستقیم در شکلهایی است که مستقیم یا غیرماثرگذاري شخصیتهمچنینو ی ادب
باشد و فهمِ بینامتنیت بینامتنیت ژولیا کریستوا میۀکاوش پیرامون ترامتنیت ، نیازمند آشنایی با مقول.اندداشته
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و چندصدایی(Dialogisme)هاي باختین از جمله گفت وگومندي کریستوا، نیازمند آشنایی با اندیشه
Polyphonie).است (

گري که پردازان قرن بیستم است. چند صدایی و مکالمهی از بزرگ ترین نظریهمیخائیل باختین یک
باشند که در مخالفت با فضاي عصر باختین به گوش یی میهاهاي باختین هستند، صداترین نظریهمهم
حاکمیت استبدادي استالین و حکومت خودکامه، تک صدا و غیر دموکراتیک وي دنیاي آن روز «رسد، می

). باختین 10:1380(باختین، » ز دموکراسی تهی و مبدل به سیاه بازاري مکالمه گریز و ناآزاد شدروسیه ا
ۀرا برنتافت و نظریییآمیز تک صدادانست به همین علت فضاي خفقانوگو می-گفت ةهستی انسان را ثمر

ۀکه باختین به طرح نظریها دلیل دیگري است هاي گوناگون رواج داد. مخالفت با فرمالیستخود را به شیوه
ت نیستچند صدایی هماجتماعی ۀبلکه محتوا و اندیش؛ت گماشت. درنظر باختین، ادبیات فقط فرم و ادبی

هی که به ساختار زبانی آثار ادبی داشت، این مکتب (مکتب باختین)به لحاظ توج«اثر هم، مالك مهمی است. 
تواند جدا از ایدئولوژي ور مارکسیستی قرار داشت که زبان نمیاما عمیقا  تحت تاثیر این با،فرمالیست بود 

).57: 1387(سلدن و  ویدوسون »باشد.
اي با م . در مقاله1966گري باختین در سال هاي چندصدایی و مکالمهژولیا کریستوا در بررسی اندیشه

مطالعاتی کرد. ةد این حوزاصطالح ابداعی بینامتنیت را به طور رسمی وار» کلمه، گفت وگو، رمان«عنوان 
مبتنی براین اندیشه است که متن، نظامی بسته، مستقل و خودبسنده نیست، بلکه پیوندي دوسویه «بینامتنیت او 

علمی و ۀهاي باختین، تعلّق به حلق). آشنایی با اندیشه72: 1385(مکاریک، » و تنگاتنگ با سایر متون دارد.
م.فرانسه، سه عامل اساسی 1960هاي سالۀاجتماعی و سیاسی جامعو ساختار (Tel Quel)کلفرهنگی تل

گردید. در این موضوع آنچه نگرش کریستوا را از بودند که باعث طرح موضوع بینامتنیت از طرف کریستوا
شود، این است که کریستوا به نقش او میۀسازد و باعث هویت مستقل در اندیشنظریات باختین جدا می

ساختارگرا در تحلیل متن و روابط آن با متون دیگر توجه دارد، اما باختین به اثرات جامعه و شناسی نشانه
اصطالح  بینامتنیت بر جایگشت و انتقال از یک متن(یا «ورزید، از نظر کریستوا تاریخ بر متن تاکید می

) 49: 1385ه نقل از : مک آفی، (ب» هاي  دیگر داللت داردها به یک یا (چندین )نظام نشانهنظام نشانهن)یچند
بود با کریستوا و اعضاي دیگر "تل کل "ۀم.) که از اعضاي حلق1915-1980(roland barthes)(.روالن بارت

پرداخت. شناسی، نقد، فلسفه و مطالعات فرهنگی میشناسی، نشانهزبان:حلقه به طرح موضوعاتی همچون
ارزندهخوانشی و دریافتی، دري بود که ببینامتنیت اي که ارت به روي بینامتنیت گشود، در عوض خدمت

بارت، متن را مانند «لف بود. ؤمتن و مرگ مۀاو کرد، تمایز متن از اثر و نظریۀهاي منتقدانبینامتنیت به اندیشه
مقام شمار اقتباس شده است از این رو وي درهاي مراکز فرهنگی بیداند که تار و پود آن از گفتهاي میبافته

). عدم تعین در 109: 1385(به نقل از :آلن، » کندلف را مطرح میؤمرگ مۀکند و نظریلف تردید میؤم
هاي بارت بود که حرکت بینامتنیت به سمت ترامتنیت را سرعت بخشید. او در بینامتنیت از جمله اندیشه
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اساختگرایی یا همان حرکت از اثر گرایی به پسکتاب نقد و حقیقت اثرات این اندیشه را که حرکت از ساخت
زند، خالء و از دید پساساختگرایی نیز آنچه در متن، حرف نخست را می«کند به متن است را مطرح می

).10: 1391(بارت، » سوژه، ابهام محض و معناي تهی است
بینامتنیت کمبینامتنیت است، در زمانی که کمۀپردازان برجستکه از نظریه)laurent gene(لوران ژنی

او در .اي ایفا کردشد، نقش اصالحگرانهکریستوا، داشت به اصطالحی پیش پا افتاده و تکراري بدل می
مسائلی که درنظر کریستوا حل شده و به بیان «، بوطیقاي بینامتنیت را مطرح کرد. » راهبرد اشکال«يهمقال

هاي مطرح گردید که به پاسخیاساسیهاین پرسشنزد ژنی از نو به عنوا، د یرسشده به نظر میدتر طرروشن
د و مفهومی نوین و به نکنهاي جدید این نسل را از نسل گذشته متمایز میهمین پاسخ.نوینی نیاز داشتند

دیگر ژنی ة). خدمت ارزند231: 1390(نامور مطلق، » .دهندتر از مفهوم پیشین به بینامتنیت میمراتب گسترده
به میدان نقد و کاربرد بود. به عبارت دیگر، بینامتنیت را در تحلیل نظریه ةتقال آن از حوزبه بینامتنیت، ان

حد وسط وضعیت کریستوا (واضع «توان ژنی را بوطیقایی متن به کار گرفت. با تحلیل این نظریات می
).253: 1390تلقی کرد (نامور مطلق، نیزبینامتنیت) و ژنت (واضع ترامتنیت)

ژرار ژنتلوران ژنی    ژولیا کریستوا 
[ترامتنیت][بینامتنیت] 

بینامتنیت، نقش اساسی داشت.او ۀم.) در گسترش مقولmichael riffaterre()1924-2006(میکائیل ریفاتر
در نظام فکري ریفاتر، بینامتنیت، «ه ترامتنیت ژنت است. اتّصال بینامتنیت کریستوا بۀترین حلقپس از ژنی مهم

بینامتنیت آن است که ةترین جلوهاي توصیفی وابسته است، زیرا بدیهیاي است که عمیقاً به منظومهپدیده
یک قطعه، یک جمله و حتی یک کلمه، متن دیگري را تداعی کند؛ اگر خواننده قادر به ۀیک متن به واسط
(برکت و » هاي توصیفی را نیز خواهد داشتمیحات متن باشد، امکان درك آن منظومهدرك اشارات وتل

ورزید.کید میأ). ریفاتر در خوانش خلّاق خویش از متن بر بالغت ادبی و شعریت اثر ت117: 1389افتخاري، 
قدان ادبی ترین منتبینامتنیت، ژرار ژنت که از مهمۀپردازانِ مقولکوشش و جوشش این نظریهۀدر ادام

تر از تر و نظام یافتهژرار ژنت گسترده«ثیرگذار معاصر فرانسه است، زمینه را براي طرح ترامتنیت فراهم دید. أت
پردازد. مطالعات ژنت قلمرو هاي دیگر میژولیا کریستوا و روالن بارت، به بررسی روابط میان یک متن با متن

دهد گیرد و همین امر به او اجازه میشناختی را در برمیز نشانهساختارگرایی باز و حتی پساساختارگرایی و نی
این روابط را ترامتنیت ۀتا روابط میان متنی را با تمام متغیرات آن مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. او مجموع

).85: 1386(نامور مطلق، » نامدمی
انواع ترامتنیت-3
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ترامتنیت ۀاي بر سر متنیت به طور مستقیم به مقولو مقدمهها ژرار ژنت در الواح بازنوشتنی، آستانه
(transtextulity)توان آن را به پنج پرداخته است. بر اساس نظر ژنت، ارتباط بین متون، ترامتنیت نام دارد و می

شاخه تقسیم کرد:
(intertextuality)بینامتنیت  

(Paratextuality)پیرامتنیت

(metatextuality)فرامتنیت

(architextuality)سرمتنیت

(hypertextuality)بیش متنیت

معاصرترامتنیت در شعر -4
و )Rhetoric(وریک رت- صورت و معنا ۀدر عرصۀ شعر معاصرهاي شاعرانهنرورزي

هاي فرهنگ ایرانی و اسالمی و همچنین برخورداري مایهاز بنانریشه در آگاهی شاعر-Thematies)(مایگان
، بین سنّت و مدرنیته در واقع ان معاصرشاعرۀفراوان از فرهنگ و ادب غرب دارد، سیر آگاهانه و هوشیاران

از شعر ). این بستگی و رستگی، 80: 1389(احمدي، » هاست.و گریز از سنّتدیالکتیک وابستگی به / «نوعی 
گوهاي متون متعدد سنتی و وحضور گفتۀ عرصمعاصر،براي صداها. شعر اي ساخته است آن ها آیینه

محل تالقی و تقاطع متون دانست.معاصر، شعر ،ترامتنیت ژرار ژنتۀمدرن است. بر اساس نظری
بینامتنیت-4-1
به عبارت دیگر، هرگاه بخشی . میان دو متن بر اساس هم حضوري است ۀبینامتنیت، رابط«نظر ژنت، از

بینامتنیت محسوب ۀمیان آن دو، رابطۀ) حضور داشته باشد، رابط2) در متن دیگري (متن 1از یک متن (متن 
ریستوا، داراي ابعاد محدودتري ). بینامتنیت ژنت نسبت به بینامتنیت ژولیا ک78: 1386(نامور مطلق، »شود می

کند: صریح، غیرصریح، ضمنی.کلی تقسیم میي سه دستهبهاست. ژنت بینامتنیت را
بینامتنیت صریح-4-1-1

کاري ندارد، بلکه آشکارا از متن دیگر در  متن خود در این نوع از بینامتنیت، شاعر یا نویسنده، قصد پنهان
ها از بهترین بینم. نقل قوللف میؤور روشن متن دیگر را در متن مبه همین علّت حض،کنداستفاده می

نقل قول با ارجاع و نقل قول بودن ارجاع، قابل تقسیم ۀهاي این نوع بینامتنیت است که خود به دو دستشیوه
است.
عنقل قول با ارجا-4-1-1-1

اخوان ثالث:
سال ها زین پیش
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شت منفور را خیام پرسیده ست؛آور وحاین غم
محیط فضل و شمع خلوت اصحاب هم هرگزوز

هیچ جز بیهوده نشنیده ست.                                                                               
)                                                                                                                  101:1386(اخوان ،

که خیام گفته است:
مع اصحاب شدندجمع کمال شآنان که محیط فضل وآداب شدند            در

اي و در خـواب شدندره زین شب تاریک نبردند برون                 گفتند فسانه
)                                    91:1371(خیام،

بینیم.این شیوه را در میان  شاعران پس از نوپردازان نسل اول(نیما،اخوان،شاملو،سهراب وفروغ) نیز می
محمدعلی بهمنی:

گفت»حافظ«-(صدایی از صداي عشق خوش تر نیست)
اگرچه برصدایش زخم ها زد تیغ تاتاري.

)97:1385(بهمنی،
حافظ:

تر          یادگاري که دراین گنبد دوار بماندازصداي سخن عشق ندیدم خوش
)                                                                      240:1373(حافظ،

نقل قول بدون ارجاع-4-1-1-2
اي که از متن اما نامی از شاعر و یا نویسنده،کندده میلف از گیومه استفاؤدر این نوع بینامتنیت صریح، م

کند:هاي ادبی و هنري خواننده اعتماد میگویی شاعر یا نویسنده به پیشتوانه؛بردکند، نمیاو نقل قول می
بی دوست تازه کی شود آري روان ما»           ازهرچه بگذري سخن دوست خوشتراست«

)                                                                                                            589:1371(نیما،
سعدي:

پیـغـام آشنـا نفس روح پــرور اسـتازهرچه می رود، سخن دوست خوش تراست 
)                                                                                                98:1372(سعدي،

فروغ :
به طعنه بگویندمردمانتابگذار

درگوش ما حکایت عشق مدام ما
هرگز نمیردآنکه دلش زنده شد به عشق«

»            ثبت است بر جریدة عالم دوام ما
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)167:1368(فرخزاد،
بیت دوم از حافظ است که بدون ذکر نام شاعر وتنها با عالمت گیومه مشخّص شده است.

شفیعی کدکنی:
»ه بالین، تنها مرا رها کُنرو سر بنه ب«بیداري زمان را،/ با من بخوان به فریاد:/ ور مرد خواب و خفتی،/ -

)1385:253(شفیعی کدکنی،
که به بیت معروف مولوي نظر داشته است:

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن                 ترك من خراب شبگرد مبتال کن

)247: 1363(مولوي، 
بینامتنیت غیرصریح-4-1-2
مرجع متن وام گرفته ۀهاي ادبی، دست به پنهان کاري در ارائدبی نه به دلیل ضرورتالف به دالیلی فراؤم

کید این نوع از بینامتنیت بر أداند. تهنري می–زند. ژنت این نوع از بینامتنیت را نوعی سرقت ادبی شده، می
فظی بودن است نه بر اندیشه و محتوا:ل

ملک الشّعراي بهار:
فغان زجغد جنگ و مرغواي او                    که تـا ابـد بـریده بـاد نـاي او

)                                                                                                                           600:1382(بهار،
منوچهري دامغانی:

ي اوفغان از این غرابِ بین و واي او                    که در نـوا فکنـدمان نـوا
)                                                                                                                    93:1375(منوچهري دامغانی،

سهراب سپهري:
گویند:اسب حیوان نجیبی است،کبوتر زیباست./وچرا در قفس هیچکسی کرکس دانم/که چرا مییمن نم

نیست./گل شبدر چه کم از اللۀ قرمز دارد./چشم ها را باید شست،جور دیگر باید دید.
)                                                                                                            291:1372پهري، (س

سخت با بینش قلل عرفانی شعرفارسی بخصوص «این دیدگاه عارفانۀ سپهري به پدیده هاي آفرینش
):72:1368حسینی،»(سنائی غزنوي...همخوانی و همخونی دارد

ابـلهی دیـد اشتـري بـه چـرا               گفت نقشت همه کژاست چرا؟
کنی هشـدار! گفت اشتر که اندر این پیکار                عیب نقاش می

)                                                                                                                            83:1374(سنائی،
گوید:)،وقتی می20همچنین سپهري درمجموعۀ پاییز در زندان(ص
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را پاكبشویید آب ها
وچون جاجیم هاي خاك خورده بادها را خوب بتکانید

به ترجمۀ شعر الیوت نظر دارد که گفته است:
Clear the air!
Clean the sky
Wash the wind!
Take Stone from stone and wash them.

)                                                                   222:1390(شفیعی کدکنی،
شفیعی کدکنی:

هاي آن، / هم بوي جوي مولیان خیزد؛/ هم یاد یار مهربان آید.آنک/ شهري که از دروازه
)472:1385شفیعی کدکنی ،(

همیاد یار مهــربــان آیدیبوي جوي مولیان آیدهمی
)23: 1384(رودکی ، 

هاي شعر مرجع در این نوع از بینامتنیت، انتظار آگاه بودن خواننده از پیشینهۀدلیل فراادبی در عدم ارائ
کهن فارسی است:

بینامتنیت ضمنی-4-1-3
را به صورت غیرمستقیم خودةکاري ندارد و متن مورد استفاددر این نوع از بینامتنیت، شاعر قصد پنهان

ادبیات ناب و ةابهام، جوهر«کند، ابهامی هنري و چندالیه. شناساند، این روش متن را دچار ابهام میمی
شود؛ با این وصف، اگر ابهام را از مذهب و ماندگار است و براي متن ادبی، ارزش و فضیلت محسوب می

).30: 1387(فتوحی، » یابدادبیات بگیریم، ژرفاي آن ها تقلیل می
هستند:تلمیحات وها هاي این نوع از بینامتنیت، کنایهترین شکلمهم

کنایه*
هست شب یک شب دم کرده و خاك / رنگ رخ باخته است.           »: رنگ باختن«

)                                                                                                                 511:1371(نیما،

»:سردرگریبان بودن«
خواهند پاسخ گفت ،سالمت را نمی

)107ب:1385سرها در گریبان است.                                          (اخوان،

»  لب بستن«
بیابان، خسته  لب بسته  نفس بشکسته در هذیانِ گرمِ مه عرق 
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ریزدش آهسته از هر بند...می
)                                                                                                    115:1392(شاملو،

»:نعل باژگونه زدن«
رود/آن کالغ صبح خیز را کند اشاره و / او/ خود به جانب جنوب میبالهاش/ رو به شرق و غرب/ می

اش نگر!اژگونهبببین! /نعل 
) 100:1376شفیعی کدکنی،(

تلمیح :**
گوید:کند، چنین میاخوان در شعر(صبح)آن گاه که با اهورامزدا راز و نیاز می

ك اهورایی/ز تو می پرسم اي مزدا اهورا،اي اهورامزد!/ نگهدار سپهر پیر دراین صبح بزرگ شسته و پا
افتد  نه درباال!/...به کرداري که پایین تر نمی لیزد/ز بس با صدهزاران کوهمیخش کرده اي ستوار/ نه می

)81-80:1386ن،خیزد.                                                                               (اخوامی

)                                            7نبأ/» ( والجِبالَ اَوتاداً.«که تلمیحی است به این آیۀ شریفه ازقرآن کریم:
دلم کپک زده، آه/که سطري از تنگیِ دل،/همچون مهتاب زده یی از قبیلۀ آرش برچکاد صخره یی/ شاملو:

زه جان کشیده تا بنِ گوش/ به رهاکردن فریاد آخرین.
)                                                                                                                942:1392(شاملو،

خاشه به چشمان و استخوان به گلوگاه/ شهر، پر از مزبله زباله و ناله
)                                                            167:1376شفیعی کدکنی،(

تلمیح به کالمی از امام علی(ع) :
)20:1368،علی ابن ابیطالب(».الحلقِ شجاًالعینِ قَذًي و فیفَصبرت و فی«

پیرامتنیت-4-2
هاي پیرامونش با خواننده تواند به عنوان مرکز و کانونی قرارگیرد که توسط متندرنظر ژنت، یک متن می

اي متن اصلی را در مانند ماهواره«هاي پیرامونی که و جهان بیرون از متن، ارتباط برقرار کند، این متن
یعنی براي ورود به جهان متن، ؛ متن هستندۀها همچون آستانشوند، پیرامتننامیده میگیرند، پیرامتنبرمی

ها دراین است که ). اهمیت پیرامتن90: 1382(نامور مطلق، » ها گذر کردها و آستانههمواره، باید از ورودي
دهد و از پریشانی میبه بررسی عناصري از متن توجه دارد که فهم یک متن را از سوي خواننده سمت و سو
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ها که به پیرامتنیت اختصاص داده است، پیرامتنیت را به دو دسته تقسیم کاهد. ژنت در کتاب آستانهفکر او می
کند: درون متنیت، برون متنیت.می

دهد و درون متنیت: این نوع از پیرامتنیت با متن اصلی ارتباط مستقیم دارد و آن را توضیح می-4-2-1
،، حاشیهنامهنوشت، طرح روي جلد، پیشکشکند. مانند عنوان اثر، مقدمه، پیتر میرا آسانفهم متن 
و... .ره، مؤخّویرتص،(epigraph)سرنویس

لفی، ناشري، شخص دیگر.ؤدرون متنیت خود بر سه دسته است: م
لفیؤمتنیت مدرون-4-2-1-1

لف بر ؤهایی هستند که مها از جمله درون متنیترهخّؤها، منوشتها، پیها، عنواننامهها، پیشکشمقدمه
نماید. نشاند و فهم متن را براي خواننده آسان میپیرامون متن می

عنوان *
فروغ فرّخزاد نام یکی از مجموعه هاي شعري اش را (تولدي دیگر)گذاشته؛که بیانگر رویکرد جدید 

درشخصیت و شعرش ایجاد » تولدي دیگر«ه هاي قبل از او به شعر و تحولی است که با توجه به مجموع
شود و اغلب خود و اشیا واشخاص محیطش را حس کمتراحساساتی می«شده است، اودر این مجموعه

شعرهاي پس از آن از نظر شیوة بیان واسلوب سخن سرائی و «اي که ). بگونه1044:1371براهنی،»(کند.می
ص دارد همواره مورد توجه خوانندگان قرارگرفته تأمالت شاعرانه که تازگی و لطافت خا

).638،ج دوم:1372محمدي،»(است.
این متنِ ۀدوم آهوي کوهی است. این عنوان در آستانةهاي شعري کدکنی، هزارعنوانِ یکی از مجموعه

شعري، در فهم اثر، کارساز است. 
اعري است که نگاهی به میراث دوم آهوي کوهی خود حاکی از شخصیت شعري شةنام زیباي کتاب هزار

هاي ادبی امروز دارد. نام کتاب، نام یکی از شعرهاي کتاب نیز هست که و سنّت گذشته و نگاهی به جریان
تاریخ و ادب این سرزمین از طریق تأمل بر  تصویرهاي کتابی مربوط به بناهاي ۀشعري است به اعماق گذشت

و آسیاي مرکزي که روزگاري در درون مرزهاي ایران بوده است. تاریخی و معماري اسالمی در ماوراء النهر 
زیسته است و شود که در سال سیصد هجري میسغدي آغاز میفصاول شعر فارسی با بیتی از ابوحةهزار

دانند:شمارند و این بیت را منسوب به او میگوي میبعضی از محققان او را اولین شاعر پارسی
دشت چگونه دودا          او ندارد یار بی یار چگونه آهوي کوهی در

بودا
دوم خود را ةاي است از استمرار شعر فارسی که اکنون هزاردوم آهوي کوهی، کنایهةبنابراین هزار

. ن است ۀ آگذراند واداممی
)                                                                                                                            64:1377(پورنامداریان،
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هانامهپیشکش**
هاي پیرامتنآید. این این نوع از پیرامتن، معموالً بعد از عنوان اصلی شعر یا نثر و قبل از متن اصلی می

توان به موارد ها میپیشکش نامهيدهد. از جملهدرونی، دریافت خواننده از متن را کنترل کرده و جهت می
زیر اشاره کرد:

شاملو به »مرثیه«اخوان ثالث به صادق چوبک. شعر» آواز کرك«شعر»). نظام وفا«ینیما  به»افسانه«شعر 
تولّدي دیگر فروغ به: (ا.گ).«ي مادرش . سپهري برا» صداي پاي آب«نوروزعلی غنچه . 

با (« خود را به دانته و ابوالعال پیشکش کرده است، فهم این پیرامتنیت ۀناممعراج«شفیعی کدکنی، شعر 
خواندنِ متنی ةدهد، خواننده ،آمادذهن خواننده را در ابتداي خوانش شعر، سمت و سو می») دانته و ابوالعال 

روایتی سوررئالیستی است » نامهمعراج«هاي دانته و ابوالعال سنخیت داشته باشد. اندیشهشود که با افکار ومی
اش در این است که، دانته و این شعر با پیشکش نامهۀاز سیر و سفر روحانی شاعر به عوالم غیرمادي. رابط

سیر روحانی خود را در هـ.ق) گزارش449-363معرّي (ياند: ابوالعالهم ، سیرهاي روحانی داشتهابوالعال 
م) سفر معنوي خود را در کتاب 14(قرن )dante alighieri(الغفران بیان کرده است و دانته الیگیريالۀرس

برد، اما براي استحکام و است. کدکنی در متن این شعر، از ابوالعال و دانته نام نمیکمدي الهی روایت کرده
شاعر، سفر برد که مثل ابوالعال و دانته و خودم) نام می4(قرن » ویراف«انسجام شعر خود با پیرامتن، از 

غیرمادي داشته است و گزارش سفرش در ارداویرافنامه آمده است.

معراج نامه
»با دانته و ابوالعال«

وار دیده گشودم/ و آن مرغ ارغوانی آمد/ آنگاه از ستاره فراتر شدم/ واز نسیم و نور رهاتر شدم/ ویراف
.اي مرا خورد / و پرگشود و بردچون دانه

)1385:397شفیعی کدکنی،(
سرنویس***

آورد:(اَطمع من قالبِ ي شعرش،این مثل عرب را می،بر آستانه»کتیبه«اخوان ثالث براي ورود به متن شعر
انگیزد الصخره)تا خواننده را به تکاپوي فکري و احساسی پیرامون ارتباط پیرامتن (سرنویس )و متن شعر بر

ن سرنویس، )ای15:1386اخوان،»(نوشته بود/همان،/کسی راز مرا داند،/که از این رو به آن رویم  بگرداند.:«
ازابراهیم «آورد: (اَطمع من قالبِ الصخره) حکایتی را که در کشف المحجوب هجویري نقل شده، به ذهن می

آیدکی کفت سنکی دیدم برراه افکنده و بران سنک نوشته کی مرا بکردان و بخوان کفتا ادهم رح می
م فکیف تطلب ما ال تعلم تو بعلم خود عمل بکردانیدمش و دیدم کی بران نبشته بودکی انت ال تعمل بما تعل
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نیاري محال باشد که نادانسته را طلب کنی یعنی کاربند آن باش کی دانی تا ببرکات آن نادانسته نیز می
)12:1373هجویري،»(بدانی.
درون متنیت ناشري-4-2-1-2

هاي خود به شرط آنکه هپیرامتنیت، نقش مهمی دارند، آن ها با اعمال نظریات و سلیقةناشران در حوز
در «توانند درك و دریافت خواننده از متن را قبل از خواندن آن کنترل کنند. آگاهانه و هنرمندانه باشد، می

نقش اساسی و در طرح کتاب، ناشر در خصوص برخی عناصر نقش اصلی را دارد. در قیمت و اندازه،ةحوز
).91: 1386(نامور مطلق، »کنندهمی را ایفا میاي و عنوان اثر نقش مروي جلد و ارتباط مجموعه

طرح روي جلد*
اثر صادق هدایت است. سرِ » آهوي کوهی«دوم آهوي کوهی برگرفته از طرح ةطرح جلد کتاب هزار

سربلند و اندام چابک و زیباي آهوي این تصویر، پیوندي ناگسستنی با متن اثر دارد، پیوندي که حکایت از 
شعري ۀاول و دوم دارد. طرح روي جلد مجموعةار شعر فارسی در طول هزارجوشش و پویش و افتخ

اثر هوشنگ پزشک نیا است، نشانگر آینگی هر کدام از »و مرغد«اي براي صداها که برگرفته از تابلويآیینه
اي براي آواز او.مرغان براي مرغ دیگر است،آیینه

متنیت شخص دیگردرون-4-2-1-3
دهد که شخص دیگر بر متن او پیش گفتاري بنویسد، گاه این نویسنده، اجازه میدر بعضی از متون،

ي هابخشد. این نوع از پیرامتنیت در مجموعهگفتار شخص معتبر، به متن ارزش و اعتباري خاص میپیش
شود.دیده نمیاخوان، شاملو، سهراب، فروغ و شفیعی کدکنیشعري
برون متنیت-4-2-2

یت است که به صورت غیرمستقیم با متن اصلی در ارتباط است. نقد و تحلیل متن و تبلیغ نوعی از پیرامتن
اي روشن به روي متن باز کند و فهم و درك تواند دریچهاین نوع پیرامتنیت است. نقد و تحلیل میۀاز جمل

رون متنیت را خواننده را از متن اعتال بخشد. تبلیغ نیز در جذب مخاطب نخستین، بسیار اهمیت دارد. ب
لف و ناشر براي جذب مخاطب از طریق تبلیغ ؤهایی که توسط متوان به دو بخش تقسیم کرد؛ پیرامتنمی

ها، گیرد. بزرگداشتهایی که توسط منتقدان و گزارشگران یک متن صورت میپذیرند و پیرامتنانجام می
ها و و یا مقالهشود میک شاعر برگزار هایی که در نقد و تحلیل شعر یها و مصاحبهها، همایشنامهجشن
شود، از این نوع پیرامتنیت است.هایی که در بررسی و تحلیل یک متن نوشته میکتاب

ي معاصرشعرشاعران برجستهدر نقد و تحلیلبه صورت کتابهایی کهبرون متنیتمشهورتریناز 
توان به موارد زیر اشاره کرد:نگاشته شده، می

دربارة نیما:
)،خانه ام ابري است(شعرنیما از سنّت تا تجدد)، چاپ دوم، تهران: سروش.1381پورنامداریان، تقی، (-
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دربارة اخوان:
)،حاالت و مقامات م.امید. چاپ اول ، تهران:سخن.1390(، شفیعی کدکنی، محمدرضا-

دربارة سهراب:
)، چاپ نهم، 1383مید سیاهپوش(،یادنامۀ سهراب سپهري، به کوشش ح»باغ تنهایی«مجموعۀ مقاالت -

تهران: نگاه.
دربارة شاملو:

)، امیرزادة کاشی ها، چاپ اول، تهران:انتشارات مروارید.1384سالجقه، پروین، (-
.عالوه بر آثار یاد شده، دواثر ارزشمند(طال درمس)نوشتۀ رضا براهنی و(تاریخ تحلیلی شعرنو)از شمس 

اند.عرمعاصر فارسی پرداختهلنگرودي نیز به نقد و تحلیل جامع ش
دربارة شفیعی کدکنی:

، 15، سال 9سخن، شماره ۀمجل» ادبیات فارسی در خراسان) «1344ناتل خانلري، پرویز، (شهریور -
شفیعی )1344سال (و شبخوانیهاهاي زمزمه. در این نوشته که هم زمان با اولین چاپ مجموعه957صفحه 

صاحب طبع و هنرمند و «، »بیان فصیح و دلپذیر، معانی لطیف«اتی همچون کدکنی است، خانلري با عبار
پردازد..یید شعر کدکنی میأبه ت» پرشور
فرامتنیت-4-3

نبرد و نقل قولی از آن (A)بپردازد و نامی از متن (B)به نقد و تفسیر و تأویل متن (A)هنگامی که متن 
(احمدي، » نامدترین شکل این مناسبات را تفسیر نقّادانه میژنت، به«فرامتنیت نام دارد. ةذکر نکند، شیو

کند. هاي تأیید، تشریح، تبلیغ و انکار، جلوه میفرامتنی متون به شیوهۀ). رابط320: 1389
دوم، نگاهی نقّادانه ةاول و حتی خود هزارةدوم شعر فارسی، به هزارةنگاه کدکنی در هزاربراي نمونه، 

دمد. ها، جانِ نوي میۀ آناساطیر گذشته، در تن کهنۀنه و اومانیستی، او با تفسیر نقّاداناست، نقدي هنرورزا
دیگري که باید از آن به عنوان عاملی در اومانیستی شدن ساخت اساطیري اشعار شفیعی یاد کرد، تلقی ۀلفؤم«

سته شعر چریکی قلمداد هاي برجگرایانه از شعر در نزد شفیعی است؛ تا جایی که خود شاعر از چهرهعمل
)90: 1387(حسن پورآالشتی و دیگران، » شده است
هزاره دوم آهوي کوهی آمده است، بدون اینکه نامی از ۀکه در ابتداي مجموع» جاودان خرد«ةقصید

هاي فردوسی یید و تشریح اندیشهأفردوسی ببرد یا مصراعی از شاهنامه را تضمین کند، به تفسیر و ت
هاي فردوسی:ر کدکنی در واقع فرامتنی است نقّادانه از اندیشهپردازد. شعمی

بزرگا ! جاودان مردا ! هشیواري و دانایی           نه دیروزي که امروزي، نه امروزي که فردایی
)13:1376کدکنی،(شفیعی
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سرمتنیت-4-4
هایی که هاي بیان و گونهادبی، شیوهنوعی از ترامتنیت است که به بررسی ارتباط یک متن با انواع ژانرهاي

ترین مورد است و عبارت است از ارتباط و اتّصال دو متن به در حقیقت انتزاعی«پردازد. به آن تعلّق دارد، می
ۀ). ژنت در مقال409: 1390(بامشکی، » اي از آن است.انواع گوناگون گفتمانی که متن مورد نظر، نماینده

هاي تغزّلی، حماسی و نمایشی گانهها که به طور عمده به سهشناسیستین گونهبه نخ» «هاگونهۀنظری«
ها به نخستین نقدهاي ادبی یعنی به آثار ارسطو هایی که قدمت آنگانهکند؛ سهانجامید، اشاره میمی

).93: 1386(نامور مطلق، » گرددبازمی
امروز "؛بند بوده است ماسی، نمایشی ) پايبرخالف ادبیات کالسیک که به ثبات انواع ادبی ( غنایی، ح

و 220:1391(شفیعی کدکنی "انواع ادبی امري است در حاشیه  ...و تا حدودي قراردادي و اختیاري ۀنظری (
توان، حضور انواع ادبی را اند، مثالً در یک رمان مینویسندگان و شاعران  به تداخل انواع ادبی اقدام نموده

ة، با انواع ژانرهاي ادبی و تکنیک هاي بیانی رو به رو هستیم که هر کدام نمایندمعاصر شعر درمشاهده کرد. 
ادبی خاص هستند: غزل، مثنوي، مکالمه، روایت، مناظره، چهارپاره، رباعی، قصیده، و... ۀیک گون

مکالمه*
منطقی دارد که معلولی میان اجزاي سخن است هر سخنی جوابی –مکالمه، مستلزم پیوندي علّی «تکنیک ِ

این جواب معلول سخن اولیه است و این ارتباط متقابل میان دو سوي مکالمه خود به خود تداوم و انسجام 
مکالمه ۀهاي گون). از بهترین نمونه204: 1387(عباسی، » سازدشود و ساختاري منطقی میمتن را موجب می

شاملوعبارتند از:احمددر شعر
از مجموعۀ مرثیه هاي خاك » شام گاهی «دیث بی قراري ماهان ، از مجموعۀ ح» شبانه«(شعر 

از مجموعۀ  باغ آینه. )                                       »تا شک«از مجموعۀ قطع نامه، » سرودمردي که خودش را کشته است«،
).93:1384(سالجقه،

ام ؟/نه /که تنها فارغ از من تنها نشسته-اي./کنم اي بامداد/که با همۀ جمع چه تنها نشستهنظر در تو می-
ام ؟                                                                                                                     ویران؟/ ویران نشسته-اي ./کنم اي بامداد/که چه ویران نشستهنظر در تو می-اي./  و از ما نشسته

)659،1392(شاملو،
، »غوكۀموعظ«، »سفر بخیر«توان به این موارد اشاره کرد: شفیعی کدکنی میهاي مکالمه در شعرازنمونه

»گفت وگو«
روایت**

نوعی از بیان است که عمل، با سیر حوادث در زمان و با زندگی در حرکت و « روایت در بالغت جدید 
). 151: 1377(میرصادقی، » دهدجواب می» چه اتفاق افتاد؟«الِ ؤه سجنب و جوش سر وکار دارد، روایت ب

هایی که در تغییر شعر فارسی داشت، با درایت به این نتیجه رسید که مدل روایت، نیما یوشیج در پی تالش
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ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود...، عمده این «هاي عصرش دارد. تناسبی سازگار با شور و شعور آدم
(یوشیج» که طرز کار عوض شود و مدل وصفی و روایی که در دنیاي باشعور آدم هاست به شعر بدهیماست 

سیاوش کسرایی، » آرش کمانگیرِ«ي اخوان ثالث، »کتیبه«، نیما یوشیج، »ي سریویلیِخانه). «51: 1385، 
هاي شعر هترین نمونهاحمد شاملو از ب» مرگ ناصري ِ«و » دشنه در دیس «حمید مصدق ، » درفش کاویانِ «

ساختی بیانی روایت به شعر خود،ۀشفیعی کدکنی با انتخاب گوناخوان، شاملو و روایی معاصر هستند. 
. اندمنسجم و کلیتی واحد بخشیده

نازلی! بهار خنده زد و ارغوان شگفت./ در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر./ دست از گمان بدار!/ با -«
ن!/ بودن به از نبود شدن خاصه در بهار.../ نازلی سخن نگفت؛/ سرافراز/ دندان خشم مرگ نحس پنجه میفک

بگو!/.../ نازلی سخن نگفت/ نازلی بنفشه بود/ گل داد و / مژده نازلی! سخن-«بر جگر خسته بست و رفت.../ 
)133:1392(شاملو،و/ رفت... .                                                 »/ زمستان شکست!«داد:

بیش متنیت-4-5
پردازد. در این می(B)بر متن (A)دو متن، بیش متنیت، به تأثیرات غیرحضوري متن ۀدر بررسی رابط

متن از بخش بیشنامند. تأثیرپذیري کلی و الهاممتن میرا بیش(B)متن و متن را پیش(A)فرآیند، متن 
متن، از جمله متن و تفسیري نبودن بیشمتن نسبت به پیشرگونی بیشمتن، دگمتن، تقلیدي بودن بیشپیش

ترین اثر او در که اصلی)Palimsestes(ها هستند. ژنت در کتاب الواح بازنوشتنیمتنیتهاي کلی بیشویژگی
ا در ها رژنت، ارتباط میان متن«پردازد. متنیت میانواع ترامتنیت، به بیشۀبحث ترامتنیت است، بیش از هم

(تغییر) و (Transformation)بزرگ تقسیم کرده است که عبارتند از تراگونگیۀمتنیت به دو دستبیش
).142: 1391(نامور مطلق، » (تقلید)(Imitation )همانگونگی

همانگونگی یا تقلید-4-5-1
اینکه تصمیم بر متن است، بدون بیش متن، تقلید سبکی از پیشةدر این نوع از اثرپذیري، قصد نویسند

دگرگونی در سبک آن در وضعیت جدید داشته باشد. همانگونگی یا تقلید از نظر ژنت به سه شیوه صورت 
گیرد:می

(تقلید تفنّنی)pasticheاستیش     )پ1
(طنز و کاریکاتور)Chargeشارژ)2
(تقلید جدي)Forgerieفورژري    )3

ییرتراگونگی یا تغ-4-5-2
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هاي ها و مالكمتن با انگیزهلف بیشؤمتن است. مپیشةمتن، دگرگون شدمتنیت، بیشدر این نوع از بیش
پردازد. تراگونگی نیز بر سه شیوه است:متن میگوناگون و از منظري متفاوت به تغییر پیش

(تغییر تفنّنی)Parodieپارودي      
یر طنزي)تغیTrarestissement (تراوسیتسمان

(تغییر جدي)Transpositionترانسپوزیسون

بند است: گشتار کمی، گشتار بندي، به دو نوع دیگر از تراگونگی نیز پايژنت عالوه بر این تقسیم
کاربردي.

گشتار کمی-4-5-2-1
، نه محتوا ي صورت و فرم اثرندکند و بیشتر در حیطهمتن ایجاد میمتن در پیشلف بیشؤتغییراتی که م

گیرد.هاي کاهش متن (قبضی) و یا افزایش متن (بسطی) صورت میو اندیشه. این تغییرات به شیوه
گشتارکاربردي-4-5-2-2

ها و دالیل گوناگون تغییر متن به انگیزهمتن، در بیشپیشۀنوعی تراگونگی که مسیر حوادث و اندیش
، گشتار ارزش(Transmotivation )د از گشتارانگیزهگشتار کاربردي عبارتنةهاي عمدشیوه«کند. می

Transvaluation)(گشتار کیفی ،( Transmodalization) ،بامشکی)در گشتار انگیزه که نوعی 421: 1391 . (
متن در بیشۀهاي طرح، حذف و دگرگونی اندیشمتن با انگیزهلف بیشؤگشتار معنایی و محتوایی است، م

ارزش گذاري مکرّر، دگرارزشی و یا بیمتن، ارزشست.درگشتار ارزشی، هدف بیشاپی آفرینش متنی نو
متن است.ساختن ِپیش

تقلید محض را بر باد . شاعران معاصر،بیشتر از نوع تراگونگی یا تغییر استشعر معاصر بیش متنیت 
ندز زبان دارا)Defamiliarzation(از حیث نظري هم ، تاکید فراوان بر آشنایی زداییآناند. ندانهنر میةدهند

: 1388(شفیعی کدکنی، » اند.ها خواندهشعر را رستاخیز کلمه«ها) روس، و همصدا با صورتگرایان (فرمالیست
در شعر معاصر هنجارگریزي و هنجارافزاییههاي گوناگون از جمل). این رستاخیز کلمات را به شیوه50
تقلید و همانگونگی در شعر است. ةهی منتقدانه به شیوها در واقع نگاتوان دید. این شیوهمی

متن خود اي، پیشاز مجموعۀ هواي تازه   با گشتاري انگیزه»شعري که زندگی است«احمد شاملو در شعر 
کند :متن خود را طرح میمتن، بیشکشد و به قصد حذف پیشیعنی شعر سنّتی را به چالش می

کرد ی نبود / در آسمان خشک خیالش ،او /جز با شراب و یار نمیموضوع شعر شاعر پیشین / از زندگ
ام را /در جند سال پیش /بر دار ِ شعر خویش آونگ کرده»2حمیدي شاعر«گفت وگو/...یک بار هم 
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.../موضوع شعر / امروز/ موضوع دیگري ست.../امروز / شعر /حربۀ خلق است /زیرا که شاعران /خود 
ي فالن .      نه یاسمین و سنبل ِگل خانهاند  اي ز جنگل خلقشاخه

-141:1392(شاملو،
142                                                                                                (

هاي گوناگون متنی دانست که به روشتوان شعر او را بیشمینیز کدکنیشفیعیمتنیت شعردر تحلیل بیش
آشنایی عمیق او با این میراث، سبب «ایرانی نظر داشته است. –هاي فرهنگ اسالمی تنمتراگونگی به پیش

ترین سخنان پدیدآورندگان برجسته این میراث را که گاه با آرا و شده است که ارزشمندترین نکات و عمیق
رزش ها و الي متون کشف کند و از دریچه اهاي برجسته معاصر شباهت و هماهنگی دارد ،از البهاندیشه

هاي شاعرانه اندیشی و تصویرپردازيهاي نو ، آن ها را طرح و ایجاد کند و در خدمت معنیتصویرپردازي
).67: 1377(پورنامداریان، » خود درآورد
متن،گشتاري کمی از تراگونگی (تغییر) در پیشة، شفیعی کدکنی به شیو»عبور گندم از زمستان«در شعر 

اد کرده است و بیش متن نو آفریده است.نوع افزایشی (بسطی) ایج
پیش متن:

ابر و باد و مه وخورشید و فلک درکارند             تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري
همه از بهـر تـو سرگشته و فـرمانبـردار              شرط انصاف نباشد کـه تـو فرمـان نبري

)49:1369(سعدي،
بیش متن:

ایستاده
وابر«

باد و
ماه و

خورشید و
از کار» فلک

زیر این برف شبانگاهی ... 
)491:1376یعی کدکنی،شف(

ها از نظر مصراعةشعر سعدي در قالب سنتی قطعه سروده شده است و ساختاري کالسیک دارد؛ انداز
تواند یک هاي زوج آمده است و چهار مصراع دارد. (کمترین مقدار بیتی که میهجا برابرند، قافیه در مصراع

افزایش، شعر سعدي را به قالب شعر آزاد تغییر داده قطعه داشته باشد). شفیعی کدکنی با گشتاري کمی از نوع
است و قسمتی از مصراع سعدي، را به شش مصراع شعر نیمایی مبدل ساخته است. از نظر شکل نوشتاري، 
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در ابتداي شعر است، »  ایستاده«ةگر تصویري روشن از واژاي عمود نوشته شده است که تداعیشعر به گونه
محصول کوششی است که شاعر براي دیداري تر کردن اشعار خود و القاي  "عر این گونه نوآوري در ش

گویند .) که به آن شعر دیداري (کانکریت )می233:1383(حسن لی،"به کار بسته است بیشتر مقصود،
تحلیل ترکیبی-5

، گاه به این در بررسی و تحلیل انواع ترامتنیت( بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت، بیش متنیت)
زمان دو یا چند توان همپوشانی دارند و میها در یک متن، همرسیم که دو یا چند نوع از ترامتنیتنتیجه می

توان تحلیل کرد ي تلمیح را میهم بینامتنیت ضمنی از گونه» معجزه«مورد را تحلیل کرد. براي نمونه در شعر 
ها در متون جدید از پوشی ترامتنیتگونه همدي. اینگشتارکاربرۀمتنیت تراگونگی از گونو هم بیش

هاي چندالیگی متن در ادبیات مدرن است.ویژگی
»:معجزه«

رفت و/ زان سو/ خوك بیرون ها/ دلم خون شد، دلم خون شد: / سیاووشی در آتش/خدایا! / زین شگفتی
شد.
)97:1376شفیعی کدکنی،(.
نتیجه -6

با آگاهی از اعران معاصر سنّتی و مدرن است. شفرهنگیِ-، میدان آشتی متون ادبیمعاصرشعر 
هاي هنري و ادبی معاصر، تالش اسالمی و همچنین با آشنایی از اندیشه–هاي فرهنگ ایرانی پیشینه
با فراخوانی هاآن. اندهاي هنري و انجام تعهدات اجتماعی به ثمر رسانیدهگیري در راه خالقیتچشم

ۀکه نتیجاندهاي سنتی در متن شعر امروزي، پلی استوار بین سنّت و مدرنیته بستهها و اندیشهشخصیت
شعر مدرن با شعر ادبی آن پیوند هنري ۀباشد و نتیجاجتماعی آن عدم گسست فرهنگی در جامعه می

است.یک کالس
با متون دیگر، معاصر هاي ارتباط شعرها و زمینهترامتنیت ژرار ژنت و بعد از بررسی نشانهۀبر اساس نظری

هاي گوناگونِ ارتباط متون در اثرپذیري خود از متون دیگر، از شیوهشاعران معاصر به این نتیجه رسیدیم که 
هاي صریح، غیرصریح و ضمنی، متون گذشته را در شعر خود ؛ در بینامتنیت به شیوهاندبهره برده( ترامتنیت )
. در پیرامتنیت به انواع شگردهاي درون متنیت و برون متنیت توجه خاص نموده و از متون که اندحاضر کرده

ادانه از متون ، تفسیري نقّآنها. فرامتنیت در شعر اندگیرند، بهره بردهاي متن اصلی را دربرمیهمچون ماهواره
. در تحلیل اندیید، تشریح و انکار به این نقد و تحلیل پرداختهأهاي تبه شیوهآنهاه و حاضر است و گذشت

. در تحلیل یافتیمهاي بیانی دست به پیوندهاي استوار شعر با ژانرهاي ادبی و گونهمعاصر هاي شعر سرمتنیت
هاي مختلفی ی است که به شیوهمتنبیشمعاصر،که شعررسیدیم، به این نتیجه عر معاصرمتنیت شبیش

ها نظر داشته است. متني و گشتارهایی همچون گشتار کمی و کاربردي به پیشدهاي طنز و جهمچون گونه
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در این شیوه به . شعر معاصرنسبت به گشتارهاي کمی، کاربرد بیشتري داردمعاصر گشتارهاي کاربردي شعر 
ان معاصر هاي اجتماعی و اومانیستی شاعراین امر را باید در اندیشهپردازد؛ دلیلگشتارهاي انگیزه، بیشتر می

متنوع و را شنید و روابطیتوان صداهاي گوناگونمیمعاصر فارسی جست وجو کرد. در نهایت از شعر 
.دیددرآن را نیمتبینيگسترده

هاپی نوشت
می نویسد ،این کالرزمی به شین پرتواز جنگل 1325شهریور 4اي که به تاریخ در نامهنیمایوشیج -1

ة هنر ودربار(رك: نیمایوشیج ("خورد...هر کار بعدي در عالم هنر از یک کار قبلی آب می...":آورد گونه می
)شعر و شاعري

براي «ه.ش)است که شاملو درشعر 1365-1293،مهدي حمیدي شیرازي (»حمیدي شاعر «منظور از -2
پردازد.)به انتقاد تند از شیوة شاعري او می28:1392(شاملو،» خون و ماتیک

نامهکتاب
اي.قرآن کریم،ترجمۀ مهدي الهی قمشه-1

تهران: مرکز.چاپ اول،.پیام یزدانجوۀترجم.بینامتنیت.)1385(.راهامگآلن، -2
.تهران: مرکزچاپ دوازدهم، ). ساختار و تأویل متن. 1389احمدي، بابک. (-3
ب).زمستان .چاپ بیست وسوم، تهران: زمستان.1385ثالث، مهدي .(اخوان -4
).در حیاط کوچک پاییز، در زندان، چاپ سوم، تهران : بزرگمهر .1370اخوان ثالث، مهدي.(-5
تهران: چاپ اول، محمدجعفر پاینده، ۀ). سوداي مکالمه، خنده، آزادي. ترجم1380باختین، میخائیل. (-6

نشر چشمه.
تهران: نشر مرکز.چاپ ششم، شیرین دخت دقیقیان، ۀ). نقد و حقیقت. ترجم1391الن. (بارت، رو-7
؛ »نگاهی به اثرپذیري اشعار شفیعی کدکنی از آثار قدما ). «1388بامدادي، محمد. مدرسی، فاطمه. (-8

.108-83،صص، زمستان 10ادب پژوهی، شماره 
تهران: انتشارات هرمس.چاپ اول، مثنوي. هاي شناسی داستان). روایت1391بامشکی، سمیرا. (-9

).طال درمس .جلد دوم، چاپ اول، تهران: ناشر نویسنده.1371براهنی، رضا.(-10
اي «یفاتر بر شعر رشناس شعر: کاربست نظریه مایکل نشانه). «1389برکت، بهزاد. افتخاري، طیبه. (-11

چهار، زمستان ةیک، شمارةادبیات تطبیقی، دورهاي زبان وي پژوهشفصلنامه؛ » فروغ فرخزاد» مرز پرگهر
.130-109،صص
).دیوان ، چاپ اول، تهران: آزادمهر.1382بهار، محمدتقی.(-12
).گاهی دلم براي خودم تنگ می شود، چاپ هفتم، تهران: دارینوش.1385بهمنی، محمدعلی.(-13
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، خرداد و تیر 42کیان، شماره ۀمجل؛»دوم آهوي کوهیةسیري در هزار). «1377پورنامداریان، تقی. (-14
1377.
.1376، تیر 37کیان، شماره ۀمجل؛»اي براي صداهاآیینه). «1376جعفري جزي، مسعود. (-15
).دیوان غزلیات حافظ شیرازي.چاپ چهاردهم ، 1373حافظ شیرازي، خواجه شمس الدین محمد.(-16

تهران:صفی علیشاه.
نگاهی به تغییر کارکرد و ساختار ). «1387ي، رضا. اسماعیلی، مراد. (پور آالشتی، حسین. ستارحسن-17

.102-85، صص، تابستان6ةگوهر گویا، سال دوم، شمارۀمجل؛»برخی از اساطیر در اشعار م. سرشک
بازتاب اشعار سنتی و معاصر فارسی در ). «1390زاده میرعلی، عبداله. قنبري عبدالملکی، رضا. (حسن-18

.72-47، صصشانزدهم، بهار و تابستانةادب غنایی، سال نهم، شمارۀپژوهشنام؛»دکنیشعر شفیعی ک
.نشر ثالثتهران:جاپ اول، ).گونه هاي نوآوري در شعر معاصر ایران .1383حسن لی،کاووس.(-19
).بیدل، سپهري وسبک هندي، چاپ دوم، تهران: سروش.1368حسینی، حسن.(-20
).رباعیات، به تصحیح وتحشیۀ محمدعلی فروغی وقاسم غنی، 1371براهیم.(خیامی، ابوالفتح عمربن ا-21

چاپ اول، تهران: اساطیر.
).هشت کتاب ، چاپ دوازدهم، تهران:کتابخانۀ طهوري.1372سپهري، سهراب.( -22
چاپ دوم، تصحیح و تعلیقات غالمحسین یوسفی، ، ). گلستان1369(دي شیرازي، مصلح الدین .سع-23

وارزمی.تهران:  خ
کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر، چاپ ).دیوان غزلیات، به1372مصلح الدین.(دي شیرازي،عس-24

ششم، تهران: مهتاب.
نقدشعرمعاصر، چاپ اول، تهران: مروارید.» احمدشاملو«).امیرزادة کاشی ها1384سالجقه، پروین.(-25
چاپ چهارم، عباس مخبر،ۀترجم، معاصرادبی یۀ).راهنماي نظر1387رامان .ویدوسون،پیتر .(سلدن،-26

.تهران : طرح نو 
).حدیقه الحقیقه وشریعه الطریقه، تصحیح وتحشیۀ 1374سنایی غزنوي، ابوالمجد مجدودبن آدم.(-27

مدرس رضوي، چاپ چهارم، تهران:دانشگاه تهران
هنگا).مجموعۀ آثار، دفتر یکم: شعرها، چاپ یازدهم، تهران:1392شاملو، احمد.(-28
تهران:  سخن.، چاپ چهارم،اي براي صداها). آیینه1385شفیعی کدکنی، محمدرضا. (-29
سخن .:تهران،چاپ دوم، ).رستاخیز کلمات1391شفیعی کدکنی، محمدرضا.(-30
تهران: آگه.چاپ دهم، ). موسیقی شعر، 1388شفیعی کدکنی، محمدرضا. (-31
تهران:  سخن.چاپ اول،آهوي کوهی.دوم ة). هزار1376شفیعی کدکنی، محمدرضا. (-32
).باچراغ وآینه، چاپ اول، تهران: سخن.1390شفیعی کدکنی،محمدرضا.(-33



8571 هامجموعه مقاله
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رن در اسرارالتوحیدمدهاي پستگرایش
مریم یکه باش
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار

چکیده
پردازان را به هاي اخیر، توجه خیلی از نظریهپست مدرنسیم به عنوان یک جریان فکري ـ ادبی، در دهه

بهتوجهتصادفی عدمروایتروایی،نظمشکستنداستانی،يحیطهازداستاناست. خروجکردهخود جلب
وشکنیمتن قانوندرنویسندهخواننده، حضورفعال، مشارکت)اشخاصازکاریکاتوري(پردازيشخصیت

هاي آن را در آثار منثور کهن فارسی با توان نمونهمدرن هستند که میهاي پستگریزي از جمله گرایشقاعده
هاي ثار، اسرارالتوحید نگارش محمد بن منور است. حکایتي عرفانی جستجو کرد. یکی از آن آدرون مایه

تواند از دیدگاه آید که میشمار میهاي روایت ِکهن فارسی بهترین نمونهعنوان یکی از عالیالتوحید بهاسرار
شود. نقد پست مدرن، تحلیل و تفسیر 

ي این مکتب از جمله رجستهپردازان بمدرنیسم از دیدگاه نظریهنگارنده ضمن اشاره به تعریف پست
مدرنیسم هاي پستمدرن بر ادبیات داستانی و بازشناختن گرایشهاي پستو تأثیر نظریهفرانسوالیوتار ژان

درآثار کهن،  به بررسی و تحلیل گرایش پست مدرنیسم در اسرار التوحید پرداخته است.
التوحید.ها، اسرارپست مدرن، گرایشها:کلیدواژه

درآمد
هاي ناب و نادر نثر کهن فارسی است اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابوسعیدابی الخیر، یکی از نمونه

-دستی محمد بن منور در نگارش را نیز بیان میکه عالوه بر ارزش واالي مضامین اخالقی و عرفانی آن، چیره
وروانزبانیازفنی،ومصنوعنثرهاينمونهباقیاسدروخویشروزگاردردارد. نثر مرسل این کتاب

.استبرخوردارسادهبیانی
درآن،برعالوه. شودمیاکتفاهستنداثرگذارروایتسیردرکهمطالبیبیانبهتنهاها،حکایتدر

فهمورساییدرخللیایجاز،وگوییکمباوجود. باشندموجزوکوتاههاجملهتاشدهتالشحتیمواردي
ازايلحظهدرگووگفتیااتفاقیکازتصادفیوکوتاهبرشعمدتاًهااست. حکایتجادنگردیدهایروایت
واستکوتاهبسیارحوادثرویدادزمانالتّوحیداسرارهايحکایتدرغالب.استابوسعیدشیخزندگی
اینغالبمکان.استمریدانازشخصیباشیخايدقیقهچندگويوگقتیکحجمدرهاآناغلب

مکانیبهاياشارهحکایتکهموارديدرحتی،)شیخمحضردرمهنهدرمثال( استثابتمحلیهاحکایت
دهد.  این ویژگی ها و برخی از دیگر دالیل نمیرخمکانیمشخصتغییراتدارد،شیخزندگیمکانازدور

رویکرد پست مدرنیسم تحلیل و تفسیر و شواهد باعث شده است تا نگارنده روایت هاي این اثر را از منظر
کند. 



8573 هامجموعه مقاله

)Post Modernism(پست مدرنیسم 
، فرا تجدد و پساساختگراییپسامدرنبهاز آنکهمدرنیسمپست«است: در تعریف پست مدرنیسم آمده

و فکريهايمکتب، تمامینیچههاياندیشهزیر تأثیرِکهاستخودگراییضدفکريشود، جریانبیرمیعنیز ت
رفعموجبداند کهمیمعینبینیِو جهانمعینمنافعاز تسلطو ناشیانسانیروحرا مخربمدرنهايدانش

کرد و یقینتواننمیاينظريهیچبهکهباور استاینو برايشدهانسانشکوفاییوو استقاللمسؤولیت
).308: 1390بابایی، »(وجود نداردتفسیر جهانبرايمرزيهیچ

مورد توجه بسیاري از هنرمندان ، فالسفه، 980يمدرنیسم، جریانی است که از آغاز دههي پستمسأله
به معناي تداوم یک Postکلمه « اند:تسمیه آن گفتهي وجهاست..در بارهها و روشنفکران قرارگرفتهرسانه

مدرنیسم یعنی تداوم جریان پستتوان گفت:گرایی بنابراین مییعنی نوباشد و مدرنیسمجریان می
در زبان فارسی این اصطالح به فرانوگرایی، پسامدرنیسم و فرامدرنیسم و فرا ). 41: 1380برمن،»(مدرنیسم

.استشدهتجددگرایی ترجمه
پردازاننظریههايدر نوشتهیسم مدرنجریان پست،ویکمبیستو آغاز قرنبیستمقرنپایانیهايدر دهه

بسیاري .استرا ایجادکردهفراوانیهايبحثو دیگران Jacques Derrida .دریدامانند ژاكمعاصر فرانسوي
توان در آثار ژان فرانسوا لیوتار مدرنیسم را میپردازان معتقدند نقطه آغاز مباحثات فکري دربارة پستاز نظریه

یار نیز همچون لیوتار از نخستین کسانی است که در پدیدآوردن نظریه در باب پسامدرنیسم به یافت. ژان بودر
شدت اثر گذار بود. 

هاي اصلی گرایی، تأکید بر زبان و گفتمان از مؤلفهگرایی، نسبیتگرایی و مخالفت با هرگونه وحدتکثرت
ها و طغیانی علیه همۀ کالن روایت«ان تومدرنیسم را میرود. بنابراین پستپست مدرنیسم به شمار می

شناسى، انسان، جغرافىی، شناسجامعهها از جمله دانست و این امر در مورد تمامی حوزه» هاچهارچوب
ابتدا در حوزة هنر خصوصاً معماري شکل گرفت ،مدرنیسمپسترمان کاربرد دارد.فلسفه، موسیقی، هنر،

فلسفه "کشیده شد.و ادبیات شناسی جامعهبی، نقاشی ، سیاست، زبان،هاي دیگر از قبیل نقد ادسپس به حوزه
میالدي در کشورهایی چون آمریکا و به ویژه فرانسه و متأثر از 1970پست مدرنیسم در سالهاي پایانی دهۀ 

).289: 1376(انوشه، "آثار نویسندگانی چون ساموئل بکت توسعه یافت
هاي سبکی را جا به جاکرده و هاي نگارش را به کار گرفته و ویژگیاي از انواع سبکاین نویسندگان آمیزه

مدرن، تناقض ،جا به جایی، عدم پستهاي از دیگر خصوصیات داستان"برند. نظم به کار مییا به اشکالی بی
)1: 1391(مسیح، ".انسجام و اختالل در زمان و مکان کاراکترها و متن است

نویژگی هاي داستان هاي پست مدر
ها جهان بدون معنا، مدرنیستمدرن، زنجیرة رخدادها وجود ندارد. از دیدگاه پستهاي پستدر داستان

هاي متناسب با آن روي نظم، انسجام و یکپارچگی است بنابراین جهت تصویر چنین جهانی باید به شیوه
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که تکه و پاره پاره استها تکه هاي پست مدرنیستی نوعی گسست وجود دارد و روایت آندر داستانآورد. 
مدرن به هاي پستترین مؤلفهکه از مهم-انگاري و نشان دادن نسبیاین امر در جهت نفی انسجام و نظم

به کار گرفته شده است.-رودشمار می
هاي پست در برخی رمان"پریش و دچار توهم هستند.مدرن اغلب روانهاي پستهاي رمانشخصیت

ها چنان از گاه شخصیتها گهها توسط نویسنده وجود ندارد. در این رمانتمدرن کنترل کامل شخصی
کوشند وانمود کنند که نویسندة داستان کسی گردانند که عالوه بر انکار شخص نویسنده مینویسنده رو می

)257: 1382(پاینده، "غیر از خود آنها نیست
رود و حتی نویسنده خود را به عنوان یکی میهاي پست مدرن فاصله واقعیت و تخیل از بین در داستان

مطرح کند. راداستان نویسی خودهايیوهممکن است شیحتو کندها مطرح میاز شخصیت
گشایی، گره افکنی، زاویۀ دید، تعلیق در داستان وجود ندارد و ها زمان خطی، گرهدر این گونه از داستان

توان به آغاز داستان بازگشت زیرا اتفاقات یکدیگر را دنبال ن میاست و در هر زماربطزمان قطعه قطعه و بی
نظام چند صدایی یا چند مدرن اي پسته. در داستانتوان به داستان وارد کردهر موضوعی را میکنند و نمی

وپیوندندو به هم میکرده همدیگر را قطع ، روندپیش میبه موازات هم یی کههاروایتوجود دارد.روایتی
ها به شکل داناي کل وجود ندارد.ون داستانگراوي در این

هاي کبیربه گیري در برابر روایتشوند و نوعی موضعهاي کبیر حذف میمدرن روایتدر ادبیات پست
رود. مدرن به شمار میهاي جهان پستخورد که این امر از بزرگترین مؤلفهچشم می

در داستان هاي پست مدرنیستی  پایانی وجود ندارد و مخاطب بندي و در نهایت اینکه به لحاظ پایان
که در ساختار داستان تغییر کلی رخ دهد.آنتواند اجزاي داستان را جا به جا کرده بیمی

هاي ساختارشکنی و قیام علیه هرگونه نظم در داستان و وحدت تکه، گریزيشکنی و قاعدهقانونبنابراین 
زدایی از فاصله، نبود مرز بین خیال و فکر با واقعیت، پردازيم توجه به شخصیتعد، روایت تصادفی، داستانی

اصلی ۀبدنتکثرگرایی و نبود، داستانیۀخروج داستان از حیط، خود ارجاعی زبان، گفتگوي درونی و بیرونی
و طنز و یزي گرواقعیت، یید بر تغییر و تفاوت در داستانأت، خرد نگري در مقابل کالن نگري، براي داستان

رود که بسیار متأثر از فلسفۀ اولیۀ این مکتب مدرن به شمار میهاي داستان پستترین ویژگیاستهزا از مهم
است.

بازخوانی ِ متون کهن بر اساس رویکرد نقد پست مدرن
هاي اخیر و پس از رواج اندیشه پست مدرنیسم و رویکرد نقد پست مدرن در محافل علمی در سال

برخی از نظریه پردازن بر این باور تکیه کرده اند که این رویکرد را نمی توان ملزم به محدوده ي جهان، 
زمانی مشخصی کرد. باید در نظر داشت که این سیر تاریخی بیشتر نشان دهنده ي این است که مباحث 

نهادي پست مدرن مربوط به پست مدرن چگونه رایج شدند،  و دلیل کافی براي این که فلسفه و رویکرد پیش
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منحصر به آثار جدید باشد نیست. هم از این روست که برخی افالطون در یونان باستان را داراي اندیشه ي 
پست مدرن دانسته اند و برخی دیگر آثار برخی قدما مانند ویلیام شکسپیر را از منظر این رویکرد نقد کرده 

اند.
گرایش هاي پست مدرن در اسرار التوحید

روایینظمشکستنی،داستانۀج داستان از حیطخروـ 1
تواند ي رخدادها وجود ندارد .نویسنده میو زنجیرهینام وحدت داستانهچیزي بمدرندر آثار پست

الزاماًي داستان هاپاراگرافکه تغییري کلی در ساختار داستان رخ دهد جا به جا کند و آناجزاي داستان را بی
مدرنیستی فاقد طرح منسجم و نظم روایی هاي پستزیرا داستانشوندیمنریتحریقبلفپاراگراازتیتبعدر

متداول است و رابطۀ  علت و معلولی در طرح آن وجود ندارد. به طور کلی روایت در داستان هاي 
- بیکامال دیگريموضوعبه تواند قطع شود داستان میمدرنیستی تکه تکه و پاره پاره است گاهی پست

کند. ساختار کتاب اسرار التوحید هم در قالب داستان عرضه را موضوع آن پرداخته و با متن اصلیارتباط
بدین گونه است. این کتاب از مجموعه ي متعددي از حکایت هاي خردي تشکیل شده است که بدون هیچ 

ر تاریخی حوادث ربطی به هم نظم خاصی روایت می شوند. این حکایت ها نه از نظر مضمون و نه از نظر سی
هایی از زندگی شیخ بوسعید را بیان می کنند، نگارنده گاهی از ندارند. عالوه بر آن این حکایت ها تنها بخش

حکایت گفتن دست می کشد و به بیان وصایا یا نکات پندآموز می پردازد. گاهی زبان از فارسی به عربی 
عر تبدیل می شود. گاهی جنبه ي تمثیلی و عرفانی حکایت غالب تغییر می یابد و گاهی روایت از نثر به ش

است و مخاطب خویش را در عالم فراواقعی عرفانی می بیند و گاهی بسیار واقعیت گرا و عینی است. گاهی 
آدم هاي روایت به در میانه ي داستان به حال خویش رها می شوند تا نویسنده به شرح پیام اخالقی که از  

ستنباط کرده است بپردازد و گاهی هر گونه تحلیل و تفسیر به خود مخاطب واگذار شده است. در رفتار شیخ ا
ازداستانمجموع ساختار کلّی این کتاب  منطبق با آن چیزي است که در نقد پست مدرن به عنوان خروج

مونه هایی از متن روایی شناخته می شود. در قسمت هاي بعدي ، با استناد به ننظمشکستنداستانی وحیطۀ
هاي پست مدرن حکایت هاي کتاب به طور موردي این انطباق نشان داده می شود. در واقع سایر گرایش

تابعی از این گرایش اصلی به شمار می آیند.
ـ روایت تصادفی  2

از دیگر گرایش هاي پست مدرن در نثر اسرارالتّوحید، تکیه بر روایت تصادفی است. روایت هاي این 
ایت ها عمدتا برش کوتاه و تصادفی از یک اتفاق یا گفت و گو در لحظه اي از زندگی شیخ بوسعید حک

دهد.  نویسنده در میسامانراحوادث داستانالگويتصادفیونامحتملاست. در این کتاب همواره وقایعی
روقی بوالحسنامامهحکایت زیر بدون اینکه مخاطب هر گونه زمینه ي ذهنی درباره ي شخصی به نام خواج

حکایت: در «داشته باشد ، به طور تصادفی و بدون هیچ نظم و طرح قبلی به این حکایت ورود پیدا می کند: 
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طوس بود روزي با خواجه امام بوالحسن روقی نشسته بود وه قدس اللّه روحه العزیز بما،شیخکهآن وقت 
می در پیش بود، ایشان در آن سخن بودند که آن مهم گفت. و شیخ را مهسخنی میخواجه امام بوالحسنبا

کارهاي ما خداي ساز باشد! آنگه گفت که الحمدهللا رب العالمین. هشیخ ساخته شد. شیخ را برزفان برفت ک
تراشد؟ شیخ گفت نه ولکن کار شما را شما در خواجه بوالحسن راوقی گفت اي شیخ پس کار ما دروگر می

بایست کرد، پس کار شما هم خداساز باشد و نین کردم و چنین کنم و چنین میمیان باشید و گویید من چ
).192: 1389محمد بن منور، (»ما هستیم و لکن کار ما را ما در میان نباشیمهلکن شما گویید ک

يزیگرقاعدهویشکنقانونـ 3
هاي یزي است.در داستانگرقاعدهوشکنیقانوننثراسرارالتّوحید،درپست مدرنهايگرایشدیگراز
پست نشأت گرفته از فلسفۀقانونیهیچ گونه قانونی براي نوشتن داستان وجود ندارد. این بیمدرن پست

ها حتی قاعدة همیشگی روایت رعایت در این گونه داستاننیست.هیچ قائده و قانونی پابند است که مدرنیسم 
هاي جداگانه شود. سپس در تکهطر اول بیان میشود.  روایت سیر خطی ندارد. کل روایت در سنمی

شود. حکایت هاي اسرار التّوحید از پیرنگ و پیکر بندي تابع قواعد روایی نیستند و پیرنگ آنها بازنویسی می
بسیار محدودتر از الگوي رایج است. محدودیت پیرنگ بدین معناست که ما در این حکایت ها نمی توانیم 

سلسله اتفاقات گوناگون ( مانند قتل، ازدواج، تعقیب و گریز، معماي عاشقانه و ..) انتظار داشته باشیم که
پیش بیاید، بلکه هر حکایت در مجموع شامل یک رخداد جزیی و ساده است. پیرنگ حکایت زیر شامل 

گفتبودشیخخاصخادمکهعبدالکریمخواجه«نصحیتی می شود که شیخ بوسعید به خادم خود می کند: 
. خواندمیشیخراتوکهبیامدکسی. نوشتممیاوبرايشیخهايحکایتازتابودنشاندهمرادرویشیزيرو

شیخ،آنِازخواستچندحکایتیدرویشی:«گفتم»کردي؟میکارچه:«گفترسیدم،شیخپیشچون. برفتم
).188: همان(»کنندکایتحتوازکهباشچنان. مباشنویسحکایتعبدالکریم،یا:«گفتشیخ.» نوشتممی

در حکایت هاي اسرار التّوحید به تبع محدودیت پیرنگ، کشمکش هاي بسیار معدودي را شاهد هستیم و 
مند، ده ها یا صدها مورد از  هر نوع کشمکش قابل تشخیص است. از دیگر در حالی که در یک روایت قاعده

رایج طرح هايپیچیدگیاسرارالتّوحید، پرهیز ازنشانه هاي قانون گریزي و ساختار شکنی در حکایت هاي 
و توطئه است. حجم کوتاه حکایت ها به سادگی طرح کمک کرده است، با این وجود کم بودن حجم تنها 

زبانی دارد و از جمله دالیل پست مدرن بودن این حکایت -دلیل این سادگی نیست. این سادگی دالیل سبکی
ز شیخ ما سوال کردند که از خلق به ا«ن شامل یک سوال و جواب است: هاست.  در حکایت زیر، طرح داستا

حق چند راه است؟ به یک روایت گفت هزار راه بیش است و به روایتی دیگر گفت به عدد هر ذراتی از 
تر از آن نیست که راحتی به کسی رسد و ما تر و بهتر و سبکست به حق، اما هیچ راه نزدیکموجودات راهی

).110-109: همان(» ه رفتیم و همه را بدین وصیت کنیمبدین را
پردازي ( کاریکاتوري از اشخاص)ـ عدم توجه به شخصیت4
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بحثی درباره ي . استنبود فرایند شخصیت پردازياسرارالتّوحید،پست مدرن درهايگرایشدیگراز
ا کاریکاتورگونه و فاقد شخصیت هاي داستان هاي پست مدرن مطرح می شود این است که این شخصیت ه

). آنها نه مانند آدم هاي مثل ها تک بعدي هستند و نه مانند 12: 1392پویایی هستند ( سجادي، -وجه ایستایی
آدم هاي اصلی رمان ها چند جانبه و پیچیده. آنها غیر از همان اتفاقی که نویسنده برایشان در نظر گرفته است 

قیقی از آدم هاي واقعی که شخصیت ها کاریکاتور آنها هستند داده شده ماهیتی ندارند. با اینکه اطالعات د
است اما  شخصیت ها  به طرز مضحکی همان مسئولیت داستانی شان را به دوش می کشند.

در برخی از حکایت هاي اسرار التّوحید نیز برخی از اشخاص به طرز اغراق آمیزي برخی از ویژگی هاي 
اخالقی معتبر را دارند. آنها صرف نظر از وظیفه اي که متن بر دوش آنها گذاشته آدم هاي واقعی یا الگوهاي 

است ، هیچ ویژگی شخصیتی ندارند. باید در نظر داشت که آنها با وجود نداشتن پیچیدگی از شخصیت هاي 
ایستا و تخت (تک بعدي)( که در مقابل شخصیت هاي پویا و پیچیده در شخصیت پردازي کالسیک معرفی 

شوند) متمایز هستند. در شخصیت پردازي کاریکاتورگونه ي این افراد ، بیش از هر چیز سبک عمدي می
نویسنده به چشم می آید. درحکایت زیر شخصیت خواجه ابو منصور این پرداخت کاریکاتورگونه را دارد. 

خالقی اش را بیان کند: تنها رسالت او در این داستان مردن به شیوه اي است که شیخ بوسعید بتواند پندهاي ا
هک-خواجه ابومنصور ورقانیهم در آن وقت که شیخ ما ابو سعید، قدس اهللا روحه العزیز، به نیشابور بود، «

، قدس را و استاد امام ابوالقسم قشیريما شیخ ،چون کارش تنگ درآمد.بیمار شد-وزیر سلطان طغرل بود
دوست داشته ام به شما یک حاجت دارم، چون من در پرده شوم من شما را«:بخواند و گفتاهللا ارواحهما، 

. هر دو از وي »سؤال بیرون آیم بقوت شماشما هر دو بزرگ بسر خاك من چندان مقام کنید که من از عهدة
قبول کردند. چون برحمت خداي تعالی پیوست، شیخ ما با استاد امام در پیش آن کار ایستادند. چون به 

هنوز خاك فرونکنده اند، تو مقام ه هنوز خاك فرو نبرده بودند، استاد امام شیخ را گفت کگورستان رسیدند 
کن تا من مردمان را بازگردانم. خاك تمام شد و خواجه بومنصور را دفن کردند شیخ برخاست و گفت تمام 

د؟ شیخ گفت شد و برفت. چون باستاد امام رسید استاد امام گفت پس آن وصیت که کرده بود شیخ چه فرمو
؟ این بگفتند و ويرسوالن آمدند و سؤال کردند آن یکی فرا آن دیگر گفت نمی بینی که کیست بر سر خاك

).116-115: 1389محمد بن منور، (»برخاستیمبرفتند. چون ایشان برفتند ما نیز هر دو 
ـ طنز و استهزا5

نوعی از طنز و لطیفه است که اصطالحا یکی از گرایش هاي بارز پست مدرن در اسرار التوحید، بروز
طنز و استهزاي پست مدرنی نامیده می شود. در این گونه از طنز ، نویسنده  مقوله یا درونمایه اي کامال جدي 

خوردن –را با ایجاد موقعیتی خنده آور به استهزا می کشد. در حکایت زیر انتخاب مضمون تفریح آمیز 
از شیخ زین الطایفه عمر شوکانی «اخالقی و عرفانی، طنزآفرین شده است : در بیان درونمایه اي -شلغم

بسیار از متصوفه، قدس اهللا ارواحهم،و جمعیبلقسم قشیري استاد امامباابوسعید ماروزي شیخهدم کوشن
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گر خاطرش ، مدرویشی را نظر بر آن افتاد.کانی شلغم جوشیده بود نهادهوبر د.شابور می شدندیدر بازار ن
آن مرد کان ودبه:«بود عنان باز کشید، و حسن را گفتهبدانست، هم آنجا کبفراستشیخ مایل گشت بدان.

.)81-80: همان(»است و چغندر بخر و بیاورشلغم آنجاچندانکشو.
اگر چه ممکن است ادعا شود که شلغم خوردن جمعی عارف در روزگار بوسعید امري مضحک نبوده 

سبد روزانه ي خوراك مردم قرار داشته است، اما همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد، در است و در 
خوانش پست مدرن متن فراتر از موقعیت هاي زمانی و مکانی تحلیل می شود.

نگري)کالنمقابلينقطه(درنگرـ رویکردخرد6
کالنمقابلينقطهدرنگريخردبرتاکیدالتّوحید،اسراردرمدرنپستهايگرایشازدیگریکی

پست مدرن هايداستانتمایزوتفاوتاساسنگريکالنمقابلراخُردنگريمفهومبرتاکید. استنگري
بهتنهاراخودتوجهنویسنده،اسرارالتّوحیدهايحکایتازیکهردر. استداستانیهايگونهدیگراز

میبیانکهاياندیشهاینکهیعنی. سازدمیمحدودمشخصانمکوزمانیکدرمفهومیکوموضوعیک
تنهامنوربنمحمدزیر،هايحکایتدر. نیستمطرحاصالدارددیگرانآرايواندیشهبانسبتیچهشود

اخالقیينکوهیدهخصلتیکيدربارهفرديباشیخبرخوردنوعبهراخودتوجهنگرخردرویکرديبا
اللّهقدسگفتماشیخ«:کندمیتوجهیبیمردآنوشیخاندیشهابعادسایربهنسبتودسازمیمعطوف

نشستههرکهراقشیريابوالقسماستادورادقاقبوعلیاستادوراخویشتندیدمخواببهالعزیزروحه
. آوردیممیبجاآنوتیمبرخاسدوانهرما. کنیدقربانايبدنهیکیهروبرخیزیدکهدرآمديندایی. بودیمی

دربکرديآناگرو. گریستمیوآوردنتوانستنمیبجايآنکوشیدمیهرچندقشیريبوالقسماستاد
.)309: همان(»نبودياوچونجهان
متندرنویسندهـ حضور7

درنویسنده«متن است. درنویسندهالتّوحید، حضوراسراردرمدرنپستهايگرایشازدیگریکی
بیانیهکند،میصحبتخوانندهباشود،میدرگیرهاشخصیتباوشودمیمتنواردمدرنپستهايداستان

فیروزي، (».استداستانیکاینکهزندمیتلنگرخوانندهبهدیگرباریکعمداًکار،اینباوخواندمی
بامحمد بن منورسويازآند و بازنویسیالتّوحید بیان حکایت در سخنان شیخ بوسعیاسراردر)1: 1389

داخلهايآدمباهم،همراه شده است به گونه اي که خواننده،روایی هر حکایتهاياتفاقدخالت درسیر
، هم با شیخ بوسعید به عنوان راوي بخش هایی از حکایت ها و هم نویسنده که داردکاروحکایت سر

هم«شود: اي ذکرمیاز اشخاص دیگري به عنوان راوي یاد می کند. نمونهآگاهانه در متن ورود پیدا کرده و
چهاردرشیخآمد،ارواحهمااهللاقدسماشیخنزدیکبهزیارتبهباکوبوعبداللّهشیخروزیکوقتدرین
. )86-85: محمدبن منور(»سلطانیچنانکزدهتکههوبودنشستهبالش

خوانندهفعالـ مشارکت8
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طرفانهبیخواننده است. روایتفعالالتّوحید، مشارکتاسراردرمدرنپستهايرازگرایشدیگیکی
بسته به شخصیت فردي و میزان کند،اتخاذشیخياندیشهقبالدرمخاطبکهموضعیتاشدهباعث

وعیناستسعیدبوشیخدر وصایايجملهاز.  اعتقادي که او به مسایل اخالقی و عرفانی داشته باشد
بهرويوصیتدرعهدآخردرماشیخ«خواننده می شود:فعالمشارکتتعمدي منجر به گراییعینیت
راکودکانبست،بایددرمیانراایشانخدمتوبودبایدمشغولدرویشانخدمتبه: «گفتوکردجمع
درینجهاندوهرکرد،علمبایدنمراییوقرّاییراپیران. کردنبایدبلعجبیراجوانانوکردنبایدبازي

کهدرمانگرید! آمدخدايقحط! آمدخدايقحط! آمدخدايقحطراجعونالیهانّاوهللانّاشدگفتهکلمات
.)338: همان(کردختموآوردفرودرويبهدستو.» شدختممابرسخناین

که برخی تصور می کنند حضور چالشی که ممکن است در مورد مشارکت خواننده  پیش آید این است 
خواننده لزوما در متن هاي گیج کننده یا چند پهلو و دشوار است، در حالی که هیچ قاعده و قانونی در نقد 
پست مدرن، دشواري و پیچیدگی را از الزامات نمی داند و بر عکس سادگی و روانی متن دلیلی بر حاکمیت 

ثال حکایت زیر با وجود روانی بیان و سادگی زبان نیاز به به عنوان ممطلق نویسنده بر خواننده نیست.
مشارکت خواننده دارد. 

نتیجه گیري
در این مقاله ضمن تبیین مفهوم پست مدرنیسم تالش شد تا برخی گرایش هاي این رویکرد نقد ادبی 

داستانی،حیطۀازداستاندر اسرار التّوحید شناسایی شود. یافته هاي این مقاله نشان می دهد که خروج
خَردرویکرد،)اشخاصازکاریکاتوري( پردازيشخصیتبهتوجهتصادفی، عدمروایی،روایتنظمشکستن

گرایشجملهازگریزيقاعدهوشکنیقانونباالخرهومتندرنویسندهحضورخواننده،فعالمشارکتنگر،
اسراردر.خوردمیچشمبه. انددهشتحلیلوشناساییکتاباینمتندرکههستندمدرنپستهاي
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وکتاب فاقد نظم روایی است. پردازي الزم و کاریکاتور گونه هستندو اشخاص فاقد شخصیتداردحضور
اندیشهقبالدرمخاطبکهموضعیتاشدهباعثطرفانهبیروایت. استپارهپارهوتکهتکههاآنروایت

از. باشدداشتهعرفانیواخالقیمسایلبهاوکهاعتقاديمیزانوفرديشخصیتبهبستهکند،اتخاذشیخي
شود.  میخوانندهفعالمشارکتبهمنجرتعمديگراییعینیتنوعیاستسعیدبوشیخوصایايدرجمله
هاياتفاقدرسیردخالتبامنوربنمحمدسويازآنبازنویسیوبوسعیدشیخسخناندرحکایتبیان

،داردکاروسرحکایتخلداهايآدمباهم،خواننده،کهايگونهبهاستشدههمراهحکایتهرروایی
پیداورودمتندرآگاهانهکهنویسندههموهاحکایتازهاییبخشراويعنوانبهبوسعیدشیخباهم

خاصطوربهگاهیالتّوحیداسراردرمنوربنکند. محمدمییادراويعنوانبهدیگرياشخاصازوکرده
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عنوانبهوخودجايدرجزئیاتاین. کندمیتوصیفراداستانکلیرونددراهمیتقابلغیرجزئیات
تبعبهالتّوحیداسرارهايحکایتو باالخره اینکه در.هستنداهمیتحائزداستانیموقعیتازهایینشانه

دهمند،قاعدهروایتیکدرکهحالیدروهستیمشاهدرامعدوديبسیارهايکشمکشپیرنگ،محدودیت
شکنیساختاروگریزيقانونهاينشانهدیگراز. استتشخیصقابلکشمکشنوعزهراموردصدهایاها
بههاحکایتکوتاهحجم. استتوطئهوطرحرایجهايپیچیدگیازپرهیزاسرارالتّوحید،هايحکایتدر

دالیلسادگیاین. نیستسادگیایندلیلتنهاحجمبودنکموجوداینبااست،کردهکمکطرحسادگی
.هاستحکایتاینبودنمدرنپستدالیلجملهازوداردسبکی ـ زبانی

کتابنامه
سازمان چاپ و :تهران.نامه ادب فارسیفرهنگ نامۀ ادبی فارسی، دانش).1376. (انوشه، حسن

.انتشارات
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) .گفتمان نقد مقاالتی در نقد ادبی. تهران: روزنه نگار.1386پاینده، حسین .(
) .پیام یزدان جو. تهران: مرکز.). فرهنگ اندیشۀ انتقادي.1383پین، مایکل
).هاي اي براي ژاله و قاتلش، دیوان سومنات: مجموعۀ داستان). مرثیه1377خسروي، ابوتراب

کوتاه. تهران: مرکز.
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50نقش جهان. . تهران:حسینعلی نوذري
) . جامعه شناسی پست مدرنیسم ، حسن چاوشیان. تهران: مرکز.1383لش، اسکات .(
)جلد)، تصحیح محمدرضا شفیعی 2سعید(مقامات شیخ ابی)، اسرارالتوحیدفی1389محمدبن منور

کدکنی، تهران: روزگار.
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) .ي مرشدزاده. تهران: جهان.). پست مدرنیسم، ترجمه1384وارد، گلن
) .92. مرداد 19798روزنامه کیهان. شمارة . ». مدرناي پستهداستان). «1389فیروزي، جالل.
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مرثیه براي ژاله و قاتلش«خوانش داستان یک داستان بینامتنی «)1390. (فرحناز، قاسمی فتح «
.»ابوتراب خسرويۀنوشت

92هنري استان همدان. مرداد حوزة .
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.  92. مرداد 178-164
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ذره لکهنوي، شاعري ناشناخته در دیار هند
هادکتر احمدرضا یلمه

استاد تمام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
چکیده  

باعث شد که این ذوق و روحیۀ مشترك ایرانیان و مردمان شبه قاره و نیز ظرفیتهاي فراوان زبان فارسی، 
زبان در آن سرزمین رواج فراوانی یابد و مردمان هندوستان آنچنان به زبان فارسی رغبت و تمایل نشان دهند 
که در مدت هزار سال ، هیچ گاه سرزمینشان از شاعر و نویسندة فارسی زبان، خالی نباشد. یکی از شاعران 

هجري قمري و از 1197خلّص به ذره است. او زادة فراموش شده و ناشناختۀ آن دیار، هجو بیگ لکهنوي مت
شاگردان میرزا فاخر مکین دهلوي است. از دیوان این شاعر، سه دست نوشته در ایران باقی مانده است. یکی 

اي است که اصل آن در مسجد اعظم قم نگهداري هاي باقی مانده از دیوان او ، دست نوشتهاز کاملترین نسخه
بندها، مسدسات و رباعیات شاعر است. این پژوهش بر آن است تا براي ات، ترجیعشود و شامل غزلیمی

هاي باقی مانده از دیوان این سراینده ، به معرفی اجمالی شاعر و بررسی و تحلیل نخستین بار، بر اساس نسخه
دیوان او بپردازد .

، ذره لکهنوي، دیوان، نسخۀ ادبیات فارسی در هندوستان، شاعران فارسی گوي شبه قارهها:کلیدواژه
خطی 

مقدمه:
اند که از روزگاران قدیم تا کنون درون مرزهاي ایران اي از زبان فرضی هند و ایرانیزبانهاي ایرانی شاخه
هاي زبان یوجوه مشترکی شوند که از نظر ویژگیاند و زبانها و گوشیهایی را شامل مییا بیرونِ آن متداول بوده

ترین ایام تا امروز در قالب این زبان پدید آمده هایی که از کهنهاي ادبی و سرودهوشتهدارند . مجموعه ن
نامند . بر این اساس از نظر زمانی قدمت آن را باید تا روزگار زردشت عقب برد و است را ادبیات فارسی می

ا ایران مرکزي و غربی و از نظر جغرافیایی پهنه و گسترة آن را از آسیاي مرکزي و افغانستان و شبه قاره ت
بندي ایرانیان به حفظ ادبیات شفاهی و نیز جنگلها و آسیاي صغیر و آناتولی ادامه داد . با توجه به پاي

تعصبات دینی و تغییر زبان و خط و بسیاري از عوامل دیگر باعث نابودي گنجینۀ پر ارزش ایران پیش از 
توان گفت ت ایران باستان باقی مانده است . به طوري که میاسالم شده است و حجم بسیار کمی از آثار ادبیا

هاي آن به صورت مکتوب در قرون اولیۀ ادبیات فارسی کُالً متعلق به بعد از اسالم است و نخستین نمونه
تري از ادب فارسی به صورت اشعار هاي کاملشود . از نیمۀ دوم قرن سوم هجري ، نمونهاسالمی یافت می

ستایش یعقوب لیث و دیگران ) در آثاري همچون تاریخ سیستان باقی مانده است . تا آنجا که ستایشی ( در 
شود و غالباً به دلیل هاي اندك و سادة آثار شاعران تنها در کتب تذکره و تاریخ یافت میتوان گفت نمونهمی

هاي چهارم و ت . در سدههاي بسیار در واژگان و ترکیبات اسابتدایی بودن دچار ناهماهنگی و ناهمخوانی
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پنجم و ظهور شاعرانی چون رودکی و شهید بلخی ، ادب فارسی پختگی و تکامل یافته و با بروز و نمود 
دقیقی ، اسدي توسی ، فردوسی و منوچهري ، فرخی سیستانی ، کسایی و عنصري به این کمال افزوده 

ارزمشاهی ، شعر و ادب فارسی شود . در اواخر عهد غزنویان و سراسر دوران سلجوقی و خومی
یابد . در هندوستان به دلیل فتوحات محمود و یابد و مرزهاي زبان فارسی توسعه میاي میهاي تازهدگرگونی

استقرار خاندان غزنوي و گوشه گوشه مختلف ایران ، ادب فارسی توسعه یافته و گویندگانی در عراق و 
ردازند . از یک سو شعر کم کم خود را از دربارها دور ساخته و پآذربایجان به سرودن شعر به زبان دري می

هاي برجستۀ شعر صوفیانه را در اشعار کند و از همین زمان است که نمونهبه خانقاههاي صوفیه نزدیک می
بینیم . در سدة هفتم و هشتم هجري که دورة ایلخانان مغول است ، ادب کسانی چون سنایی و عطار می

صلی خود را به دلیل آشوب و غارت از دست داده و مراکز کوچکی در گوشه و کنار پیدا فارسی مراکز ا
کند . به همین دلیل و نیز در نتیجۀ مهاجرت و فرار ، نقاطی از هندوستان و آسیاي صغیر و برخی نواحی می

ي یعنی دوران هاي بعدیابد . در دورهدور افتاده ، پناهگاه شاعران شده و قلمرو زبان فارسی گسترش می
تیموري تا صفویه ، شعر و ادب فارسی از لحاظ پهناي جغرافیایی گسترش یافته و قلمرو زبان فارسی در هند 

یابد . پادشاهان صفوي که با مدایع شاعران چندان و آسیاي صغیر و سراسر ایران تا آخرین حد توسعه می
ردند ، باعث شدند که شاعران ایرانی به دربارهاي کموافق نبودند و بیشتر مدح و مرثیۀ امامان را تشویق می

هند روي آورند و از محیط اصلی زبان ، دور شوند و در هند ، بسیاري از شاعران که زبان فارسی زبان 
شان نبود به سرودن شعر بپردازند . پیشینۀ رواج و انتشار زبان فارسی در شبه قاره هند نیز ، بر اساس اصلی

از آن زمان هندوستان هیچ وقت از شاعر و « گردد . خی به قرن سوم هجري باز میشواهد و مدارك تاری
رسیده است ، نویسندة فارسی زبان ، خالی نبوده است و هر وقت که اندوختۀ ادبی هند ، نزدیک به زوال می

دوستان آمده که بعضی از ادباي ایران به هناي سیاسی در ایران پیش میکرده و واقعهروزگار یاوري می
) . برخی 152: 1386نفیسی ، » ( اي از نو ببخشند هجرت کنند و دوباره توشۀ هند را در ادب  فارسی ، مایه

93از پژوهشگران نیز سابقۀ نفوذ زبان فارسی در شبه قاره را به روزگار محمد بن قاسم شقفی          ( 
رسانند . این دسته از محققان اق بود میقمري ) ، پسر عمو و داماد حجاج بن یوسف که والیت دار عر

معتقدند زبان فارسی را ایرانیانی که در سپاه محمد بن قاسم بودند ، به هند بردند . برخی نیز بر این باورند که 
قمري ) به هند ، سبب رواج زبان فارسی در شبه 421–387هاي هفده گانۀ محمود غزنوي ( لشکرکشی

د اذعان کرد که زبان فارسی با شمشیر جهانخواران به هند نرفت و به زور مهاجمان قاره شده است . البته بای
هاي زبان ها گسترش نیافت . بلکه ذوق و روحیۀ مشترك ایرانیان و مردم شبه قاره و ظرفیتدر آن سرزمین

یی از سرزمین هافارسی براي بیان احساسات شاعرانه بود که این زبان را در هند رایج کرد . پس از آنکه بخش
هند و ایران ، حاکمیت سیاسی واحدي یافتند و پاي شاعران و نویسندگان هر دو طرف ، به سرزمینهاي 
یکدیگر باز شد ، زبان فارسی که زبان فرهنگی جهان ایرانی بود به سرعت در نواحی شمال غربی و نواحی 
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زمین، گسترة وسیعی را در نوردیده روي کرد در طول این مدت ، زبان فارسی در آن سردور دست هند پیش
رفته است . شاهان گورکانی و همچنان گاه و بیگاه ، زبان علمی و فرهنگی و اداري آن سرزمین به شمار می

هند آنچنان دلبسته و وابستۀ فرهنگ ایرانی بودند که عالوه بر تدریج شعر و ادبیات فارسی و تشویق شعرا و 
کردند . آن نویس حتی نام خود را از میان نامهاي ایرانی انتخاب میرسیگو و فامورخان و مترجمان فارسی

چنانکه در میان نام شاهان و شاهزادگان گورکانی ، نامهایی چون همایون ، جهانگیر ، شاه جهان ، دارالشکوه 
دولت در یک دورة نهصد ساله که با بر افتادن « شود که همه نامهاي ایرانی است . و روشن اختر دیده می
رسد ، سی و دو دودمان شاهی که همه فارسی زبان بودند د قمري به پایان می1274گورکانی هند در شعبان 

ها همه مروج زبان فارسی و مشوق کسانی بودند که آثار خود را به این رهند به روي کار آمدند . این دودمان
گو از سراسر هند برخاستند و زبان فارسی را سینوشتند . در این دورة نهصد ساله ، هزاران شعر فارزبان می

قمري ) ، شمار شاعرانی را که تا پایان سدة سیزدهم 1203تر کردند ؛ چنانکه میرعلی شیر قانع تتوي ( غنی
: مقدمه ) . زبان و 1380انوشه ، » ( شمارد هجري تنها از سرزمین سند برخاسته بودند ، تا هزار تن بر می

ن دوازدهم و سیزدهم هجري در دیار هند ، با وجود گسترش دامنۀ رواج زبان اردو ( به ادب فارسی در قر
داد و بیشتر شاعران این دو سده ، به عنوان رقیبی براي زبان فارسی ) همچنان به نفوذ و رواج خود ادامه می

آوردند دو به شمار میگفتند و شعر فارسی را به عنوان منبعی براي شعر ارهر دو زبان اردو و فارسی شعر می
. یکی از شاعران گمنام این دوران ، شیخ الزمان هجو بیگ لکهنویی متخلّص به ذره است . او از شاعران 

هجري قمري است که همچون برادر خود محمد شیخ فیض فایض ، 1197فارسی گوي شبه قاره و زادة 
الدوله ق ) ، نایب آصف1206ت جنگ ( منشی دربار امیر الدوله نظام الملک میرزا حیدر بیگ خان نصر

منشی « خوانیم : ق ) بود . در تذکرة روز روشن دربارة این شاعر چنین می1212–1188نواب اوده ( 
خیرالزمان لکهنوي ، برادر محمد فیض فائض است که با برادر خود در منشیان امیرالدوله حیدر بیگ خان ، 

. )275: 1343، ( صبا ، » منسلک بود 
متأسفانه اوضاع و احوال این شاعر فارسی گوي با دیگر شاعر نزدیک به عصر او ، یعنی میرزا محمد 
سمیع لکهنوي پسر حکیم محمد شفیع اکبر آبادي ، متخلص به ذره و معروف به ذرة اکبر آبادي ، خلط 

م یکدیگر ثبت شده است . ها و کتب تراجم احوال ، به ناگردیده است و اشعار و ابیات این دو ، در تذکره
قمري درگذشته است . دربارة ذره 1300الدین فقیر دهلوي است که در سنۀ این محمد سمیع شاگرد شمس

شایستۀ سخن ایجادي ، میرزا محمد سمیع اکبرآبادي که ذره «خوانیم : اکبر آبادي در نتایج االفکار چنین می
لکهنو به سر رشتۀ نوکري سرکار نواب شجاع الدولۀ کرد ، پدرش حکیم محمد شفیع ، مدتی درتخلص می

بهادر ، ناظم صوبۀ اود ، گذرانیده ، ذره از تالمذة شمس الدین فقیر دهلوي است . در فنون نظم سلیقۀ 
هجري از لکهنو 1195شایسته داشت و در علم طب هم که مورثی است ، دستگاه بایسته ؛ آخر کار در سنۀ 

گوپاموي »  ( معلّی گشته و همانجا توطّن گرفته و اوایل مائه ثالث عشر درگذشت مع عالیق ، روانۀ کربالي
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محمد سمیع اکبر آبادي ، مدتی در « ) . و نیز در تذکرة شمع انجمن دربارة او آمده است : 260: 1336، 
. به آخر الدین فقیر است . در علم طب دستگاه داشت لکهنو مالزم شجاع الدوله بهادر بود . شاگرد شمس

). نیز در 261: 1386نواب ، » . ( درگذشت 1300عمر به کربال رفته متوطّن شد و همانجا در اوایل سنۀ 
میرزا محمد سمیع ذره پسر حکیم محمد شفیع اکبر آبادي ، « خوانیم : تذکرة عقد ثریا دربارة ذره چنین می

یافته . جدش مردم کشمیر بود . در عهد خلد مکان بزرگانش اهل خطه بودند . خودر در لکهنو تولد و تربیت 
به اکبرآباد نقل کرد . در مستقر الخالفه متولد شد . خالصه نسبت آنها مرزا است . غالب که اصل ایشان از 

گوید که وطن آبایی ما یزد است و محتمل که از یزد به کشمیر آمده باشد . ایران زمین باشد و خودش هم می
بور در سرکار نواب وزیر الممالک نواب شجاع الدوله بهادر به امر طبابت عزّ امتیاز داشت . بالجمله مرزاي مز

بعد رحلت نواب مغفور در آوان دولت نواب آصف الدوله بهادر به سبب انقالب هواي زمانه محمل سفر را 
ر قبایل و عشایر خود را به زیارت عتبات عالیات بسته عازم کربالي معلی شد تا آنکه رفته و باز آمد . بار دیگ

الدین فقیر که از لکهنو در همان ارض طیبه رحل اقامت افکند . چون رسالۀ عروض و قوافی از میر شمس
خودش نیز میر موصوف است ، خوانده و بعضی غزلها هم در آن روزها از نظرش گذرانید ، تهمت 

ه زعم خود به تتبع اهل زبان و شسته شاگردیش به این تقریب بر خود بسته ، درست ساخته ، و در شعر ب
گویان خیلی غلو دارد . دیوانش در لکهنو از نظر فقیر گذشت . وراي قصاید و رباعی و ترجیع مجموع هزار 

) .  این اشتباهات و خلط اشعار ، بیشتر خواهد بود وقتی 68: 1388مصحفی ، » ( و ششصد بیت دیده شد 
کرده به نام سید افتخار علی متخلّص به ذره و مشهور به ذره  زندگی میبدانیم که شاعر دیگري در همین اوان 

سید افتخار علی « بلگرامی ، فرزند خورشید علی بلگرامی . دربارة او در تذکرة روز روشن چنین آمده است : 
و ) ، خورشید وجود بر او تافته1179بن خورشید علی بلگرامی . در سال تسع و سبعین و مأته و الف ( 

فیض علم و ادب و طریقۀ سخن سنجی از والد خود و از احسن بلگرامی یافته و در سنۀ اربعین و مأتین و 
گوي چیره دست ) . ذرة بلگرامی از شاعران فارسی275: 1343صبا ، » ( ) به ملک عدم شتافته 1240الف ( 

الوه بر پدر خود ، پسرش میر اي دانش پرور و شعر دوست زیسته است و عشبه قاره است که در خانواده
اش میر محمد بلگرامی ( متخلص به عسگري ) همه محمد خورشید بلگرامی ( متخلّص به خورشید ) و نوه

) .4/1203: 1380اند ( رك . انوشه ، از فضال و شعراي عصر خود بوده
ره ( ذره اکبر آبادي ، بر این اساس الزم است تا دواوین و اشعار باقی مانده از این سه شاعر با تخلص ذ

ها و کتب تراجم احوال آمده ، گردآوري کرد و بررسی و تحلیل ذرة بلگرامی و ذره لکهنوي ) را که در تذکره
العارفین از شاعري دیگر با نام نمود تا مرز ابیات و اشعار آنها مشخص شود . گفتنی است در تذکرة ریاض

متخلّص به ذره یاد شده است که از معاصران محمد علی حزین میرزا عبداهللا فرزند مال محمد باقر مجلسی
هاي ایران نیز از شاعري در نوشته) و در فهرست دست1/245م : 1976الهیجی بوده است ( آفتاب راي ، 
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سدة سیزدهم هجري با عنوان عابد سلطان ، متخلّص به ذره یاد شده که دیوانی از او در کتابخانۀ ملی ملک به 
) .5/163: 1389باقی مانده است ( درایتی ، 5562شماره 

هاي دیوان ذره :دست نوشته
از دیوان ذرة لکهنوي سه نسخۀ خطی در ایران باقی مانده است :

اي است به خط نستعلیق هندي ، که به ترین نسخۀ موجود از دیوان این شاعر ، دست نوشتهجامع-1
قم موجود است و در قرن دوازدهم هجري کتابت گردیده است . این در کتابخانۀ مسجد اعظم 2801شمارة 

رباعی از این شاعر است و اساس پژوهش 50بند، مسدسات و ترجیع3غزل ، 200قصیده ، 5نسخه شامل 
گردد :حاضر قرار گرفته است . نسخه با این بیت آغاز می
دوستان دهدبخت جوان خدا به همهبتوان نمود ز بخت جوان [ این دعا ]

)1: 2801( نسخۀ خطی 
محفوظ است که متأسفانه تنها بخشی از 2751نسخۀ دیگري از دیوان ذره در کتابخانۀ ملی تبریز به شمارة 

غزلیات این شاعر را در بردارد . این دست نوشته از آثار اهدایی حاج محمد نخجوانی به کتابخانۀ ملی تبریز 
گردد :تیار نگارندة سطور است . نسخۀ با این بیت آغاز میبوده و عکسی از آن در اخ

ام رااجابت آه بیتابانهام رامحبت ده خدا جانانه

)1: 2751( نسخۀ خطی 
این دست نوشته مشتمل بر حدود نیمی از غزلیات شاعر ، به ترتیب حروف اواخر قوافی ، تا نیمۀ حرف 

ابت گردیده است . در ادامه این نسخه ، مثنوي جمشید و خورشید دال است و به خط شکسته نستعلیق کت
رسد : سلمان ساوجی آمده است . نسخه با این بیت از ذره به پایان می

رفتنم را دو صد سبب آمدپرسیرفتنم را سبب چه می

)46( همان : 
در کتابخانۀ 13861به شمارة اي است کهسومین  دست نوشتۀ موجود از دیوان ذره ( در ایران ) ، نسخه

تا 1مجلس شوراي اسالمی موجود است . این نسخه مشتمل بر غزلیات شاعر به ترتیب حروف قوافی ( ص 
) است و به خط نستعلیق ( بدون 118تا 110) ، مسدسات و رباعیات ( 109تا 82) ، ترجیع بندها ( 81

گردد :با این بیت آغاز می» زا « است و از قافیۀ تاریخ ) کتابت گردیده است . آغاز نسخه افتاده 
چشم گلریز شرربار نگردد هرگزسوز غم تا نکند از من دلسوخته وام
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)1: 13861( نسخۀ خطی 
رسد :و با این رباعی و ترقیمه به پایان می

آرد دلنامت به زبان گرچه نمی
برداشته دست از تو ولی آه چه سود

وز و شب همی بارد دلخون از مژه ر
دارد دلاز عشق تو دست بر نمی

) .118تمت ؛ تمام شد رباعیات من تصنیف میرزا هجو بیگ ، ذره تخلّص ( همان : 
در کتابخانۀ ملی ملک و نیز 4/4833گفتنی است عالوه بر سه دست نوشتۀ مذکور ، دو نسخه به شمارة 

موجود است که مشخص نیست از کدام یک از شاعران مذکور با در کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران8/7507
تخلّص ذره است . نسخۀ کتابخانه ملک مشتمل بر غزلیات ( به ترتیب حروف قوافی ) ، قصاید و رباعیات 

هجري مکتوب گردیده است . دست نوشتۀ دانشگاه تهران نیز 13است و به خط شکسته نستعلیق در سدة 
صفحه ) کتابت شده است . ( 36برگ ( 18رد که به خط نستعلیق ( بدون تاریخ ) در گیغزلیاتی را در بر می

) .5/163: 1389درایتی ، 
بررسی و تحلیل اشعار :

شود ، چنین است : ترین نکاتی که از مطالعۀ اشعار باقی مانده از دیوان این شاعر دریافت میبرجسته
قرن سیزدهم هجري است و سبک شعري او در ادامه شاعران ذره از شاعران اواخر قرن دوازدهم و آغاز

گوي آن دیار ، در دیوان این هاي سبک هندي شاعران پارسیسبک هندي است . بر این اساس بیشتر ویژگی
شاعر مشهود است .

قالب برتر در دیوان ذره ، همچون بسیاري از شاعران هم عصر او ، قالب غزل است و بیش از 
بند طبع دهد . در کنار غزل ، شاعر در قالب قصیده ، رباعی و ترجیعشاعر را غزل تشکیل میاز دیوان این 

آزمایی کرده ولیکن عمده موفقیت او در غزلیاتی است که با زبانی ساده و پر سوز سروده شده است .
دار ي ردیفدانیم سرودن غزلهاهاي اصلی غزلیات ذره ، مردف بودن آن است . چنانکه مییکی از ویژگی

در این دوران بسیار رایج است ولیکن در دیوان ذره ، این موضوع از بسامد فراوانی برخوردار است . شاعر 
در بسیاري از موارد اسیر ردیف است و مضمون سازیهاي او تابع و در گرو ردیفهایی که برگزیده است . 

باید گریست ، گشته است ، خود همچون میگونه و نیز ردیفهاي فعلی فراوانردیفهایی گاه دشوار و عبارت
بود که گفت ، دیگر هیچ ، [ اگر ] شد شده باشد ، سالمت باشد ، مبارك باشد ، چه واقع شده است ، اي 

باید کرد ، ندانم چه کنم ، از دست تو ، سالمت باشی و ... دانم ، این نبوده شرط ، چه میمروت ، هاي میبی
اي براي مضمون آفرینی مایهشهود است . تا آنجا که شاعر تخلّص خود را نیز دستکه در دیوان او به وفور م

گوید :دهد و میساخته و ردیف یکی از غزلهاي خود قرار می
صبح کشید ذره را یا نکشید ذره راآه که را خبر که کی مرگ رسید ذره را

4
3



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8588

)14( دیوان : 
توان دیوان این شاعر را اي که میهاست . به گونهآه و غم و نامراديپر بسامدترین موتیو شعري ذره ، بیان 

اي دانست که شاعر مهجور و دور افتاده از وصال یار ، با تمام سوز و گداز در زبان شعر به آه نامه و غمنامه
بریزي کشد . نگاه غمگینانه شاعران به مستی از سالها پیش ، از سبک هندي و بیش از همه صائب تتصویر می

هایی چون زخم ، داغ ، تیغ ، آبله ، شیون ، اضطراب ، اشک و بیدل دهلوي آغاز شده بود . کاربرد مکرر واژه
هاي بدبینانه براي جهان خاکی همچون غمکده ، حسرت زار و ... مؤید این ، گریه ، خزان و شعله و استعاره

عراي این دوره که در واقع بیان استعاري معنی است . این ذهنیت اندوهبار به هستی ، حتی در تخلّص ش
کسی ، هایی چون آشوب ، اسیري ، اشکی ، بیدل ، بیبینش شاعران است ، نمودهاي شاخصی دارد . تخلص

حزین ، حیران ، گریه ، ماتمی ، عجزي و ... که غالباً حاوي معناي درماندگی ، عجز ، ناامیدي و ناتوانی است 
هاي دوازدهم و سیزدهم هجري نیز مضمون بیشتر سرایندگان دیوان شاعران سده. اظهار یأس و نامرادي ، در

این دوران است اما کمتر شاعري است که همچون ذره ، بن مایۀ اصلی تمامی قالبهاي دیوان او را ، بیان 
ها با نگاهی غمگنانه ، تشکیل دهد . تا جایی که خود گوید :فراقها و ناامیدي

مصرعی نیست که شایستۀ تحسین باشدبه جز مصرع آهپیش من در سخن ذره 

)33( همان : 
بنابر آنچه در قصاید منقبتی این شاعر بیان گردیده است ، شاعر مذهب شیعی داشته و به اهل بیت 

ورزیده است . یکی از قصاید ذره در منقبت امام حسن مجتبی ( ع ) عصمت و طهارت ارادت خاصی می
لع :است با این مط

بخت جوان خدا به همه دوستان دهدبتوان نمود ز بخت جوان [ این دعا ]

)1( همان : 
پردازد :و در اثناي قصیده این چنین به ستایش آن حضرت می

بفرستمش به درگه سلطان دین ، حسن
دان علم و ادب کز کمال و فضلآن نکته

تا بوسه زین شکسته بر آن آستان دهد
به زمرة کروبیان دهددرس ادب

( پیشین : همانجا )
اي دیگر در منقبت امام حسین ( ع ) در دیوان ذره ، درج است با این مطلع :و نیز قصیده

تیغ آمدي اگرنه محابا نمودمیحاشا که من به خصم مدارا نمودمی
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)3( همان : 
در اثناي قصیده گوید :

ان دگربودي ز مرگ اگر دو سه روزي ام

موالي من امام حسین آنکه از کرم

این جان فداي مرقد موال نمودمی

بخشیدي ، از وي آنچه تمنّا نمودي

)5( همان : 
پردازد :اي دیگر ، این چنین به ستایش علی بن موسی الرضا ( ع ) میو نیز در قصیده

س ، یکسر سرکه سوده بر در او جن و انعلی موسی جعفر ، شه سپهر سریر

)7( همان : 
پردازد که در دیگر قصاید نیز به ستایش و منقبت امام قائم ( عج ) و نیز توصیف امیرالمؤمنین ( ع ) می

و ... ) .92، 11، 10همه و همه دلیل بر شیعه بودن ذره است ( رك . نسخۀ خطی ص 
هاي شعر ذره است . تعبیرات و نه از دیگر ویژگیها و تعابیر عامیابنا بر سنت مرسوم ، استفاده از واژه

زبانزدهایی که از زبان عوام اقتباس شده و به شکل عامیانه ( و نه به صورت پیراسته ) در شعر او به کار رفته 
است . تعابیري چون خدا خیر کند ، سالمت باشی ، مفت تلف شد ، لن ترانی گفتن ، هی هی ، بیا بسم اهللا ، 

شود . این تعابیر در کنار دیگر ترکیبات و تعبیرات و ... که در دیوان او فراوان یافت میشد شده باشد
ها و ... زبان شعري این شاعر را زبانی خاص نموده است .همچون نغولۀ مغلی ، میرزایی

بیر و بسامد فراوان ترکیبات و عبارات عربی ( نه چندان دشوار ) در شعر ذره نیز درخور توجه است . تعا
ترکیباتی که از زبان عربی به وام گرفته شده و در زبان شعري این دوران مرسوم و رایج است . ترکیباتی چون 

سبحان اهللا ، اهللا اهللا ، بارك اهللا ، بسم اهللا ، حاش هللا ، شکر هللا ، نذرت هللا و دهها مورد دیگر از این دست .
یژه با اشعار سعدي و غزلیات حافظ مأنوس بوده و شاعر با دواوین شعراي گذشته زبان فارسی ، به و

سعی کرده به اقتفاي بسیاري از ابیات این شاعران ، اشعاري بسراید . چند غزل در دیوان ذره وجود دارد که 
از لحاظ وزن و قافیه با غزلیات حافظ قابل قیاس است . از جمله غزل زیر با مطلع :

بر  در دل بنشانید نگهبانی چندرسد هم همنفسان خصم دل و جانی چندمی

)27( همان : 
که به پیروي شعر زیر از حافظ سروده شده است :
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محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چندحسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چندما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

)192: 1370( حافظ ، 
و نیز غزل زیر از ذره با مطلع :

دل دیوانۀ من قابل زنجیر نبودگیر نبودتا که سودازدة زلف گره

)29( نسخۀ خطی : 
که قابل قیاس  است با غزل زیر از حافظ :

رحم تو تقصیر نبودورنه هیچ از دل بیقتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود

ترم از حلقۀ زنجیر نبودهیچ الیقکردمها میمن دیوانه چو زلف تو ر

)206( حافظ : 
و نیز غزل زیر از ذره :

ام که مپرسآن چنان دل شکستهام که مپرسآنقدر زار و خسته

)42( نسخۀ خطی : 
که به پیروي از غزل زیر از حافظ است :

مپرسام که زهر هجري چشیدهام که مپرسدرد عشقی کشیده

ام که مپرسدلبري برگزیدهام در جهان و آخر کارگشته

ام که مپرسرود آب دیدهمیآن چنان در هواي خاك درش

)237( حافظ : 
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گیري :نتیجه
توان چنین نتیجه گرفت که :از مجموعه آنچه گذشت می

آید ، رد . آن چنان که از مدارك تاریخی بر میاي دااي دیرینهزبان و ادب فارسی در شبه قارة هند سابقه
گردد و روابط فرهنگی و زبانی این دو کشور از همان تاریخ پیوند ایران و هند به هزاران سال پیش بر می

دوران آغاز گردید . تا آنکه پس از حمله سلطان محمود غزنوي به هندوستان در اوایل سدة پنجم هجري، 
ان سلطان محمود در شبه قاره گسترش یافت و روز به روز توسعه و گستردگی زبان فارسی با آمدن سپاهی

تر شد . افزون
نگاران و نویسندگان تراجم احوال ، وجود چند شاعر هم عصر با یک تخلّص ، باعث گردیده تا تذکره

ضبط   نمایند .زندگی و اشعار این چند شاعر را با یکدیگر درآمیخته و اشعار آنان را به نام یکدیگر ثبت و 
عصر و هم تخلّص ، شیخ الزمان ذره لکهنوي ، از در بین این چند شاعر ، اشعار فراوانی از دو شاعر هم

گوي شبه قاره و نیز میرزا محمد سمیع فرزند حکیم محمد شاگردان میرزا فاخر مکین دهلوي ، شاعر فارسی
خلط گردیده و به نام دیگري ضبط شده است .ها الدین فقیر دهلوي ، در تذکرهشفیع ، از شاگردان شمس

یکی از کاملترین دیوانهاي باقی مانده از اشعار ذرة لکهنوي ، نسخۀ خطی محفوظ در کتابخانۀ مسجد 
بندهاي این شاعر است بیت از غزلیات ، رباعیات ، قصاید و ترجیع2300اعظم قم است که مشتمل بر حدود 

ح و انتشار یابد .و ضروري است به صورت منقّح ، تصحی

مسجد اعظم 2801نخستین نسخۀ خطیصفحۀ
قم
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گوي شبه قاره دانست که کاربرد مضامین یأس آلود و توان ذره را از شاعران متوسط فارسیدر مجموع می
گرایی و کاربرد زبان کوچه و بازار و استفاده از لغات حزن آور به همراه ذهنیت و نگاهی غم گرایانه ، عامیانه

دان فراوان به برخی از آرایشهاي ادبی ، وجود برخی عبارات ساده ، تکرارهاي بدیعی در شعر و توجه نه چن
هاي شعري ترین ویژگیهاي لفظی و معنوي ) از عمدهآشفته و گاه خود ساخته ( به همراه برخی نارسایی

کند سراي هندوستانی معرفی میاوست . زبان و بیانی که او را به تعبیري ، شاعر فارسی هند و یا شاعر فارسی
.

مهکتابنا
 ). الدین العارفین ، به تصحیح سید حسامم ) . ریاض1976آفتاب راي لکهنوي ، سلطان محمد فخري

راشدي ، اسالم آباد : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان .
 ) ، دانشنامۀ ادب فارسی ، ادب فارسی در شبه قاره ، تهران : سازمان چاپ و 1380انوشه ، حسن ، (

فرهنگ و ارشاد اسالمی . انتشارات وزارت 
دیوان ، با مجموعه تعلیقات و حواشی محمد قزوینی ، به اهتمام 1370الدین محمد ، ( حافظ ، شمس ، (

دار ، تهران : اساطیر .   عبدالکریم جربزه
 ) ، هاي ایران ، تهران : سازمان چاپ و انتشارات نوشت) ، فهرستوارة دست1389درایتی ، مصطفی

اي اسالمی .مجلس شور
تهران : کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس 13861تا ) ، نسخۀ خطی ذرة لکهنوي ، هجو بیگ ، ( بی ،

شوراي اسالمی .
قم : مسجد اعظم .2801تا ) ، نسخۀ خطی ، ( بی ،
تبریز : کتابخانه ملی .2751تا ) ، نسخۀ خطی ، ( بی ،
 ) . تذکرة روز روشن ، به تصحیح و تحشیۀ محمد حسین 1343صبا ، مولوي محمد مظفر حسین . (

رکن زادة آدمیت ، تهران : رازي .
 ) ، تاریخ ادبیات در ایران ، تهران : انتشارات فردوس . 1371صفا ، ذبیح اهللا ، (
 ) ، تذکرة نتایج االفکار ، بمبئی : انتشارات اردشیر خاضع .1336گوپا موي ، محمد قدرت اهللا ، (
 ) ، تذکرة عقد ثریا ، تصحیح محمد کاظم کهدویی ، یزد : انتشارات 1388مصحفی ، شیخ غالم ، (

بخشایش .
 ) ، ان قرن دهم هجري ، تهران ) ، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پای1386نفیسی ، سعید

.    غی: فرو
 ) ، تذکرة شمع انجمن ، تصحیح محمد کاظم کهدویی ، یزد : 1386نواب ، صدیق حسن خان ، (

انتشارات دانشگاه یزد .
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مقاالت خارجی
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تاثیر زبان فارسی در آثار موسیقی سلطان سلیم سوم
1اردوغان آتش

دانشکده الهیات دانشگاه سلیمان دمیرل, بخش موسیقی دینی
چکیده

از منسوبین خاندان عثمانی با هنر و صنعت اشتغال داشته اند. چنانچه بسیاري از اکثر 
سالطین عثمانی باهنرهاي چون شعر، موسیقی و خط سروکار داشته و یک میراث فرهنگی 
قابل مالحظه اي را از خود به یادگار مانده اند. به ویژه در فرهنگ هنر عثمانی سلطان سلیم 

است. چنانچه بر کناري وي از تخت و به پایان رسیدن سلطنتش سوم جاي بس مهمی داشته 
بشکل حزن آوري, به نسبت داشتن روح نو آورانه اش بوده است. ازین نگاه نیز نامبرده در بین 

سالطین عثمانی توجه همگان را به خود جلب نموده است. 
از خود "هامیدیوان ال"شعر میگفته است که اثري بنام"الهامی"سلطان سلیم با مخلص 

بجامانده است. طبع لطیف و شاعرانه اي وي در تمامی ابیاتش واضح و اشکار است. او در 
اشعار خود ترکیب هاي عربی و فارسی را بشکل ماهرانه استفاده نموده و آنهارا تقریبا با 

کلمات ترکی عثمانی ادغام نموده است. 
ا در زمینه موسیقی بمیان گذاشته عالوه بر شاعري, سلطان سلیم سوم شهرت اصلی خود ر

است. دوران شهزادگی وي از پربارترین دورة حیاتش در ساحه موسیقی محسوب میشود. 
آرازبر, بوسه لیک، "سلطان سلیم برعالوه سرودن آهنگهاي خورد و بزرگ, مقامهاي چون 

لمات ویا ترکیبات شانزده مقام ترتیب داده بیشتر آنهارا با ک"دلنواز، اوجارا، گردانیه کوردي...
فارسی نامگذاري کرده است. در نتیجه سلطان سلیم سوم چی در استفاده از اصطالحات فنی 
در موسیقی و چی در استفاده ازسبک و زبان در اشعارش بابکارگیري زبان فارسی,  روح تازه 

اي بخشیده است.
سلطان سلیم سوم, شعر, موسیقی, مقام, زبان فارسی. کلید واژه ها:

1 erdoganates@sdu.edu.tr
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ÖRNEKLERLE SULTAN III. SELİM ESERLERİNDE FARSÇA
Erdoğan Ateş١

GİRİŞ:
Osmanlı hanedanında sanatla uğraşmak geleneksel bir durum olarak
karşımıza çıkar. Dolayısıyla Osmanlı Sultanlarının pek çoğu şiir, musiki hat
gibi sanat dallarıyla ilgilenmişler ve günümüze ciddi bir kültür mirası
devretmişlerdir. Bu yönüyle Sultan III. Selim’in özellikle Osmanlı kültür ve
sanatında önemli bir yeri vardır. Ayrıca onun siyasi hayatı, yenilikçi ruhu
sebebiyle tahttan indirilerek dramatik bir şekilde sona ermiş bu yönüyle de

Osmanlı Sultanları içinde dikkatleri üzerine toplamıştır.
Padişahlığının yanı sıra şiir, musiki ve hattatlığı ile dikkat çeken III.
Selim, İlhâmî mahlası ile şiirler yazmış ve şiirlerini “İlhâmî Dîvânı” nında
toplamıştır. Divan Şairlerinde görülen ince duygular ve hissiyat,  III.
Selim’de de belirgin bir şekilde kendini gösterir. Şiirlerinde Arapça ve
Farsça terkipleri ustaca kullanarak Osmanlı Türkçesi ile âdeta

bütünleştirmiştir.
Şairliğinin yanı sıra esas şöhretini mûsikî alanında gösteren III.
Selim en verimli dönemini şehzâdeliği döneminde yaşamıştır. Bestelediği
büyük ve küçük formdaki eserlerin yanı sıra Arazbar Bûselik, Dilnevaz,
Evcara, Gerdaniye-Kürdî, …gibi on altı makam tertip etmiş ve bu
makamlara verilen isimler de Farsçadan etkilenerek verilmiştir. Ayrıca

unutulmaya yüz tutmuş birçok makamı da canlandırmıştır.
Dolayısıyla Sultan III. Selim’in gerek mûsikî çalışmalarında
kullandığı teknik terimlerden, gerekse şiirlerinde kullandığı dil ve üsluptan

Farsçayı ciddi anlamda kullandığı anlaşılmaktadır.
SULTAN III SELİM’İN KISA HAYAT HİKAYESİ VE SANAT

YÖNÜ:
1789 Fransız İnkılâbı zamanında, Osmanlı Padişahı olan III.
Selîm’in saltanat devri Türk kültür ve medeniyet tarihinde bir dönüm
noktası sayılır. Osmanlı Padişahı ve Osman oğullarından gelen III. Selim,
23. Osmanlı padişahı ve Lâle Devri hükümdarı III.  Ahmed’in torunu, 26.
Osmanlı padişahı III. Mustafa’nın oğludur.  III. Selim, 24 Aralık 1761 de
İstanbul’da doğmuştur. Annesi Mihrişah Sultan’dır. Onun doğumunda
İstanbul’da büyük şenlikler yapılmış, meşhur şairler birçok tarihler
düşürmüşlerdir. En çok beğenilen tarihlerden biri şair Fıtnat Hanım’ın

١ Süleyman Demirel Üniversitesi, İlâhiyat Fak. Türk Din Mûsikîsi Öğretim Görevlisi
erate32@hotmail.com
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yazdığı 14 beyitlik şiirdir. Şair Fıtnat Hanım düşürdüğü tarihin son beyti
şöyledir:

Gelip bâ-feyz-i ilhâm oldu tab’a mısra’-ı tarih:
Cihâna geldi şehzâde Selîm iclâl ü izzetle١

Padişah babası onun öğrenimine özel ilgi göstermiş, ilim, edebiyat
ve sanatta bilgi sahibi olması için he türlü imkanı sağlamıştır. Sadece
hocaların çabalarını yeterli görmemiş, devlet işlerine de yabancı kalmaması
için yönetimin içinde incelikleri öğrenerek yetişmesini istemiştir.٢ III: Selim
babasının 1774 yılında ölümüne kadar serbest bir hayat geçirmiştir. Babası
III. Mustafa’nın yerine geçen I. Abdülhamit döneminde ise III. Selim’in
kafes arkası dönemi başlamıştır. O devirde “Kafes” denilen dairesinde bir
tür hapis hayatı yaşayan şehzadeler, sıkı bir gözetim altında tutulurdu. Kafes
arkasının katı kurallarına rağmen, I. Abdülhamit yeğeni III. Selim’e sevgi ve
şefkatle davranmıştır. Bu arada Osmanlı İmparatorluğu yıllardır kötü bir
gidiş içindeydi. I. Abdülhamit bazı ıstılahat hareketleriyle bu kötü gidişe dur
demek istiyordu ve bu maksatla bilgi ve yeteneğine çok güvendiği Halil
Hamit Paşa’yı sadrazamlığa getirmişti. Halil Hamit Paşa ise ıstılahatları bir
an önce yapabilmek ve daha erken sonuç alabilmek için III. Selim’in
padişah olmasını istiyordu. Bu durum padişahın kulağına gidince Halil
Hamit Paşa azledilerek katledildi. Bu olaydan sonra ise III. Selim’in kafes
arkası günleri daha sert kurallara bağlandı. III. Selim’in böyle bunaltıcı,
hareketsiz ve üzüntülü bir ortama mahkum edilmesi, onun ruhundaki
sanatkar yönün güçlü bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamıştır. Zamanının
büyük bir bölümünü mûsikî ve edebiyatla geçirmeye başlamış,  yeni eserler
bestelemiş, yeni makamlar tertip etmiştir. İçinde bulunduğu durumu ortaya

koyan şiirleri de bu dönemde yazmıştır.٣
Sultan I. Abdülhamit’in vefatından sonra 7 Nisan 1789 da tahta
geçen III. Selim, zarif, alçak gönüllü, olgun kişiliği ve yenilikçi ruhu ile
dikkatleri üzerine toplamıştır. Bilgeliği yaşının çok çok üzerindeydi. III.
Selim tahta çıktıktan sonra şehzadeliğinden beri Osmanlı Devleti’nde
yapmayı tasarladığı büyük reform hareketini uygulamaya koymayı esas
almış, yalnız askeri alanda değil, devletin bütün kurum ve kuruluşlarında
yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlamıştır. Bunlar tarihte “Nizam-ı Cedîd”

1 Kâşif Yılmaz, III. Selîm (İlhâmî) Hayatı, Edebî Kişilği ve Dîvânının Tenkitli Metni, Batı Trakya
Matbaası, Edirne 2000, s. LXIII.

2 Nazmi Özalp, Türk Mûsikîsi Tarhi, Milli Eğitim Bakanlığı Yay. İstanbul 2000, I/494.
3M. Fatih Salgar, III. Selim, Ötüken Yayınları, İstanbul 2001, s.15-16.
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adı altında toplanmıştır.١ III. Selim, birçok hususta Avrupa’nın gerisinde
kaldığını idrak ederek, devleti kurtarabilmenin tek yolu olarak ne pahasına

olursa olsun Avrupaî tarzda yenilik yapmanın gerekliliğine inanmaktaydı.٢

Böylesine zor şartlar altında padişahlık yapan Sultan III. Selim
yaklaşık 18 yıl tahtta kaldıktan sonra 29 Mayıs 1807 de tahttan indirilmiş ve
28 Temmuz 1808 de hunharca katletmişlerdir. Devletin gücünü ve onurunu
yeniden kazanması ve halkın refahı için elinden geleni yapmaya çalışmış,
nitekim bu uğurda da canını vermiştir.٣ Öldürüldüğü gün entarisinin cebinde

bulunan:
Kendi elimle yâre kesip verdiğim kalem,

Fetvâ-yı hûn-ı nâ-hâkımı yazdı ibtida.

Beyti bir atasözü gibi dillerde kalmıştır.٤

Sultan III. Selim’in mûsiki ve şiire karşı gösterdiği derin ve hararetli
ilgiden dolayı edebiyat ve mûsikî tarihinde ayrı bir yere sahip olduğu
bilinmektedir. Aslında Osmanlı hanedanında güçlü bir şekilde kendini
gösteren şairlik geleneği, III. Selim’de de çok belirgin olarak ortaya çıkar. O
duygularını şiir ve mûsikî ile dile getirmiştir. Ayrıca Şeyh Galip gibi bir
şairin III. Selim dönemine rastlamış olması, III. Selim’in Mevleviliğe karşı
derin bir saygı ve sevgi duyguları ile bağlı olduğu bilinmektedir. Ruhundaki
sanat zevkinin gelişmesinde Mevlevîliğin yeniliğe güzellik ve estetiğe açık
olmasının büyük etkisi olduğu şüphesizdir. Dolayısıyla Şeyh Galib
Dede’nin şeyhlik döneminde onu dergahını sık sık ziyaret etmiş, bu vesile
ile şiirdeki maharetinde Şeyh Galip Dede’nin etkisi  olmuştur. Sultan III.
Selim ile Şeyh Galib Dede arasında oluşan bu yakınlık Türk Edebiyat tarihi

için fevkalade önemlidir.
III. Selim hassas yaratılışı ve ince ruhuyla duygu dolu şiirlerini
kalbine doğduğu gibi kaleme almıştır diyebiliriz. Özellikle kafes arkası
macerasını “kafes” redifli gazelinde son derece duyarlı bir biçimde dile
getirmiş ve tezkirecilerin “hasb- hal” adını verdikleri şiir türünün en başarılı
örneklerinden birini bu yolla vermiştir.٥ Onun asıl hassas ve sanatkâr
hüviyetini her türlü dünyevi, maddi emel ve endişelerden uzak, sanatı ile baş

1 Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, (İlmi müşavir ve redaktör: Hakkı Dursun Yıldız), Çağ
Yayınları İstanbul 1989, XI/330.

2 M. Alaaddin Yalçınkaya, “III. Selim ve II. Mahmut Dönemleri Osmanlı Dış Politikası”, Genel
Türk Tarihi Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları Ankara 2002 VII/158.

3 M. Fatih Salgar, a g e, s. 28.
4 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Milli Eğitim Basımevi (MEB) İstanbul

1971,  II/748.
5 Büyük Türk Klasikleri Ansiklopedisi, (Komisyon) Ötüken-Söğüt Neşriyat, İstanbul 1998,

VII/105.
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başa kaldığı zamanların ilhamından yükselen feryatlarında, eninlerinde
tazallümlerinde bulmak mümkündür.١ Şiirlerinde “İlhâmî” mahlasını
kullanmış ve bir divan tertip etmiştir. Şiirlerinde genel olarak dikkat çeken,
sade halkın anlayabileceği tarzda yazmak, halk deyim ve atasözlerini çokça
kullanmak, halkın kullandığı kelime ve tabirlere yer vermek suretiyle Divan

şiirinde meydana gelen yerlileşme cereyanına yakınlaştığı görülür. ٢

Şairliğinin yanı sıra esas şöhretini mûsikîde bulan sultan III. Selim,
Türk Mûsikisi tarihinin önde gelen simalarından biri olmuş ve dönemi kendi
ismiyle anılan bir mûsikî ekolü çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu ekol
hükümdarın sadece saltanat yıllarından ibaret kalmayıp, onun vefatından
sonra şekillenecek birtakım değişikliklerin alt yapısını hazırlaması
yönünden de önem taşımaktadır.٣ Mevlevîliğe olan yakınlığından dolayı
Mevlevî Mûsikîsini de iyi bilen bestekâr iyi de bir ney ve tanbur icracısı idi.
III. Selim deha sahibi Türk bestekârlarındandır ki, Osmanoğulları
içinde pek çok değerli bestekâr yetişmesine rağmen, hiç biri III. Selim’in
çizgisine erişememiştir.٤ O, mûsikînin hemen her formundan eserler
bestelemiş, dînî ve din dışı formlarda, Mevlevî Âyininden Köçekçeye kadar
uzanan bir yelpazede eserler vermiştir. Bugün elimizde bulunan eserleri de

bu konudaki kudretinin delilidir.٥
ÖRNEKLERLE III. SELİM ŞİİRLERİNDE FARSÇA:

IX-X yüzyıldan itibaren Türk coğrafyasında Fars dilinin etkisi ciddi
bir şekilde görülmeye başlanmıştır. Anadolu Selçukluları döneminden
başlayarak beylikler döneminde de resmi mektuplaşmalar Farsça
yapılıyordu. Osmanlı devletinin kuruluşundan sonra da aynı düzen devam
etmiştir. ٦ Nitekim kendisinden sonra ciddi bir kültür ve anlayışın yolunu
oluşturan Mevlana, Farsçanın Anadolu’daki en parlak siması olmuş,
eserlerini farsça yazarak bu dilin entelektüel yönünü sürekli ön planda

tutmuştur.
Osmanlı Devletinin kuruluş dönemlerinden itibaren Farsçanın etkisi
çok belirgin bir şekilde görülmeye başlanmış, bu etki kendisini şiir-edebiyat,
mûsikî gibi sanatlarda da açıkça göstermiştir. Türkçe yazılan şiirlerde
kullanılan Farsça kelime ve tamlamalar divan şiirinin ve edebiyatının
vazgeçilemez unsuru haline gelmiştir. Doğal olarak bu şiirleri okuyanlar

1 Nazmi Özalp, a g e, I/497
2 Kâşif Yılmaz, a g e . s.XCIV
3 Nuri Özcan, “Selim III”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) XXXVI/425
4 Yılmaz Öztuna, Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990

II/279.
5 Sadun Aksüt, Türk Mûsikîsinin 100 Bestekârı, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1993, s. 88.
6 Muhammed Emin Riyâhî, Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı, İnsan Yayınları,

İstanbul 1995, s.215
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yavaş yavaş Farsça tabirleri tanımışlar, Farsça kelimeler Türkçelerin yerini
alarak İran dili Osmanlı topraklarında yaşayanlarda derin bir etki
bırakmıştır.١ Türkçe divan şairi şairlerin çoğu aynı zamanda Farsça şiir de

söylemişlerdir.
Osmanlı aydınları bu etkinin farkına varıp Türk dilinin bu etkiden
kurtulması gerektiğini söyleyerek sadeliğe, yerliliğe ve halk edebiyatına
doğru bir yakınlaşma dilde sadelik ve öze dönüş konuşulmaya başlanmıştır.
Şiirde sade bir dilin kullanılma çabaları, mensur eserlerde de daha kolay ve
anlaşılır bir dilin kullanılmasına yol açmıştır.٢ Tabiidir ki bu anlayışın etkisi
bir anda görülmemiş ve divan şiirinde Farsçanın ciddi etkisi kendisini uzun

zaman daha hissettirmiştir.
Bu etki Sultan III. Selim şiirlerinde ve şarkı sözlerinde de  açıkça

görülmektedir. Onun İlhâmî mahlasıyla yazdığı şiirlerinden birkaç örnek ile
bunu örneklendirmeye çalışacağız.

Medh-i Pâk-i Cehâr Yâr-ı Güzîn
Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

Sad-hezârân hamd ü sad şükr ola Rab’bü’l-âlemîn,
Ümmet-i merhûmeyi kıldı şerefle müstebîn

Hazret-i fahr-ı dü-âlem ya’nî Şah-ı Enbiya
Bendesi olmuş anın cân ile dört yâr-ı güzîn

Medhini İlhâmî yazdı anların bin cân ile,
Raziya’llâhü’l-Kerîmü’l-Hayyi ‘anhüm ecma ‘in٣

Sultan III Selimin bir başka şiirinden de şu örneği verebiliriz:
Na’t-ı Vâlâ-yı Fahrü’l-Enbiyâ

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
N’ola fahr etse yazarken hâme na’t ü midhatin

Ol Resûl-i Kibriyânın vasf-ı zât-ı devletin

Bin salât ile selâm eyler revân-ı pâkine
Eyler İlhâmî recâ nakd-i şefa’at ruhsatın

1 A g e, s. 236.
2 Büyük Türk Klasikleri Ansiklopedisi, s.197.
3 Tamamı 14 beyit olan bu şiirin üç beyti örnek olarak alınmıştır. Bkz: Kâşif Yılmaz, III. Selîm

(İlhâmî), s.12-13.
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Koyma yâ Rabbî dili tâb-ı teb-i isyanda
Ebr-i lutfundan bana neşr eyle âb-ı rahmetin١

Kanuni Sultan Süleyman’nın şiirirne yazdığı bir tahmiste Farsçayı ne
kadar ağırlıklı bir şekilde kullandığı açıkça görülmektedir:

Tahmîs-i Gazel-i Kânûnî Sultan Süleyman
Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün

Nihâlân-ı çemen güllerle ser-tâ-pâ donanmıştır,
Edip terk hurd ü hâbı bülbülân cândan uyanmışdır

O da bir bî-vefâya ben gibi zannım inanmışdır
Derûn-ı sînede bagrım ser-a ser yaralanmışdır
Anın içün gözüm yaşı kızıl kana boyanmışdır.

Nice türlü letâfet var bu ebyât içre kıl dikkat
Görüp meyl etdi kalbim kalmadı hiç sabr ile tâkat

İşit İlhâmî ceddin söylemişdir nazm-ı pür-i hikmet
İşiden şi’r-i pür-sûzum okur n’eyler diye elbet

Muhibbî derd-mend içün tutuşup oda yanmışdır.٢

Bir de murabba şiirine örneklendirmek gerekirse divanında yer alan
pek çok murabbasından biri olan şu dörtlüğü verebiliriz:

Murabba’
Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün

Eyyâm-ı sayf etdi güzer geldi şitânın mevsimi
Şimdi şikâr eyyâmıdır ‘azm-i kühistân edelim

Müşted degil bârân u berf şayd etmenin hengâmıdır
Şimdi şikâr eyyâmıdır ‘azm-i kühistân edelim

III: SELİM’DE MAKAM ADLARI VE FARSÇA:

1 Tamamı 16 beyit olan bu şiirin üç beyti örnek olarak alınmıştır. Bkz: age s.10-11.
2 Tamamı 5 kıta olan bu şiirin ilk ve son kıtaları örnek olarak alınmıştır. Bkz: age s.211.
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Edebiyat ve şiir dilindeki farsça etkisini mûsikî kültüründe de çok
açık bir şekilde görmek mümkündür. Şarkı sözlerinin yanı sıra teknik olarak
nazariyat içerisinde kullanılan hemen hemen tüm kelime ve kavramların
farsça olduğunu söyleyebiliriz. Makam ve perde adlarının yanında ritim

(usul) kalıplarının da pek çoğu farsça olarak isimlendirilmişlerdir.
Farsçanın Türk Mûsikîsi kültürü içinde etkisi şarkı sözlerinin yanı
sıra esas manada Türk Mûsikîsi nazariyatı kavramları olarak dikkat
çekmektedir.  Yegâh, Dügâh, Buselik, Nevâ, Segâh, Arazbar, …gibi makam
isimlerinin yanında ses perdelerinin ve usul kalıplarının isimleri de
farsçadır.١ Onun içindir ki X-XI yüzyıldan sonra bir oluşum-gelişim süreci
içine giren Türk Mûsikîsi kendi sistem ve metodunun kavramlarını Farsça

etkisi içerisinde oluşturmuştur.
Bu anlamda Sultan III. Selim de eserlerini oluştururken dönemin
baskın kültürü farçanın etkisinde kalmış, şiirleri, şarkı sözleri, mûsikî

çalışmalarına dair bazı teknik kavramları farsça ifade etmiştir.
Sultan III. Selim’in şarkı sözü olarak yazdığı güftelerde de Farsçanın
ciddi etkisi görülür. Bu anlamda örnek olması bakımından güftesi ve bestesi
Sultan III. Selim’e ait olan hafif usuldeki  Rast-ı Cedîd bestenin güftesi

şöyledir:
Çeksem o şûhu sîneye hülyalarım gibi,
Görsem safâ-yı  vaslını rüyalarım gibi,

Şeh beyt-i ebruvânî ruhundan murad-ı dîl,
Çıksa beyaza dildeki sevdalarım gibi.٢

Esas şöhretini mûsikîde yakalayan Sultan III.Selim, Türk mûsikîsi
tarihinin zirve şahsiyetlerinden birisi olmuştur. Bugün elimizde 108 eseri
bulunmaktadır. Bestelediği bu eserlerde 44 farklı makam kullanmış, bu
makamların büyük bölümünü de kendi terkip ettiği (bulduğu) ve az
kullanılan makamlardan oluşmaktadır.٣ Onun eserlerinde yepyeni nağmeler,
yüksek bir kültür ve zevk anlayışı dikkat çeker. Güfte-beste ve usul
uyumunu mükemmel derecede kullanır. III. Selim’in yaptığı Sûz-i Dilâra
takımın tüm eserleri içinde ayrı bir yeri vardır. Âdeta kendi adıyla

özdeşleşmiştir.
Sultan III. Selim’in mûsikî alanında dikkat çeken en önemli
çalışması unutulmuş bazı makamları canlandırmaya çalışması ve kendisinin

1 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz: İ. Hakkı Özkan, Türk Mûsikîsi Nazariyatı Usulleri ve
Kudüm Velveleleri, Ötüken Yayınları, İstanbul 1990. Ayrıca Bkz:Yılmaz Öztuna, Türk Mûsikîsi
Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000.

2 Şarkının bestesi için Bkz: M. Fatih Salgar, a g e, s. 137-138.
3 A g e, s. 56.
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yeni 15 makam terkip etmesidir. Terkip ettiği bu makamlara verdiği
isimlerde Farsçanın ne kadar etkili olduğu açıkça gözlenmektedir.  Sultan
III. Selim’in terkip ettiği makamlar١ şunlardır ve bu makamların günümüz

Türkçesindeki karşılığı şöyledir:
-Arazbâr-Bûselik (Mutluluk veren öpücük)

-Dilnevâz (Gönül Okşayan)
-Evcâra (Yüksekleri-göğü süsleyen)

-Gerdâniye-Kürdî
-Hicâzeyn (Çifte Hicaz)

-Hüzzam-ı Cedîd (Yeni Hüzzam)
-Isfahânek (Küçük Isfahan)

-Muhayyer-Sünbüle (Sçilen güzel sünbül)
-Nevâ-Bûselik

-Nevâ-Kürdî
-Pesendîde (Makbul olan, kabul gören)

-Rast-ı Cedîd (Yeni rast)
-Sûz-i Dilârâ (Gönül yakan sevgili)

-Şevkefzâ (Şevk istek artıran)
-Şevk-i Dîl (Gönül isteği)

-Şevk-u Tarâb

SONUÇ
Pek çok Osmanlı padişahı şiir, mûsikî hat gibi sanat dallarıyla
uğraşmış, sanat ile uğraşmak Osmanlı hanedanlarında bir gelenek olmuştur.
Ayrıca şehzadelerin eğitiminde sanata ayrı bir önem verilmiş ve mutlaka bir

sanat ile ilgisi sağlanmıştır.
Bu anlamda Osmanlı tarihinde padişahlığının yanı sıra sanat
yönüyle adından söz edilen önemli sultanlardan biri de şüphesiz Sultan III.
Selim’dir. “İlhâmî” mahlasıyla yazdığı şiirleri bir divanda toplanarak
günümüze kadar ulaşmış, ayrıca usta bir ney ve tambur icracılığı, günümüze
ulaşan yüzün üzerinde bestesi, terkip ettiği on beş makam ile haklı bir şöhret

kazanmıştır.

1 Bu konuda daha geniş bilgi için Bkz: a g e s.48-55.
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Ancak esas manada bu çalışmaya konu olan Sultan III. Selim’in
eserlerinde Farça’nın etkisidir. Dönem olarak bakıldığı zaman dîvan şiiri ve
edebiyatı içinde ciddi bir yere sahip olan farsça, âdeta Türk dili ile iç içe
geçmiş bir durum arz etmektedir. Hâl böyle olunca, Sultan III. Selim’in
şiirlerinde, şarkı güftelerinde ve mûsikî ile ilgili kavramlarda farsça açıkça
kendisini hissettirmektedir. Bu tebliğde Sultan III. Selim’in şiirlerinden bazı
örnekler vererek bu şiirler içinde yer alan farsça kelime kavram ve deyimleri
ön plana çıkarmaya gayret ettik. Yine şarkı için yazdığı güftelerde Farsça’yı
ne kadar ağırlıklı olarak kullandığını örneklendirmeye çalıştık. Özellikle de
terkip ettiği makamlar dolayısıyla Türk Mûsikîsi kültürü içinde çok farklı
bir yere sahip olan Sultan III. Selim, bu makamlara Arazbâr-Bûselik, Şevk-u
Tarâb, Sûz-i Dilârâ Evcâra, Şevk-u Tarâb …gibi hep farsça isimler vererek
bizlere o dönemde Farsçanın Türkçe üzerinde ne kadar etkili olduğunu

göstermiştir.
Sonuç olarak Türk Dîvan edebiyatı, şiiri ve mûsikîsi üzerinde etkili
bir şekilde görülen Farsçanın, Sultan III. Selim’in sanat anlayışı üzerinde de
etkili olduğu açıktır. Onun şairliğinin ve mûsikîşinaslığının içerisinde

Farsçanın çok önemli bir yere sahip olduğu gerçektir.
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گروه هاي زبان و ادبیات فارسینگاهی به برنامه هاي درسی
ي بنگالدشدر دانشگاه ها

1دکتر محمد ابوالکالم سرکار

دانشگاه داکا، بنگالدشی، دانشیارگروه زبان وادبیات فارس
چکیده

زبان شیرین و دلنشین فارسی یکی از مهمترین و مشهورترین زبان هاي دنیا است که از 
پشتوانه فرهنگی و تمدنی عمیق و قدیم برخوردارست، وزبان دوم جهان اسالم به حساب می 

. بیش از ششصد سال زبان فارسی در سرزمین بنگال به عنوان زبان رسمی و دولتی رایج آید
میالدي انگلیسی ها با صدور اطالعیه اي کاربرد زبان فارسی را در ادارات 1837بود. امااز سال 

دولتی ممنوع کردند و در صدد برآمدند تا ریشه هاي این درخت کهنسال را از میان برکنند. اما 
م همه تالش ها و با آنکه بیش از یکصد و هفتاد سال از آن ممنوعیت می گذرد، علی رغ

امروزه در مشهورترین دانشگاه هاي بنگالدش در مقطع کار شناسی، کارشناسی ارشد، پیش 
دکترا و دکترا زبان فارسی تدریس می شود. اکنون در کشور بنگالدش گروه زبان و ادبیات 

دانشگاه داکا، دانشگاه راجشاهی، دانشگاه چیتاگنگ و دانشگاه فارسی درچهار دانشگاه بزرگ؛ 
خولنا و جود دارد.

م. تأسیس 1921دانشگاه داکا بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه بنگالدش است که در سال 
شد و اکنون نزدیک سی و پنج هزار دانشجو و تقریباً دو هزار استاد دارد. دانشگاه راجشاهی در 

ر راجشاهی تأسیس شد. و اکنون نزدیک سی و سه هزار دانشجو و تقریباً م. در شه1953سال 
م. در شهر بندري چیتاگنگ 1966هزار و دویست استاد دارد. دانشگاه چیتاگنگ در سال 

تأسیس شد. و اکنون نزدیک بیست هزار و دویست دانشجو و تقریباً هزار استاد دارد. دانشگاه 
تأسیس شد و اکنون نزدیک چهار هزار و پانصد دانشجو م. در شهر خولنا1991خولنا در سال 

و تقریباً چهار صد استاد دارد.

1.Email: aksarker@du.ac.bd
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در این مقاله برنامه هاي درسی گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه هاي یادشده در 
بنگالدش مطرح شده است و این برنامه هامورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. در پایان مقاله 

لی مطرح می گردد.چند پیشنهاد عم
زبان فارسی، بنگالدش، دانشگاه هاي بنگالدش، گروه زبان و ادبیات فارسی، ها:کلیدواژه

برنامه هاي درسی.
مقدمه:

زبان شیرین فارسی یکی از مهمترین و مشهورترین زبان هاي جهان شمرده می شود. 
شریعت، فقه، بخش بزرگی از میراث فرهنگ اسالمی در رشته هاي گوناگون علمی همچون

فلسفه، تصوف، ادبیات، تاریخ و علوم انسانی و طبیعی در دل این زبان پرورده شده و از 
اند. ایران و رهگذر آن، گروهی از بزرگان و اندیشمندان تمدن اسالمی به جهان معرفی گشته

با بنگالدش از روزگاران بسیار دور مناسبت هاي فرهنگی، زبانی و تاریخی بسیار گسترده اي 
یکدیگر داشته اند. این ارتباط در دوران حکومت هاي مسلمانان عمیق تر و محکم تر شده 

است.
بدیهی است که زبان فارسی پس از اسالم وارد بنگال(بنگالدش) شد. گسترش این زبان 
از قرن یازدهم میالدي به بعد صورت گرفت، وقتی که اختیارالدین محمد بن بختیار خلجی، 

م.) در این منطقه حکومت مسلمانان را تشکیل داد، 1204لدین ایبک (در سال سپهساالر قطب ا
از آن زمان در سرزمین بنگال زبان فارسی رواج یافت و گسترش پیدا کرد. زیرا در زمان 

1837م.) زبان رسمی بنگال، فارسی بود. اما از سال 1342-1204فرمانروایی ترکان خلجی (
عیه اي کاربرد زبان فارسی در ادارات دولتی را ممنوع کردند میالدي انگلیسی ها با صدور اطال

و در صدد بر آمدند تا ریشه هاي درخت کهنسال فارسی را از میان برکنند. اما علی رغم همه 
تالش ها و با آنکه بیش از یکصد و هفتاد سال از آن ممنوعیت می گذرد، روز به روز بر 

زوده شده است. عشق و محبت به زبان و ادبیات عالقمندان این زبان در کشور بنگالدش اف
فارسی با خون مردم بنگالدش سرشته شده است تا آنجا که به صورتی در آمد که در 
مشهورترین دانشگاه هاي بنگالدش امروزه زبان فارسی تدریس می شود. اکنون در کشور 
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ا، دانشگاه راجشاهی، بنگالدش گروه زبان و ادبیات فارسی درچهار دانشگاه بزرگ؛ دانشگاه داک
دانشگاه چیتاگنگ و دانشگاه خولنا و جود دارد.

دانشگاه داکا
دانشگاه داکا قدیمی ترین و بزرگترین دانشگاه بنگالدش است. این دانشگاه نزدیک سی 

گروه 67دانشکده،13و پنج هزار دانشجو و تقریباً دو هزار استاد دارد. در دانشگاه داکا 
کالج زیر نظر دانشگاه داکا است. گروه زبان فارسی از زمان 74بانو مؤسسه ز9آموزشی، 

میالدي افتتاح گردید گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 1921تأسیس دانشگاه داکا در سال 
یعنی در گروه باشد. داکا داراي دوره هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد، پیش دکترا و دکترا می

اه داکا به فارغ التحصیالن مدارك لیسانس، فوق لیسانس، دانشوري زبان و ادبیات فارسی دانشگ
و دکترا اعطا می شود.

دوره کارشناسی:

برنامه چهار ساله کارشناسی گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه داکا شامل هشت 
ترم، برابر با سی واحد درسی در هر ترم شش ماهه و هر واحد چهار امتیاز مجموعا صد و 

امتیاز درس زبان و ادبیات فارسی است که به ترتیب درس و دوره تدریس می شود. هر بیست
واحد در هفته در چهار جلسه شست دقیقه اي برگزار می گردد و در هر ترم یک امتیاز به 
عنوان امتحان شفاهی، فعالیت در کالس و به عبارت دیگر تکلیف محسوب می شود که در 

دو واحد می شود. برنامه آموزشی بر اساس نظام شش ماهه ارائه می پایان دوره کارشناسی کالً 
شود و هر شش ماه براي هر درس حداقل شصت جلسه (پانزده هفته) تشکیل می شود. بر این 

اساس، تعداد ساعات درسی دانشجویان در طی چهار سال به قرار جدول زیر است.

(Credit)امتیاز تعداد ساعاتتعداد واحدترمسال
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برنامه ي گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا به شرح ذیل است:

سطح کار شناسی:

سال اول: ترم اول سه واحد درس داده می شود.

شمار
ة دوره

کتاب درسیعنوان دوره

آزفا کتاب اول از یداهللا ثمره، درس آموزش زبان فارسی(دوره 101

60هر واحد 4/1+3ترم اولسال اول
ساعت

13

13همان4/1+3ترم دوم-----

13همان4/1+3ترم سومسال دوم

ترم -----
چهارم

13همان3+4/1

17همان4/1+4ترم پنجمسال سوم

17همان4/1+4ترم ششم------

سال 
چهارم

17همان4/1+4ترم هفتم

ترم ------
هشتم

17همان4+4/1

مجموعاً چهار 
سال

1680واحد30ترم8
ساعت

امتیاز 120
(Credit)
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فارسی براي فارسی آموزان خارجی از اتی)مقدم
پورنامداریان

مکالمه، شنیداري و 102
نگارش

فارسی آموز ادبی کتاب خواندن 
وکارورزي از هادي محمدي، فارسی بیا 

موزیم؛ و فارسی در گفتار(سی دي)

103Developing
English Language

skills

ان انگلیسی (آموزش زب
پیشرفته)

ترم دوم سه واحد درس داده می شود.

شمارة 
دوره

عنوان دوره

خواندن متون نثر و نظم 104
فارسی

آزفا کتاب دوم و فارسی دوم دبستان از وزارت 
آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران

ایران ما از توسلی، ایران در یک نگاه، گزیدة معرفی ایران شناسی105
ریخ ایران ازشعبانی و تاریخ ایران و جهان جلد تا

اول و دوم

106Advance English
Language Learning.

(آموزش زبان انگلیسی 
پیشرفته)
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سال دوم: در ترم اول، سه واحد درس داده می شود.

شمارة 
دوره

کتاب درسیعنوان دوره

آموزش زبان فارسی 201
پیشرفته

ثمره و فارسی آزفا کتاب سوم از ید اهللا
سوم دبستان از وزارت آموزش و پرورش ایران

زبانشناسی و کاربرد آن در 202
زبان فارسی

مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان 
فارسی از ابوالحسن نجفی و پیرامون زبان و 

زبانشناسی از محمد رضا باطنی

اتل خانلري و تاریخ زبان فارسی از پرویز نتاریخ مختصر زبان فارسی203
تاریخ مختصر زبان فارسی از محسن 

ابوالقاسمی

ترم چهارم سه واحد درس داده می شود.

شمارة 
دوره

کتاب درسیعنوان دوره

دستور زبان و نگارش 204
فارسی (مقدماتی)

دستور زبان فارسی از حسن احمدي 
گیوي و انوري، اسماعیل حاکمی، و عباس 

علی موسوي

، نثر جدید ادبیات معاصر205
فارسی (داستان کوتاه، قصه 
هاي قرآنی، رمان و نمایشنامه)

بچه مردم از جالل آل احمد، زنی که 
مردش را گم کرده از صادق هدایت، قصۀ 

خوب براي بچه هاي خوب، خدا حافظ برادر 
از رضا رهگذر و مجلس گل از مهدي 

شجاعی
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206Bangladesh Studies

(مطالعات بنگالدش)
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سوم: ترم پنجم چهار واحد درس داده می شود.سال

شمارة 
دوره

کتاب درسیعنوان دوره

تاریخ ادبیات فارسی (از دورة 301
پیش از اسالم تا پایان دورة 

سلجوقی)

تاریخ ادبیات در ایران از ذبیح اهللا صفا و تاریخ ادبیات 
ایران از رضا زاده شفق و تاریخ ادبیات فارسی در هند از 

بحانیتوفیق س

برگزیده گلستان سعدي، قابوسنامه، سیاستنامه و سفرنامۀ ادبیات نثر فارسی کالسیک302
ناصر خسرو

برگزیده شاهنامه فردوسی، مثنوي مولوي، بوستان سعدي ادبیات نظم فارسی کالسیک303
و قصاید ظهیر فاریابی

دستور زبان و نگارش فارسی 304
کاربردي (پیشرفته)

ارسی از حسن احمدي گیوي و انوري، دستور زبان ف
اسماعیل حاکمی، و عباس علی موسوي

ترم ششم مشتمل بر چهار واحد عبارتند از

شمارة 
دوره

عنوان دوره

نظم جدید فارسی به 305
تقلید از شعر سنتی

برگزیده دیوان پروین اعتصامی، دیوان امام 
خمینی، پیام مشرق از اقبال الهوري و دیوان 

عراي بهارملک الش

نظم جدید فارسی شعر 306
آزاد

برگزیدة اشعار نیما یوشیج، مهدي اخوان 
ثالث، دیوان شهریار، گزیده اشعار قیصر امین 

پور، سهراب سپهري
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307Sufism and
Muslim Philosophy

(تصوف و فلسفۀ 
اسالمی)

عرفان و تصوف در 308
ادبیات فارسی مکتب و 

متون

و تذکره االولیا از عطار، برگزیدة منطق الطیر
رباعیات بابا طاهر عریانی و ابوسعید ابوالخیر، 

مناجات نامه خواجه عبد اهللا انصاري

سال چهارم: ترم هفتم شامل چهار واحد عبارتند از

شمارة 
دوره

کتاب درسیعنوان دوره

نظم و نثر فارسی دورة 401
میانه

برگزیدة جوامع الحکایت از محمد عوفی، 
الق جاللی از عالمه دوانی، تاریخ بیهقی از اخ

بیهقی، دیوان شمس تبریزي از موالنا، غزلیات 
جامی و دیوان حافظ

تاریخ ادبیات فارسی در 402
ایران (از دوره مغول تا حال 

حاضر)

تاریخ ادبیات ایران ازذبیح اله صفا جلد اول 
تا جلد چهارم

تاریخ ادبیات فارسی در 403
غیر از بنگالشبه قاره هند 

تاریخ ادبیات فارسی در هند از توفیق 
سبحانی، فارسی گویان پاکستان از سید حسن 

رضوي

گزیدة اشعار از میرزاده عشقی، عارف نظم و نثر معاصر فارسی 404
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قزوینی و پرویز ناتل خانلري. سگ ولگرد از در ایران
صادق هدایت، گناه از جالل آل احمد، این 

ز جمال میر صادقی و به کی برف برف لعنتی ا
سالم کنم از سیمین دانشور

ترم هشتم شامل چهار واحد می باشد مانند:

شمارة 
دوره

عنوان دوره

عروض و بالغت و اصطالحات 405
ادبی

آرایه هاي ادبی از روح اهللا هادي، عروض و قافیه از 
سیروش شمیسا، وزن شعر از پرویز ناتل خانلري.

لیات سبک شناسی، سبک شناسی شعر و انواع ادبی از کسبک شناسی406
سیروش شمیسا و سبک شناسی از ملک الشعرا محمد تقی 

بهار

فارسی عمومی از فتوحی و گزیدة متون ادب فارسی از شیوة آیین نگارش407
حمیرا زمردي، محمد حسین محمدي وغیره

ادبیات فارسی پس از انقال ب 408
اسالمی

صر امین پور، سیمین بهبهانی، هوشنگ برگزیدة اشعار قی
ابتهاج و شفیعی کدکنی. برگزیدة داستان از محمود دولت 
آبادي، صمد بهرنگی، شهریار مندنی پور و هوشنگ مرادي 

کرمانی

برنامه کارشناسی ارشد:
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ترم، 2برنامه یک ساله کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه داکا شامل 
امتیاز درس زبان و ادبیات 34امتیاز مجموعا 4ماه و هر واحد 6واحد که هر ترم 30مساوي با

فارسی که به ترتیب درس داده می شود.
تعدادواحد ترم

درس
(Credit)امتیاز تعداد ساعت

17ساعت60هر واحد 4/1+4اول
17ساعت60هر واحد 4/1+4دوم

(Credit)امتیاز 34ساعت480واحد30جمع کل

برنامه ي کار شناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا به شرح ذیل است:

ترم اول:
شمار

ة دوره
کتاب درسیعنوان دوره

مطالعه تخصصی فردوسی، 501
رومی، خیام و امیر خسرو

شاهنامه فردوسی، مثنوي موالنا، رباعیات 
عمر خیام، قران السعدین از امیر خسرو.

دیوان رودکی، اشعار خاقانی، دیوان قصیده در ادبیات فارسی 502
انوري، کلیات سعدي.

ادبیات نثرکالسیک و میانه 503
فارسی

کلیله و دمنه به کوشش خلیل خطیب 
رهبر، چهار مقاله از نظامی عروضی 
سمرقندي و گزیدة مرصاد العباد از نجم 
الدین رازي. برگزیدة فیه ما فیه از موالنا، 

قب العارفین از شمس الدین افالکی و منا
اسرار التوحید از محمد بن منور
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گزیدة آثار دهخدا، نثر فصیح فارسی ادبیات معاصر نثر فارسی504
معاصر ازجالل متینی. برگزیدة داستان هاي 
محمد علی جمال زاده، محمود دولت آبادي 

و صادق هدایت.

ترم دوم:
شمارة 

دوره
کتاب درسیعنوان دوره

مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات روش تحقیق505
فارسی از غالم رضا ستوده و راهنماي پژوهش 

و اصول علمی مقاله نویسی از بهرام طوسی
تاریخ ادبیات فارسی و 506

-تأثیر فرهنگ ایران در بنگال
از قرن دوازدهم میالدي تاکنون

تجزیۀ شبه قاره هند و استقالل بنگالدش از 
هدي آخوند زاده، خدمتگزاران فارسی محمد م

در بنگالدش از کلیم سهسرامی

مطالعه نقد ادبی و ادبیات 507
تطبیقی

روش مطالعه ادبیات و نقد نویسی از پک و 
مارتین کویل، انواع ادبی ازحسین رزمجو، 

فرهنگ اصطالحات ادبی از سیما داد، ادبیات 
تطبیقی ازمحمد عبد السالم کفافی

/ا508
لف

العه ي نمایش نامه مط
وفیلم ایرانی

تاریخی تحلیلی صد سال سینماي ایران و 
ادبیات نمایشی در ایران از جمشید ملک پور

508/
ب

ادبیات ترجمه نظریه و کار 
برد
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دانشگاه راجشاهی
م. در شهر راجشاهی 1953دانشگاه راجشاهی دومین دانشگاه بزرگ بنگالدش در سال 

ک سی و سه هزار دانشجو و تقریباً هزار و دویست استاد دارد. در نزدیتأسیس شد. و اکنون
کالج زیر نظر دانشگاه 30موسسه (انستیتو) و 6گروه، 47دانشکده، 9دانشگاه راجشاهی
در این دانشگاه گروه مستقل براي زبان فارسی وجود ندارد و رشته زبان راجشاهی است. 

میالدي افتتاح شد و 1962ه قرار دارد که درسال فارسی در مجموعه گروه زبانهاي این دانشگا
میالدي دانشگاه با پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 1996در سال 

گروه زبانهاي دانشگاه راجشاهی داراي دوره هاي کارشناسی، زبان فارسی موافقت نمود.
کارشناسی ارشد، پیش دکترا و دکترا می باشد.

عنوان درس 30= 2+28رشناسی ارشد داراي سیستم ساالنه که شامل کارشناسی و کا
است. بر این اساس، تعداد ساعات درسی دانشجویان در طی چهار سال به قرار جدول زیر 

است.

دورسال
ه

نمره هاي 
کاتبی

حضور و 
غیبت کالس

امتحان 
شفاهی

نمرات کل

سال 
اول

6)90+10 × (
=600

1040600+50=
650

سال 
دوم

7)90+10 × (
7=700

1040700+50=
750

سال 
سوم

7)90+10 × (
7=700

1040700+50=
750



8617 هامجموعه مقاله

سال 
چهارم

7)90+10 × (
8=800

1040700+50=
850

جمع 
کل

282800401603000

برنامه ي گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه راجشاهی به شرح ذیل است:

واحد درس داده می شود.در سطح کار شناسی، سال اول، شش 

شمارة 
دوره

کتاب درسیعنوان دوره

آموزش زبان فارسی: 101
دورة مقدماتی

آزفا از یداهللا ثمره، فارسی دوم دبستان و دوره 
آموزش زبان از مهدي زرغامیان

آموزش زبان فارسی 102
دورة متوسطه

آزفا از یداهللا ثمره، فارسی دوم دبستان و دوره 
مهدي زرغامیانآموزش زبان از 

تاریخ زبان فارسی از غالم سرور، تاریخ ادبیات تاریخ زبان فارسی103
فارسی از رضا زاده شفق و تاریخ مختصر زبان 

فارسی از محسن ابوالقاسمی

زبانشناسی و پیشرفت 104
زبانهاي هند و اروپایی

مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی 
امون زبان و زبانشناسی از ازابوالحسن نجفی و پیر

محمد رضا باطنی

دستور زبان فارسی از حسن احمد گیوي و دستور زبان فارسی و 105
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انوري، اسماعیل حاکمینگارش.

106English
Grammar

(دستور زبان انگلیسی)

سال دوم هفت واحد درس داده می شود.

شمارة 
دوره

کتاب درسیعنوان دوره

آزفا از یداهللا ثمره، فارسی دوم دبستان و دورة پیشرفتهزبان فارسی: 201
دوره آموزش زبان از مهدي زرغامیان

دستور زبان فارسی و 202
نگارش

دستور زبان فارسی ازحسن احمد گیوي، 
انوري و اسماعیل حاکمی

تاریخ ادبیات فارسی در 203
ایران( از دورة ساسانی تا پایان 

دوزة سلجوقی)

فارسی از رضازاده شفق و تاریخ ادبیات 
ادب نامۀ ایران از میرزا مقبول بیگ بدخشانی

شاهنامۀ فردوسی، مثنوي رومی و رباعیات نظم کالسیک204
عمر خیام

سفرنامۀ ناصر خسرو، قابوسنامه و گلستان نثر کالسیک205
سعدي

عروض و قافیه از سیروس شمیسا، آرایه بالغت و علم عروض206
وح اله هادي و راهنماي سخن هاي ادبی از ر

از معیز الدین
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زبان بنگال207

سال سوم هفت واحد درس داده می شود.

شمارة 
دوره

کتاب درسیعنوان دوره

تاریخ ادبیات فارسی در 301
ایران( از دورة مغول تا پایان دورة 

قاجار)

تاریخ ادبیات در ایران از ذبیح اله صفا و 
ضا زاده شفق،تاریخ تاریخ ادبیات ایران از ر

ادبیات فارسی در هند از توفیق سبحانی و 
ادبنامۀ ایران از میرزا مقبول بیگ بدخشانی

برگزیدة دیوان حافظ، منطق الطیر از نظم میانه302
عطار و غزلیات از عبدالرحمن جامی

بزگزیدة اشعار طاهره صفار زاده، اشعار نظم فارسی معاصر303
ک الشعراي بهار و احمد شاملو، اشعار مل

پیام مشرق از عالمه اقبال

مرد خسیس از فتحعلی آخوندزاده، جدید(نمایشنامه و رمان)304
نمایشنامۀ حافظ(نمایشنامه) از محمد 

حجازي و یک زندگی کوچه (رمان) از 
محمود دولت آبادي

تاریخ کامل ایران از عبداهللا رازي و خالصۀ تاریخ سیاسی ایران305
ان از سید اصغر علیتاریخ ایر

دیوان سهراب سپهري، دیوان فروخ نظم جدید306
فروخزاد و دیوان شهریار
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تاریخ مسلمانان در شبه قاره 307
م.)1857تا 1200(از 
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سال چهارم هشت واحد درس داده می شود.

شمار
ة دوره

کتاب درسیعنوان دوره

تاریخ ادبیات فارسی در ایران(از 401
ب مشروطیت تا به حال)دورة انقال

چون سبوي تشنه از جعفر یاحقی، 
ادبیات معاصر ایران از اسماعیل حاکمی، 

کارنامۀ نثر معاصر از حامد عبداهللا و تاریخ 
ادبیات در ایران از ذبیح اله صفا

تاریخ ادبیات فارسی در بنگال(از 402
قرن نوزدهم میالدي تا به حال)

از خدمات گزاران فارسی در بنگالدش 
محمد کلیم سهسرامی، ادبیات فارسی در 

بنگالدش از محمد عبداهللا

تاریخ ادبیات فارسی در شبه 403
قاره(غیر از بنگال)

فارسی گویان پاکستان از سید حسن 
رضوي، تاریخ نویسی فارسی در 

هندوستان از سید آفتاب اصغر

ین دیوان امام خمینی، دیوان پرونظم جدید(تقلید نظم کالسیک)404
اعتصامی و مجموعۀ کامل اشعار نیما 

یوشیج

قصۀ خوب براي بچه هاي خوب، نثر جدید( داستان کوتاه و رمان)405
گزیدة داستانهاي جالل آل احمد و 

اتوبوس از محمود دولت آبادي

عرفان و تصوف در ادبیات 406
فارسی

مقدمه بر مبانی عرفان و تصوف 
از ازضیاءالدین سجادي و عرفان و تصوف
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محمدحسن حایري

تأثیر فارسی در زبان و ادبیات 407
بنگال

ادبیات فارسی در بنگالدش ازمحمد 
عبداهللا، تاریخ بنگال از عبدالکریم و تاریخ 

ادبیات بنگال دورة قدیمی از سید علی 
احسن

کلیات سبک شناسی، سبک شناسی سبک شناسی و انواع ادبی408
و شعر و انواع ادبی ازسیروس شمیسا

سبک شناسی از ملک الشعرا محمد تقی 
بهار

برنامه ي کار شناسی ارشد گروه زبان فارسی دانشگاه راجشاهی به شرح ذیل است:

شمار
ة دوره

کتاب درسیعنوان دوره

جاوید نامه ازمحمد اقبال، مثنوي در صفات نظم فارسی در شبه قاره501
ر بنگال از منیر الهوري و قران السعدین از امی

خسرو دهلوي

برگزیده کلیله و دمنه به کوشش خلیل نثر کالسیک502
خطیب رهبر، اخالق جاللی از عالمه دوانی و 

چهار مقاله از نظامی عروضی سمرقندي

گزیدة اشعار خاقانی و انوري و قصیدة قصیده در ادبیات فارسی503
عبیداهللا عبیدي
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ادبیات فارسی در قرن بیستم 504
در ایران

بیات معاصر از اسماعیل حاکمی، زنده اد
بگور از صادق هدایت و داستان زنان از جالل 

آل احمد

بر گزیدة اشار رودکی، مسعود سعد سلمان، نظم کالسیک505
خواجوي کرمانی و شاهنامۀ فردوسی

روش تحقیق506

میان ترم، حضور کالس و 507
امتحان شفاهی

دانشگاه چیتاگنگ
در میالدي در شهر بندري چیتاگنگ تأسیس شد. 1966نگ در سال دانشگاه چیتاگ

کالج زیر نظر دانشگاه 15مؤسسه (انستیتو) و 6گروه، 36دانشکده، 7دانشگاه چیتاگنگ 
در نزدیک دو هزار و صد دانشجو و تقریباً هزار و صد استاد دارد. اکنونچیتاگنگ است.

رسی با زبان عربی با هم در یک گروه بود و به دانشگاه چیتاگنگ از آغاز زبان و ادبیات فا
عنوان گروه عربی و فارسی معرفی گردید. لیکن به سبب فراز و نشیبهاي زیاد آموزش زبان 
فارسی بسته شد. در حال حاضر رشته زبان و ادبیات فارسی مجدداً افتتاح گردید ودر حدود 

می شود. برنامۀ چهار ساله زبان و سه سال است که زبان و ادبیات فارسی در این گروه تدریس 
ادبیات فارسی در دانشگاه چیتاگنگ به قرار جدول زیر است.

دورسال
ه

امتحان نمره هاي کتبی
تکلیفی

نمرات امتحان شفاهی
کل

سال 
اول

6100×6=6002525650
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سال 
دوم

6100×6=6002525650

سال 
سوم

8100×8=8002525850

سال 
چهارم

8100×8=8002525850

جمع 
کل

282800200200300

توضیح برنامه ي گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه چیتاگنگ به شرح ذیل است:

سطح کارشناسی:

سال اول: هفت واحد درس داده می شود از این درسها یک واحد به عنوان فوق امتیاز 
تدریس می شود.

شمار
ة دوره

کتاب درسیعنوان دوره

001English Language
skill

01History of Islam in
Arab  & Muslim rule

02Bangladesh Studie

آموزش زبان فارسی ازیداهللا ثمره و درس آموزش زبان فارسی مقدماتی101
فارسی براي فارسی آموزان ادبی از تقی 



8625 هامجموعه مقاله

پورنامداریان

مکالمه، شنیداري و نگارش 102
فارسی

زاحمد صفا و گامی به سوي زبان فاسی ا
نگارش از فروغ شوشتري

مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان زبان و پیشرفت زبان فارسی103
فارسی ازابوالحسن نجفی و پیرامون زبان و 

زبانشناسی از محمدرضا باطنی، تاریخ ادبیات 
ایران پیش از اسالم ازاحمد تفضلی

تاریخ ادبیات فارسی از 104
تا دورة سامانیشروع 

تاریخ زبان فارسی ازپرویز ناتل خانلري، 
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ازاحمد 

اله صفاتفضلی و تاریخ ادبیات در ایران از ذبیح

سال دوم: چهار واحد درس داده می شود.

شمارة 
دوره

کتاب درسیعنوان دوره

03Computer Fundamentals
and Applications

04English Language skill

آموزش زبان فارسی از محمد اشعري، آموزش زبان آموزش زبان فارسی پیشرفته201
فارسی از ضرغامیان و فارسی مقدم ازصفار مقدم

برگزیده قابوسنامه، سیاستنامه و سفرنامۀ ناصر خسرو، نثر و نظم فارسی کالسیک202
ن رومی، شاهنامه فردوسی، مثنوي موالنا جالل الدی

بوستان سعدي، رباعیات عمر خیام و اسکندر نامۀ نظامی 
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گنجوي

دستور زبان فارسی ازحسن احمد گیوي و انوري و دستور زبان و نگارش فارسی203
دستور زبان فارسی با صرف و نحو از احمد احمدي

تاریخ ادبیات فارسی از غزنوي تا 204
دورة سلجوقی.

یح اهللا صفا و تاریخ ادبیات تاریخ ادبیات در ایران ازذب
ایران از رضازاده شفق

سال سوم : هشت واحد درس داده می شود.

شمار
ة دوره

کتاب درسیعنوان دوره

نثر و نظم فارسی 301
میانه

برگزیدة کتاب اخالق جاللی از عالمه دوانی، 
تاریخ بیهقی از بیهقی، جوامع الحکایات از محمد 

عبدالرحمن جامی و عوفی، دیوان حافظ، غزلیات 
دیوان شمس تبریزي از موالنا جالل الدین رومی

برگزیده دیوان پروین اعتصامی، دیوان امام نظم جدید فارسی302
خمینی، پیام مشرق از اقبال الهوري و دیوان ملک 
الشعراي بهار، مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج، 
گزیدة اشعار مهدي اخوان ثالث و شعر سهراب 

سپهري

بهارستان غیبی از میرزا ناتن، آیین اکبري از متن تاریخ فارسی303
ابوالفضل، تاریخ بنگال از سلیم اهللا، احادیث الخوانین 

و نسخۀ دلگشا از بهیم سین

تاریخ ادبیات در ایران ازذبیح اهللا صفا و تاریخ تاریخ ادبیات فارسی 304
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شفق و تاریخ ادبیات ازمحمد ادبیات ایران ازرضا زاده از مغول تا دورة تیمور
جعفر یاحقی و ادبنامۀ ایران از میرزا مقبول بیگ 

بدخشانی

عرفان و تصوف305

تأثیر فارسی در 306
بنگالی

آرایه هاي ادبی ازروح اله هادي، عروض و قافیه، عروض و بالغت307
آشنایی با عروض و قافیه ازسیروس شمیسا، وزن شعر 

انلري و علم عروض و قافیه فارسی ازپرویز ناتل خ
ازجلیل مسگر نژاد

غلط ننویسیم از ابوالحسن نجفی و نامه نویسی انشاء و ترجمه308
براي همه از علی جانزاده
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سال چهارم: هشت واحد درس داده می شود.

شمار
ة دوره

کتاب درسیعنوان دوره

داستان، رمان و 401
نمایشنامه

خسیس از فتح مجلس گل از مهدي شجاعی، مرد
علی آخوندزاده، اتوبوس از محمود دولت آبادي، 

خداحافظ برادر از رضا رهگذر، داستانهاي زنان از جالل 
آل احمد، طوطی نامه از عبدالقادر و قصه هاي خوب 

براي بچه هاي خوب

عرفان و تصوف 402
در ادبیات فارسی

برگزیدة منطق الطیر و تذکره االولیا از عطار، رباعیات 
بابا طاهر عریان و ابوسعید ابوالخیر، مناجات خواجه 

عبداهللا انصاري

شاهنامۀ فردوسی، السبع المعلقه ازامراي القیس، ادبیات جهانی403
ارمغان حجاز از عالمه محمد اقبال و یوسف و زلیخا از 

شاه محمد صغیر

تاریخ ادبیات 404
فارسی معاصر

وار شعر جدید فارسی شاعري ازمنبیب الرحمن، اد
فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت ازرضا شفیعی 

کدکنی و شعر فارسی آغاز تا امروز از پروین شکیبا

تأثیر فارسی در 405
ادبیات انگلیسی

فرهنگ معاصر وازگان فارسی در انگلیسی از احمد 
میر فضالیان

پاك - بررسی هند406
فارسی

تاریخ نویسی فارسی در هند و پاکستان ازآفتاب
اصغر، فارسی گویان پاکستان از سید حسن رضوي، 
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تاریخ ادبیات فارسی در هند از توفیق سبحانی و پاسداران 
زبان و ادبیات فارسی در هند از کلیم سهسرامی

خواندن خطی و 407
تاریخ آن

آرایه هاي ادبی ازروح اهللا هادي، انواع ادبی و آثار آن 408
لیات سبک شناسی، در زبان فارسی ازحسین رزمجو، ک

سبک شناسی شعر و انواع ادبی ازسیروش شمیسا و سبک 
شناسی از ملک الشعراي تقی بهار

مؤسسۀ زبانهاي نوین، دانشگاه داکا
زبان فارسی یکی از زبانهایی است که در مؤسسۀ زبانهاي نوین دانشگاه داکا آموزش 

سیس شد اکنون دوازده زبان میالدي تأ1974داده می شود. مؤسسۀ زبانهاي نوین در سال 
میالدیآغاز گردید. در 1978مختلف در آنجا تدریس می شود وآموزش زبان فارسی از سال 

مؤسسۀ زبان هاي نوین دانشگاه داکا مدارك مقدماتی، متوسطه، دیپلم و فوق دپیلم اعطا می 
تدریس می شود. قابل ذکر است که در این مؤسسه استادان، زبان فارسی را به زبان فارسی 

کنند.

برنامه ي مؤسسۀ زبانهاي نوین گروه زبان فارسی دانشگاه داکا به شرح ذیل است:

سطح مقدماتی: سه واحد درس داده می شود.

شمارة 
پارچه

کتاب درسیعنوان دوره
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آموزش زبان فارسی از ضرغامیان و متون درسی وگفتگو1
از یداهللا ثمره1آزفا جلد 

دستور زبان فارسی از حسن احمدي ی و نگارشدستور زبان فارس2
گیوي و انوري، اسماعیل حاکمی، و 

عباس علی موسوي

آزمون فصلی و امتحان شفاهی3

سطح متوسطی: سه واحد درس داده می شود.

شمارة 
پارچه

کتاب درسیعنوان دوره

از یداهللا ثمره، چهارم 2آزفا جلد متون درسی و وگفتگو1
وپنجم دبستان

دستور زبان فارسی از حسن احمدي دستور زبان فارسی و نگارش2
گیوي و انوري، اسماعیل حاکمی، و 

عباس علی موسوي

آزمون فصلی و امتحان شفاهی3

سطح دیپلم: چهار واحد درس داده می شود.

شمارة 
پارچه

کتاب درسیعنوان دوره

از یداهللا ثمره3آزفا جلد کتاب درسی وگفتگو1
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دستور زبان فارسی و نگارش فارسی 2
و روزنامه خوانی

دستور زبان فارسی از حسن 
احمدي گیوي و انوري، اسماعیل 

حاکمی، و عباس علی موسوي

تاریخ زبان و ادبیات فارسی قبل از 3
اسالم

تاریخ ادبیات در ایران ازذبیح 
اهللا صفا و تاریخ ادبیات ایران 

ازرضا زاده شفق

امتحان شفاهیآزمون فصلی و4

سطح فوق دیپلم: چهار واحد درس داده می شود.

شمارة 
پارچه

کتاب درسیعنوان دوره

متون درسی وگفتگو(ادبیات نثر و 1
نظم)

ادبیات معاصر از اسماعیل حاکمی

ترجمه و انشاي ادب فارسی و 2
روزنامه خوانی

تاریخ مختصر ادبیات فارسی بعد 3
از اسالم

ات در ایران ازذبیح اهللا تاریخ ادبی
صفا و تاریخ ادبیات ایران ازرضا زاده 

شفق 

آزمون فصلی و امتحان شفاهی4

ولناخدانشگاه 
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5در دانشگاه خولنا در شهر خولنا تأسیس شد.میالدی1991دانشگاه خولنا در سال 
با نا است. کالج زیر نظر دانشگاه خول1مؤسسه (انستیتو) و 1گروه آموزشی، 22دانشکده، 

میالدي مؤسسه زبانهاي 2003همکاري رایزن فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در داکا در سال 
PersianProficiencyنوین دانشگاه خولنا آموزش زبان فارسی را آغاز نمود و اکنون در

Course of.درس و تدریس می شود

خولنا به شرح ذیل است:برنامه ي گروه زبان فارسی مؤسسۀ زبانهاي نوین دانشگاه 

PersianProficiencyدر Course of.سه واحد درس داده می شود

شمارة 
پارچه

عنوان دوره

آموزش زبان فارسی از ضرغامیان آموزش زبان فارسی1
از یداهللا ثمره1و آزفا جلد 

دستور زبان فارسی و نگارش 2
فارسی

دستور زبان فارسی از حسن 
وري، اسماعیل حاکمی، احمدي گیوي و ان

و عباس علی موسوي

آزمون فصلی و امتحان شفاهی3

نتیجه:
-2دانشگاه داکا -1با بررسی برنامه هاي درسی دوره هاي زبان و ادب فارسی در 

دانشگاه کولنا منابعی که در این دوره ها تدریس -4دانشگاه چیتاگنگ -3دانشگاه راجشاهی 
ابع مهم گروه زبان و ادب فارسی است که تدریس می شود. یکی می شود از متون اصلی و من
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دیگر از موارد مهمی که در برنامه درسی این دانشگاهها دیده می شود تنوع دروس و متون 
فارسی گویان و فارسی نویسان شبه قاره نیز به آموزشی است. در کنار این متون در باره 

تاریخ گسترش و ان تحصیل چند واحد به دانشجویان آموخته می شود همچنین در طول دور
رشد و تکامل زبان و ادبیات فارسی اختصاص دارد.

ادبیات جهان، ایران شناسی، ترجمه از زبان فارسی به زبان بنگال و از زبان بنگال به زبان 
فارسی، فیلم و نمایشنامه هاي فارسی و ایرانی هم از دیگر واحدهاي درسی است که تا دوره 

ن پرداخته می شود. در همه این دانشگاهها تمام تالش بر این است که این دروس دکتري به آ
به زبان اصلی و زبان گفتار روز ایران تدریس شود. مدرسین دانشگاهها اغلب از کسانی هستند 
که حتی براي یک بار هم به ایران سفر نکردند اما با ذوق و شوق و عالقمندي بسیار به تحقیق 

زند.و پژوهش می پردا
مطمئناً بدون کمک خانه فرهنگ ایران و بخش فرهنگی سفارت ایران در بنگالدش در 
تهیه کتابها و متون روز، روزنامه ها و مجالت، برگزاري دوره هاي دانش افزایی دعوت از 
استادان ایرانی براي تدریس در هر یک از این دانشگاه ها و متقابالً دعوت از استادان 

ش براي شرکت در دوره هاي آموزش زبان فارسی در ایران و حرکتهاي دانشگاههاي بنگالد
تشویقی و ترغیبی براي دانشجویان، رشته زبان و ادبیات فارسی موفق نخواهد شد که به حیات 

و گسترش علمی خود ادامه دهد.

منابع و مأخذ:
.دبیر خانۀ دانشگاه داکا
کا.دبیر خانه گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه دا
.دبیر خانه دانشگاه راجشاهی .
.دبیر خانه گروه زبان، دانشگاه راجشاهی
.دبیر خانه دانشگاه چیتاگنگ
.دبیر خانه موسسه زبانهاي نوین، دانشگاه داکا
.دبیر خانه گروه فارسی، موسسه زبانهاي نوین، دانشگاه داکا
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.دبیر خانه مؤسسه زبانهاي نوین، دانشگاه کولنا
دانشگاه داکا.روه زبان وادبیات فارسی،سر فصل درسی گ
،دانشگاه راجشاهی.سر فصل درسی گروه زبان وادبیات فارس
،دانشگاه چیتاگنگ.سر فصل درسی گروه زبان وادبیات فارسی
،موسسه زبانهاي نوین، دانشگاه داکا.سر فصل درسی گروه زبان وادبیات فارسی
،سه زبانهاي نوین، دانشگاه کولنا.مؤسسر فصل درسی گروه زبان وادبیات فارسی
 ،عزیز علیزاده،بررسی سیر و تحول زبان و ادبیات فارسی در ایران و شبه قاره

ه.ش.1383
 م.2011، کمیسون تاییداد دانشگاهاي بنگالدش، 38گزارش ساالنۀ

 Syed RezviWasti (ed) memories and other writings ofSyed
Amir Ali, Lahore, 1968,

 B.A.HonoursProgramme Semester System and Letter
Grades, Faculty of Arts University ofDdhaka
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جهانبرنمونهیک: بنگالدشدرفارسی	نمودار گسترش زبان
محمد ابوالهاشم
استاد ، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه چیتاگنگ، چیتاگنگ، بنگالدش

																چکیده
ان فارسی در بنگالدش از دیگر کشور فرق میدارد. چه علم و هنر، چه ادب و تاریخ زب

دورانفارسیزبان. داشتهمختلفزمانگردش	بهقدیمی	فرهنگ کشوار همه از دورة
.) م1837-1203(بنگالسالطین

زبان دولت بود و مردمهاي بنگالی شش صد سال به زبان فارسی مانند زبان مادري گفتگو 
درکردن		هم تأثیر نمایند. بیشترنویسنده گان به زبان فارسی نوشتن و ترجمه از فارسیکنند و 

رابنگلهزبانبنگالدشمردمهايمیالدي1971سالآزاديازپس. بودشدهپیدابنگالزمین
وقومبرفارسیزبانتأثیرولی. میخوردلزتآنبهبردنکاروگفتگوبنگلهزبانبهویافت

ی مانده. مردمهاي بنگالی هنوز هم زبان فارسی را مانند بنگله گفتگو میکنند و آنان نمی ملت باق
هزار	..."شادي"،"نماز"،"دارخبر"،"گوشت"،"بادام"دانند که این کلمه فارسی است. مثال 

اهمیتفارسیبزبانبردنکارهايزمینهبنگالدشاصال. میگوید	روزهرفارسیايکلمه
د و زمین براي گسترش زبان و ادبیات فارسی سازده است. زیراکه زبان فارسی به عالی دار

مدت طوالنی در بنگالدش جاي خود تاثیر نموده و مردمهاي بنگالی به آسان یاد هم گرفته. 
شکی نیست که بنگالدش زمینه هاي زبان فارسی از کشور دیگر وسیعتر دارد و از این نمونه 

میگیرد. 
زبان فارسی در بنگالدش، گسترش زبان فارسی، راه تالش و کار بردن، نمودار ها:کلیدواژه

		گسترش.
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. مقدمه1

تاریخی دارد و تاریخ آن طوالنی یک دلنشین نفوذ و گسترش زبان فارسی در بنگالدش،
است. مطالعه و مشق زبان فارسی با وقت کثیر مردمهاي این کشور سیر کرده بود. اهمترین 
گفتنی است که زبان فارسی، تاریخ و ادبیات بنگالدش را رو به تکامل گشته از دبسان تا کالج 

ثار زبان و ادبیات شده بود و دانشجویان عمومی اهمیت و آو مدرسه زبان فارسی تدریس
فارسی از دیگرموضوع قدرو قیمت می دانسته اند. لحاظ این دانش آموزان مدرسه، کالج و 
دانشگاه همین سبب گرفت و میان آنان موافقت پیش آمد. مطلب این شد که هر که زبان 
فارسی می خوانند کامل انسان باشد و زندگی آن کم از کم خراب نمی شود. در زمان این، به 

ارسی نوشتن، ترجمه کردن و در دانشگاه درس فارسی شدن همین کارجاري است. در این ف
زمین، پیش از دو صد سال مرکز زبان و ادبیات فارسی بوده. بسیار فارسی دانا، تاجر و مبلغ 
ایرانی جاي اصلی خود گرفته و در این کشور به آرام زندگی کرده بود. ملت بنگالدش داعی 

م، تمدن و زبان فارسی را گروه مختلف ایرانی حیات داد. این مقاله دربارة هم میکند که اسال
قابل حل مشکالت به موقعیت ترقٌی زبان فارسی، سمت به طریقۀ نگاهداري بررسی شده و در 
این موقع به مختصرسمت گسترش زبان و ادبیات فارسی را به شناسی اي کشور بنگالدش و 

فی الحال به دلیل راهنماي ذکر نمودن مناسب شماردیم جایگاه زبان فارسی دورة گذشته و
قرار تاکه در این موقع، پس از بررسی راه گسترش زبان و ادبیات فارسی نتیجه اي آن را

نمودن آسان باشد.

ر بنگالدش. زبان فارسی د2

برگ کیلومتر 1،47،570بنگالدش، کشور کوچک شامل آسیاي جنوب با مساحتی 
)sq.k.m. مغرب و شرقی آن هند و جنوب آن بحر وسیع عبور میکند. همسایگان ) در شمال
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% مسلمنان ، هفت 90میلیون نفر، از این 124.35ند، پاکستان و میانمر است. جمعیت به آن ه
) منقسم و پایتخت شهر داکا را تشکیل میدهد. وضع سیاسی و ادبی بنگال Divisionاستان ( 

م.)، افاغنه، 1576-1342م.)، آزاد بنگال (1342-1203دورة ترکی (-بر چند دوره منقسم
م.) و بنگالدش 1971-1947م.)، پاکستان (1947-1757.)، انگلیسی ( م1757-1576تیموري (

است. اما بنگالدش و ایران در قارة آسیا دو کشور است؛ یکی شمال، مغربی و دیگرطرف 
جنوب واقع میشود. گرچه زمین دو کشور بیشتر دوري دارد ولی در زمانه ي گذشته بسبب 

کشور ایران از دورة )Karim, 2002: 1(روابط تجارتی و فرهنگی باهم نزدیک بوده است.
میانی و دورة باستانی با وسیله اي تجارتی به بنگال نسبت زیاد داشته بود. ملل ایرانی، ادخال 
در بنگال فقط مقصود تجارتی نا بوده آنان گسترش صوفیانه، ادبیات، شعر و شاعري را هم 

(، ادیب و شاعراز ایران آمدند .وسیع کرده بودند. آن وقت بسیارعالماء، مشایخ، استاد

Karim, 2002: 2( زبانی که هفت صد سال در بنگال دیده می شود نسل ایرانیانی است که
در دوره هاي تاریخی به علت هاي گونا گون، در سراسربنگال سکنا گزیده و با وسیلۀ ملل آن 

ال و ایران بیشتر دیده می در این زمان، روابط و مناسبات میان بنگدر راه اسالم وسعتی رسید.
شود.

زبان مردمهاي کشور این، گاهی زبان سانسکریت، گاهی زبان فارسی، گاهی انگلیسی و 
آثار ادبی، تمدن و تاریخ دینی مسلمنان بنگال خیلی برانگیختگی دارد و هنوز .اردو هم بوده

در بنگال ذکر نمودن در این رو تأثیر زبان فارسی .هم به کامل و درست نا نویسندنی است
قبل از فتح بنگال به نفوذ زبان فارسی در زمین این،.کوشش بی مورد و بی معنی شماردیم 

میالدي بنگال فتح 1203چشم می خورد. هنگامیکه بدست اختیار الدین محمد بختیار خلجی 
شد و در موضع رنگپور براي آموزشی مدرسه تاسیس یافت و آن وقت زبان فارسی درس 

این مدرسها، جایگاه آموز و تمدن مسلمنان بنگال اولین بار (4567:34:اکرام).رسه بودمد
وقتیکه همراهیان و لشکریان بختیار خلجی وارد بنگال شدند بیشتر گویندگان زبان .بشمارمیآید

با این سبب کشور 5.فارسی بودند. به وسیله ي ایشان زبان فارسی در اطراف بنگال رسیده



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8638

اما بیشمار شاعر و ادیب .ینه هاي فارسی از شروع است و کار بردن آسان شودبنگالدش، زم
ما در این موقع چند تا کتاب 6.زبان فارسی در زمین بنگال پیدا شده بود وآثار هم داشته

، حوض الحیاتمشهور زبان و ادبیات فارسی ذکر نمایم. آثر قاضی رکن الدین سمرقندي کتاب 
، شرف نامهیا فرهنگ ابراهیمی ، آثر ابراهیم قوام فاروقی نام حقتوامه از موالنا شرف الدین ابو

نام کتاب شیخ صوفی عبد الرحمن فتح ،مثنوي در صفت بنگالهاز منیر الهوري کتابی به اسم 
و از شعر، مکاتب، انشاء... مانند آن صد کتاب فارسی است. گمان میرود که ...گنج رازآبادي 

.نفر به زبان فارسی کار برد300از نویسنگان بنگالدش بیش 

عاللهاي رکود گسترش.3

مشکل هاي که در راه گسترش زبان و ادبیات فارسی در این سر زمین پس از آزادي 
:ه نظر می رسد حسب زیر استبنگالدش بیشتر ب

شهاي علوم انسانی خصوصا شغل ادبیات : به گردش زمان، شغل بخکم از دیگر . شغل1
از 

دیگر بخش پائین آمد. پس از آزادي بنگالدش بر زبان و ادبیات فارسی آثر نو گردد و شغل 
فارسی ندارد. در این وقت، شغل زبان فارسی در آموزش و پرورش و درجاي دیگر اتمام 

با طریقه اي عوض بر خواهد رسید. ما می بینیم که شغل زبان فارسی را شغل عربی گرفت و
شغل زبان فارسی مهر ختم افتاد. اکنون بزرگترین مشکل فارسی آموزان است که پس از اتمام 

آموزي کار دولت نمی شود گرچه پنجه سال پیش شغل فارسی وجود داشته بود.

نقشه شغل زبان فارسی پیش از پنجه سال
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جایگاه شغل نوع شغل/پست فی الحال عدد 
داکا کالج اد یار عربی و فارسیاست خالی یا ندارد 2
عالیه داکامدرسه ي رسی و اردواستاد یار فا خالی یا ندارد 2

نذرالکالج داکا استاد یار فارسی خالی یا ندارد 2
محسن کالج چیتاگنگ استاد یار فارسی خالی یا ندارد 2

راجشاهی کالج استاد یار فارسی # 2
کهولنا کالج استاد یار فارسی # 2

بی ایم کالج بریشال استاد یار فارسی # 2
عالیه سلهتمدرسه ي اد یار فارسی و اردواست # 2

کروتیا کالج تانگیل استاد یار فارسی # 2
انند موحن کالج میمنسینگه استاد یار عربی و فارسی # 1

ملی جادوخانه داکا کیفار/باستان شناسی(فارسی) یکی خالی 3
سی محامدپوربخش باستان شنا باستان شناسی (فارسی) خالی 2

رادیو داکا سیزبان اردو و فار خالی 2
خانه ي دانشگاه داکاکتاب فارسی و اردو خالی 2

بنگال اکادمی پژوهشی عربی وفارسی خالی 2
دانشگاه چیتاگنگجادوخانه ي پژوهشی عربی وفارسی خالی 1

موسسۀ زبان نوین دانشگاه چیتاگنگ استاد یار فارسیلکچرار/ خالی 1

(اخذ شدن نقشه از دفتر مختلفه )

زبان فارسی در جاي مختلف وجود داشته باشد ولی دولت به کار نا البته قربا صد تا شغل
آورد.
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روزهاي طوالنی گذاشت که کشور بنگالدش سر زمین. وجود نا بودن ساختمان :2
ه هم دارد. ولی یک مؤسس یا آموزشگاه انفرادي فارسی است و میان بنگالدش و ایران رابط

Persianزبان فارسی بنا ساختن نیافت. بال شبه، وجود آوردن تأسیس ساختمان فارسی (

StudiesBuilding بزرگترین عالقه مندان براي ترویز و پژوهش و گسترش زبان و ادبیات (
ستان و پاکستان ساخته فارسی بنگالدش است. همین ساختمان آموزش زبان فارسی در هندو

شده بود.

1995همانطوریکه میدانید آقاي هاشمی رافسنجانی رئیس جمهوري اسالمی ایران سال 
میالدي به بنگالدش تشریف آورده و سفر رسمی آن در تاریخ روابط ایران و بنگالدش عمیقی 

ارسی را بر زمین دراین وقت نزدیک ساختمان علم دانشگاه داکا سنگ بناي ساختمان فدارد.
از طرف دولت ایران کار ساختمان را انجام دادن و اتمام رسانیدن امضا شده بود 11.گذاشت

.ولی هنوز این ساختمان وجود نیامد

که باهم بنگالدش و ایران مهم ترین دو کشورآسیا:تغیر شدن سیاست و روابط.3
ظ تمدن و فرهنگ سیاست سختی پیش آمدن مشکالت کنونی را دور کردن آسان و از لحا

گنجایش ندارد. ولهاذا، دور شدن مشکالت گسترش زبان و ادبیات فارسی اولین شرط است که 
پس از هندوستان، جایگاه زبان طریقۀ روابط و همدلی از طرف دو کشور نزدیکتر پیش آمدن.

بنگالدش، زبان فارسی وقیعی حالی این است که در فارسی کشور بنگالدش بشمار می آید.
بی شک، ضعف رابطه اي سیاسی و اقتصادي دو بسیار روزها با شعلۀ آگ راه خاموشی زند.

ما می دانیمکشور، چهرة اصل زبان فارسی را هالك کرده بود.

که هر کشوري با دیگر کشورمناسبات خوبی و کمکی می خواهد یک وجه نو پیدا می 
.شود
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بنگالدش به غرض حاصل پیش آمدن اقتصادي، حل مسائل :نا بودن روابط تجارتی.4
تغیر شدن کشور و شامل پیشرفت کشورشدن کوشش بی انتهاي بیکاري و نوین سیاست

جاري نموده است. از لحاظ این، اهمیت ادبیات و موضوع انسانیت زیر افتاده و دین، تمدن و 
مسلمان را به نگاه کوتاه دیده می شود. دولت بنگالدش علم، تکنیک و آموزش انگلیسی فلسفۀ 

.را پیشرفت نوین آموزش و پرورش قرار نموده است

یکی فرمان دولت انگلیستان این بود که میالدي،1837سال :فرمان دولت بیرتانی.5
از زبان انگلیسی ، همه کارها به انگلیسی انجام دادان و استفادةزبانزبان فارسی راجاي

از فرمان این، زبان فارسی از رسمیت افتاد و زبان انگلیسی جاي 8.فارسی باز گشتن الزم است
آنرا گرفت. بسبب این، ملت هندو و مسلمان با طرف زبان انگلیسی مایل شود و یاد آوردن، 

ودتر خواهش نمایند. افتادن زبان فارسی از رسمیت، آموزش هندو و آموختن زبان انگلیسی ز
درین وقت، یکی از اهمیت 9.سانسکریت کشیدگی یافت و آموزش فارسی بی قیمت گشت

با نفوذ انگلیسی و رواج استعمار و .این بود که زبان انگلیسی دایر شغل دولت شدن است
.سلطۀ فرهنگی، زبان فارسی از رونق افتاد

نمودار گسترش زبان فارسی .4

آموزش عالی را بیشتر عالی میکند و )Scholarshipبورس (. مدرك دکترا از ایران: 1
براي دکترا براي تالش و خواندن کتاب متعالی را راه حقیقت می خیزد. بیشتر استادان دانشگاه

و دانشجویان خوبی براي لیسانس به بورس کشوري یا دیگري از بیرون کشور مدرك گرانتري 
حیات آموزشی هم است. را حاصل کردن خواهش نمایند. اینکه راه تالش زندگی و اصل

آموزان فارسی را بورس و کمک هزینه خواهش آنان را برتر می کنند. دانشجویان کشور 
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بنگالدش راه ندارد که به هزینۀ خودمن مدرك فوق لیسانس و دکترا از ایران میگیرند.

1990نمونه ي مدرك دکترا از ایران  - میالدي2010

ل میالديسا محل اخذ مدرك کمک هزینه دانشگاه
1998 دانشگاه تهران دولت ایران دانشگاه راجشاهی
2001 دانشگاه تهران دولت ایران دانشگاه داکا
2007 دانشگاه مشهد و بنگالدش ایران دانشگاه داکا

حمایت خانۀ فرهنگ پژوهشی و دانش آموزي :دانشجویان دوره ي دانش افزاي.2
و حمایت گران راه گسترش زبان و ادبیات فارسی پیدا نمی شود. دراین مورد فارسی را حامی

ام داده است. داکا خدمت زبان فارسی در بنگالدش انج-میالدي رایزن فرهنگی1984از سال 
مناسب این باشد که فراهم آوردن زمینیۀ یادگیري توسط عامه مردم و باالخص جوانان را شامل 

داکا با کمک هزینۀ تحصیلی پیش آمده باشد و هم براي -نمودن. گرچه رایزن فرهنگی
نا معروفترین بی قراري میکند، اینکه خیلی کم وگسترش آموزش فارسی کوشش هم

و راه بالشبه دراین زمان، حمایت اصل کارگسترش زبان و ادبیات فارسی شدنحمایتی است.
.ترقی زبان فارسی اردوي آموزشی و تفریحی براي فارسی آموزان شرکت نمایندن باشد

مشاوران بودجۀ اي آموزش زبان فارسی قرار آمدن که باهیات عالی:ارتقاء و تقویت .3
با وسیلۀ این، پژوهشی ، دکترا و کارهاي سختی که با مناسبات زبان فارسی است، بیاد اتمام 
باشد. درین زمان، بیدون پول کاغذي و کوششهاي بی غرض راه تالش زبان و ادبیات فارسی 

زبان و ادبیات فارسی به موافقت جایگاه نا ممکن است. فی الحال، آموزش عالی و فراگرفتن 
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کشور ایران از دیگر کشور بهتر و مشهور است. می گویند که بی راهنماي ایران آموزش فارسی 
.عالی یادگیري نمی شود

ش به زبان پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران در زمین بنگالد:انجمن زبان فارسی.4
میالدي به منظور مطالعات 1996فارسی افزایش یافته است. در این رو انجمن فارسی در سال 

امید این بود که انجمن بایاد کار 14.و تحقیقات گسترش زبان و ادبیات فارسی تأسیس یافت
بردن گردآوري کتاب فارسی همین آثار گرانقدر است. متأ سفانه از تأ سیس انجمن راه 

دیگر رومی سوسایتی که همینطور از پیدایش به اصل کار و .ش زبان فارسی دست نا بردگستر
انجمن فارسی بین الملل شامل با ایران، بنگالدش، افغانستان، درین رو.مقصودش نا رسید

پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ارمنستان و آذربیجان وجود آوردن و با مشکالت زبان فارسی 
.سی شدن مناسبات زمان استبرردر کشوري

بسیار روزها به تالشهاي گسترش زبان و :دانشگاه به یاد داشت تفاهم همکاري.5
یکی از تالش آن .داکا برخوردگی یافت-ادبیات فارسی در بنگالدش رایزنی فرهنگی ایران 

ن فارسی در دانشگاه بنگالدش. به کوشش و تالش این به بود که دایر کردن دورة آموزش زبا
میالدي پیام یافت و یاد داشت تفاهم همکاري میان سازمان فرهنگ و ارتباطات 2002سال 

جمهوري اسالمی ایران و دانشگاه کوشتیا، چیتاگنگ، کهولنا و جهانگیر نگر با امضا -اسالمی
ود بآلخر با سند آن در دانشگاهها زبان فارسی رسید و این امضا به سفر ریس دانشگاهها ایران ب

در این وقت چهار دانشگاه ازسال 16.حیات نو یافت وکرسی هاي آموزش فارسی شروع شود
تالش این براي شروع تا دو سال استادان فارسی از طرف رایزنی فرهنگی درس داده بود.

.گسترش زبان و ادبیات فارسی اهمیت عالی دارد
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:درس استاد اعظامی ایرانی

نم می آید که مدرك زبان فارسی گرفتن چه فاییده دارد و همیشه ایک سؤال از دانشجویا
در شغل چکار باشد. گرچه سؤال این نظر ما خوب نیستند ولی ما دیدیم که چاره نیست. اما 

دولت بنگالدش فکر دانشجویان فارسی ال جوابی است.در شغل دنیا کسب و معاش براي
ن فارسی از دیگر دانشجویان بیشترعالی و تازه نمی کرد و کار هم ناداد. ما دیدیم که آموزا

دارد. شایستۀ شغل دولت هم

گرچه زبان فارسی زبان مادري نیستند و .بزرگ تر نیست:روابط زبان فارسی و بنگال
پیش از دو صد سال اجداد .مردمها با زبان بنگله گفت و گو می کردند به فارسی عالقه دارند

و کتاب هم نوشته بود. آن وقت مردم بنگال آموختن فارسی ما با زبان فارسی گفت و گو کرد
فی الحال، زبان بنگله رسمی و زبان مادري ما است و زبان دوم ما با .را شرافتمندانه می تواند

ولهذا، زبان و ادبیات فارسی از جاي اصل .انگلیسی کار بردن آسان، زبان دینی هم عربی اند
نظر ما بسیارهاي مشکالت پیش می .ان فارسی زیر نا افتد خود نیستند ولی مرتبه و اهمیت زب

-و این هم سبب نا شدن گسترش زبان و ادبیات فارسی در بنگالدش استآید

اما 7.له و زبان فارسی شاخۀ هندي شرقی زبانهاي هند و آریاي استباید میتوانید، زبان بنگ
حروف بنگله و حروف فارسی یک شکل نیست؛ شکل حروف بنگله مانند سانسکریت و شکل 

دو زبان فرق دارد. نوشتن فارسی از حروف فارسی مانند عربی است. ساختار و پژگی آن
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نخستین مرحله است که زبان فارسی،تنیاد گرفمیشود.شروعراست رو و بنگله از چب
الفباي زبان

آموختن. پس از آن با صدا کلمۀ فارسی را فارسی را نوشتن و با خوبی به جفت کلمه را
حروف .بنگالی آسان می تواند پیش آمداین کارسختی را بیشترمردم.آوردن و هم یاد داشتن

بنگله بیشتر از حروف فارسی 
.است

دیگر، حروف فارسی شکل حروف عربی و اردو هم است. مردم بنگالدش پس از آزادي 
.میالدي زبان اردو را دوست نمی دارند1971سال 

زبان دین تعمل با .5
آن

زبان فارسی ، فقط زبان کشوري یا زبان روستاي نیست که گفتار اهمیت وویژه دگی آن با 
داستانی میان یک شب تمام می شود. این زبان شامل دین، تاریخ، فلسفه، ادب و تمدنی است 

دراین زمین، روزها زبان فارسی با مردمهاي بنگال .گیختگی داردو با هزار سال تاریخ بران
ولهذا بررسی زبان و ادبیات فارسی درین وقت اتمام رسانیدن آسان 10.بهترین وسعتی داشته

در عصر حاضر کمپیتر، تکنیک، فن، علم دیگر موضوعات غوغا می کند وگرچه دانستن .نیست
بال شبه زبان فارسی، زبان همدلی .نا که زبان فارسیآن موضوع را زبان انگلیسی هم می گیرد 

سمت .از این کشور، زبان فارسی کنار گشتن موافقت نمی باشد.و زبان عرفانی ما است
.محتمل زبان فارسی و جاي گسترش آن پیش آوردن همین است
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ادخال متن فارسی در آموزش و .6
پرورش

از آنها آموزش عمومی بیشتر عالی .کشور بنگالدش طریقۀ آموزشی چهار تقسیم دارد
12.آموزشی است. مقصود این است که طبیعت بشري را با انسانیت کامل درست و عالی نمودن

بخش تاریخ، بخش تاریخ و در این آموزش عمومی مختلف بخش است مانند بخش فلسفه،
زبان فارسی مشهور از فلسفه، دین .تمدن اسالمی، بخش آموزش اسالم، بخش دین و مزهب

این زبان هم مانند بنگله موافقت همین .اسالم، اخالقیت، شعر و ادبیات برتر شایستگی دارد
لکه وجود مقصود آموزش زبان فارسی و دیگر بخش این تضادي و فرقی نا دارد. ب.بخش باشد

فارسی در بخشها ماندن بیشتر علویت و انسان کامل شدن محتاج آموزش و پرورش بنگالدش 
.است

.ستدیگر، آموزش مدرسه که مقصود آموزشی دین اسالم، ترقی زبان عربی و انسانیت ا

این هم موافق ادخال متن زبان و ادبیات فارسی ، شعر و شاعیري زبان فارسی 
.دارد

نقشه

آموزش مدرسه >-------- آموزش و پرورش ---------< آموزش عمومی
ابتادیه، داخل و 

عالم
دبستان،دبیرستان و 

کالج
------------ <دانشگاه> -----------
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خصوصا دانشگاه جگناط، دانشگاه درین وقت بسیارها دانشگاه دولتی تاسیس یافته است،
ت که یک گروه جدیدي با کومیال، دانشگاه قاضی نذراالسالم و دانشگاه بیگم روکیا . الزم اس

.نام گروه زبان و ادبیات فارسی وجود داشته باشد

. درس هاي فارسی در گروه مختلفه7

تا دانشگاه 10تا دانشگاه دولتی تأسیس یافت و از ین31میالدي 2008تا 1921از سال 
.عمومی است که ادب و علوم انسانیت را درس می دهد وه در دانشگاهها با مختلف گر13

با گروه فلسفه درس همزمان مسلم فلسفه، مسلم فلسفه دورة میانه و باستانی .وجود آورده شد
خصوصا فلسفۀ عالمه اقبال، موالنا رومی، مال صدرا، امام غزالی و فلسفۀ امام خمینی را 
تدریس می دهد. همین در گروه بنگله ترجمۀ رباعیات عمر خیام، ترجمۀ شاهنامه، تاریخ زبان 

همینطور با گروه .، زبان شناسی، شاعر بنگله دورة میانه و ادبیات بنگله دورة میانه استبنگله
تاریخ و تاریخ و تمدن اسالمی در کالس آن کتاب منتخب التواریخ، ریاض السالطین، آئین 

.داشتاکبري، اکبر نامه، مأثیراالمارا ، طبقات ناصیري، تاج المأثیر و ... تاریخ کتاب فارسی

ولی در کالسها، ازبی .در این کالسها بیدون آموختن زبان فارسی کامل درس نمی شودگرچه
محتاج زبان فارسی استادادن با زبان بنگله درس میداد و دانشجویان هم از استادن بیدون یاد 

قابل مورد این باشد که بر بخش ها موضوع آن آموختن .گرفتن زبان فارسی درس می گیرد
.زبان فارسی است

نقشۀ کالس مختلف

ساعات
تدریس

نمبرات درس فوق لیسانس  نمبرات درس لیسانس نام گروه

3+2=5 50+5
0

، فکرو زندگی نامه
..فلسفه رومی

300 ..مسلم فلسفه،صوفیه فلسفه
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2+2=4 50+5
0

و درین دورة میانه
زمان 

200 ، ایرانتاریخ هند تاریخ

3+1=4 50 مسلمنانتاریخ 300 ،تاریخفلسفه،ادبیات تمدن و تاریخ
1+1=2 50 باستانی زبان 100 زبان فارسی زبان شناسی
2+2=4 50+5

0
ترجمۀ شعر فارسی 200 دورة میانه بنگله

(اخذ شدن برنامۀ گروههاي مختلفه دانشگاه داکا و چیتاگنگ)

فارسی دانا استاد عربی و دیگر بخشها.8

داخل، عالم، فاضل -مدرسه دارد و تقسیم آن چهارطبقۀ است که9361درین کشور، قربا 
نفر استاد تدریس می دهند و تعداد استادان مدرسه 10م از کم هر مدرسه ک.و کامل نام نهادند

همین در .بیشتر معلم مدرسه عربی و دین اسالم را پیشنهادي دادند15.نفراند136890کال 
کالج استادن علوم دینی و تمدن تاریخ اسالمی تدریس می دهند. بیاد کار بردن آنان را تربیت 

.نمبر موضوع اختیاري درنصاب و درسها100مل دادن بر زبان و ادبیات فارسی و شا

نتیجه 

زبان و ادبیات فارسی در بنگالدش بررسی شده به خیالی این که به مختصر درباره اي
نیست بلکه مناسبات زمان و حال است. زبان فارسی به مدت طوالنی در بنگالدش جاي خود 
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دشواري نیست که تحصیالت تاثیر نموده و مردمهاي بنگالی به درد وهمدلی یاد هم گرفته. 
فارسی را باال رسانیدن. استاد، آموزگارو دانشجویان فارسیکه تالش زبان فارسی است بیاد 
خواهشمندان آموزشی را در دانشگاها ترقی می دهد. ادخال متن فارسی در آموزش و پرورش 

وهشی و پژبا سند میان دو کشور کار بردن راه آسان است. همینطورساختمان زبان فارسی
بررسی زبان فارسی را به تبلیغ کامل رسانیدن. . ما میخواهیم زودتر تالش بکنیم و زبان فارسی 

را در بنگالدش خوب می بینیم.
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ذکر زنان کربال در مراثی میر انیس، شاعر معاصر صباحی بیدگلی

١دکتر شیخ اشتیاق احمد

استادیار دانشکده مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ گروه مطالعات زبان فارسی 
و آسیاي مرکزي دانشگاه جواهرلعل نهرو 

چکیده
صباحی بیدگلی از شاعران به نام دورة بازگشت ادبی و از مرثیه سرایان تواناي این دوره 
محسوب می شود. شهرت صباحی بیدگلی در شعر و بویژه در مرثیه سرایی مرزهاي ایران را 
پشت سر گذاشته است. همزمان با سبک بازگشت در ایران در سرزمین هند هم موج جدیدي 

میر ببر علی انیس «ه وقوع پیوست. یکی از مرثیه سرایان نامی هند در خصوص مرثیه سرایی ب
می باشد. وي شاعر معاصر صباحی بیدگلی و یکی از بزرگترین مرثیه سرایان هند »لکهنوي

است که به زبان اردو مراثی زیبایی در ذکر مصیبت کربال سروده است. اکثر تذکره نویسان در 
یاد کرده اند. شهرت » محتشم هند«و » خداي سخن«القاب نوشته هاي خود در باره وي از او با

و مرتبۀ میر انیس در مرثیه سرایی و سرودن ماده تاریخ به حدي رسیده بود که یکی از مرثیه 
سرایان توانا و حریف ارشد میر انیس، میرزا سالمت علی دبیر لکهنوي مادة تاریخ زیر را در 

درگذشت میر انیس سروده است:
طور سینا بی کلیم اهللا و منبر بی انیسماه کامل، سدره بی روح االمینآسمان بی

قالب رایج مرثیه در بین مرثیه سرایان هند قالب مسدس می باشد. اگرچه قالبهاي دیگر و 
همچنین ترکیب بند و ترجیع بند نیز متداول بوده است لیکن پس از میر انیس و میرزا دبیر، 

ثیه سرایی در هند و بویژه در زبان اردو معین شد.مسدس قالب رسمی براي مر
بزرگترین فرق مرثیه سرایان ایران و هند به لحاظ موضوع و محتوا این است که مراثی 
شاعران ایرانی بیشتر مطابق با حقایق تاریخی است یا به عبارت دیگر در مراثی ایرانیان جنبۀ 

در مراثی شاعران هند بیشتر بر سوز حاصل از تاریخی واقعه کربال بیشتر نمود دارد در حالیکه 

ahmed.jnu@gmail.com. پست الکترونیک: 1

- نقی عباس و محمد غیاث الدین براي کمک و همراهی در تهیه برخی از منابع تشکر میاز دانشجویان دکتري بخش فارسی آقایان سید
کنم.
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این جریان تاکید شده است تا آنجا که براي ایجاد سوز بیشتر واقعات خود ساخته نیز در مراثی 
شعراي هند راه پیدا کرده است و وجه تاریخی مراثی این شاعران از دقت کمتري برخوردار 

سرزمین بوده است.است و این امر به سبب تفاوتهاي فرهنگی و اجتماعی دو
میر انیس، بسیاري از موضوعاتی که با واقعه کربال و امام حسین (ع) در ارتباط است را در 

در مراثی او جایگاه ویژه اي دارد. وي در » ذکر زنان کربال « مراثی خود به کار برده است. 
(ع) در ارتباط بوده مراثی خود بانوانی را که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با کربال و امام حسین

اند به شرح ذیل ذکر می کند:
-4رباب دختر امرئ القیس، -3اُم کلثوم الکبري (زینب صغري)، -2، حضرت فاطمه-1

حضرت -6حضرت سکینه دختر امام حسین (ع)، -5حضرت زینب خواهر امام حسین (ع)، 
رت فاطمۀ صغرا، دختر حض-9حضرت ام فروه، -8زوجۀ حضرت عباس (ع)، -7ام البنین، 

حضرت فضّه، کنیز -11حضرت شهر بانو، همسر امام حسین (ع)، -10امام حسین (ع)، 
حضرت فاطمه، عالوه بر اینها، میر انیس، از هنده (زن یزید) هم در بعضی از واقعات کربال یاد 

کرده است.
لی از منظر ذکر در این مقاله سعی شده است که مراثی میر انیس، شاعر معاصر صباحی بیدگ

زنان کربال مورد بررسی قرار گرفته همچنین به تاثیر مراثی ایرانیان بر مرثیه هاي سروده شاعران 
شبه قارة هند پرداخته خواهد شد.

میر انیس، صباحی بیدگلی، مرثیه، زنان کربال.ها:کلیدواژه
مقدمه

ان تواناي زمان خود از شاعران به نام دورة بازگشت و از مرثیه سرایصباحی بیدگلی
صباحی بیدگلی در شعر و بویژه در مرثیه سرایی مرزهاي ایران را محسوب می شود. شهرت 

پشت سر گذاشته است. ذکر وي در تذکره هایی که در شبه قارة هند تألیف شده اند، مانند 
موي تذکرة شمع انجمن تألیف نواب صدیق حسین خان، نتایج االفکار تألیف قدرت اهللا گوپا

وغیره یافت می شود.
آغاز مرثیه سرایی در زبان اردو مانند خود زبان اردو مدیون تشویق و حمایت شاهان 

و ثمرة اختالط ایرانیان و هندیان و آمیزش » احمدآباد«و » گلکنده«و » بیجاپور«شیعی مذهب 
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فرهنگهاي پارسی و هندي است. نخستین شاعر اردو که در سوگ شهیدان کربال در دکن
قمري) بود که در 1155-1579(شمس الدین محمد ولی، » ولی دکنی«قصیده سرایی کرد، 

زبان اردو مقامی چون رودکی در شعر فارسی دارد. بعد از زوال دولت سالطین دکن و تصرف 
آن خطه به وسیلۀ ارتش اکبرشاه گورکانی شعر اردو به دهلی و آگره منتقل شد و شاعران 

به موازات زبان فارسی به زبان اردو هم » آرزو«و » آبرو«و » اتمح«پارسی گوي دهلی مثل 
تمایل پیدا کردند.

وجود جمع کثیري از امراء و رجال شیعه در دهلی و روابط نزدیک دربارهاي صفوي و 
گورکانی و عزیمت گروه هایی از شاهزادگان، اشراف، سرداران، فقیهان، هنرمندان، صنعتگران، 

ان، شاعران و موسیقیدانان ایرانی به دربارهاي هند سبب گردید که خطاطان، صوفیان، پزشک
زبان و شعر فارسی و نیز مذهب تشیع و نوحه سرایی بر شهداي کربال در سراسر هند رواج 
پیدا کند و نه تنها از نظر مذهبی مورد توجه مسلمانان قرار گیرد بلکه به عنوان هنر و موضوع 

، »امانی«م مورد توجه قرار گیرد. شاعران اردو زبان مانند تازه در شعر و ادب زبان اردو ه
و دیگران، » ضاحک«، »ندیم» «گمان«، »قادر«، »صبر» «سکندر» «درخشان«، »آل علی«، »عاصمی«

را به قصد ثواب می ساختند و چندان در بند آرایش و رنگینی سخن نبودند. اما بعد از 1مرثیه
خود را 2قمري) مسدس هاي1195مد رفیع سودا (متوفی آنکه شاعر بزرگ زبان اردو، میر مح

در این زمینه سرود، این فن، مورد توجه سایر شاعران افتاد و این مسدس ها هم همان مقام را 
در هند پیدا کردند که دوازده بند مرثیۀ محتشم کاشانی در بین فارسی زبانان پیدا کرده بود.

یان گردد و نسبت به وي غم و اندوه نیز ابراز شود و از طرف دیگر مرثیه آن نظمی را گویند که در آن ویژگیهاي شخص متوفی ب.1
آن نظمی را نیز مرثیه گویند که در آن فضایل ، مصایب و شهادت شهداي کربال ذکر شده باشد. اکنون واژة مرثیه از معنی اول به معنی 

براي اطالعات بیشتر .داي کربال برپا شده استدوم به حدي تغییریافته که به محض شنیدن صداي مرثیه همگی می فهمند که تذکرة شه
نیسان اکبرآبادي، خانه فرهنگ سرکنسولگري جمهوري اسالمی ایران، ، نک. مجموعه مقاالت اسالم در شبه قاره هند، مرثیه و سالم

.1385حیدرآباد، 
ایندة مرثیۀ اردو می باشد. شاعران م) نخستین سر1508-1611مرثیۀ اردو ابتدا در شهر دکن هند آغاز گردید و قلی قطب شاه (.2

بودند و آنها همه مرثیه سرا بودند. به غیر از شهر دکن، مرثیه سرایان در » هاشمی«و » نصرتی«، »غواصی«، »وجهی«شهیر دیگر این دوره 
ته اند. در تاریخ را اولین مرثیه سرا در دهلی گف» فضلی«بسیاري از شهرهاي هندوستان نیز وجود داشتند و متخصصان این صنف سخن 

ر.ك. مجموعه .مرثیه سرایی میر تقی میر و سودا نیز از اهمیت ویژه اي برخوردارند زیرا آنان مرثیه را به صورت مسدس در آوردند
.1385نیسان اکبرآبادي، خانه فرهنگ سرکنسولگري جمهوري اسالمی ایران، حیدرآباد، ، مقاالت اسالم در شبه قاره هند، مرثیه و سالم
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ین هند هم موج جدیدي در خصوص مرثیه همزمان با سبک بازگشت در ایران در سرزم
می باشد. »میر ببر علی انیس لکهنوي«سرایی به وقوع پیوست. یکی از مرثیه سرایان نامی هند 

و یکی از بزرگترین مرثیه سرایان هند است که به زبان اردو معاصر صباحی بیدگلیشاعر وي
در سرودن ماده احی بیدگلی صبمرثیه هاي زیبایی در ذکر مصیبت کربال سروده است و مانند 

تاریخ مهارت بسیاري داشته است.
یاد کرده اند. » محتشم هند«و » خداي سخن«اکثر تذکره نویسان از میر انیس با القاب 

شاعر ،شهرت و مرتبۀ وي در مرثیه سرایی به جایی رسید که میرزا سالمت علی دبیر لکهنوي
ر بود، ماده تاریخ زیر را در درگذشت میرانیس معاصر وي که خود از مرثیه سرایان تواناي عص

سرود:
طور سینا بی کلیم اهللا و منبر آسمان بی ماه کامل، سدره بی روح االمین

بی انـــیس
می گویند پس از درگذشت میر انیس، میرزا دبیر شعر گویی را به این علّت که قدردان 

1اجل را لبیک گفت.اصلی آن نمانده، ترك کرد و پس از دو ماه خود نیز دعوت

مرثیه هایى که در اواسط قرن سیزدهم در تعزیت فاجعه کربال در لکهنو نوشته شدند، در 
)، به بیان حماسى و شکوه آن دست 1292آثار میر انیس و شاعر معاصر وى، میرزا دبیر (متوفى 

انانه حسین می یابند. این آثار که در زمینه حماسه شهداست بر درونمایه رنج و مقاومت قهرم
بن على (ع) استوار است که قهرمانانه در برابر مصائب طاقت فرسا پایدارى کرد؛ انیس در این 
اشعار صحراى کربال و اسب و شمشیر امام حسین را به تفصیل وصف کرده است، ولى با 
تخلیط دوره هاى تاریخى، محیط عاطفى و اجتماعى، و تا حد زیادى جغرافیایى، سرزمین 

شت کربال در قرن اول را با سرزمین اَوده در قرن سیزدهم درهم آمیخته است.عراق و د

). عهد انیس و دبیر، دوره اوج مرثیه سرایی 1292) و شاعر معاصر وى، میرزا دبیر (متوفى 1291.میر ببر متخلص به انیس (متوفى 1
بوده است. اگرچه تمایالت درونی و ذوق شعري هر دو متفاوت بود لیکن کمال مرثیه سرایی در آثار هر دو مشهود است. هر دو تمام 

ثی خود جا داده که این امر باعث رونق بسیار صنف مرثیه شد. اوج مهارت این دو سخنور ، رعایت اعتقادات محاسن شعر اردو را در مرا
مذهبی همراه با خصوصیات شعري، ابراز احساسات و انگیزه هاي درونی خود بود. به همین دلیل سخنوران بعدي باوجود سرودن مراثی 

نیسان اکبرآبادي، خانه ، ر.ك. مجموعه مقاالت اسالم در شبه قاره هند، مرثیه و سالمزیبا، نتواستند در سطح انیس و دبیر قرارگیرند.
.1385فرهنگ سرکنسولگري جمهوري اسالمی ایران، حیدرآباد، 
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در قرن سیزدهم هجري در لکهنو، شاعري مرثیه سرا پیدا شد که فن مرثیه سرایی را به 
بود. » میر مستحسن خلیق فیض آبادي لکهنوي«فرزند » میر ببرعلی«باالترین مقام ترقی داد. او 

تخلص کرد، بزرگترین شاعر زبان اردوست و در پرتو » انیس«بعد و » حزین«وي که ابتدا 
مهارت در زبان فارسی و خلق مضامین و تشبیهات دلچسب و سخن آفرینی و صفا و یکدستی 

را در قالب مثنوي و قصیده و ترکیب بند و 1کالم و حسن بیان، در زمینۀ نوحه و مرثیه و سالم
فن مرثیه چنان باال برد که تاکنون نظیري براي او در رباعیات و غزلیات در پایۀ شعر اردو و 

شبه قاره پیدا نشده است.
به دنیا آمد و به سن 3هجرى قمرى1220آباد از توابع لکهنو درسال در فیض2میر انیس 

عمر خود را وقف سرودن اشعار کرد. سال57تا 56هفتاد و دو سالگى رسید و در حدود 
دگاه خود به لکهنو مهد فرهنگ و تمدن هند روى نهاد و تا چهل ساله شانزده ساله بود که از زا

فراوان داشت و بیشتر اوقات در کتابخانه نشد دست از تحصیل بازنداشت. به مطالعه عشق
مشغول بود.شخصى خود به مطالعه

انیس بعد از تحصیالت مقدماتی به لکهنو منتقل شد و تحصیالت فارسی و عربی و علوم 
بود؛ » اوده«در آنجا ادامه داد. آن وقت شهر لکهنو مرکز تشیع و پایتخت سالطین شیعی دینی را

ها و مجالس تعزیه، ذاکران و شاعران نامی به اضافه مشغول بودند. پدر انیس، » امام باره«در 
از اینرو انیس از آغاز نوجوانی که 4و جد او هم مرثیه سرا و مرثیه خوان بوده اند.» میر خلیق«

سالم؛ نظمی در قالب غزل که در آن ذکر وقایع کربال و نقش شهیدان با وفاي حضرت امام حسینع بیان شود ، ایستاده و با ادب به .1
.به عنوان یک صنف شعر مورد استفاده قرار می گیرد» سالم«رسول اهللا سالم عرض کردن وغیره است. هم اکنون اکثراً کلمۀ حضور 

برخی از ناقدین ، سالم را شعبه اي از مرثیه می دانند لیکن به لحاظ شکل و هیئت ظاهري ، بحر و تعداد اشعار به غزل نزدیکتر است. 
سیره اهل بیتع و ائمه معصومین و تشریح حماسه هاي آنان تعلق دارد تا مردم با الهام از آن به کارهاي خیر سالم نگاري به ذکر فضایل، 

سالم سرایی نیز از دکن هند آغاز گردید و اکثراً سالم را مقدمه مرثیۀ می .اغلب شعرا قالب غزل را براي سالم برگزیده اند.تشویق شوند
م ، سرودن و شنیدن غزل کار پسندیده اي به شمار نمی آید لذا در این ایام بجاي غزل، سالم می سرایند دانند. زیرا در ایام سوگواري محر

ر.ك. مجموعه مقاالت اسالم در شبه قاره هند، .و به جاي مجلس مشاعره، محافل مسالمه برپا می دارند و این سنت تا کنون ادامه دارد
.1385سرکنسولگري جمهوري اسالمی ایران، حیدرآباد، نیسان اکبرآبادي، خانه فرهنگ، مرثیه و سالم

میالدي.1803-1874. مطابق با 2
م می باشد.1872.اشاره به تاریخ وفات میر انیس که برابر با 3
مرثیه هاي خود اشاره می کند معلوم می شود پدر در .خاندان انیس همه اهل فضل بودند و چنانکه شاعر خود در بند اول در دیوان4

.بدو رسیده استدر شاعر بوده و گویندگى ارثى است که از نیاکانپ
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ه نظم اشعار پرداخت در زمینۀ نوحه و مرثیه سرایی طبع آزمایی کرد و دیري نگذشت که خود ب
شاعري مشهور گردید و در مجالس مشاعره و محافل تعزیه داري و منابر ذکر مصیبت، استادي 
خویش را به ثبوت رسانید و مورد توجه امرا و اعیان و عامۀ شیعیان قرار گرفت. این موقعیت 

او شغل پدر خویش را ادامه دهد و هر چه می گذشت بر شهرت و اعتبار او سبب شد که
افزوده می شد.

میالدي) در لکهنو انیس گاهی به تقاضاي نوابها و 1858» (اود«بعد از انقراض سالطین 
امرا به حیدرآباد و اکبرآباد و بنارس و اهللا آباد و عظیم آباد پتنه می رفت، اما زود به لکهنو برمی 

شت. در سایر بالد هم مثل لکهنو مردم بسیاري براي شنیدن اشعار او جمع می شدند که در گ
» روضه الشهداء«مجالس مذهبی آن زمان سابقه نداشت. رفته رفته همانطور که خواندن کتاب 

هم 1»انیس خوانی«مولی حسین واعظ کاشی در ایران به مجالس ذکر مصیبت، نام و عنوان داد، 
را پیدا کرد.» روضه خوانی«همان معنی و عنوان در سراسر هند

آثار میر انیس:
میر انیس شاگرد خاص مرحوم میر حامد حسین خان صاحب کتاب عبقات االنوار بوده 

است. میر حامد حسین، اشراف علمی روي کار مرحوم میر انیس داشته است.
» النا محمد حسین آزادشمس العلماء مو«تعداد مرثیه هاي میر انیس دقیقاً معلوم نیست، 

نوشته است: میر انیس حتماً دست کم ده هزار بیت مرثیه سروده است؛ » تذکره آب حیات«در 
2سالمها و رباعیات او بی شمار است.

از میر انیس در حدود دو هزار مرثیه و دویست بند نوحه و تعدادي رباعی وغزل باقی 
ع محاسن زبان فارسی و عربی و اردو است. مانده است. مراثی انیس حماسه هایی عالی و جام

به محافل تعزیه امام حسین اطالق گردید. این اصطالح در شبه قاره هند و پاکستان هنوز رواج دارد. » انیس خوانی«. اصطالح 1
شود و حتی امروزه در ار گرفته میدر کشورهاي شبه قاره هند اصطالح انیس خوانی به ک« نویسد:در این باره می» ریاضی هدي«

هاي رادیویی و تلویزیونی کشورهاي هند و پاکستان و بنگله دیش در دهه اول محرم انیس خوانی با صدا و موسیقی مخصوص برنامه
هجري به 13هاي میر انیس در اواخر دهههاي متنوع سرودهشود. انیس خوانی بعد از ترویج وسیع خواندن اشعار مذهبی و مرثیهاجرا می

،چاپ اول، انتشارات فرهنگ وارتباط اسالمی، 1ر.ك. ریاضی هدي میر محمد حسن، گنجینه » مجالس ذکر مصیبت کربال اطالق شد.
تهران.
میر انیس؛ دکتر احمد تمیم داري، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوري اسالمی ایران، اسالم آباد؛ ترجمه دکتر احمد تمیم داري.ر.ك..2

.1369، پاییز 23شماره مجله دانش
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آنقدر در وصف میدانهاي جنگ در شب و روز و قیافۀ جنگاوران و شرح لباس و حرکات و 
مکالمات و شیوه هاي جنگ و حالت کشتگان دشت کربال هنر نمایی کرده که شنونده را 

ار خود بازگو وي با دقت و ظرافت، حاالت روحی افراد دو جبهه را در اشعمسحور می کند. 
کند، که نشان از عمق اطالعات تاریخی او دارد.می

شود میر انیس در طول حیاتش به جز امام حسین(ع) براي کسی شعر نگفته گفته می
هزار بیت به زبان اردو تخمین 500است و برخی منابع تایید نشده، تعداد ابیاتش را به بیش از 

.زنند که تماما درباره واقعه کربالستمی
مراثى او همه مسمطند و کوتاهترین آنها از پنجاه بند کمتر ندارد می توان گفت از حیث 

ها تا دویست و پنجاه بند هم می رسد، سابقه است. بعضى مرثیهسرایى بىکمیت در تاریخ مرثیه
گویى انیس طبع خود را در کمتر از نیمى از مراثى انیس بجا مانده است. پیش از شروع به مرثیه

.سرایی آزموده است و چون این کار را باب طبع خود نیافت به سراغ سرودن مرثیه رفتزلغ

و بیگاه و به مناسبتهاى عالوه بر مراثی از انیس رباعیاتی هم بجا مانده است، شاعر گاه
مختلف رباعیاتی سروده است که کمتر رنگ مرثیه دارد و برخی از این رباعیات صرفا مرثیه 

1.هستند
جامۀ سیاه عزا را از تن «آشنا بود و با سوارى و شمشیربازيبودرزمنجا که خود مرد آاز

پوشانید و همین است که مراثى او صورت حماسه به خود گرفته کند و بدان لباس رزممرثیه
اند و بجاى اینکه بگریانند جذبۀ حماسى شنونده را برمی انگیزد و با قدرتى که شاعر در 

است موبه مو ارد خواننده را با خود به محل واقعه می برد و آنچه را دیدنىوصف مناظر د
2نشان می دهد و چنان تأثیرى ایجاد می کند که تا مدتها اثرش بجا می ماند.

سرایان ایرانی برکنار هرچند که اشعار انیس به زبان اردوست اما از نفوذ فکرى سخن
آنها با توصیف زیبائیهاى طبیعت یا به عبارت دیگر با از مراثى انیس هم که تقریبا تمام .نیست

سرایانى چون عنصرى، فرخى، تغزل و تشبیب آغاز می گردد معلوم می شود دواوین قصیده

.141امیر عباس حیدري، انیس بزرگترین مرثیه گو، ص.١
.140امیر عباس حیدري، انیس بزرگترین مرثیه گو، ص.٢
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صباحی بیدگلی و ... را خوانده و با تأثیر از آنان سبک خاصی را در مرثیه سرایی براي خود 
برگزیده است.

یا مبانى دین اسالم ى با مسائل فلسفى و نفسانیاتهاى انیس با بیان اصول شاعرمرثیه
هنرنمایى می کند. در آغاز میگردند بعد شاعر به وصف مناظر طبیعى می پردازد و اینجاست که

سرائیها را شرح می دهد و پس از توصیف سراپاى امام و آرائیها و حماسهمرحله سوم صف
شهادت میرسد و با پردازد بعد نوبتبیان خصوصیات ظاهرى و باطنى او به وصف جنگ می 

.اى عالى پایان میابدنوحه یا نتیجه

هیچ دو با اینکه موضوع یکى است در سراسر مراثى صد تا دویست و پنجاه بندى انیس
اى نمی توان یافت که بهم شبیه یا تکرار مکررات باشد. هرکدام براى خود خصوصیت و مرثیه

اى دارند.سخن تازه
می شود به بزم و رزم اى کوتاه و آوردن بندى که با این شعر شروعمقدمهشاعر پس از

:می پردازد

رنگ بزم است دگر عرصۀ رزم است دگر            چمن سبز دگر وان چمن زخم دگر
گو سر به صحراى کربال می زند و لبان در ضمن تغزل و تشبیب در صدر مرثیهتشنه

:پژمرده گالن تشبیه می کنندکامان آن وادى سوزان را به تشنه

الله از شبنم تر لبریز استتا کند تر لب پژمرده گالن           
بامداد و اذان صبح شهادت است دالورانى چند دست از جان شسته خشک لب و تشنۀ 

بینند و پرواى یک اند. جمال دوست را در آینۀ دل مىوصال براى عرض نیاز به نماز ایستاده
.ه چون دریا موج می زند ندارندصحرا دشمن ک

براى نماز آمد آن سبزپوشسپیده دمید از گریبان، صبح
نواى نبى بود و بانگ سروشصداى اذان در دل پهن دشت

اى را ماند که پیش نماز صفوف نماز بسته شده است حضرت امام جماعت قرآن گشوده
یاران سطور و امام بسم اللّه آن باشند

چو قرآن باز چو بسم اللّه آن شدنماز جماعت
به صدر نماز صفوف عقب سر سطور



8659 هامجموعه مقاله

بدرگاه حق هشته روى نیاز میان دو صفنبى
پیش اهل نظر کجا این سپیدى وز آن سحر

سوار دریادل، دالور دل به دریا می زند. یک تنه و تنها بر سپاه دشمن می تازد قلب
است لب به آب نمی آالید از پاى درآوردهلشکر را می شکافد به آب می رسد، عطش او را 

براى تشنگان که چشم به راه اویند آبى برمی گیرد و برمی گردد.
کى خشک لب بود و مرد دریادلخضر بود و کنار آب حیاتآن سوار دلیر و نهر فرات

1ها رو کرد تیرباران شد از تمام جهات.تشنه لب سوى خیمهکند آب سست پاى ثبات

سرایان شبه قاره بر خالف مرثیه سرایان ایرانی، به جاي ترکیب بند یا ترجیع بند، مرثیه 
مرثیه را در قالب مسدس می سرایند. اگرچه قالبهاي دیگر (نظیر ترکیب بند و ترجیع بند) نیز 
متداول بود، لیکن پس از میر انیس و میرزا دبیر، مسدس گویی قالب رسمی براي مرثیه سرایی 

ویژه به زبان اردو معین شد.در هند و ب
از لحاظ موضوع و محتوا، نکتۀ مهم بلکه بزرگترین فرق مرثیه سرایان ایران و هند این 
است که مراثی شاعران ایرانی با حقایق و دقایق تاریخی بیشتر همراه است یا به عبارت دیگر 

تفاوتهاي فرهنگی و در مراثی ایرانیان جنبۀ تاریخی بیشتر دیده می شود درحالیکه به وجه 
اجتماعی و براي ایجاد سوز در مرثیه، مراثی شاعران هندي کمتر جنبۀ تاریخی دارد، حتّی براي 

ایجاد سوز بیشتر، واقعات خود ساخته نیز در مراثی هندیان یافت می شود.
شعر میر انیس:

و را میر انیس در آغاز، غزل عاشقانه می سرود اما پدرش مخالف غزل سرایی بود و ا
منع می کرد و شاعر نوجوان هم با آمادگی که خود داشت پند را پذیرفت. اکنون ترجمه یکی 

از غزلهاي او را نقل می کنیم:
غزل انیس:

قیس نامور کی طرحےشهید عشق هوئ
تو وه هنر کی طرحےعیب بهی هم نںهیےکئ

ںایک هم بهی هیںمیںحلقه بگوشوےتمهار

.146امیر عباس حیدري، انیس بزرگترین مرثیه گو، ص.١
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گهر کی طرحںمییه سخن کان ےا رهڑپ
ںبرقرار آنکهیںگی جب تک هیںتجهی کو دیکهی

گی ترِي نظر کی طرحےمرِي نظر نه پهر
ےزور چلےسںکیا باغباںنحیف و زار هی

شجر کی طرحےها دیا بس ره گئٹجهان ب
قبرےاےتجهےسالمت رکهںمیںخدا جها
گهر کی طرحےاپنےکو پهیال كںپاؤےکه سوئ
بر کو کیا احتیاجِ عنبر و عودهماري ق

هر اك استخوان اگر کی طرحےسلگ رها ه
ترجمه فارسی:

من هم شهید عشقم و بی پا و سر شدم
مجنون چو قیس گشته ام و نامور شدم
نسبت بسی کند همه عشق من به عیب

از عیبهاي عشق بسی با هنر شدم
من هم یکی ز حلقه به گوشان در گهم

م و همچون گهر شدمآویز گوش گشت
چشم از رخت نگیرم و پیوسته بنگرم

چشم از رخم گرفتی و من در بدر شدم
زار و نزار گشتم همچون نهال خشک

بر جاي خویش مانده و همچون شجر شدم
من خود به گور رفتم و خفتم به تیرگی
گویی که صید گشتم و بی بال و پرشدم

عودگور نیست نیازم به شمع و هرگز به



8661 هامجموعه مقاله

1عودم شد استخوان و به سر شعله ور شدم

مطلع سالم زیر از میر انیس:
هر دم، خاطر جمع دوستان را می خواهم             اي انیس مباد که ضربه اي به شیشه دل 

دوستان خورد
سالم دیگر:

در غم حسین(ع) ، گریه می کنیم
چهره را با آب گوهر می شوئیم
گندم از گندم، جو ز جو

ان که کاشتیم بعداً درو می کنیمهم
براي نجات کشتی امت
کشتی وجود خود را فدا کرد
با دادن رخصت به پسري همچون علی اکبر
سرمایه با ارزش خود را از دست داد
لباسهاي تن محبوب خدا را
دشمنان زیر خون فرو می برند
گنهکاران که در میدان نمی گریند

می شویندگوئی از این کار، گناه خود را 
اي انیس چون، خون انصاف می ریزند

باعث از بین رفتن تأثیر مضمونهاي من می شوند
انیس می گوید:

غیر کی مدح کرون شه کا ثنا خوان هو کر
مجري اپنی هوا کهوؤن سلیمان هو کر

ترجمه به فارسی:

جمهوري اسالمی ایران، اسالم آباد؛ میر انیس؛ دکتر احمد تمیم داري، رایزنی فرهنگی سفارتترجمه دکتر احمد تمیم داري.ر.ك..1
.1369، پاییز 23آباد؛ مجله دانش شماره 
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من ثنا خوان شاه مردانم
مدح بیگانگان نمی خوانم
رواییمن سلیمان هستم و فرمان

بر هوا را از دست نمی دهم
داشته (ص)میر انیس صحنه هاي جنگی را با توجه به ایمان و اعتقادي که به خاندان پیامبر

است با عشق و سوز بیشتر تصویر کرده است. میر انیس براي نامیدن هر یک از قهرمانان کربال 
تعقید لفظی و معنوي در سرودن واژه اي خاص برگزیده بود. الفاظ دشوار به کار نمی برد و از 

اشعار دوري می جست. تا زمانی که واژگانی فصیح و بلیغ به دست نمی آورد به سرودن نمی 
پرداخت. کلمات را در اشعار خود مانند مروارید جاي می داد. سخنان روزمره او با اشعارش 

نیز برخوردار بود. پیوند داشت. در عین آن که ساده سخن می گفت از مایه هاي ادبی و معنوي 
فردوسی در شاهنامه جنگها و صحنه هاي فراوانی را تصویر کرده است اما میر انیس در حماسه 
ها و مرثیه هاي دینی تنها و تنها به واقعۀ جانگذار کربال پرداخته، و درباره همه قهرمانان و 

درتصویر وسائل جنگی آن روز به دقت سخن سرایی کرده است. وقتی اشعار میر انیس را
صحنه هاي جنگ می خوانیم آن چنان در ما اثر می گذارد که گویی در واقع آن صحنه ها را 
با چشم می بینیم. خصوصیت بارز شعر میر انیس این است که در مرثیه تنها به ذکر اوصاف 
امام حسین (ع) و یاران او نپرداخته بلکه سرداران و لشکریان بنی امیه را نیز به دقت وصف 

ه است.کرد
انیس از ترکیبات فارسی بسیار بهره جسته، و گاهی ترکیبات عربی هم به کار برده است.

مثال براي ترکیبات عربی:
اي مددگار معین الضعفاء ادرکنی

اي خداوند جهان خذ بیدي خذ بیدي
مثال براي ترکیبات فارسی:

زیادهےنشتر سںسر تیزي میںکهیںپلکی
یعنی:

نشتر تیز تر استمژگان ایشان از 
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سروده است:(ع)دربارة لباس حضرت قاسم
ےگریبان مه نو هےتکمه تو ستاره ه

یعنی:
دگمه همچون ستاره و گریبان ماه نو است

مخالفان حضرت قاسم را این چنین وصف کرده:
ںجو وه مست می بی خبري هیںکیا سمجهی

یعنی:
آنان که مست می بی خبري هستند 

ی یابندچه چیز در م
مرثیه هاي انیس جاندار و زیباست، و هرگز ذلت و پستی در اشعار او راه نیافته، و در 

را با شجاعت و سروري و وقار توصیف کرده است. در شب (ع)همه جا یاران امام حسین
خطاب به یارانش چنین سروده:(ع)عاشورا از زبان حضرت امام حسین

ےجب قطع کی مسافت شب آفتاب ن

ےحجاب نےرخ بےکیا سحر كجلوه

ےرکاب نںفلک شه گردوےدیکها سوئ

ےکو دي اس جناب نںمرکر صدا رفیقو

خدا کروےرات حمد و ثنائےآخر ه
هو فریضۀ سحري کو ادا کروٹا
ترجمه به فارسی:

چو پیمود شام سیه آفتاب
سحر جلوه آورد رخ بی حجاب

نگه کرد شاه جهان بر فلک
ان همه یک به یکندا کرد یار

به مدح و ثنا دست بر آسمان
که پایان عمر امشب است اي مهان
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یک امشب خدا را ستایش کنید
1پگاه است و با هم نیایش کنید

انیس احساسات و اندیشه و توان هنري خود را در مرثیه به کار برده، انیس رزم و بزم را در 
ا فریضه دینی می داند و سروده است:شعر از یکدیگر جدا می سازد و مرثیه گویی ر

جداےبزم کا رنگ جدا رزم کا میدان ه
جداےزخمون کا گلستان هےیه چمن اور ه

یعنی:
رنگ بزم دیگر است و میدان رزم دیگر

2این چمن دیگر ست و گلستان زخم دیگر

ر انیس هم وظیفه ادبی خویش را در شعر اداء می کرد و هم فریضه دینی خود را. د
مرثیه هاي انیس اسمهاي قهرمانان همه عربی است اما احساساتی که از ایشان توصیف می کند 
احساساتی عام و انسانی است که ربطی به عرف و عجم ندارد، منتهی این احساسات به زبان 
لهجه لکهنوي سروده شده است. نهایت انتقاد و ایرادي که بر انیس گرفته اند این است که او 

ت بلکه مرثیه گو و داستان سراست که وقایع تاریخی را به صورت داستان بیان کرده مورخ نیس
است.

(ص)در مراثی میر انیس اصول دین، معرفت الهی، نماز و اهمیت جهاد و عشق محمد

بسیار گوشزد شده است از این جهت مرثیه هاي او بی نظیر است:(ص)و آل محمد
یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر

ابر کرم خشک زراعت په کرم کراي 
ترجمه به شعر فارسی:

یا رب چمن نظم مرا باغ ارم کن
1بر مزرعِ خشکم کرم اي ابر کرم کن

میر انیس؛ دکتر احمد تمیم داري، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوري اسالمی ایران، اسالم آباد؛ ترجمه دکتر احمد تمیم داري.ر.ك..1
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چنین سروده است:(ص)درباره رسول
محمدےفخر ملک و اشرف آدم ه
محمدےاکلیل سر عرش معظم ه

محمدےحقّا که خداوند دو عالم ه
محمدےمقدم هےمگر سب سےآخر ه

ترجمه آن به شعر فارسی به قرار زیر است:
فخر ملک و اشرف آدم محمد است
اکلیل سرّ عرش معظم محمد است

حقّا که خداوند دو عالم محمد است
2در نوبت آخر است و مقدم محمد است

در کالم میر انیس هرگز غلو راه نیافته بلکه آنچه در سخن او می خوانیم کمال تخیل 
است. انیس درباره گرمی هوا در کربال چنین سروده است:شاعرانه 

بیانںکر کروںگرمی کا روز جنگ کی کیو
لگی زبانےکه مثل شمع نه جلنےر هڈ

یعنی:
گرمی روز جنگ چگونه کنم بیان

ترسم چو شمع آب شود در دهان زبان
یا:

پانی تها آگ گرمی روز حساب تهی
هیماهی جو سیخ موج تک آئی کباب ت

یعنی:
گرمی آب، آتش و روز حساب بود

میر انیس؛ دکتر احمد تمیم داري، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوري اسالمی ایران، اسالم آباد؛ ترجمه دکتر احمد تمیم داري.ر.ك..1
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1ماهی به سیخ موج چو آمد کباب بود

انیس فضاي کربال را خوفناك و وحشتناك معرفی نمی کرد بلکه با تخیل شاعرانه 
واقعه را بسیار آرام و زیبا تصویر می نمود تا دیگران را به آرامی متاثر سازد.

ےآج شبیر په کیا عالم تنهائی ه

ےی چاند په زهرا که گهتا چهائی هظلم ک

ترجمه آن به نثر فارسی:
2را فرا گرفته است(ع)ابر ظلم، ماه زهراامروز حسین چه عالم تنهائی دارد 

بطور کلی اشعار انیس به سه قسم تقسیم می شود، سالم، رباعیات و مراثی، رباعیات 
رثیه به کار برده است یا در قالب انیس بر وزن رباعیات خیام است، منتها انیس در رباعیات م

رباعی مرثیه سرایی کرده و موضوعهاي حکمی بکر و کوتاهی را در قالب مرثیه آورده است:
اندیشه باطل سحر و شام کیا

سر انجام کیاهکچهےعقبی کا نه هائ
افسوس انیسےنا کام چلی جهان س
کیا کام کیاےتهےکس کام کو یهان آئ

فارسی:ترجمه آن به نثر
روز و شب را با اندیشه بیهوده گذراندیم

افسوس براي عاقبت هم کاري نکردیم
انیس، افسوس که از این جهان ناکام رفتیم

براي چه کار آمدیم و چه کار کردیم
ترجمه آن به نثر فارسی:

هر روز به اندیشه باطل گذراندیم
بی توشه عقبی همه غافل گذراندیم

میر انیس؛ دکتر احمد تمیم داري، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوري اسالمی ایران، اسالم آباد؛ ترجمه دکتر احمد تمیم داري.ر.ك..1
.1369، پاییز 23ره آباد؛ مجله دانش شما

همان..2



8667 هامجموعه مقاله

این عالم خاکیناکام برفتیم از
1بیهوده و بی حلّ مسائل گذراندیم

ذکر زنان کربال:
میر انیس، تقریباًً تمام موضوعاتی که با کربال و امام حسین (ع) نسبت دارد را در مراثی 

در مراثی میر انیس جایگاه ویژه اي » ذکر زنان کربال«خود به نحوِ احسن به کار برده است. 
دارد.

بلیغ و رساندن پیام عاشورا را بر عهده داشتند، زنانی بودند که عمق کسانی که مسئولیت ت
واقعیت آن است که یکی از .فاجعه عاشورا را دریافته، آن را با تمام وجود درك کرده بودند

وسایلی که توانسته این پیام را تا امروز حفظ کند و به دست ما برساند، اشعاري بوده که توسط 
اند. این اشعار از زبان زنانی شدهکوفه و مدینه و سایر شهرها سروده میاین زنان در میان مردم

اند. اند که عمدتا از خاندان اهل بیت (ع) بوده و اشعار از دل و جانشان نشأت گرفتهبیان شده
2سازند.ها را با خود همنوا مینشینند و جانها میروي، خواه ناخواه بر دلبدین

شعار وجود دارد، این است که هدف زنان سراینده این اشعار، از نکته مهمی که در این ا
ها تسکین آالم صاحب عزا نیست، بلکه در حین سرایی صرف خارج گشته و غرض آنماتم

بیان حزن و اندوه خود، در سوگ بزرگان دین، خشم و ناخشنودي خود را از دشمنان اهل بیت 
که امام خود را در میان لشکریان دشمن تنها پردازند(ع) بیان داشته، به مذمت افرادي می

اوپاسخ ندادند و حقیقت واقعه عاشورا را، که » هل من ناصرٍ ینصرنی«گذاشتند و به نداي 
نمایی از سوي ایشان نمایند و اگر این حقیقتتوسط یاران یزید تحریف شده بود، تبیین می

اي که گونهموشی سپرده شده یا بهگرفت، شاید این حادثه مهم تاریخی به دست فراصورت نمی
3گردید.مورد رضایت دشمنان اهل بیت (ع) بود، در تاریخ ثبت می
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زنانی که میر انیس در مراثی خود ذکر کرده است و بطور مستقیم یا غیر مستقیم با کربال 
عبارتند از:، و امام حسین (ع) در ارتباط بودند

رباب دختر امرئ القیس، -3)، ینب صغريز(اُم کلثوم الکبري-2، حضرت فاطمه-1
- 6، دختر امام حسین (ع)حضرت سکینه -5خواهر امام حسین (ع)،حضرت زینب -4

حضرت فاطمۀ -9حضرت ام فروه، -8زوجۀ حضرت عباس (ع)، -7حضرت ام البنین، 
حضرت -11حضرت شهر بانو، همسر امام حسین (ع)، -10صغرا، دختر امام حسین (ع)، 

ه، کنیز حضرت فاطمه، عالوه بر اینها، میر انیس، از هنده (زن یزید) هم در بعضی از فضّ
واقعات کربال یاد کرده است.

حضرت فاطمه:
اگرچه حضرت فاطمه مستقیماً با کربال ارتباطی ندارد ولی چون ایشان مادر امام حسین و 

ود ذکر نموده است. شاعر حضرت زینب هستند، میر انیس تقریباً ایشان را در تمام مراثی خ
شرق محمد اقبال الهوري هم شعري در بیان عظمت حضرت فاطمه دارد که در آن چنین به 

ذکر مرتبه و مقام وي پرداخته است:
مریم از یک نسبت عیسی عزیــز          از سه نسبت حضرت زهرا عزیز

خریــــننور چشم رحمت الّلعالمیــــــن             آن امام اولین و آ
بانوي آن تاجدار هل اتـــــــی       مرتضی، مشکل گشا، شیر خدا
مادر آن مرکز پرگار عشـــــــق      مادر آن کاروان ساالر عشـــق
آن یکی شمع شبستان حــــــرم     حافظ جمیعت خیر االمـــم

اُم کلثوم الکبري:
وي دختر مشهور بوده است» ثوماُم کل«نام ایشان زینب صغري و به کنیه خود، یعنی 

.باشداش حضرت زهرا (ع) میحضرت علی (ع) و مادر گرامی

زمان درباره زمان والدت یا وفات ایشان، تاریخ دقیقی در دست نیست. ابن عبدالبرّ
او یکی از زنان فاضل زمان .نمایدذکر میوالدت ایشان را پیش از وفات رسول خدا (ص) 

السالم و خاندان پیامبر نظیر و نزد اهل بیت علیهمادت و شجاعت، کمخود بود، در زهد و عب
.داراي جایگاهی عظیم و رفیع بود
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ایشان همراه برادر بزرگوارش از مدینه به کربال رفت و از نزدیک شاهد وقایعی بود که 
ت.گذشت. او یکی از زنانی بود که به تبیین واقعیت عاشورا پرداخبر خاندان اهل بیت (ع) می

1

رباب دختر امرئ القیس:
رباب همسر امام حسین (ع) و مادر حضرت سکینه (ع) است. در روایات آمده است که 

2ایشان نزد امام حسین (ع)، منزلت و جایگاه خاصی داشت.

حضرت زینب (ع)
باشد. زمان اش حضرت علی (ع) و مادر بزرگوارش حضرت زهرا (ع) میپدر گرامی

سال 1ه یعنی62وفات ایشان را سال در زمان حیات پیامبر ذکر کردهوالدت آن بزرگوار را
3اند.پس از شهادت امام حسین (ع) بیان نموده

چنین سروده است:(ع)انیس در توصیف فرزندان زینب
ےنگهت مشک تتري هںمیںان گیسوو

ےشوریده سري هںسنبل کو بهی گلزار می

یعنی:
شک تتاري استدر گیسوان فرزندان زینب نکهت م

سنبل هم در گلزار شوریده سر شده است
حضرت سکینه (ع)

دختر امام حسین (ع) و مادرش رباب بنت امرئ القیس است. نامش را آمنه یا أمینه 
لقب اوست. سکینه (ع) و مادرش بسیار مورد عنایت و توجه امام حسین » سکینه«اند و گفته

وي با .استب به آن حضرت در مورد ایشان نقل شدهاي که ابیاتی منسو(ع) بودند، به گونه

.206فاطمه سادات ارفع، رثاي حسینی در اشعار بانوان شیعه (قرن اول هجري، ص.١
.209صهمان، .٢
.211فاطمه سادات ارفع، رثاي حسینی در اشعار بانوان شیعه (قرن اول هجري، ص.٣
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پدر و خاندانش در سرزمین کربال حاضر بود و شاهد حوادثی بود که در آنجا رخ داد و همراه 
1قافله اسیران، از کوفه به شام و سپس به مدینه روانه گردید.

در این تاریخ عاشورا تاریخ دیگري است؛ تاریخی مملو از عشق و ایثار و بندگی، و
هاي مؤثر در واقعه کربال، همچون ایجاد طرّاحی، زنان منزلتی خاص دارند. در تمامی نقش

هاي مقاومت، حمایت، تشجیع، تشویق محارم خود به حمایت از ولی خدا و پیوستن به هسته
در این قیام زنان نیز حضوري 2یاران امام و همراهی با زینب کبري (ع)، زنان شرکت داشتند.

ل داشته و نقش مؤثري ایفا نمودند.فعا
میر انیس در حین ذکر زنان کربال، نه تنها تقدس و احترام و مرتبۀ آنان را در نظر داشته 
بلکه روحیات زنان را نیز با تمام جزئیات آن ملحوظ خاطر داشته است. هنگامی سخنی در 

علوم می شود که او خود مورد امام حسین و دختر عزیزش سکینه را در میان می آورد چنان م
در شخصیت یک دختر خردسال وارد شده که با پدرش حرف می زند و یا هنگامی به ذکر 
حضرت زینب پرداخته و ناله هاي جانگداز وي را در صورت شعر گنجانیده، چنان بازتاب می 
. شود که این سخنان واقعاً همان سخنانی هستند که از زبان مبارك حضرت زینب بیرون آمده

پس غلط نخواهد بود اگر میر انیس را بیشتر از یک شاعر، یک روان شناس بپنداریم.
میر انیس در مراثی خود نه تنها ذکر زنان را در ضمن وقایعِ کربال آورده است بلکه 
شخصیت و اهمیت آنان را نیز به تمام و کمال قید کرده است. مثالً حضرت فاطمه را با القابِ 

نور «، »مفتاح بابِ گلشن جنت«، »شرح کتابِ عصمت و عفت«، »و شرافتمهر سپهر عزّت «
و غیره خطاب کرده است.» فخر زنان دو عالم«و » فخر مریم«، »فخر حوا«، »آیۀ رحمت«، »خدا

حضرت فاطمۀ صغرا دختر امام حسین (ع) هم مانند حضرت فاطمه مستقیماً با وقایعِ 
ثر مراثی خود براي سوز بیشتر ذکر وي را آورده است. کربال ربطی ندارد لیکن میر انیس در اک

هنگامی که امام حسین (ع) عازم سفر کربال بودند، فاطمۀ صغرا مریض بود و به همین علت 
امام وي را همراه خود نبردند. این دختر مریض هر لحظه از غم فراق پدر و خانوادة خود می 

رسید. میر انیس ناله ها و نوحه هاي جگر سوخت تا خبر فاجعه روز عاشورا و قتل پدر به وي

.215، صهمان..١
.251سیمیندخت بهزادپور، نقش آفرینی زنان صحابه در حماسه عاشورا، ص.٢
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خراش این دختر مریض و مهجور را با چنان سوزي در مراثی خود منظوم ساخته است که 
چشم بی اختیار نمناك می گردد.

حضرت زینب، خواهر امام حسین در بین زنان کربال شخصیت اصلی می باشد. میر 
ام مراثی او ذکر حضرت زینب یافت می شود. می گوید، در تم» فاطمه زهرا ثانی«انیس وي را 

میر انیس پس از شهادت عظیم امام حسین (ع)، به کردار حضرت زینب در مراثی خود جایگاه 
ویژه اي داده است زیرا حضرت زینب بود که پس از شهادت عظیم امام حسین و اصحاب و 

بچه هاي باقی مانده بود. احباب وي کاروان حق را راهنما و مایه صبر و شکیبایی زنان دیگر و
بی تردید میر انیس شخصیتهاي زنان کربال را که مستقیماً یا بالواسطه با کربال ربط دارند را با 
تمام شرح و بسط و کمال هنرمندي در قالب مرثیه گنجانیده است ولی آن خوبی و کمال که در 

ذکر حضرت زینب و سیرت نگاري وي دیده می شود خاصۀ او می باشد.
در کربال، چهار پسر حضرت ام البنین که بزرگترین آنها حضرت عباس بودند به درجۀ 
شهادت نایل گردیدند. میر انیس در شخصیت آن برادران جانباز امام حسین (ع)، بزرگی 
شخصیت و کردار مادر آنان را جلوه گر می بیند. اگرچه ذکر حضرت ام البنین در مراثی میر 

است ولی هر جایی که میر انیس به ذکر وي پرداخته است تمام خصایل انیس زیاد نیامده 
شخصیت وي را با کمال هنرمندي بیان کرده است. اینجا باید عرض شود که میر انیس همسر 

حضرت عباس را هم در برخی از مراثی خود ذکر کرده است.
نتیجه:

س سعی کرده است که ویژگی دیگر ذکر زنان در مراثی میر انیس این است که میر انی
نکاتی را که راجع به شخصیت هاي واقعه عاشورا می داند، را در مراثی عاشورا جاي دهد. به 
همین سبب او را یک سیره نویس هم می گویند. صور زن در مراثی میر انیس بیشتر به زنان 

وم زنان هندي و به ویژه زنان شهر لکنهؤ نزدیک است. میر انیس حتّی محاورات و آداب و رس
هند را نیز با ذکر زنان مقدس کربال به بیان آورده است. مثالً، یک جنبۀ غیر تاریخی براي ایجاد 
سوز در مراثی میر انیس عروسی حضرت قاسم (پسر امام حسن) است. میر انیس در ذکر آن 

ان تمام رسوم زنان، از حنا بستن گرفته تا شب عروسی را در مراثی کربال به شکل زیبایی بی
کرده است.
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 هنگام خواندن مراثی میر انیس به نظر می رسد که فاصلۀ هزار و چهارده سالۀ واقعات
خونین کربال با خواننده در چشم زدنی تمام شده و واقعات کربال جلوي چشم خواننده رخ می 
دهد. مصیبت اهل بیت درواقع مصیبت خواننده به نظر می رسد. چنانکه گفتیم، فرق زمان و 

کان یکسره تمام می گردد و دل از درد و غم و چشم از اشک پر. همین هدف میر انیس است م
و همین کامیابی وي.

که مرثیه سرایی بزرگ زمان خود بوده است همزمان بود و با صباحی بیدگلیمیر انیس با 
ها هم بررسی مراثی وي معلوم می شود که وي مرثیه هاي ایرانیان را نیز خوانده بود و از آن

بهره گرفته است. این بررسی نشان دهندة تاثیر مرثیه سرایی ایرانیان بر مرثیه هاي سروده 
شاعران شبه قارة نیز هست.

کتابنامه:
 ،اس آصف، لکهنؤد محمد عبم.2002اسالف و اخالف میر انیس، مؤلفه سی
1329ي ، د15حیدري، فصلنامه دانش، شماره انیس بزرگترین مرثیه گو، امیر عباس .

)146-138(صص 
 ،م.1981انیس شناسی،مرتبه گوپی چند نارنگ، دهلی
م، دهلی، ےمرثیےكانیسم.1980، صالحه عابد، جلد دو
م.1981اردو مرثیه کا ارتقاء، اکبر حیدري کشمیري، لکهنؤ، ںاوده می
صالحه عابد حسین، مکتبه جامعه، دهلی، ںآئینه میےخواتین کربال کالم انیس ك ،

م.1973
 رثاي حسینی در اشعار بانوان شیعه، فاطمه سادات ارفع، قرن اول هجري، مجله بانوان

)218-201. (صص 1383شیعه، زمستان 
 ،ل، ترتیب و تدوین نایب حسین نقوي، دهلیم.1975فرهنگ انیس،جلد او
 میر محمد حسن ریاضی هدي، چاپ اول، انتشارات فرهنگ وارتباطات 1گنجینه ،

هران.اسالمی، ت
نیسان اکبرآبادي، خانه فرهنگ ، مجموعه مقاالت اسالم در شبه قاره هند، مرثیه و سالم

.1385سرکنسولگري جمهوري اسالمی ایران، حیدرآباد، 
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،م.2003موازنۀ انیس و دبیر، شبلی نعمانی، اترا پرادیش، اردو اکادمی، لکهنؤ
ان جونپوري، ، مرتبه جعفر حسین خےمرثیےاخالف كےمیر انیس اور انک

م.1981لکهنؤ، 
 میر انیس؛ احمد تمیم داري، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوري اسالمی ایران، اسالم

.1369، پاییز 23آباد، فصلنامه دانش شماره 
بهزادپور، مجله بانوان شیعه، نقش آفرینی زنان صحابه در حماسه عاشورا، سیمیندخت

)264-247. (صص1384، بهار 3شماره 
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ولی ایران در اسپارتادر قرن نزدهکنس
دکترصادق آقدمیر
دانشیار .و عضو هیتی علمی دانشگاه سلیمان دمیرل

چکیده
از قرن نزده بدینسو در شهرهاي امپراطوري عثمانی سفارتخانه هاي دولنهاي مختلف 

شد. فعالیت داشته است که گزارشهاي کتبی این سفارتخانه ها از نگاه تاریخی داراي اهمیت میبا
) در مراکز دولتهاي خارجی سفارتحانه 1793دولت عثمانی تا تاسیس سفارتخانه هاي دایمی (

نداشت. در زمان سلطان سلیم ثالث در مراکز خارجی اولین بار براي مدت سه سال سفارتخانه 
دایمی تاسیس یافت. با ازدیاد یافتن مناسبات سیاسی و تجارتی با دول اوروپایی از سال 

به تبریز و سپس و هندوستان و روسیه 1839د شاهبندر فرستاده شد. در سال به بع1802
شاهبندر فرستاده شد که بعدها بنام کنسول یاد شده است. با رونق یافتن مناسبات تجارتی بین 
دول ایران و عثمانی در نقاط مختلف قلمرو عثمانی شاهبندرهاي ایران تاسیس و شروع بکار 

افتتاح شده, 1926ژانویه 26هر اسپارتا میباشد. این شاهبندر در کرد که یکی ازین نقاط ش
حاجی محمود به صفت قونسول تعین گردیده است.  ازین واقعیت تاریخی در میا بیم که 

روابط تجارتی بین شهر اسپارتا و شهرهاي ایران درین سالها ادامه داشته است. 
اد تاریخی این مراکز,مکسی بر مناسبات درین مقاله در نظر است تا با در میان گذاشتن اسن

دولت عثمانی و ایران صورت گیرد.
دولت عثمانی, ایران, شاهبندر, اسپارتا.ها:کلیدواژه
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تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر قاضی نذراالسالم
1دکتر طارق ضیا الرحمان سراجی

شاستاد و رئیس گروه  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، بنگالد
٢دکتر محمد نور عالم

استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه چیتاگنگ، بنگالدش
چکیده

قاضی نذراالسالم شاعر بلند آوازه بنگال، یک نابغۀ بی نظیر در آسمان ادبیات بنگال با سرود 
اي محبوب در قلوب خاص و عام ادبا و ادب دوستان خود و  غزلیات خود و به عنوان خواننده

مستحکم نموده است. قاضی نذراالسالم بنگال زبانان در داخل بنگالدش و بنگال غربی را
(بخشی از هند) و نیز فارسی دوستان او را از افتخارات خود می دانند. وي با ادبیات فارسی، 
عربی، اردو، هندي، ترکی، سنسکریت، انگلیسی و ... آشنایی کامل داشت. او براي مبارزه با 

همت بسته بود. وي تحت نفوذ حافظ، خیام، مولوي و اقبال بوده است. نذر استعمار کمر
االسالم در محیط خانوادگی خود، فارسی را یاد گرفت. عموي او قاضی بذل کریم فارسی دان 

8بزرگ آن زمان بود.  نذراالسالم در نوجوانی غزل حافظ را به زبان بنگالی ترجمه کرد.  او 
رباعی خیام را از فارسی به بنگالی ترجمه نمود؛ 197رباعی حافظ و 73غزل از دیوان حافظ و 

نام نهاد. در » عمرخیام گیتی«سرود دیگر را به نام 8و » دیوان حافظ گیتی«سرود را به نام 8
شعر قاضی نذراالسالم اندیشه و روح فرهنگ اسالمی و زیبایی موسیقی و شعر و سبک ایرانی 

هاي ادبیات فارسی هبا به کارگیري کلمات فارسی و درون مایهبه چشم می خورد. چون ایشان 
اشعار خود را زیبایی ساخت. در این مقاله تأثیر کلی زبان و ادبیات فارسی بر قاضی نذراالسالم 

مورد بحث قرار گرفته است.
ادبیات تطبیقیزبان فارسی، قاضی نذراالسالم، حافظ، خیام، ها:کلیدواژه

مقدمه

سالم در تاریخ، فرهنگ و ادبیات درخششی ویژه دارد. وي شاعر شهیر قاضی نذراال
آید. همگان کشور بنگالدش و بنگال غربی و الگوي شعر و ادب این کشورها به شمار می

1 . E-mail: tariquesirazi@du.ac.bd
2 . E-mail: nooram76@gmail.com
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کنند. تأثیر شناسند و اشعارش را زیر لب زمزمه میاعم از خواص و عوام او را به خوبی می
هاي مردم براي مبارزه فراگیر با و راهنمایی تودهشعر او را می توان در افشاي استعمار 

اشعار نغز وي که زبان حال توده )73: 2006حسینی، شاه دشمن خارجی جستجو کرد. (
هاي مستضعف بنگال بود، رفته رفته زبانزد خاص و عام گردید و هر کسی به فراخور 

در روستاها، شهرها، استعداد و حرفه خویش، از آن بهره می برد. آهنگ خروشان اشعار او 
مجالس مذهبی و سنتی، در رادیو و محافل هنري و ... طنین انداز است، صفحات روزنامه 
ها و جراید بنگال با ابیات انقالبی و حماسی او تزیین می یابد و براستی نقش حیاتی این 

ز شاعر بزرگ مسلمان، در بیداري و خروش مردم این سامان در مقابل استعمار انگلیس هرگ
) در شعر نذراالسالم ویژگی هاي برجسته اي از 9: 1995فراموش نخواهد شد. (اورسجی، 

جمله عشق، وطن پرستی، تعهد، آزادخواهی، حماسه، ایمان، انقالب، مرثیه سرایی و تعزیه، 
و براساس قول خودش شورشگري را در خود گنجانده است. پیوند فکري و روحی وي با 

را در این زمینه موفق کرده است.زبان و ادبیات فارسی او 

مختصري در مورد قاضی نذراالسالم
م 1899قاضی نذراالسالم بزرگترین شاعر مسلمان کشور بنگالدش است. او در سال 

بنگال غربی "بوردومان"در استان "آسانسول"از توابع شهرستان » چرولیا«در قریه 
مادرش زاهده خاتون نام داشت، پدرش قاضی فقیر احمد و(هندوستان کنونی) متولد شد.

پدر بزرگ  وي قاضی امان اهللا و مادر بزرگ، منشی طفیل علی بود. قاضی فقیر احمد داراي 
زن، هفت پسر و دو دختر بود. قاضی نذراالسالم، دومین پسر از دومین زن قاضی فقیر دو

م، فقر و بیماري نیز با رنج، غويالبته مراحل بعدي زندگی ) 5: 1993احمد است.  (مدبر، 
آمیخته بود که در سن هشت سالگی پدر را از دست داده و طعم تلخ یتیمی بر زندگی او 

سایه افکند.
نامیده می شود داراي دهها « نذرول«قاضی نذراالسالم که در زبان عامه مردم این خطه 

ار و اثر در قالب نظم و نثر است. او شاعري وطن پرست، متدین و انقالبی است. در اشع
هایش از وقایع اسالمی به منظور معرفی الگو به مردم خود به کرّات استفاده کرده نوشته
است.
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، معروف به »سیده خاتون«م با یک زن مسلمان به نام 1921نذراالسالم در ماه جوالي 
ناحیه کوملّا (بنگالدش) ازدواج کرد؛ ولی گویا در شب » دولتپور«، از قریه »نرگس خانم«

دلیل برخوردي ناگوار که معلوم نشده علتش چه بوده است، خانه عروس را شبانه زفاف به 
سال در جواب نامه 15) از یک پاسخ نامه نذراالسالم بعد از 49: 1997ترك کرد. (گوفتا، 

شود که نرگس خانم هاي دو جانبه روشن میاي که نرگس خانم به او نوشته بود از گله
ت بود؛ ولی برخورد بستگان او در مجلس عروسی شخصیت زنی زیبا، با سواد و با شخصی

و غیرت نذراالسالم را به شدت برانگیخت و او باوجود اصرارهاي طرفین راضی نشد تا با 
(Rafiqul Islam, 2011 : 25)نرگس خانم زندگی را دوباره سامان بخشد. 

25ال در تاریخ از همان منطقه کوم» پرومال«ازدواج دوم نذراالسالم با زنی به نام 
م روز جمعه صورت گرفت. پرومال از خانواده اي هندو مذهب بود و حسب 1924آوریل 

اطالعات مسلّم بعد از ازدواج نیز برهمان مذهب باقی ماند. بهر حال خطبه و عقد نکاح به 
شیوة اهل کتاب خوانده شد و خانم پرومال را بعد از مرگ، طبق وصیتش به جاي سوزاندن، 

کرد و عکس العمل سپردند. جامعۀ هندوها با این ازدواج به شدت مخالفت میبه خاك 
اظهار این آرزو خالصه می شد که خانم پرومال از همنشینی نذراالسالم رمسلمانان د

استفاده کرده به دین اسالم و قرآن معتقد شود. در آن مراسم ازدواج بجز دوستان مسلمان 
) 32: 1995ي او حضور نداشتند. (اورسجی، نذراالسالم هیچیک از دوستان هندو

م در حالیکه مشغول اجراي برنامه اي در رادیوي کلکته براي 1942ژوئیه 9نذراالسالم در 
بچه ها بود به طور ناگهانی به سکته مغزي مبتال گردید، تالش براي بهبودي او در داخل 

(Rafiqul Islam, 2011 : 30). کشور و حتی لندن و وین نیز مثمرالثمر واقع نشد

او همچنان بی ادراك و بی زبان همچون مرده اي زنده به حیات خود تا زمان مرگ 
نذراالسالم به داکا 1972ماه مه 24ادامه داد. پس از استقالل بنگالدش از پاکستان و در 

م. 1972آورده شد و در فرودگاه استقبال عظیم مردمی از او صورت گرفت. در ژانویه سال 
ت بنگالدش به طور رسمی به ایشان اعطا گردید. و در فوریه همان سال عالی ترین تابعی

فوریه به شاعر اهدا شد.21افتخار ملی یعنی مدال 
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قاضی نذراالسالم زندگی کودکی و نوجوانی را با مشقت فراوان اقتصادي طـی نمـود.   
. به چندین زبان خاطر هوش سرشارش توانست مدارج عالیه علم و دانش را بپیمایده ولی ب

بین المللی مسلط شد. شاهکارهاي ادبی فراوانی ارائه نمود و افتخارات فراوانی کسب کرد.
سال آخر آن را در معلولیت کامـل بـه سـربرد. و ایـن     34سال عمر خویش، 77او از 

سال عمر شاعر است. از جمله آثار شـاعر ترجمـه رباعیـات و غزلهـاي     43همه آثار نتیجه 
اعیات عمر خیام به  زبان  بنگال است. شاعر با زبان فارسی آشنایی داشـته اسـت   حافظ و رب

ولی اثري به این زبان ندارد. در اشعار خویش از واژه ها و اصطالحات فارسی بسـیار زیـاد   
هـاي بـه کـار رفتـه در     در صـد از واژه 25استفاده کرده است و تا جایی که برخـی اوقـات   

دهند. نذراالسالم در زمان دانـش آمـوزي در کـالس    ل میاشعارش را کلمات فارسی تشکی
نمره دریافـت کـرد. اسـتاد فارسـی وي مولـوي      98نمره 100از » فارسی«هفتم در موضوع 

) این شاعر بزرگ حماسه سرا پـس از سـکوت   46: 1397ظهور الحق بود. (اشرف صدیقی، 
به درود حیات گفت.1976اوت 29ساله در 34

دشروابط ایران و بنگال
است نگاهی به روابـط ایـران و   نیاز » تأثیر فارسی بر قاضی نذراالسالم«درباره بررسی 

بنگالدش بیندازیم. روابط ایران و بنگالدش از قدیم آغاز شده بود. از ایران صـوفیان، فقهـا،   
مبلغان دین مبین اسالم براي تبلیغ و ترویج دین اسالم به بنگال آمدنـد. حـافظ شـیرازي در    

م) قنـد پارسـی را بـراي طوطیـان هنـد      1410-1397طان غیاث الدین اعظـم شـاه (  زمان سل
(شاعران بنگالی) به بنگال اهدا کرد، اما این هدیه آن قدر شـیرین بـود کـه هنـوز در دهـان      

م) یعنـی  1837-1201ها آن شیرینی وجود دارد. زبان فارسی بیشتر از ششصد سـال ( بنگالی
م) زبـان رسـمی و دولتـی    1837سـتیالي انگلیسـها (  م) تـا ا 1201از آغاز حکومت خلجی (

منطقه مزبور بوده است. از همین روي بیشتر از شش هزار کلمه فارسی، به زبان بـنگال وارد  
شده است. در اشعار شاعر ملی بنگالدش قاضی نذراالسالم می توان بعضی از ایـن کلمـات   

را مشاهده کرد.

وارد بنگال شده است. گسترش و مسلم است که زبان فارسی پس از آمدن اسالم 
پیشرفت این زبان در بنگال از قرن یازدهم به بعد صورت گرفت. یعنی بعد از فتوحات 
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اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی که سپه ساالر قطب الدین ایبگ، پادشاه دهلی 
م) در این منطقه حکوت مسلمانان را تشکیل دادند، از آن زمان در سرزمین 1201-1203(
نگال رواج فارسی آغاز گردید. زبان رسمی خلجی زبان فارسی بود. وي اولین حاکم ب

مسلمان بود که در شهر رنگپور در شمال بنگالدش چندین مدرسه بنا نمود. در این زمان 
صدها شاعر به زبان فارسی شعر گفته اند و تعداد زیادي کتاب به زبان فارسی نوشته شده 

یر بر خانواده شاعر ملی بنگالدش  قاضی نذراالسالم به چشم است. طبیعی است که این تأث
می خورد.

مبارزه نذر االسالم
قاضی نذراالسالم مردي آزاداندیش بود. در طی زندگی خود علیه ظلم و ستم آن 
زمان مبارزه کرد. مبارزه و شورش وي علیه سلطه استعمارگران انگلیس و هر نوع عقب 

در زمان سلطه استعمارگران انگلیسی بر شبه قاره، ده است. ماندگی، استبداد و خرافات بو
قاضی نذراالسالم با سرودن اشعار انقالبی و آزادیبخش علیه استعمار گران مبارزه کرد؛ 

توان گفت قاضی نذراالسالم در استقالل بنگالدش نیز دنباله آزادي شبه قاره بود. لذا می
ظم کهدویی نوشته است:آزادي بنگالدش نیز نقش داشت. دکتر محمد کا

نذراالسالم، جمله شاعرانی است که شعرشان شعر متعهد است و رهایی 
بخش. اگرچه نغمه آزادي او بارها به اسارتش می انجامد و سلطه گران، او 
را به بند می کشند و زندانی می کنند، اما سرودهاي آزادي سرزمین هند را 

رهایی از چنگال استعمارگران نخست او سر می دهد و مردم را به آزادگی و
دعوت می کند، همچنانکه فرخی یزدي فریاد می زد که:

باید گرفتدر کف مردانگی شمشیر می
حق خود را از دهان شیر می باید گرفت

او نیز در هرزمان و در هرجا، دعوتگر است.  تا جایی که پس از سرودن 
دهند. (اورسجی، (شورشگر) او را شاعر شورشگر لقب می » بیدروهی«شعر 
1975 :14 (
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نذراالسالم توانست طلسم شعر و ادب رابیندرانات تاگور را برهم زند و پرچمدار 
حماسه و مبارزه و عشق و نوآوري و آمیزش دهنده الفاظ و اصطالحات و روح اسالمی 
زبان فارسی و عربی با زبان بنگال بشود و جاي خود را در قلوب مردم بنگال زبان جاویدان 

ازد.س
عالوه بر همه حماسه آفرینیها، » شورشگر«یعنی » بیدروهی«شعر معروف وي 

شخصیت وجودي و اصالت انسان را به درجه اعلی رسانده، غوغاي عجیبی در محالف 
ادبی، مذهبی و اجتماعی بپا ساخت. بعد از انتشار شعر مذکور بود که او به نام شاعر 

سالم را  به عنوان شاعر بیدار کننده ملّت و شورشگر معروف شد. این شعر قاضی نذر اال
مبارزي سلحشور معروف ساخت.

تأثیر فارسی بر نذراالسالم

قاضی نذر االسالم  بعد از رابیندرانات تاگور بزرگترین نابغه در شعر و ادبیات بنگال 
وي واژه ها و افکار و اندیشه فارسی را در زبان بنگالی متبلور ساخت و در مورد است. 

شورا شعر سرود. کار برد الفاظ و اصطالحات و عبارتهاي فارسی و اسالمی بود که به عا
قول خود او نه تنها از ارزش شعرش چیزي کم نکرد، بلکه بر غناي آن نیز افزود. آشنایی 
وي با شعر حافظ شیرازي و مطالعه و ترجمه آن و همچنین به کارگیري اوزان، الفاظ و 

ر، شعر او را به فضایی برتر سوق داد و عشق و عرفان را نیز با مضامین و مفاهیم آن اشعا
دیگر ویژگیها آمیخت و اندیشه هاي آن عارف و شاعر بزرگ فارسی بر جان و دل او اثر 
کرد و سخن وي را رنگی تازه داد که این تفکر و بینش، در اشعار غیر فارسی نمود یافت. 

ا در آثار خویش استفاده کرد.وي اندیشه هاي خیام، رومی، سعدي، فردوسی ر
وي آشنایی با آن را سبب دگرگونی اندیشه خویش می داند، در حالی که بسیاري از 
دیگر شاعران جهان از اندیشه هاي بزرگ شاعران و عارفان فارسی زبان و ایرانی استفاده 

کرده که این نیز بیانگر شخصیت آزاده و مستقل این شاعر بزرگ خطه بنگال است.
هنرمندي است که حلقه هاي گمشده یک سلسله را می جوید و گذشته و حال وي 

را با دو زبان و دو ملت که از گذشته هاي دور با یکدیگر ارتباط داشته اند، پیوند می دهد. 
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می کوشد تا آنچه که به سبب دخالت سلطه سیاسی، علمی و فرهنگی بیگانگان، در حال 
مردم این سرزمین  را با زبان پدر، پدر بزرگانشان انس نابودي است، دیگر بار احیا کند و 

گوید که زبان فارسی زبانی بیگانه نیست، بلکه جزئی از فرهنگ و تاریخ و دهد و می
ادبیات این سرزمین و این ملت است که در حاال حاضر فراموش شده است. پس باید آن را 

د و شیرینی آن را در یابند و روابط دریافت و به آن توجه کرد که آیندگان نیز آن را بشناسن
فرهنگی، تاریخی و ادبی دو کشور دوست و دو زبان و فرهنگ مشترك، تجدید کنند تا 
روابط حال و گذشته این سرزمین  را قطع نگردد. قاضی نذراالسالم در مقدمه رباعیات و 

بعضی دیگر از اشعار حافظ است، اشاره می کند به این شعر :
خواهچون گذري همتبر سر تربت ما 

دکه زیارتگه رندان جهان خواهد بو
)119: 1362(حافظ شیرازي، 

امروز مزار حافظ زیارتگاه اهل دل شده و مردم از هرجا به زیارت «می گوید که 
از تاثیر این غزل حافظ قاضی نذراالسالم شعري نوشت و وصیت کرده » قبر او می روند...

د: بود که در جوار مسجدي دفنش کنن
در جوار مسجدي دفنم کن اي برادر"

تا بشنوم اذان موذن از درون قبر
بگذار اطراف قبرم معبر نمازگزاران گردد

تا آهنگ قدمهاي پاکشان،
گوش و دلم را نوازش دهد،

"و از عذاب قبر این گنهکار کاسته گردد.

)480: 1984(نذراالسالم، 
داکا دفن کردند. امروز نه تنها مـزار  و طبق همین وصیت او را در کنار مسجد دانشگاه

حافظ بلکه  مزار مترجم اشعار حافظ قاضی نذراالسالم نیز زیارتگاه اهل ادب گردیده و در 
کنار مسجد دانشگاه داکا، محل دیدار و نظرگاه هزاران رهگذري اسـت کـه از کنـارش مـی     
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س برپا مـی دارنـد. مـا    گذرند و گاه نیز در کنار آن گرد می آیند و فاتحه می خوانند و مجل
هاست.حافظ، حافظه ایرانیان و قاضی نذراالسالم حافظۀ بنگالیمی توانیم بگوییم که 

نذراالسالم از کراچی به کلکته برگشـت و در دفتـر انجمـن ادبـی مسـلمانان بنگـالی       
سکونت گزید. تاریخ نگاران ادبی مـی نویسـند کـه در آن زمـان از جملـه اثاثیـه هـاي کـه         

همراه داشت، نسخۀ ترجمه شده دیوان حافظ بـود. از اولـین مرحلـه از زنـدگی     نذراالسالم
وي در کلکته، نوشته هایی از تأثیر حافظ در روزنامه مختلف چاپ شده:

1326در ماه پـویش  روزنامه پروباشی(آمید) براساس حافظ در » اشاي«.1
انتشار یافت.

ل حـافظ در  (شراب از طرف معشوق) براساس غـز » پرییار دیوا شراب«.2
انتشار یافت.1327در ماه بیشاخ مجله ادبی مسلمانان بنگال

در مـاه جیسـتا   مجلـه مسـلم بهـارت   در دیوان حافظبراساس » بهودان«.3
انتشار یافت.1327

در همان سال.روزنامه مسلم بهارتدر » بدال پِراتر شراب«.4
داستانی بود براساس حافظ در همان سال؛» سالک».5
در ماه آگراهایون، مسلم بهارت) در 6-1(شماره غزل از »دیوان حافظ«.6

انتشار یافت.1327پویش و ماغ 
در ماه بیشاخ مجلد ادبی مسلمانان بنگال) 8(شماره غزل » دیوان حافظ«.7

انتشار یافت.1330
انتشـار  1330در ماه سرابان پروباشی) در 7(شماره غزل » دیوان حافظ«.8

یافت.
1334در مـاه پـویش   مجلـه کـالُّول  ) در 9ل (شماره غـز » دیوان حافظ«.9

انتشار یافت.
روزنامـه جایـانتی  )؛ سـرود، در  8-1(شماره غـزل  » دیوان حافظ گیتی«.10

چاپ شد.
انتشار یافت.1337در ماه آشار مجله شوغاتشعر، در » شاخ نبات«.11
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مجلـه  رباعیات حافظ مقـداري در  2+73کتاب، تعداد » رباعیات حافظ«.12
فت.انتشار یاجایانتی

)33-2005:32(راشد الحسن شیلی و محبوب باري، 
براساس قول نذراالسالم، تأثیر ادبیات فارسی به هنگـام خـدمت وي در نظـام شـروع     

م نذراالسالم دانش آموز کالس دهم بود.  در همان حـال امـواج جنـگ    1917شد. در سال 
باس سربازي به تـن  م ل1917انگلیس و آلمان به ساحل بنگالدش نیز رسید. در اواسط سال 

کرد و از راه کلکته با قطار به الهور رفت. آنجا مدت سه ماه در آموزش نظامی گذرانده، بـه  
کراچی رفته زندگی سربازي واقعی را شروع کرد.  در حقیقت نبوغ و زندگی شعري و ادبی 

ع نذراالسالم نیز در کراچی و در حین انجام وظیفه سربازي شکوفا شد؛ به طوري کـه شـرو  
زندگی سربازي را می توان آغاز زندگی شعري و ادبی او خواند. سربازي بـراي او فرصـت   
نویسندگی و کسب علوم و تجربیات را فراهم ساخت. به خصوص درهاي جهان معارف و 
عرفان و دریاي بـی کـران ادبیـات فارسـی را بـراي او گشـوده شـد. در ایـن بـاره قاضـی           

باعیات حافظ شیرازي می نویسد:نذراالسالم خودش در مقدمه ترجمه ر
م 1917آن زمان من با فرار از مدرسه به جنگ رفتم. این صحبت از سـال  

است. آنجا بود که با شعر حافظ آشنا شدم. در سپاه بنگالی ما یـک روحـانی    
پنجابی بود. روزي او چند شعر از دیوان حافظ براي ما خواند. بعد از گـوش  

متأثر شدم که از آن روز نزد او یادگیري زبان دادن آن، من به قدري متحیر و 
فارسی را شروع کردم و به تدریج تقریباً همه اشعار شعراي فارسـی زبـان را   

خواندم. از آن زمان درون خودم احساس ترجمه دیوان حافظ شروع شد.
)15: 1993(نذراالسالم، جلد دوم، 
بـه طـول انجامیـد.     زندگی سـربازي نذراالسـالم در کراچـی، حـدود دو سـال و نـیم      

نذراالسالم از کراچی مرتب اشعار و مقاالت و داستانهاي خود را براي روزنامه هـاي بـنگال   
ارسال داشت و از ایـن طریـق از   » سوغات«و » مسلم بهارت«زبان کلکته به خصوص مجله 

کرد.خارج از کشور جاي خود را در محفل شعرا و ادیبان باز می
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غم و فقر و بیماري آمیخته بود. فقر و مریضی بـه شـدت   زندگی وي همیشه با رنج و
، بلبل گویا در قلب پدر جان و روح و سرور تازه »بلبل«او را می آزرد. پسري داشت به نام 

بخشیده و او را به بلبل مبدل ساخت؛ زیر در این مرحله نذراالسالم با وجود همۀ مشکالت 
ش، شاهکارهایی انجام داد و روش غـزل  زندگی در نوشتن سرود و غزلیات و اشعار جانبخ

خوانی زبان فارسی را در زبان و ادبیات بنگـالی تـرویج کـرد. وي بـر بـالین پسـرش بلبـل        
ترجمۀ رباعیات حافظ را شروع کرد و روزي که ترجمۀ رباعیات حافظ  (بلبل شیراز) تمـام  

لـی پریـد.    شد، بلبل کلبۀ احزان وي (پسرش) در سن چهار سالگی از دستش به ملکـوت اع 
نذراالسالم در آن هنگام کار ترجمه رباعیـات حـافظ را انجـام داده بـود. در مقدمـه کتـاب       

آن خاطره جانگداز را یاد کرده، خطاب به بلبل خود می نویسد:» بلبل«
پسرم بلبل! در دوران حیات تو، ترجمه رباعیـات بلبـل شـیراز را شـروع     

ن روز تـو اي بلبـل بـاغ مـن     کردم. روزي که ترجمه را به پایـان رسـاندم، آ  
پریدي آیا در آن سرزمینی که رفته اي، باغ بلبالن زیباتر از ایران است؟

)15: 1993(نذر االسالم، 
در این حال قاضی نذراالسالم با حافظ شیرازي ارتباط دارد که حـافظ پسـري بـه نـام     

بلبل داشت که بعد از مرگ فرزند، سرود:
رنگینچه دید اندر خم این طاقفرزنددي که آن فرزانهیدال د

سنگینفلک بر سر نهادش لوحکنارشبه جاي لوح سیمین در

)331: 1362(حافظ شیرازي، 

نذراالسالم در مقدمه رباعیات حافظ، این قطعه شعر را ترجمه نمود؛ اسم بلبل را 
ذکر کرد و گفت:

بلبل، روزي که ترجمه (دیوان حافظ) به اتمام رسید، در همان روز 
جگرپاره ام، از دست رفت. کسی که در زندگی من محبوب ترین و بهترین 
سرمایه بود با اهداء او به عنوان هدیۀ شاعر بلبل شیراز را به بنگالدش 
دعوت نموده آورده ام. شهنشاه شعراي ایران به دعوت سلطان غیاث الدین 
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از راهی که به دعوت من بی اعتنا نشد.یحاکم بنگال توجه نکرده بود، ول
جنازة پسرم تشییع شد، از همان راه دوست من و معشوق من شاعر ایرانی 

(نذر به خانه من فرود آمد و با اشک چشمانم زیر پایش آبپاشی شد.  
)16: 1993االسالم، 

نذراالسالم رباعیات حافظ، رباعیات عمرخیام، و خیلی از غزلهاي دیوان حـافظ را بـه   
تی بعضی از اشعار خود را بـر اوزان عربـی و فارسـی نگاشـته و     زبان بنگال ترجمه کرد. ح

خیلی از سرودهاي خود را براساس آهنگ و ترنّم فارسی و ترکی سروده اسـت. وي مبتکـر   
غزلیات و قوالی در زبان بنگال است که به ترتیب از ویژگیهاي ادبیات فارسی و اردو اسـت.  

سخن وي، پیامهـاي روح بخـش سیاسـی و    عالوه بر این از شگفتیهاي قابل ذکر در شعر و 
اجتماعی اوست که سراسر زندگی فکري و مبارزاتی وي را پر کرده است.

در قرن بیستم و از میان اهل بنگالدش کسـی کـه مسـتقیم و بـدون اسـتفاده از زبـان       
میانجی، ادبیات فارسی را مطالعه کرده، قاضی نذر االسالم  شاعر ملی بنگالدش بود کـه در  

ي خیـام  بـه   ترین آثاري که دربـاره ي درخشان دارد  و می توان گفت مهماینه  چهرهاین زم
(صد و نود و هفـت) ربـاعی خیـام را  بـه    197زبان بنگالی وجود دارد از آن او است .  او 

زبان بنگالی برگردانده است.   
ز م دو ترجمه مهـم نذراالسـالم منتشـر گردیـد. آن دو عبارتنـد ا     1933در اواخر سال 

رباعیات عمر خیام و ترجمه عم جزء قرآن در شعر. نذراالسالم در مقدمه ترجمـه رباعیـات   
عمر خیام گفت:

من از یک هزار  رباعی که به نام عمر خیام در بازار دیده می شود، کمـی  
بیش از دویست رباعی را برگزیدم و آن هم از رباعیات زبان فارسی؛ زیرا به 

دیگر بـا طـرز و سـاختار خیـام اصـالً سـازگار       نظر من به جز اینها رباعیات
نیست... من براي نشان دادن استادي خود، مفهوم، زبان و شیوه عمر خیام را 
تحریف نکردم؛ البته براي این کار حتـی المقـدور سـعی و کوشـش طاقـت      

)291: 1984فرسا به خرج دادم. (نذراالسالم، 
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گی وي در زبان بنگالی راه پیدا ي زندي نذراالسالم خیام اصلی و فلسفهاز ترجمه
ي وي به آشکار شده است. نذر االسالم از این طریق زبان و ادبیات کرده و جذبات فلسفه

اي بخشیده است. وي فقط مستقیم از فارسی رباعیات خیام را به بنگالی بنگالی را روح تازه
ه است. قالب شعر برنگردانده، او آهنگ و وزن شعر خیام را هم به زبان بنگالی در آورد

ي او کامال روشن است.رباعی در هنر ترجمه
اسـت کـه   » رنـج نـی  «منتشر گردید کـه  1920یکی دیگر از اشعار نذراالسالم در سال 

براساس افکار و اندیشه مثنوي موالنا جالل الـدین رومـی  نوشـت. ایـن شـعر را براسـاس       
ابیات مثنوي آغازین سرود:

کندبشنو از نی چون حکایت می
کنداز جدایی ها شکایت می

اندکز نیستان تا مرا ببریده
انداز نفیرم مرد و زن نالیده

)13: 1373(محمد بلخی,

اعضاي خانواده وي فارسی از زمان کودکی قاضی نذراالسالم با فارسی آشنا بود.
وي در ده سالگی در مکتب روستاي خود (مدرسۀ دینی براي اطفال) تعلیمات دانستند.می

و آموزش اولیه را به پایان رساند و بعد از آن در همان مدرسه، شغل معلّمی را وسیلۀ 
دار خدمتگزاري آن مقبره و مؤذن مسجد محله هکسب معاش نمود و در یک مرحله عهد

شد.  وي اولین درس فارسی و عربی را پیش معلم مکتب مذکور  به نام فضل احمد 
موهایش به نام بذل احمد در زبانهاي عربی و فارسی خوانده بود، عالوه بر این یکی از ع

تبحر داشت و در زبان بنگال آمیخته با الفاظ عربی و فارسی اشعار می نوشت. بدون شک 
همه اینها در افکار و نظریات نذراالسالم  تأثیر گذاشته بود. زندگی نذراالسالم همواره با 

د، لذا می بینیم که در حالت نوجوانی و رنج و غم قرین و در ناامنی و بی ثباتی متالطم بو
جوانی نیز خاطر جمعی و ثبات ذهنی براي او میسر نشده بود.
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نذر االسالم در زمان کودکی در یک نانوایی استخدام شد؛ در روزها کارهاي مغازه را 
انجام می داد و در شبها زیر مهتاب خیابان مطالعه می کرد. در این حالت یک مرد مهربان به 

قاضی رفیض اهللا، بدحالی این نوجوان را در نانوایی لمس کرد و از آنجا او رانجات داده نام
در کالس هفتم نام وي » دري رام پور«در دبیرستان » میمنسینگ«با خود برد و در شهرستان 

را ثبت کرد. وي در زمان دانش آموزي در دبیرستان نیز اشعاري می نوشت و در مراسم و 
ون می خواند و توجه معلّمان و دوستان را به خود جذب می نمود. فارسی مناسبتهاي گوناگ

زبان اسالمی است؛ اعضاي خانواده وي متدین بودند، آنها کتب مختلف فارسی را خواندند، 
بدین وسیله  در درون وي احساسات فارسی از نسب خودش افتاد. طرف دیگر در این 

اداري و رسمی بود. از طریق تاریخی، در منطقه بیشتر از ششصد سال زبان فارسی زبان
درون وي احساسات فارسی افتاد.

قاضی نذراالسالم در جـوانی و دوران ابتـدائی فعالیتهـاي شـعر و ادب از افکـار پـان       
اسالمیک سید جمال الدین اسدآبادي و افکار ملی گرایانۀ انور پاشا و کمال پاشا متـأثر بـود   

ت و نیز نهضت بلشویک روسیه او را بـه سـوي افکـار    که در نوشته ها و آثارش مشهود اس
مساوات نسبی کشانده بود؛ البته بعد از ارزیابی دقیق کلیه تأثیرات او، ثابت می شود کـه در  
حقیقت، افکار انسان دوستانه اسالم و بزرگ مردان تاریخ این دین مبین بود که اشعار عشق 

ل داده بود. بـه خصـوص کـه در مرحلـه     و ستیزه جویی، بیداري و ظلم براندازي او را شک
ابتدایی شاعري، زبان فارسی را با کمال عشق و محبت یـاد گرفتـه و بـا جـان و دل عاشـق      

حافظ و مولوي شده بود.

از فقر و بیماري و بدبختی  و مشکالت دیگر زندگی، چیزي که نذر االسالم را به 
ان ادبیات بود. وي به سبب شدت رنج می داد، حسد و کینه دوستان و هم ردیفان در مید

بعضی از اشعار شورانگیز و حرفهاي خالف سنتهاي مذهبی و اجتماعی از طرف بعضی از 
علما، به کفر و الحاد متهم شده بود، و از سوي دیگر هندو مذهبان، به خصوص شعرایی که 

اضی آرزو داشتند در میدان ادبیات، خودشان را مطرح کنند و از محبوبیت نذراالسالم نار
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بودند و از خیزش نابغه مسلمان، آینده خود را تاریک می دیدند، شروع به توطئه چینی و 
تبلیغات در محافل مطبوعاتی کردند. 

عجب اینجاست که تاگور نیز در این جنجال پراکنی ها خودش را مرتبط ساخت و 
سالم از الفاظ در یک جلسه نذراالنذراالسالم مجبور به پاسخ گویی و انتفاد از تاگور شد.

را استفاده کرد. براي استفاده لفظ فارسی رابندرانات تاگور ناراحت شد و » خون«فارسی 
استفاده » خون«از کلمۀ » روکتا«آنروز در شعریکی از شعراي بنگال دیدم که بجاي «گفت: 

) بعد از اعتراض رابندرانات تاگور نذراالسالم نوشت: 200: 1998می کند. (راي، 

دیدم که ایشان گفت، من با » صحبت بنگال«ة امروز روزنامه در شمار
استفادة مکرر خون، گناه بزرگی را مرتکب شدم. عرض محترمانه نثارپاي 
شاعر این است که، شاعر بزرگوار خودش هم از کاله و پیژامه استفاده می 

شود. نمی دانم کند؛ در حالیکه اگر ما آن را بپوشیم، باعث خشم او می
است. استفاده از الفاظ عربی و فارسی در شعر منحصر به من علتش چه

نیست. خیلی ها پیش از من این کار را انجام داده اند. امروز ما احساس می 
کنیم که تاگور امروز آن تاگور آشناي دیرینۀ ما نیست بلکه کسانی از پشت 

ی کنم پرده به او تلقین می کنند. خون را من در شعرم بدین خاطر استفاده نم
که شعر را رنگ مسلمانی و یا بلشویکی بدهم. شاید شاعر هیچ کدام از آن 
دو رنگ را نمی پسندد؛ لذا این همه تأسف دارد. من نه فقط خون، بلکه از 
خیلی از الفاظ عربی و فارسی که در بنگال رواج دارد، در نوشته هایم 

د. من فکر می استفاده کرده ام. از طرف من براي اینکار منطقی وجود دار
کنم که ادبیات اسالمی هم  در مجموعه ادبیات جهانی داراي سبک مستقل و 
مخصوص به خود است و ما می دانیم که در این سبک از زیبایی آن نیز 
چیزي کم نمی شود؛ عالوه بر این شاعر بزرگوار از خونی که عصبانی شد، 

ید چاکرابارتی هم شبانه روز و همیشه از آن استفاده می شود....مرحوم وج
درباره این کار من تعارف کرده بود.
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)27: 1993، 4(نذراالسالم،جلد 

می باشد. در این » روکتا«که نذراالسالم به کاربرده، » خون«در زبان بنگال معادل کلمۀ 
به عنوان یک لفظ فارسی، گرایش اسالمی را نشان می دهد. و از نظر » خون«میان لفظ 

اگور این گرایش قاضی را به سوي الفاظ عربی، فارسی و فرهنگی نذراالسالم، گویا ت
اسالمی تحمل نکرده بود.

در اشعار قاضی نذراالسالم الفاظ فارسی و عربی زیادي وجود دارد؛ بیش از سه هـزار  
سرود موزون نوشته و آهنگ آن را نیز خودش نواخته است، بنگالی زبانان، حـافظ شـیرازي   

» شـاعر بلبـل  «د؛ همینطور بعضی از پژوهشگران  نذراالسالم را به نـام  نامیده ان» بلبل شیراز«
و اهل بیـت اطهـار آن حضـرت و    صلعمنامیده اند؛  به خصوص در مدح ثناي حضرت پیامبر

پیام جاوید اسالم با هدف احیا و تجدید حیات مسـلمانان غفلـت زده بـنگالدش، اشـعار و     
در محافـل و مجـالس سرتاسـر کشـور     سرودهاي بی شماري به رشـته تحریـر در آورده و  

خوانده است که از این لحاظ به عنوان شاعري انسانی و اسالمی شـناخته شـده اسـت. وي    
احساسات اسالمی مردم را با اشعار خودش بیدار کرد؛ ترجمه قرآن الکریم شروع کرد (پاره 

گفت:» گل کائنات«عم)؛ بسیار غزلهاي وي تفسیر قرآن است. مثال در غزل 
رنگین و زیبا در صحرا شکفته استگلی

که جهان، مست و مدهوش از بوي خوش آن است
خورشید، ماه و ستارگان براي ربودن آن، از یکدیگر پیشی می گیرند

آسمان کبود، از سر تعظیم بر آن گل بوسه می زند
از درخشش آن، عرش و کرسی، روشن است

کائنات از آن رنگ گرفته و تابنده شده
ه به گلستان آن روي می آورندصدها پرند

شاخساران، آرزومند در برگرفتن آنند
جن و انس و حور و پري و فرشتگان، شیفته آنند
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پادشاه و درویش و فقیر، گردنبندي از آن را به گـردن خـویش آرزو مـی    
کنند

زنبور عسل و بلبل، نشانی آن را می شناسد
می دانند(ص)جمعی آن را حضرت محمد 

است.» مزّمل«گویند که آن و گروهی می 
)209، 1993(نذراالسالم،

یکی از صفات حضرت پیامبر (ص) اسـت کـه   » مزّمل«در سطر آخر غزل مزبور نوشته
-یا أَیهـا الْمزَّمـلُ   «آن حضرت را مورد خطاب قرار داده است که » مزّمل«خداوند در سوره 
یعنـی اي جامـه (بـه    ) 3-1(سورة مزمل، آیـه  » انقُص منْه قَلیلًانصفَه أَوِ-قُمِ اللَّیلَ إِلَّا قَلیلًا 

خود) پیچیده! شب را، جزاندکی به پا خیز، نیمی از آن (شب) را، یا اندکی از آن را کم نمـا،  
)3-1(ترجمه قرآن کریم، سوره مزمل: آیه 

نـد از:  از الفاظی فارسی و اسـالمی اسـتفاده شـده کـه عبارت    » گل کائنات«در این شعر 
متواال) نیلی، روشـن، عـرش،   -صحرا، رنگین، گل الله، خوشبو، دنیا، متواري (با اندکی تغییر

کرسی، روشنی رنگ، گلستان، جن، پري، حور، انسان، فرشته، فقیر، درویش، پادشاه، گـل و  
بلبل، حضرت محمد (ص). تبحر او فقط در زمینه هاي افکار نو و معانی عمیق و تخـیالت  

شمار عربی و فارسی را طور هنرمندانه و با موفقیت کامل نیست، بلکه الفاظ بیو تلمیحات 
در نوشته هاي خود استفاده کرده است که گویا این الفاظ از خود زبان بنگال است.  

کودك شش ماهه امام (ع)براي مثال او در واقعه کربال به نقش حضرت علی اصغر 
و (ع) د. از خود گذشتگی حضرت امام حسین هم با احساس و هیجان می پرداز(ع)حسین 

مظلومیت زنان و کودکان اهل بیت اطهر پیامبر و ددمنشی یزید و نیروهایش را طوري 
ترسیم کرده است که حماسه کربال و درسهاي این واقعه جانگداز از طریق این اشعار در 

زبان و ادبیات بنگال جاودانه شده است.
ترسیم واقعه کربال متوسل می شود. و با یادآوري او براي تحریک غیرت مردم، به 

و با بیان مظلومیت و ظلم ستیزي کربال تالش کرد (ع) شهادت طفل شش ماهه امام حسین 
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تا ملت خود را براي رویا رویی با استعمار انگلیس آماده کند. ایشان در همین شعر محرم 
)872: 1993(نذراالسالم، را مورد تمجید قرار داده است."واحسینا""واحسینا"ناله 

نذراالسالم در مقدمه عم جزء قرآن نوشت:
مهمترین آرزوي دلم این بود که قرآن مجید را در شعر بنگال ترجمه کنم. 
بدلیل ناپختگی و عدم فرصت تا به حال نتوانستم اینکار را انجام دهم. بعد 

ي یاد بگیرم از سعی چندین ساله از اینکه توانستم فارسی و عربی را به قدر
، 3کنم. (نذراالسالم، جلد که با خواندن متن، می فهمم، خدا را شکر می

1993 :286(

گیري:نتیجه

و آثار قاضی نذراالسالم اهمیت شـایانی دارد. وي  در زبان و ادبیات بنگالدش ترجمه
ل ي آثار شعراي فارسی مهارتی کامـ و در کار ترجمهدر زمینۀ حافظ شناسی دیدگاهی ویژه

دانـد . اشـعار خیـام در آغـاز در     و تفکر خیام مـی را نتیجۀ اندیشهرباعیات خیامداشت. او 
ي هند مورد استقبال قرار نگرفت. ترجمه اشعار او توسط فیتزجرالد بود که ایران و شبه قاره

او را به شهرت رساند. نذراالسالم به درستی اصـطالحات کنـایی و مجـازي خیـام و سـایر      
ی زبان را تشخیص داد. موضوع شعري وي از تنوع زیـاد برخـوردار بـود. وي    شعراي فارس

همزمان شاعر، نویسنده، خواننده، روزنامه نگار، نوازنـده، داسـتان سـرا، نمایشـنامه نـویس،      
مقاله نویس، هنرپیشه و بازیگر بود. او بر زبانهاي بنگال و انگلیسی، زبانهاي فارسی، عربـی،  

نائی کافی داشت. تأثیر عمیق حافظ، عمر خیام، مولوي و اقبال اردو، هندي و سنسکریت آش
الهوري در آثار نذراالسالم کامال به چشم مـی خـورد.او چنـان اثرپـذیري از بزرگـان ادب      

جاي خود را به عنوان یک شاعر بزرگ در ادبیات بنگال تثبیت کرده است.فارسی، 

منابع و مأخذ:

قرآن کریم.1
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، کلکته، انجمن ادبیات شاعر نذرول و شعر وي) : 1998راي، دکتر کریشناگوپار (.2
بنگال، چاپ اول.

: دکتر محمد علی نخستین ترجمۀ گروهی قرآن کریم توسطترجمه قرآن کریم، .3
محمد -محسن اسماعیلی-غالمعلی همایی-حسین شیرافکن-رضایی اصفهانی

امینی، تهران، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی دار الذکر.

،  تهران، دیوان حافظ) : 1362شمس الدین محمد (حافظ شیرازي، خواجه .4
انتشارات نوین، چاپ اول.

، داکا، آکادمی بنگال داکا، جلد اول، کلیات نذراالسالم) : 1993نذر االسالم، قاضی (.5
چاپ سوم.

، داکا، آکادمی بنگال داکا، جلد دوم، کلیات نذراالسالم) : 1993نذر االسالم، قاضی (.6
چاپ سوم.

، داکا، آکادمی بنگال داکا، جلد کلیات نذراالسالم) : 1993م، قاضی (نذر االسال.7
سوم، چاپ سوم.

، داکا، آکادمی بنگال داکا، جلد کلیات نذراالسالم) : 1984نذر االسالم، قاضی (.8
چهارم، چاپ دوم.

، داکا، آکادمی بنگال داکا، جلد کلیات نذراالسالم) : 1993نذر االسالم، قاضی (.9
دوم.چهارم، چاپ 

، تأثیر زبان فارسی بر ادبیات نذرول) : 2005راشد الحسن شیلی و محبوب باري (.10
جمع آوري، میمانسینگ، تحقیقات نذرول و آنستیتوت فرهنگ عامی.

، داکا،  آکادمی کودکان بنگالدش، چاپ سوم، نذر االسالم) : 1993مدبر، محمد (.11
آگوست.
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سی در اشعار قاضی نذراالسالم، ) : نفوذ زبان فار2006شاه حسینی، محمد علی (.12
دسامبر.-، شماره سوم، ژانویهداکامجله فارسی و اردو، دانشگاه داکا، 

) : به کوشش 1995((شاعر ملی بنگالدش) گزیدة احوال و آثار قاضی نذر االسالم.13
داکا، رایزنی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران.علی اورسجی،

مؤسسه انتشارات نگاه، مثنوي معنوي،: ) 1373محمد بلخی, موالنا جالل الدین (.14
چاپ پنجم، تهران.

، کلکته، انتشارات دیژپابلیشینگ، اخالق نذرول) : 1997گوفتا، دکتر سوشیل کومار (.15
چاپ سوم.

، جمع آوري: محمد نذرول در قاضیر شیمال و داریرامپور) : 1397اشرف صدیقی (.16
محفوظ اهللا، داکا، آنستیتوت نذرول، 

17. Rafiqul Islam, (2011) : Kazi Nazrul Islam, The Rebel Poet, (A
Pictorial Biography), Dhaka, Nazrul Institute.
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ها و اصطالحات روزمرّه مصر و ترین ضرب المثلبررسی و مقایسه تطبیقی معروف
ایران

د.أحمد عاطف أبوالعزم
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه منوفیه و اسکندریه

چکیده
هاي دو یا چند ملت تا حد زیادي المثلبررسی اشتراکات واژگانی و مفهومی ضرب

هاي آن یعنی ادبی، با تمام زیر مجموعه–تواند در درك درست اشتراکات فرهنگی می
مؤثر و کارآمد باشد. به ویژه اینکه این دو ملت در طول تاریخ –اجتماعی، هنري و غیره 

صادي بسیاري با یکدیگر داشته باشند. در این خصوص، مبادالت فرهنگی، سیاسی و اقت
هاي بسیار مشترك ایرانیان و مصریان آنقدر آشکار و شاخص است که به نظر ارتباطات و پیوند

رسد در این مقدمۀ کوتاه نیازي به ذکر مثال براي اثبات آن نباشد. دو فرهنگ ایران و مصر می
توان در جاي دیگري از نمونۀ آن را به ندرت میاز چنان پیوندهاي مشترکی برخوردارند که

ها و الگوهاي هاي مشترك دو ملت و ارزشپهنۀ گیتی مشاهده کرد. بدیهی است که فرهنگ
ها و ... مشابه متعددي را در طول زمان وارهها، کنایات، داستانالمثلها ضربرفتاري همسان آن

هاي ایرانی و مصري گاهی المثلتشابه ضرببه منصۀ ظهور نشانده است. در واقع، همسانی و 
کرده است.قدر تشابه را برایم دشوار میانگیخته و باور آن شگفتی و حیرت خود من را برمی

و ، زبانزدهايایران، مصر، ادبیات تطبیقی، فرهنگ، فولکلور، ضرب المثلها:کلیدواژه
اصطالحات روزمره.

مقدمه و طرح مسأله

بیقی و تحقیق آن در زمینه هاي میهنی و جهانی، بسیار سودمند است، در بررسی ادبیات تط

عرصه بومی و آشنایی با ادبیات بیگانگان و سنجش آن با ادبیات ملی، به کاهش تعصب 

نادرست و کورکورانه نسبت به زبان و ادبیات ملی و بدون آنکه اقتضاي درستی داشته باشد می 

ات تطبیقی، لغت پژوهی است؛ واژگان و اصطالحات در هاي ادبیبخش اعظم پژوهشانجامد؛
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هاي میان ملت هاست، نویسندگان انتقال از ملتی به ملتی دیگر، بیانگر میزان روابط و پیوند

عرب زبان بدین نوع پژوهش ها توجه خاصی دارند، شوق فراوان  به تشخیص واژگان اصیل 

.1وق می دهدو بومی، از واژگان بیگانه، آنها را به این سمت، س

ها بوده است. از گذشته ها و دولتهاي انتقال فرهنگ، تقابل بین ملتبی تردید یکی از راه

خواهی دولتمردان بوده است و در این میان آنچه بیشتر از تا امروز جنگ آیینۀ تمام نماي زیاده

.باري است که در تاریخ به یادگار مانده استهمه چیز رخ می نماید نتایج مصیبت

هاي امید را از دل ها شاید بتوان با اندکی تسامح شرارهبا وجود تمام نامالیمات و ویرانی

آتش ویرانگر جنگ به تماشا نشست.

زد یا مثَل سایر) نیز در تعریفی ساده و اولیه عبارت است از المثل (زبانزد، داستانضرب

ماعی، اندرز یا دستورهاي زندگی. سخنانی کوتاه به نثر یا نظم که حاوي مفاهیمی اخالقی، اجت

اند هاي فرهنگترین مؤلفهها یکی از مهمالمثلتوان دریافت که ضرباز همین تعاریف ساده می

برد. از طرفی، هاي پنهانش پیتوان به عمق فرهنگ یک ملت و الیهها میکه با واکاوي آن

هستند که شان به مثابه ظرفیسینههبشدن سینهها به دلیل عمر نسبتاً طوالنی و نقلالمثلضرب

ها به جهان را ها، الگوهاي رفتاري و به طور کلی شیوة تفکر و نگریستن انسانباورها، ارزش

گذارند. در طول تاریخ بهتر از هر وسیلۀ دیگري به نمایش می

.۴۳، ص۱۹۷۲رميون طحان، األدب املقارن، بريوت، .١



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8696

تعریف ادبیات تطبیقی-

ات دیگر زبان هاست؛ این که ادبیات تطبیقی، بررسی روابط  تاریخی ادبیات میهنی با ادبی
چگونه یک ادبیات با دیگري پیوند یافته و بر یکدیگر تاثیر گذاشته اند، ادبیات مذکور چه 
چیزهایی دریافت کرده و چه چیزهایی به عاریت داده است، از این منظر، پژوهش در ادبیات 

مکان، گاهی در زمینه تطبیقی به توصیف انتقال از ادبیاتی به ادبیات دیگر می پردازد؛ اي نقل
واژه گان، یا در عرصه موضوعات و صورت هایی است که ادیب در آن اقدام به ارائه موضوع 

. 1خود می کند

ادبیات تطبیقی، بهترین نوع پژوهش هاي ادبی است که چیزي فراتر از نقد است؛ و اگر 
اطر هر دوي اینها وجود پیدا نقد به خاطر وجود ادبیات، وجود پیدا کرده، ادبیات تطبیقی به خ

کرده است؛ نقد به بررسی یک پدیده ادبی یا یک متن ادبی، پنان که هست می پردازد؛ و وظیفه 
دارد مرزهاي ادبیات یک ملت را پشت سر بگذارد تا این که در گستره ي ادبیات یک ملت 

.2کنددیگرجاي بگیرد؛ و بدین وسیله پدیده ي تاثیر و تاثر و اخذ و عطا را کشف
دو ادب -شرایط و ویژگی هاي ادبیات تطبیقی از منطر مکتب فرانسه عبارت است از: 

مورد تطبیق حتما باید تاریخی باشند؛ کسانی مثل گویارد، ژان ماري کاره، پل هازار و سیمون 
جون به این شرط اعتقاد دارند؛ و معتقدند که هیچ گونه تأثیر و تأثر بدون ارتباط تاریخی 

زبان حوزه هاي مورد تطبیق باید -تأثیر و تاثر باید واقعی و عملی باشد؛ –پذیرد. نمیصورت
از نظر آن ها ادبیات اروپایی مرکز ادبیات تطبیقی است و این ادب -متفاوت و مختلف باشد؛ 

.3اروپایی است که فضاي ادبی جهان را مشحون ساخته است

.۲۰م، ص۲۰۰۳طه ندا، األدب املقارن، دار النهضة العربية للطبع و النشر و التوزيع، بريوت، .١
۲۴- ۲۳، صصپيشني.٢
».۱۹ابواحلسن امني مقدسي، پيشني، ص.٣
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رد است، این است که فاقد حدود و ثغور از جمله ایراداتی که به مکتب فرانسوي وا
مشخص بوده و تمایل زیادي به گرایش هاي تاریخی و نیز تفسیر پدیده ها بر اساس حقایق 

.1موجود و نیز عدم تناسب میان راهکارهاي قومی و اهداف جهانی پیش رو می باشد
در دانشگاه » ادبیات تطبیقی«اولین مجله آمریکایی در این رشته با عنوان 1949در سال 

اریگون منتشر شد؛ در همین سال به منظور تغییر مفهوم ادبیات تطبیقی، تالش هایی آغاز شد؛ 
، کتابی با عنوان نظریه ادبیات تألیف کردند؛ آنها از 3»اوستن وارن«و 2»رنه ولک«در این راستا 

یه ها و آراء این دو شیوه حاکم بر ادبیات انتقاد کردند و سعی کردند تا آن را تغییر دهند؛ نظر
، هدف آن را مقابله با »رینیه ویلک«. رئیس مکتب آمریکایی 4شبیه فرمالیست هاي روسی بود

األخذ و «مکتب فرانسوي، و عدم پذیرش نگاه به روابط میان ادبیات هاي قومی بر اساس 
ادبیات دانست، و بر همین اساس، دامنه » أثر گذاري و تاثیر پذیري«و » العطاء: بده بستان

را ترسیم -یا بیشتر-تطبیقی را تا آنجا گسترش داد که می توان نقاط مشابه میان دو ادبیات 
؛ از نظر 5کرد؛ هر چند از لحاظ تاریخی، اثر گذاري یکی بر دیگري به اثبات نرسیده باشد

هنري رماك آمریکایی، ادب تطبیقی، مقایسه یک ادب با یک یا چند ادب و مقایسه زمینه هاي
.6دیگر علوم انسانی همچون زمینه هاي معرفتی و اعتقادي فنون، فلسفه و تاریخ است

هاي مختلف به در آلمان مکتبی شبیه مکتب فرانسه به وجود آمد که به بررسی ادبیات ملت
ها استوار آنبا وجود اختالف زبان–شیوه تطبیقی همت گماشت و بر مبناي برخورد تاریخی 

7بود.

ا با وجود گوته در تاریخ ادبیاتشان مفتخرند که بانی ادبیات جهانی هستند؛ گوته آلمانی ه
گفته بود روزي فرا خواهد رسی که ادبیات کشورها فراتر از مرز هاي خود خواهد رفت؛ 

.۲۴، ص۱۹۷۱حممد عبد السالم الکفايف: يف األدب املقارن، دار النهضة، بريوت، .١
٢-Rene Wellek
٣-Ausin Warren

نعيمة پراندوچي، بررسي آثار، افکار و جايگاه حممد غنيمي هالل در ادبيات تطبيقي، پايان نامه کارشناس.٤
.۱۷، ص۱۳۸۷
.۲۴-۲۳، صص۱۹۷۷فخري أبوالسعود، يف األدب املقارن، ومقاالت أخري، اهليئة املصرية العامة للکتاب، القاهرة، .٥
.۲۱ابواحلسن امني مقدسي، پيشني، ص.٦
.۱۴حممد عبدالسالم الکفايف: يف األدب املقارن، پيشني، ص.٧
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آلمانی هخا نظر خوانندگان را که موضوعات و میراث هاي فردي جلب کردند و نسبت به 
ان دادند؛ با وجود این اختالفات چیزي بیشتر ا ادبیات خاور میانه سعه صدر بیشتري نش

فرانسوي نداشتند؛ و در این اعتقاد که مرکز ادب ، اروپا و آمریکاست؛ با آمریکایی ها هم 
عقیده بود.

محققان آلمانی در ایجاد خاورشناسی و ادبیات تطبیقی در معناي امروزین آن سهم بسزایی 
.1آثارشان به زبان فرانسوي منتشر شد، از آلمان برخاسته انددارند؛ بسیاري از خاورشناسان که 

تطبیق و مقایسه، ابزار علم ادبیات تطبیقی، است و مهم ترین عاملی است که به واسطه 
آن، به جاي محدود کردن مقایسه به بحث هاي زبان، تحلیل کارکرد هاي هنر، انجام می پذیرد؛ 

تعریف واحد از ادبیات تطبیقی، آنچه همگی بدان در عین حال و با وجود اختالف نظر در
تبادل موضوعات، افکار، کتاب ها و احساسات میان دو ادبیات و یا بیشتر «اتفاق نظر دارند 

؛ هرچند دایره این تاثیر و تاثر تنها به کشورهاي غربی محدود نمی شود؛ بلکه به 2»است
اب، فارس ها و اتراك در حوزه اندیشه و کشورهاي شرقی نیز باز می گردد؛ آنگه که روابط اعر

است که در سبک شعري و صور » عنصري«ادبیات به بار نشست، از این جمله، شاعر فارسی 
خیال از دو شاعر عرب، ابوتمام و متنبی تاثیر پذیرفته، و ضمن وارد ساختن سبک آن دو شاعر 

. 3به شعر فارسی، گاهی به ترجمه شعر آنها می پردازد
چشم پوشی از آن هرگز منطقی و خردورزانه نخواهد بود؛ با توجه به گستردگی چیزي که 

معناي امروزي ادبیات تطبیقی، بازخوانی متون گذشته، تنها به متون ادبی محدود نمی شود، 
بلکه باید متون فرهنگی، و دینی را نیز منطبق با فهم جهانی بیارایی تا انسان خسته از ماشین و 

احل دریاي معنویت آرامش بخشیم و بر اساس حوزه هاي علمی جدید ماشینیزم را در س
.4رهیافت هاي تازه اي بگیریم

.۴جواد حديدي، از سع.١
.۱۵، ص۱۹۵۶ماريوس فرانسوا غويار، األدب املقارن، ترمجة: حممد غالب، جلنة البيان العريب، القاهرة، .٢
.۱۹۷، ص۱۹۷۱بية، مکتبة األجنلو املصرية، حسني جميب املصري، صالت بني العرب و الفرس و الرتک، دراسة تارخيية أد.٣
.۸احلسن امني مقدسي، پيشني، ص.أبو٤
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فرهنگ
به معنی قصدکردن، کشیدن -»هنگ«به معنی باال و جلو و» فر«مفهوم فرهنگ از دو جزء

تشکیل شده است لذا تعریف فرهنگ باید رشد و تعالی انسان به عنوان هدف این -وآوردن
جم و منظم ذکر شود.مجموعه منس

در باور ایرانیان، کلمۀ فرهنگ مترادف با خردمندي، فرزانگی و بزرگ منشی است. در 
cultureبرهان قاطع، فرهنگ به علم، دانش، عقل و ادب معنی شده و معادل انگلیسی آن 

و فرهنگ civlizationبه دست آمده است. بین تمدن culturaاست که از ریشۀ التین  
هایی وجود دارد. تمدن بیشترجنبی عملی و عینی دارد در حالی که فرهنگ غالباً داراي فاوتت

اي ذهنی و معنوي است. به عبارت دیگر، فرهنگ محصول فکري، ذوقی و مهارت انسان جنبه
١باشد.است، در حالی که تمدن بیشتر ناظر بر رفع حوایج مادي انسان در اجتماع می

خوانند و آن و در عربی ثقافۀ میcultureهاي فرنگی آن را زباناست که در مفهومی
هاي معنوي یک قوم اعم از آنچه محصول عقل و ادراك یا ي میراثعبارت است از مجموعه

٢ي ایشان باشد.ي ذوق و عاطفهزاده

شناس امریکائی معتقد است :جامعه» نیم کوف«
هاي ما افکار و امیال و الفاظ و تکاپوفرهنگ عصارة زندگی اجتماعی است، در تمام «

ما راه دارد. فرهنگ ما را قدرت دم شود، حتی در اطوار و حرکات خفیف چهرةمنعکس می
٣».یابددهد و خود نیز بسط میافزون می دهد، پیوسته دامنۀ لذا زندگی را بسط می

و ژرف دارد، معنایی این قلم بر این باور است که واژة فرهنگ در روزگار ما، معنائی پهناور
شامل culture)گنجد. دلیل آن نیز این است که واژة فرهنگ (ثقافۀ یا که در یک کلمه نمی

هاي ها و سازمانها، نهادها، هنرها، دانشها، باورها، آئینروش زندگی، تفکر و همه رسم

، ١٣٨۴.ر.ک: مریم صنیع اجالل، در آمدي بر فرھنگ و ھویت ایراني، تھران: مؤسسھ مطالعات ملي، تمدن ایراني، ١
.۵۵ص

ھا ي افسانھران مجموعھ مقاالت دربارهي ای.ر.ک: محمد جعفر محجوب، بھ کوشش دکتر حسن ذو الفقاري، ادبیات عامیانھ٢
.٣۶، ص١٣٨٢و آداب و رسوم مردم ایران، جلد اول ودوم، تھران: چشمھ، 

، مقدمھ: ١٣۵۴.نگاه کنید:محمد علي اسالمي ندوشن، فرھنگ و شبھ فرھنگ، چاپ اول، تھران: انتشارات توس، ٣
.١۶:١٠ص
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دن است، و به ها و ابداعات یک جامعه است؛ فرهنگ هستۀ تمها و دانستنیجامعه و دانسته
کند.طور کلی فرهنگ بسوي ویژگی و تمدن بسوي کلیت میل می

اي باید گفت میراث فرهنگی هر ملت که در هویت ملی آن مؤثر است، مشتمل بر مجموعه«
١»باشد.ها و فولکلور میها، عرفها، اعیاد، اسطورههاي معماري، سنّتمناسک عام، شیوه

تعریف فولکلور
آوري مصالح آن بسیار لغزنده و دشوار است، زیرا که وزادي است، و جمعفولکلور؛ علم ن

آید و وابسته به پشت کار سواد و عامی به دست میاین گنجینه  فقط از محفوظات اشخاص بی
و همتی است. 
م، توسط یکی از محققین ، مورخ و 1846را، اولین بار در سال » فولکلور«اصطالح 

ام (ولیام تامس) به کار برد.شناس انگلیسی به نانسان
م آثار 1885در سال Ambroise Mortonدر مآخد دیگر، نخستین بار آمبرواز مورتن 

هاي نامید، یعنی دانش عوام. در آلمان و هلند و کشورFolk-Loreباستانی و ادبیات توده را 
نی زبان ابتدا هاي التیمعادل آن را پذیرفتند، اما در کشورVolkskundeاسکاندیناوي لغت 

ها و وضع لغات دیگر، باالخره به این نتیجه مقاومت بیشتري نشان دادند و پس از کشمکش
شود و مشتقات این ترین لغتی است که شامل تمام دانش عوام میرسیدند که فولکلور جامع

٢لغت را نیز وارد زبان خود کردند.

folkواژه فولکلور( – lore (توده مردم =) به معنی دانش توده مردمfolk و دانش و
هاي دیگر ). این اصطالح از زبان انگلیسی وارد زبان فرانسه و برخی از زبانloreها = دانستنی

ها به فرهنگ عامه و عامیانه و در آثار فارسی نیز وارد شد و بعد1306هاي اروپایی شد، از سال
٣فرهنگ مردم نیز ترجمه شد.

.١١٢مریم صنیع اجالل، پیشین، ص.١
٢٣٣.۵، ص١٣٧٨رھنگ عامیانھ مردم ایران، گردآورنده: جھانگیر ھدایت، تھران: نشر چشمھ، .صادق ھدایت، ف٢
٣٠-٢٧.محمود روح االمیني، گسترۀ فرھنگ و جایگاه فولکلور،مجموعھ مقاالت نخستین ھمایش ملّي ایران شناسي، ٣

. ۶۵١ھا: ص، پي نوشت١٣٨٣خردادماه: مردم شناسي و فرھنگ عامھ، جلد اول، تھران: بنیاد ایران شناسي، 
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واند مجموعه اطالعات مردم، فرهنگ عوام، فرهنگ توده، تواژة فارسی این اصطالح می
فرهنگ مردم، فرهنگ عامه، فرهنگ قومی، دانش توده، دانش عوام، دانش مردم، معلومات 

هاي عوام، اطالعات عامیانه، ادبیات عامه، عوام، معلومات عامه، معرفت فرهنگ عامه، دانستنی
واد تودة مردم، حکمت عامیانه، فلسفۀ عوام و ادبیات عوام، آداب و رسوم و اعتقادات عامه، س

١توده شناسی، باشد.

آنچه نگارنده را بر آن داشت تا اندکی در تعریف ادبیات فولکوریک قلم بزند ارتباط 
المثل و ادبیات فولکوریک برقرار است. حقیقت اینجاست که تنگاتنگی بود که بین ضرب

ها غالباً ما را به المثلیابی تولد ضربرند و ریشهها ریشه در اتفاقات فولکوریکی داالمثلضرب
سازند. اتفاقاتی که با برجسته شدن در زمانی خاص، مورد اتفاقی در بطن جامعه رهنمون می

توجه مردم زمانه واقع شده و در گذر زمانه نیز از زبان پدران به زندگی فرزندان منتقل شده 
است.

تعریف مثل
گ عامه، به دلیل و سعت و تنوع فراوان موضوعات آن نیازمند عرصه ادبیات در بخش فرهن

توجه بسیار است، براي حفظ میراث گذشتگان، به خصوص فرهنگ شفاهی که از نسل به نسل 
رسد که حفظ این شود و نیاز به ثبت و ضبط آن دارد. به نظر میدیگر سینه به سینه منتقل می

ها بخش ضرب المثل«ی دارد و ظیفه سنگینی است. هاي که تنوع اقلیمی و قوممیراث در کشور
دهند و براي درك حقیقت و مهمی از فرهنگ عامه(فولکلوریک) هر مردمی را تشکیل می

هاي گران بهایی اي باید به فرهنگ عامه آن توجه کرد که در خود گنجینههویت هر قوم و قبیله
. 2»را به همراه دارد

، ١٣٨١، تھران، فرزان روز، ١ھاي ادبي و مردم شناسي، چ.سید ابوالقاسم انجوي، جان عاریت: فرھنگ عامھ، پژوھش١
، ١٣۶۵./ حسین علي بیھقي، پژوھش و بررسي فرھنگ عامۀ ایران، مشھد، انتشارات استان قدس رضوي، ٢۴٣، ٢٢۶صص

.١٨ص
.١١، ص١٣٨۴ھاي مردم سوادکوه، سمنان، انتشارات بوستان اندیشھ، ثل.علي نوري نژاد، ضرب الم٢
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) جملۀ proverbe(ها به این نکته اشاره دارند که مثلرفها و دایره المعاتمامی فرهنگ
تخیلی است که در میان طیف وسیعی از مردم کاربرد دارد و بیانگر نوعی تجربه یا نصیحت و 

١حکمت است.

هاي عربی و فارسی معانی زیر درج شده است:ي مثل در فرهنگبراي واژه

.مانند و شبیه؛   1

.سخن، قصه، داستان؛7

المثل؛..ضرب8.برهان و دلیل؛                                           2

هاي تمثیلی؛       .داستان9.مطلق سخن وحدیث؛                                 3

.سرمشق؛10.پند و عبرت؛                                   4

.سرگذشت؛11.نشانه و عالمت؛                                       5

٢.داستان عبرت انگیز.12.صفت؛                                                  6

واژه مثل در زبان عربی برگرفته از کلمه مماثلت [همانندي] است. باید توجه داشت که 
ت در اینجا شباهت شیئی شبیه به شیئی دیگر و یا شیء شبیه بدان است که براي منظور از مماثل

شود. بنا و اساس مثل، تشبیه است که معادل عبري آن واژه آن به عنوان مثل آورده می

١.treor:dictionnaire de la langue francaise (proverbe)
.19، ص1، ج1388.حسن ذو الفقاري، فرهنگ بزرگ ضرب المثلهاي فارسی، تهران: معین، 2
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)mashal) و معادل یونانی واژه (parabole بوده که معناي هر دو واژه همانندي و مشابهت (
١است.

امثال به عنوان منبع «گوید: وعبید ابوالقاسم بن سالم در مقدمه کتابش میزلهایم به نقل از اب

حکمت عرب در زمان جاهلیت و اسالم بوده که به واسطه آنها با سخن صریح در تناقض بوده 

اند. بر اساس این تعریف یافتهکار بردن کنایات مبهم به منظور خویش دست میو افراد با به

٢»ویژگی قائل شد: ایجاز در لفظ، درستی معنا و زیبایی تشبیه.توان براي امثال سه می

آنگاه که «گوید: اما العسکري، موضوع تعادل لغوي در ضرب المثل را بررسی کرده، می
هاي کالم نقش داشته و در اکثر ها در بیشتر جنبهالمثلبردند که ضربها به این نکته پیعرب
تر ن را از دایرة زمان خارج کردند تا کاربرد آن آسانشود، واژگان آهاي بیان وارد میسبک

ها به واسطۀ اندك بودن واژگان و کثرت مضامین از جمله بارزترین، المثلگردد؛ بنابراین، ضرب
ها، المثلهاي ضربهاست؛ و به واسطۀ اختصار و ایجاز در عبارتترین و برترین عبارتناب

ه عجایب آن، این است که با وجود اختصار، عملکردي تأثیر بیشتري بر مخاطب دارد و از جمل
معادل عبارات طوالنی ـ و چه بسا تاثیر گزارتر ـ را دارند؛ که هر آینه در حین گفتگو و با حفظ 

٣»شود.گیري از معانی کمیاب، بر زیبایی آن افزوده میواژه و بهره

، ایلول 1بیروت، مکتبۀ النهضۀ بغداد، ط لمالیین، جواد علی، المفصل فی تارخ العرب قبل اإلسالم، دار العلم ل.١

.354، ص8ج، 1971
رودلف زلهایم، األمثال العربیۀ و مصادرها فی التراث، ترجمه: رمضان عبدالتواب، الطبعه الثانیۀ، مؤسسۀ الرسالۀ، .2

.486، ص1./ جالل الدین السیوطی، المزهر فی علوم اللغۀ، مصر: مطبعۀ صبیح، ج33، ص1984

.47، 46. محمد توفیق أبوعلی، پیشین، ص 3
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اي بسیاري ذکر شده هالمثلگرفتن همگان ضربدر کتاب مقدس تورات جهت پند و عبرت

آمده است اشاره کرد: او همان است که » حزقیل«که در سفر چهتوان به آنکه از براي نمونه می

رود)(دختر به مادرش می»: مثل األم بنتها«گوید: آورد و مثال میالمثل میبراي تو ضرب

إن  «جمله که: اند، مثل این هاي مختلف نیز آورده شدهها در انجیلالمثلهمچنین  ضرب
: (یکی می کارد و دیگري برداشت می کند).١»واحداً یزرع و آخر یحصد

ها اصلی مهم و عنصري بنیادین و غنی در ادبیات دوگانۀ دورة جاهلی و المثلنیز، ضرب

هاي بسیاري براي همگان جهت تفکر المثلشوند. در قرآن کریم نیز ضرباسالمی محسوب می

زبانان از اهمیتی خاص برخوردار است. در واقع شده که در فرهنگ عربو اندیشیدن آنها ذکر 

باشند که مردم در زمان هاي دیگر میالمثلها منبعی مهم جهت فهم ضربالمثلاین ضرب

اند. همچنین سخنان و احادیث پیامبر نیز به عنوان منبعی مهم محققان را بردهکار میجاهلیت به

٢دهد.یاري میجهت فهم امثال دوره جاهلی 

ي مثل:تعریف نوگرایان درباره

هایی متعدد که اي ادبی داراي معنایی زیبا و داللتجمله«عبارت است از: المثلضرب
اي انسانی را در خود نهان دارد و بر زبان عدة قابل توجهی از مردم یک منطقه جاري تجربه

ري بر گوش و جان شنوندگانش المثل تأثیرگذاري بیشتاست. بدیهی است که محبوبیت ضرب
اي را، از جهت اهمیت و المثل جایگاه ویژهخواهد داشت؛ به عبارت دیگر، محبوبیت ضرب

3».تأثیرگذاري، در میان دیگر فنون روایتی شفاهی به آن بخشیده است

.355، 354، ص8، پیشین، ججواد علی، المفصل فی تارخ العرب قبل اإلسالم.1
.27، ص1م، ج1999. شهاب الدین محمد األبشهی، المستطرف فی کل فن مستظرف، الناشر؛ المجمع الثقافی، 2
.24، ص2005یه دراسه علمیه، الطبعه االولی: جمال طاهر، دالیا جمال طاهر، موسوعه األمثال الشعب.3
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مثل «کنند: دکتر عبدالمجید عابدین معتقد است که اروپاییان مثل را این گونه تعریف می
١»هاي اصلی آن، رواج در کاربرد، ایجاز در لفظ، و اتحاد در معناستاست که ویژگیعبارتی 

ضرب المثل در واقع عبارت « معتقد است: » عاشورا در فرهنگ مردم«ي کتاب نویسنده
-ها و یا ابیاتی کوتاه که بیانگر مفاهیم فراوان اخالقیها، سخنان، کلمات، مصراعاست از جمله

هاي زندگی است که از ساختاري محکم و روان، معنا و ها، و دستورو رهنموداجتماعی، اندرز،
2»مفهومی کنایی و کاربردي عام برخوردار است.

درجۀ عظمت و وسعت هر "نویسد: : دکتر احمد بهمنیار به اهمیت مثل اشاره کرده و می
شود، زیرا امثال عبارتند از زبان و علو فکر ادبی اهل آن زبان از شمارة امثال سائره آن معلوم می

اي که به قدري فصیح ودر عین فصاحت ساده و لطیف و داراي استعارات، هاي حکیمانهجمله
کنایات و تشبیهات خالی از تکلّفند که عامه آنها را پسندیده با کمال میل حفظ و در محاورات 

از فکر و قریحۀ ادبی یک نمایند، بنابراین هر مثلی از امثال یک نمونۀ عالیخود استعمال می
تر و فکر ادبی متکلّمین به آن ملّت است، پس هر زبانی که امثالش بیشتر باشد ادبیاتش کامل

تر است. چون کمال ادبیات و ذوق ادبی فرع و سعت زبان و کثرت لغات و تر و وسیععالی
ت آن زبان توان گفت که بسیاري امثال هر زبان دلیل و سعت و عظماصطالحات آن است می

٣."است

امثال موزون در «دانند؛ مانند مؤلّف کتابگروهی از نویسندگان، مثل را تعریف ناپذیر می
ي خصوصیات آن را نشان براي مثل، تعریف دقیقی که بتواند همه«گوید: ، او می»ادب فارسی

بزرگان بدهد و حد و مرز آن را از دیگر انواع کالم ماند کنایه، سخن حکمت آمیز و گفتار
٤»شودها دیده نمیمشخص کند، در کتاب

حال، با نگاهی اند. با اینها و تعاریف متعددي آوردهالمثل عبارتدر تعریف ضرب

توان گفت تمامی نوگرایان و متجددانی که به بررسی و گذرا به کلیۀ این تعاریف، می

.9.عبد المجید عابدین، األمثال فی النثر العربی القدیم مع مقارنتها بنظائرها فی اآلداب السامیۀ األخري، مکتبۀ مصر القاهرة، ص١
فتار.، پیشگ1379، تهران، لوح محفوظ، 1ها، چ.محمد علی عارفی راد، عاشورا در فرهنگ مردم: ضرب المثل2
.16، ص1381.احمد بهمنیار، داستان نامه بهمنیاري،تهران: دانشگاه تهران، موسسۀ انتشارات و چاپ، چاپ سوم،٣
، پیشگفتار.1375، تهران، سازمان میراث فرهنگی، 1. رضا مؤدب بشیري، امثال موزون در ادب فارسی، چ4
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ا پیشینیان در خصوص اند، تقریبا اختالفی بها همت گماردهالمثلپژوهش پیرامون ضرب

توان به تعاریف یاد شده این تعاریف را افزود:اند چنانکه میمفهوم آن نداشته

المثل عبارتی کوتاه، شیوا و پرکاربرد است که بازماندگان آن را از پیشینیان به ضرب

توان ایجاز، درستی معنا، سهولت زبانی و زیبایی هاي آن میاند و از ویژگیارث برده

توان در جملۀ زیر گرد اي از تمام تعاریف ذکر شده را میو طنین را نام برد. چکیدهصوت 

آورد: 

است کوتاه، شیوا، رایج و پر کاربرد که مجازا براي معنایی صحیح ايالمثل جملهضرب

برند و حالت دوم شود، بازماندگان مثل را از پیشینیان به ارث میو مناسب به کار برده می

سازند. ت اول یعنی حالتی را که اخیراً حادث شده به حالت پیشین آن همانند میرا به حال

المثل بر پایۀ تشبیه استوار است به اعتقاد و ادعاي قدما و حتی بسیاریی از معاصرین ضرب

اند. خوریم که تهی از هرگونه تشبیههایی بر میهایی از این پژوهش به مثلاما در گوشه

اند امري بدون اشکال است. با این توضیح الزم ها فارغ از تشبیهمثلبنابراین  اگر برخی

المثل تجدید نظر کنیم.است تا در تعریف ضرب

توان به این موارد اشاره کرد:            باشند میهایی که از تشبیه تهی میالمثلاز جمله ضرب

، »اعمل تنجح«انش است) یا (سالمت انسان در حفظ زب»: سالمۀُ اإلنسانِ فی حفظ اللسان«
، کار و تالش مایه موفقیت است.» من جد و جد«
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هاي مردم آن کشور است. از هاي یک کشور بیانی از فکر و اندیشهالمثلمجموعه ضرب

هاي ها  بخشی از تفکرات، روش زندگی، اعتقادات و باورالمثلرو باید گفت که ضرباین

اي مردمی و ها عبارت است از بیان تجربهآید. و آناخالقی مردم یک منطقه به شمار می

اي شبیه به المثل پدیدهمدت که عبرت و حکمتی را در خود نهان دارد. در واقع ضربطوالنی 

اند.است که در طول تاریخ شکل گرفتههاي فولکوریکیقصه

المثلتفاوت بین مثل و ضرب
-المثل تفاوت قائل شده و میل و ضرب، بین مث»امثال قرآن« علی اصغر حکمت در کتاب 

گوید:
ي ضرب ضرب المثل از دو واژة ضرب (زدن، بیان کردن) و مثل تشکیل شده است. کلمه«

اند که جا گرفتهدر مورد مثل به معنی ایقاع و بیان آن است و این کلمه را براي زدن مثل از آن
شود، مثل آن است که در گوش میتأثیر نفسانی و انفعال و هیجانی که از آن در خاطر حاصل

1»شنونده سخن را بکوبند؛ چنان که اثر آن در قلب وي نفوذ کند و به اعماق روح او باز گردد.

المثلهاي ضربویژگی

توان به فراگیر بودن آنها در تمامی جوانب زندگی ها میالمثلترین ویژگی ضرباز اصلی-

یاد کرد. 

اند. اصلی برجسته دارند که دیگر فنون زبانی از آنها محرومها چهار ویژگیالمثلضرب-

ها عبارتند از: اختصار در لفظ(ایجاز)، وضوح در معنا(إصابۀ المعنی)، حسن تشبیه و این ویژگی

.48.علی اصغر حکمت، امثال قرآن، پیشین، ص1
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المثل در اوج ها باید گفت که ضربکنایۀ نیکو (جودة الکنایۀ) زیبایی در نوشتن. با این ویژگی

.بالغت و سخنوري قرار دارد

اند.ها جمالتی مختصر و عباراتی دقیقالمثلهمچنین شایان ذکر است که ضرب-

خاصی تشکیل شده و داراي واژگانی اند که از وزنها جمالتی موسیقاییالمثلاکثر ضرب-

وزن و متجانس هستند.مانند: هر آنکس که دندان دهد نان دهد. اللی خلق األشداق متکفل هم

باالرزاق

المثل سبب تأثیرگذاري بیشتر در گوش و جان شنوندگان و محبوبیت ضربروایی -

اي را، از جهت اهمیت و المثل جایگاه ویژهاست. به عبارت دیگر، محبوبیت ضرب

تأثیرگذاري، در میان

دیگر فنون روایتی ـ  شفاهی به آن بخشیده است.

هاي مردم آن کشور هاي یک کشور بیانگر شیوه تفکر و اندیشهالمثلمجموعۀ ضرب-

ها  بخشی از تفکرات، روش زندگی، اعتقادات و المثلرو باید گفت که ضرباست. از این

آید.باورهاي اخالقی مردم یک منطقه به شمار می

کردن فرد براي ها بر شناخت حکمت و ادب، درك و فهم سخن بزرگان، آمادهالمثلضرب-

بدین طریق به جاهالن هوش و ذکاوت بخشد و پذیرش معرفت، عدل و حق استوار است تا 

جوانان را از شناخت و آگاهی برخوردار سازد. باشد تا از این طریق بتوانند پیچیدگی سخنان 

حکیمان را دریابند.
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ها از ارزش واالیی المثلدر زمینۀ تحقیقات تاریخی نیز مورخان بر این باورند که ضرب-

وردار است؛ چرا که بازگو کنندة تفکر درونی شدة در شناخت شیوة زندگی پیشینیان برخ

رود.شمار میساکنان یک منطقه به

-نما براي بازتاب ذهنیت مردم زمانۀ خویش و یا کسانی که اي تمامها آینهالمثلضرب-
باشند هرچند از نظر شیوایی، قوت بیان و محتوا با دهند میها را به آنان نسبت میالمثلضرب

اندتیکدیگر متفاو
المثلهاي ضربسرچشمه

توان به موارد ترین آنها میاند که از مهمهاي متعدديها داراي منابع و سرچشمهالمثلضرب

زیر اشاره کرد:

اند. هایی هستند که از یک حکایت  یا لطیفه محلی شکل گرفتهدستۀ اول مثل.1

دري تغییر گرفته هایی که به طور دقیق از زبان فصیح یک ملت یا با قالمثلضرب.2

اند.شده

اند.هاي پیشین و قدیمی استخراج شدههایی که از کتابمثل.3

اند.هاي ملی یک کشور برگرفته شدهها و ترانهاي از آنها از سرودهدسته.4

ها از آنها هایی که گزیدة تجربیات و رفتارهایی است که برخی ملتالمثلضرب.5

.اندها تمسک جستهاستفاده کرده و بدان

هاي وي.اند و راوي تجربهاي از آنها توصیفی دقیق از رفتارهاي بشريدسته.6
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ها ها و فرهنگهایی که از طریق تعامل و برقراري ارتباط با دیگر ملتالمثلضرب.7

١هاي آسمانی اشاره کرد.توان به کتابپدید آمده و از میان آنها می

ز طریق انتقال واژگان از فرهنگ ملتی به ها االمثلهمچنین بخش قابل توجهی از ضرب
توان در آینۀ این عبارات به تماشا نشست: اند. دالیل این انتقال را میفرهنگ ملتی منتقل شده

و هاي فرهنگو یا بازشدن دروازهمجاورت و هم مرزي، داد و ستد، جنگ و کشورگشایی
ها قع اصل و ریشه تمامی ملترسومات یک ملت بر دیگري بر اساس اعتقادات موحدان در وا

گردد؛ از همین روست که شرایط اجتماعی و حتی فرهنگی اقوام گوناگون به آدم و حوا باز می
هاي فراوانی با هم دارد. به همین خاطر واژگان و مضامین مشترك در در بسیاري مواقع شباهت

واژگان و لغات هم هاي مختلفشود. اگرچه در فرهنگهاي گوناگون به وفور یافت میزبان
ها با یکدیگر متفاوتند.شکل در ادا کردن مفاهیم مثل

المثل و دیگر انواع تعبیر تداخل وجود دارد، مانند عبارت تمثیلی بسیاري اوقات میان ضرب
یا زبانزدها و اصطالحات عامیانه یا کالم منقول و حکمت. از این رو، الزم است آنها را از 

هاي هر یک را بیان کرد.ایسه آنها با یکدیگر، ویژگییکدیگر شناخت و با مق

عبارت تمثیلی و تفاوت آن با ضرب المثل.
گوید: تفاوت میان عبارت میRudolf sellheimمحمد توفیق ابوعلی به نقل از زلهایم 

المثل در این است که عبارت تمثیلی، نشان دهندة اخباري مشخص از یک تمثیلی و ضرب
المثل اوضاع تکراري زمان و روابط انسانی را در یک باشد؛ ولی ضربمیوضعیت معین ن
تواند جزئی از یک جمله باشد.دهد که میتصویر نشان می

است که به نوبۀ خود کالم را غنا بخشیده و با توضیح آن به توصیف عبارت تمثیلی، عبارتی
به » سواسیۀٌ کأسنانِ المشط«ها:زبانپردازد، مانند این سخن عربیک شخص یا حالت معین می

.28، دالیا جمال طاهر، پیشن، ص. جمال طاهر1
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توان گفت: عبارت تمثیلی، در هاي شانه با یکدیگر برابرند)؛ و می(مانند داندان:این معنی است
است و این در حالی است که چه بسا ترین ابزار بیان اصل تکیه بر مجازدارد که یکی از مهم

عنی است: (اول همسایه، سپس به این م»الجار قبل الدار«ضرب المثل فاقد آن باشد؛ مانند:
خانه).

حکمت و تفاوت آن با ضرب المثل.
گیرد و اي واقعی نشأت میحکمت، بیشتر ناشی از حدس و گمان است و کمتر از تجربه

که گاه زاییدة –هاي شخصی آوريها و نوالمثل، با در نظر گرفتن  تجربهدر مقابل ضرب
هاي گوناگون هاي متفاوت سبکدر جغرافیاي شخصیت-اندشرایط ایجاد شده در بستر جامعه

شناسی نیز مورد ها را از زاویۀ سبکالمثلتوان ضربرو  میورند از اینآبیانی را پدید می
ها، داراي منشأ فردي است که شیوة کاربرد و المثلبررسی قرار داد. هرچند بعضی اوقات ضرب

بخشد. انتشار آن، به آن وجهۀ جمعی می
اند، ها را به عنوان مثل ضبط کردههاي ضرب المثل گاه برخی حکمتر برخی کتابد«

ي اندرزي و حکمت است و به علت همچنین کلمات قصار بزرگان، که در اغلب داراي جنبه
ي ها بر زبان مردم به صورت مثل در آمدند، مثل و حکمت در جنبهرواج و جاري شدن آن

که بیشتر ي حکمت مشخص است. در حالی اینگویندهاندرزي اشتراك دارند که معموال
ي عقل ي آن مشخص نیست. نیز، حکمت منشأش اندیشه و فلسفهها، گویندهضرب المثل

متفکران براي ابراز راهنمایی  وپند است؛ اما ضرب المثل حاصل تجربیات مردم است. البته 
١»شهور نیستند امثال نیستند.هاي که بین عامه مهاي یا جملهي حکمتباید گفت که همه

رسد، با در فرهنگ عربی ضرب المثل تا حدي عمیق است که حکمت به پاي او نمی
اند (جوامع الکلم)؛ با این تفاوت که وجود این هر دوي آنها در بردارندة تمامی جوانب کالم
و باطنی المثل داراي دو مفهوم ظاهري حکمت، گویاي تنها یک مفهوم است و در مقابل ضرب

است. جنبۀ ظاهري آن، شامل اشارة تاریخی به یک حادثۀ مشخص است که ریشه در پیدایش 

.44، ص1388، تهران، معین، 1هاي فارسی، جحسن ذو الفقاري، فرهنگ بزرگ ضرب المثل.ن.ك:١
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آن ضرب المثل دارد. جنبۀ باطنی آن نیز در بردارندة مفهوم حکمت، راهنمایی، تشبیه و 
تصویرگري است و هر کدام در جاي خود قابل بررسی و کنکاش.

توان هاي فراوانی از حکمت را میت؛ نمونهبنابراین حکمت شامل یک اندرز یا عبرت اس
» العلم ضالۀُ المؤمن:« در کالم  امام علی(رضی اهللا عنه )یافت که این عبارت از آن جمله است 

یعنی: دانش، گم شده مؤمن است.
ها و تفاوت آن با مثلزبانزد

صطالحات در هر زبان ا«شود مثل نیست. چه زبانزد مشهور و بر زبان مردم جاري میآن
آیند و هاي زبانی و ترکیبات خاصی در میان گفتار و نوشتار مردم میعامیانه، تعابیر، کلیشه

ها و ترکیبات خاص در میان گفتار و نوشتار شوند. این تعابیر و اصطالحات و کلیشهتکرار می
نامیم و می» زبانزد«ها را شوند. این تعابیر و اصطالحات و کلیشهآیند و تکرار میمردم می

روند؛ زیرا تنها یک شرط مثل را دارند نامه به شمار میها در حکم مدخلی از لغتجملگی آن
اي بودن، هاي اندرزي، جملهي شرایط مثل؛ چون جنبهکه آن شهرت و رواج است و بقیه

. نمونه از آن مصطلحات رانندگان و ١»هاي مثل را ندارندهاي تجربی و دیگر ویژگیجنبه
هنوز عرقش خشک «ها، اصطالحات فروشندگان، کلیشهاي معمول مانند نوشتهماشین 

(فی غمضۀ عین)...»: تا چشم به بزنی«لسه عرقه منشفش)، یا»:(نشده

هاي مشترك در حوزة واژگانی و مفهومیالمثلهاي از ضربنمونه

»:چکدآب از دستش نمی. «1
خیلی خسیس است .

2»ناخن خشک است.«نظیر: 

آن:معادل

.43، 42.پیشین، صص1
هاي رایج ایران زمین، تهران: پل، ./ محمود سروري فخر؛ ضرب المثل9.حسین رحمت نژاد واقعی، همان، ص2
.13، ص1387
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1.»َما یخُرِّش ِالَمیة«

چکد.ترجمه: آب ازش نمی
».ِإیُده َما ْتخُرِّشِ ِالَمیة«

چکد.ترجمه: آب از دستش نمی
»:إیُده َناشَْفة«

ترجمه: دستش خشک است.
شود که صفت بارز کلمۀ (یخُرّ)  از شرشر آب است، و این تعبیر به شخصی اطالق می

رد آن براي بیان دلتنگی از این عادت زشت است این مثل وي، خست و بخل است، یا بر کارب
گاهی به این معنی است که شخصی در تعامل با مردم بسیار دقیق و حسابگر است و از نظر 

کند. همچنین این تعبیر بر دقت عمل در یک کار و یا یک موضوع داللت نشینی نمیخود عقب
-به این معنی است: (برنامه)خُرِّشِ ِالَمیةخِطَّة َمتْ (دارد. به عنوان مثال گفته می شود: 

ریزي (طرح)بسیار دقیق و حسابگر).

»آب به هاون کوفتن.. «2
حاصل کردن.کار بیهود و بی

2اي بیهوده در هاون .اندر این جاي سپنجی چو نهادي دل        آب کوبی همی

معادل آن:
»:َدق ِالَمیة ِفي ِالُھون.«

ن.آب در هاون کوفتترجمه:

این مثل در اینجا براي تمسخر و استهزاء کسی است که کاري بی نتیجه یا غیرعاقالنه و 
3کوبند.دهد. و مشهور است که در هاون، تنها مواد غذائی را میخالف منطق را انجام می

، دار اآلفاق العربیۀ: 3شعالن، موسوعه األمثال الشعبیه المصري و العبارات السائرة، الطبعه األولی، ج إبراهیم احمد.١
.961، شماره: 198م، ص2003
.14. محمود سروري فخر، پیشین، ص2
.774، شماره:159، ص2.ابراهیم احمد شعالن، پیشین، ج3
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»:شود.آب دریا از دهان سگ نجس نمی. «3
مه «شود. همانند: میاز بد گویی کردن نسبت به کسی، شخصیت و فضیلت او کاسته ن

1»کند.فشاند نور و سگ عوو می

».آیداز دعاي گربه کوره سقف پایین نمی«کنند: ها استفاده میمردم نیز از این مثل
».بارد.از دعاي گربه سیاه باران نمی«یا: 

معادل آن :
إن َقال السَِفیھ َما ِفیھ، ُعمٍر البَحٍر َما یْتَنجِّس ِو «

:2»ِفیھ.َلو َلْق الکَلْب 
گویی هر چه فحش بدهد، آب دریا از دهان سگ نجس ترجمه: آدم ناشایسته و یاوه

شود.نمی
٣»ِإیشْ یُضِر ِالسَّحَاْب ِمْن ُنبَاحِ ِاْلِکالَْب.«گویند: نیز می

رسد. قسمت دوم گویی حسودان به اشخاص شایسته و برگزیده نمیآسیب و زیان از یاوه
ها از آن این است که آب دریا(نیل) پاك است، حتی اگر سگمثل ریشۀ فقهی دارد، و آن

سیراب شوند. و کودن یا احمق شخصی زبان دراز و بی ادب است ومعنی ضرب المثل این 
تواند از شهرت و اعتبار شخصیت است که کودن هر چه ببافد و دروغ بگوید، باز هم نمی

بزرگ مخاطب خود کم کند.

»:آب زیر کاه.. «4
شود که زندگی و حشر و نشر اجتماعی خود را بر پایۀ مکر کاه به کسانی اطالق میزیرآب

نهد و با صورتی حق به جانب اما سیرتی نامحمود در مقام انجام مقاصد شوم و عذر و حیله بنا
گویند و ضرر و خطر آنها از دشمن باز نیز میخود بر آیند. این گونه افراد را مکار و دغل

.10، ص1370ران: انتشارات ارغوان، چاپ سوم،هاي مشهور ایران، ته. غالمرضا آذرلی، ضرب المثل1
.2106، شماره:420، ص4.پیشین، ج2
.561، شماره:189، ص1.ابراهیم احمد شعالن، پیشین، ج3
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آید، در حالی که این طبقه در را دشمن با چهره و حربۀ دشمنی به میدان میبیشتر است زی
1کنند.لباس دوستی و خیر خواهی خیانت می

معادل آن:
»:َمیْة ِمْن َتحْتِ ِتبْنّ «

ترجمه: آب زیر کاه است.
به شخص مکار وحیله گر که نشانی از وي نیست، بلکه مانند آب است که از زیر کاه 

دون اینکه هیچ عالمتی داشته باشد و این حرکت بر ابهام و خفاي آن داللت کند بحرکت می
2دارد.

»:بیند و گر نه شناگر ماهري استآب نمی. «5
»:بیند و گر نه شناگر قابلی استآب نمی«نظیر: 

و نیز کنایه از 3شود که تاکنون خطا نکره چراکه موقعیت پیدا نکرده.به کسی گفته می
4ونجابتش از جهت عدم توانش باشد.کسی که افتادگی

معادل آن:
»:ِاللِّي َع اِلبَرِّ َعوَّامْ «

: کسی که لب دریا ایستاده، شناگري ماهر است.ترجمه
»ِاللِّي َع اِلبَرِّ شَاِطرْ «

: کسی که لب دریا ایستاده، شناگري ماهر است.ترجمه
که رد؛ در حال ایناین مثل نقشی دیگري و مفهومی مختلف از مفهوم مثل فارسی دا

مشترك لفظی بین این مثل و مثل فارسی وجود دارد؛ معنی آن بر کسی داللت دارد که کسی در 
داند. این مثل کسی که داند، درحالی که از شنا هیچ نمیکند شنا میخشکی ایستاده و گمان می

.10، ص 1374، تهران: سنائی، 5، چاپ1، جهاي تاریخی امثال و حکمریشه.مهدي پرتوي آملی، 1
.2268: ، شماره510، ص1.ابراهیم احمد شعالن، پیشین، ج 2
.13،85.حسین رحمت نزاد، پیشین، صص3
.17.محمود سروري فخر، پیشین، ص4
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نقد و مسخره کند، بدون آنکه از آن اطالع داشته باشد، را به در مورد یک چیزي قضاوت می
1گیرد.می

»آدم ترسو همیشه سالم است.. «
بیند، زیرا از ترس طبیعی که دارد اقدام به امور خطرناك شخص جبان هرگز صدمه نمی

2کنند.نمی

معادل آن: 
:3»ِمْن خَاْف ِسِلمْ.«

ماند.ترسد، سالم میآنکه میترجمه:
خواهان هوشیاري و احتیاط است، دهد، واین مثل، نسبت به ورود به هر کاري هشدار می

نیست، بلکه به معنی هوشیاري و احتیاط است .» ترسید«در اینجا به معنی »خَاف«کلمه 

4»آدم خوش حساب، شریک مال مردم است.. « 20

»:آدم خوش معامله شریک مال مردمه.«
شریک کسی که دین دیگران را سر وقت پرداخت کند، همیشه در مال و دارایی دیگران 

5کند.است و به او اطمینان می

:معادل آن
:1»ِمْن خَْد ِو ِادَّي َصاِر ِالَمال َماُلھ«

.256، شماره: 130، ص1.ابراهیم احمد شعالن، پیشین، ج1
، 1381احمد بهمنیار، داستان نامه بهمنیاري، چاپ سوم، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، .2
.128، شماره:93ص

.1017، شماره:205، ص5د شعالن، پیشین، ج.ابراهیم احم3
.130، شماره:93.احمد بهمنیار، پیشین، ص4
.19.محمود سروري فخر، پیشین، ص5



8717 هامجموعه مقاله

شود.)ترجمه: هر کس گرفت و برگرداند (خوش معامله)، صاحب مال می
کلمه (ادي) به معنی (أعطی)، و واژه (خَد) مخفف  (أخذ).
ردم رواج دارد و از نوعی تعاون این مثل به قرض دادن اشاره دارد، موضوع قرض در میان م

کند؛ و ارتباط اجتماعی حکایت دارد که به رفع مشکالت مادي و سختی هاي زندگی کمک می
چه بسا از این موضوع، برخی مشکالت، پدید آید، مانند اینکه قرض گیرنده در پرداخت قرض 

آنچه گرفته کوتاهی خود تأخیر کند، این مثل متوجه این گروه از مردم است که در بازگرداندن
شود.کنند، و به رسم نصیحت و هشدار و قطع نشدن این نوع خدمت، این مثل آورده میمی

»:بیندآدم گرسنه نان سنگک(نان) به خواب می. «
2هر کسی در فکر و آرزوي مطلوب خویش است.

معادل آن:
3»حِلمْ الجََعاْن َعیشْ «

بیند.آدم گرسنه به خواب نان میترجمه:

:4»ِاْللِّي ِفي َباْل ُأمْ الخَیر ِتحْلَّمْ ُبھ ِباْللِّیلْ «
بیند.، در حالت خواب ورؤیا آن را میالخیرأمچیزي که در ذهن و عقل درونی ترجمه:

اسمی زنانه است که در این مثل در » أم الخیر«، » خاطر یا عقل درونی«به معنی »بالْ«کلمه 
رود.معناي عام به کار می

.1415، شماره:270، ص2.ابراهیم احمد شعالن، پیشین، ج1
.94.احمد بهمنیار، پیشین، ص2
.910، شماره:255، ص1.ابراهیم احمد شعالن، پیشین، ج3
تا، منان الطیبی، موسوعۀ األمثال فی الوطن العربی، بیروت: دار الیوسف للطباعه و النشر،بی.عکاشه عبدال4
.1892، شماره:419، ص6./ ابراهیم احمد شعالن، پیشین، ج10ص
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هاي انسان حکایت دارد که در زندگی مثل یک بررسی روان شناسانه است و از آرزواین
وي در حالت خواب و در قالب کند، پس عقل درونی تواند آنان را محققواقعی خود، نمی

کند.رؤیا، به تحقق آن، اقدام می

ها لبرخی از امثال از فرهنگ اسالمی تأثیر گرفته تا حدي اینکه معنایی این  مث
توان اشاره کرد:ها میي آن به این مثلي یک آیه قرآنی است از  جملهترجمه

»:میردآدم یک دفعه می. «25
1آدم باید از حق دفاع کند و ترس از مرگ نباید مانع آن شود.

معادل آن:
»:َھیھ ُموَتھ َو َال َأْکَترْ «

آدم یک بار می میرد یا بیشتر؟!ترجمه:
کند، بنا بر این باید در برابر ظلم بایستد و یرد و یک بار هم زندگی میمانسان یک بار می

از حق خود دفاع کند چرا که عمر دست خدا ست، مصداق آن، این سخن خداوند عز وجلّ  
فرماید: که می

{َوِلكُلِّ ُأمٍَّة َأجٌَل َفِإَذا جَاء َأجَُلُھْم الَ یسَْتْأخُِروَن سَاَعًة 
2}َوالَ یسَْتْقِدُمونَ 

-این آیه به معنی این است که  آنگاه که اجل آنان فرا رسد، ساعتی عقب و یا جلو نمی

افتد. به خاطر این انسان نباید ترس داشته باشد، چون  میزان عمر  دست خداست.

:3» از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان. «56
معادل آن:

.21.محمود سروري فخر، پیشین، ص1
و زود نتوانند کرد.. ترجمھ:ھر امتي را مھلتي است و چون مھلتشان بھ سر آید، ساعتي دیر ٣۴.االعراف، آیھ: ٢
.۴١پیشین، ص٣
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»:َربَِّنا َمْبیخَْفاشْ َعُنھ شَيءْ «
، این مثل از آیه قرآنی که خداوند می فرماید: »ال یخفی«خفف م» مبیخفاش«

1،
گرفته شده است.

».ماندچیزي از خداوند، در زمین و آسمان پنهان نمی«این آیه به این معنی است که: 

2»مید) نباش (نشو / نباید بود / نباید شد).از رحمت خدا مأیوس (نا ا«. 61

این ضرب المثل به این معنی است که آدم نباید از رحمت خدا مأیوس بشود چون در 
رحمت الهی به روي همه باز است و مأیوس شدن از رحمت خدا هم خودش یک نوع کفر 

است.
معادل آن:

».َما َتیَأَ◌سْشِ ِمْن َرحِْمْت َربَِّنا«
».َنطْ ِمن َرحَْمة ِا هللاال َتقْ «نظیر:

ترجمه: از رحمت خدا مأیوس نباش.
این ضرب المثل از آیه قرآنی گرفته شده است که خداوند متعال می فرماید: 

{ُقْل یا ِعبَاِدي الَِّذیَن َأسَْرُفوا َعَلى َأنُفِسِھْم َال 
ِمیعًا ِإنَُّھ ُھَو 

3اْلَغُفوُر الرَّحِیمُ}

»به یک چشم برهم زدن. «
4در یک زمان کوتاه به یک آن و یک لحظه.

معادل آن:
»:ِفي َغْمضِّة ِعینْ «

. ترجمھ: ھیچ چیز از آنچھ در زمین و در آسمان است از خداوند پنھان نیست.۵.سوره آل عمران، آیھ: ١
.349.پیشین، ص2
امید اید از رحمت خداوند ناترجمھ: بگو اي بندگان من کھ بیش از حد بر خود ستم کرده.53سوره الزمر، آیه:.٣

اي مھربان است.گذرد، آري او آمرزندهي گناھان در ميا از ھمھمباشید، خد
.٧٢.پیشین، ص٤
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یک چشم بر هم زدن.ترجمه:
این مثل به پایان رساندن یک کـار در مـدتی کوتـاه اشـاده دارد. . اعتقـاد دارم ایـن مثـل از        

هاي وي با جن اسـت، آنگـاه کـه از آنهـا     پیامبر سلیمان گرفته شده که در کالمداستان حضرت
هم بزنـی مـن آن   خواست عرش بلقیس را حاضر کنند یکی از آنها گفت: پیش از اینکه پلک به

کنم:را برایت حاضر می
{َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مَِّن اْلِكَتابِ َأَنا آِتیكَ ِبِھ َقبَْل 

ِإَلیكَ طَْرُفكَ َفَلمَّا َرآُه ُمسَْتِقّرًا ِعنَدُه َقاَل َھَذا َأن یْرَتدَّ 
1ِمن َفْضِل َربِّي ِلیبُْلَوِني َأَأشْكُُر َأمْ َأْكُفُر}

این داستان به تفصیل در قرآن آمده است و این ضرب المثل براي کاري که با شتاب و در 
گویند.زمانی کوتاه تکمیل شود، هم می

»:ي عبرتهدنیا آینه.«191
2تاریخ و احوال گذشتگان همچون درس زندگی است که باید از آنها کسب تجربه نمود.

معادل آن :
»:الُدنیا ِمَرایھ ِتَورِّیَھا ِتَورِّیک«

گرداند. (هر دنیا همچون آینه است، آنچه به آن نشان دهی، همان را به تو باز میترجمه:
گیري.)میطور با آن تعامل کنی، به همان نحو پس 

این ضرب المثل 3کند .دنیا هر آنچه را که شخص ارائه کند، خوب باشد یا بد منعکس می
برد.همچنین مثل خواهان یک براي هشدار و نوعی  دور اندیشی و آینده نگري به کار می

. ترجمھ: (اما) کسي کھ از کتاب(الھي) دانشي نزد خود داشت گفت من آن را پیش از ۴٠. سوره النمل، آیھ: ١
از فضل پروردگار آورم، و چون سلیمان دید تخت را نزد خود حاضر دید گفت این آنکھ چشم بر ھم زني برایت مي

کنم.گزارم یا ناسپاسي ميمن است تا مرا بیازماید کھ آیا سپاس مي
.132.محمود سروري فخر، پیشین، ص 2
.2173، شماره: 228، ص 2.ابراهیم احمد شعالن، پیشین، ج 3
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{َو َأن لَّیسَ ِلْإلِنسَانِ دیدگاه واقع گرایانه است و به مضمون این آیه نزدیک است: 
.١ا سََعي ، َو َأنَّ سَْعیُھ سَْوَف یَري}ِإالَّ مَ 

تمثل:». صبر ایوب. «229

(فرخی).2با چنین خو که تو داري پسر اگر بمثل           صبر ایو مرا بودي گشتی سپري.

»:صبر ایوب دارد«نیز: 

3کنایه از کسی که بسیار صبور و پر تحمل است.

معادل آن:

»:َعْنُدْه َصبِْر َأیُوبْ «
رود که تـا حـد زیـادي صـبر  و حوصـله دارد و      المثل درباره شخصی به کار میضرباین

المثل داراي ریشه دینی اسـت و  خرد. همچنین این ضربجان میهاي بسیاري را بهسختی رنج
علیه السالم است که متحمل رنج شـده اسـت، و داسـتان وي در    » أیوب«منظور از آن حضرت 

ِني الضُّـرُّ {َوَأیقرآن کریم آمده اسـت:   وَب ِإْذ َناَدى َربَُّھ َأنِّـي َمسـَّ
4َوَأنَت َأْرحَمُ الرَّاحِِمیَن}

»:عیسی به دین خود، موسی به دین خود. «246

کرده . ترجمه (براي انسان تنها آن چیزي است که براي آن تالش40، 39.قرآن کریم، سوره نجم: آیه 1
خود را مشاهده خواهد کرد ) .ي تالشاست و به زودي انسان نتیجه

.١٠۵١، ص٢.علي اکبر دھخدا، پیشین، ج٢
.٢٢۶.حسین رحمت نژاد واقعي، پیشین، ص٣
. ترجمھ: و (یاري کردیم) ایوب را آنگھ کھ پروردگار خود را خواند (و گفت، بار ٨٣.سوره األنبیاء، آیھ: ٤

تِر مھرباناني.و سختي رسیده و تو مھربانخدایا)بھ من رنج
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هر کس در عقیدة خود آزاد ولـی بایـد مطـابق    1مردمان را در اختیار دین باید آزاد گذشت.
سی بخواهد به طـرف منازعـه حـالی    . مورد استعمال این مثل وقتی است که ک2عقیده رفتار کند

3کند که عقاید تو از آن خودت باشد و با من نیز کاري نداشته باشی که چه عقایدي دارم.

ي کنایه از اینکه هرکسی مسؤل کار و عمل خود است و باید هرکس به دنبـال راه و عقیـده  
4خود برود.

معادل آن:

نْ « لِّ ِم ِي َو ُک َي َنب ِي َو ُمُوس َي َنب لِّي لُ ِعیس ِي یَص ھ َنب
»:َعِلیھْ 

عیسی پیغامبر و موسی پیغامبر است. وهر کس نبی یا پیغامبر دارد، بـر آن صـلوات   ترجمه:
بفرست.

این ضرب المثل کنایه از این است که هرکس در عقیده خود آزاد اسـت. و ایـن نظیـر آیـه     
.256بقرة ال5{الَ ِإْكَراَه ِفي الدِّینِ}فرماید: قرآنی که خداوند متعال می

:6»کار عبادت است. «261

: معادل آن

»:ِاْلَعَمْل ِعبَاَدةْ «

.١١٢١، ص٢.علي اکبر دھخدا، پیشین، ج١
، سبزوار، ١مثل و کنایھ؛ چ١٠٠١ھاي سبزواري:.حسن محتشم، فرھنگواره تحلیلي امثال و حکم ضرب المثل٢

.١٩١، ص١٣٧٨دانشگاه آزاد اسالمي، 
، تصحیح و تحشیھ و تحقیق؛ رحیم چاوش اکبري ل و حکمیا امثاۀ باستان.علي اکبر قائم مقام فراھاني، نام٣

. ۴۵۵، ص ١٣٧٨، تھران، مستوفي، ١سنایي تبریزي، چ
.١۶٨.محمود سروري فخر، پیشین، ص٤
. ترجمھ: دین، اکراه پذیر نیست.٢٥٦.سوره البقرة، آیھ: ٥
.٢۶۵.حسین رحمت نژاد واقعی، پیشین، ص٦
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کار عبادت است.ترجمه:

هایی رایج میان همه طبقات جامعه اعم از فرهنگی و عوام است، به کار المثلاز جمله ضرب
فرماید:  کند. خداوند متعال میو تالش تشویق می

َمَلكُْم َوَرسُوُلُھ َواْلُمْؤِمُنوَن 
َوسَُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغیِب َوالشََّھاَدِة َفیَنبُِّئكُم ِبَما 

.105التوبۀ1ُكنُتمْ َتْعَمُلوَن }

گیري               نتیجه

ي و هـاي مشـابه آن در لهجـه   هاي ایرانی با نمونـه ها و زبانزدي ضرب المثلپس از مقایسه
کنیم:ترین آنها اشاره میشود که ذیالً به بعضی از مهمهنگ مصري، نتایجی حاصل میفر

هاي که بر زبان مـردم ایـن   ها یا تمثیلهاي زیادي و زبانزددر این پژوش، ضرب المثل-
دو ملت مصر و ایران جاري شده که مفهوم آنها از آیات قرآنی یـا احادیـث نبـوي یـا     

ان گرفته شده و متأثر از فرهنگ اسالمی یـا تمـدن قـدیم    ي اطهار و بزرگسخنان  ائمه
اند.هر دو کشور مصر و ایران یافت شده

یـا بـا انـدکی    خوریم که از نظر لفظ و معنا عیناٌها برمیالمثلبه تعداد زیادي از ضرب-
رسد که یکی ترجمۀ لفظ به لفـظ  که به نظر میتفاوت و تغییر شبیه یکدیگرند تا جایی

دیگري است.
ي یکدیگرنـد  ها ترجمـه رسد که این مثلاند که به نظر میهاي زیادي هم پیدا شدهمثل-

اند یا با برخی تفاوت و اندکی تغییـر  و از لحاظ واژگانی و مفهوم به شکل کلی یکسان
اند.در برخی واژگان شکل گرفته اما در مفهوم یکی

خواھید)بکنید کھ ھم خدا و رسول او و ھم مؤمنان اعمال شما گو(ھرچھ مي. ترجمھ: و ب١٠٥سورة التوبة، آیھ: ١
اید، کردهرا خواھند دید و دیري نگذرد کھ بھ سوي داناي آشکار و نھان باز خواھید گشت و او بھ شما، از آنچھ مي

خبر خواھد داد.
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دو فرهنـگ ایرانـی و   پس از چندین سال زندگی در ایران به ایـن نتیجـه رسـیده کـه    -
تـوان در  مصري از چنان پیوندهاي مشترکی برخوردارند که نمونۀ آن را به ندرت مـی 

هاي مشترك دو ملـت  جاي دیگري از پهنۀ گیتی مشاهده کرد. بدیهی است که فرهنگ
ها و ... وارهها، کنایات، داستانالمثلها ضربها و الگوهاي رفتاري همسان آنو ارزش

دي را در طول زمان به منصۀ ظهور نشانده است.مشابه متعد
ي ارتباط عمیق و تنگاتنگ این مشترکات امثال میان دو ملّت مصر و ایران نشان دهنده-

بین آنها ست.
اندها جمالتی مختصر و عباراتی دقیقالمثلضرب -
خاصـی تشـکیل شـده و داراي    انـد کـه از وزن  جمالتی موسیقاییها المثلضرب-

وزن و متجانس هستندمواژگانی ه
هاي مردم آن کشوربیانگر شیوه تفکر و اندیشههاي یک کشور المثلمجموعۀ ضرب-

ها  بخشی از تفکرات، روش زندگی، المثلرو باید گفت که ضرباست. از این

آید.اعتقادات و باورهاي اخالقی مردم یک منطقه به شمار می

منابع:
قرآن کرمي.-
م.۱۹۹۹األبشهي، شهاب الدين-
جلد)، ۶امحد شعالن، إبراهيم، موسوعة األمثال الشعبية املصري و العبارات السائرة، الطبعة األويل،( -

م.۲۰۰۳دار اآلفاق العربية: 
بريوت، دار النفائس، توفيق أبوعلي، حممد ، األمثال العربية و العصر اجلاهلي، دراسة حتليلية، -

۱۹۸۸.
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زهلامي، رودلف، األمثال العربية و مصادرها يف الرتاث، ترمجه: رمضان عبدالتواب، الطبعه الثانية، -
.۱۹۸۴مؤسسة الرسالة، 

-

د.ت.مکتبة مصر القاهرة. 

.۱۹۷۱، ۱عبدالسالم الکفايف، حممد: يف األدب املقارن، دار النهضة، بريوت، ط-
عبداملنان الطييب، عکاشة ، موسوعة األمثال يف الوطن العريب، بريوت: دار اليوسف للطباعة و النشر، -

.بی.تا
کتبة النهضة )، دار العلم للماليني، بريوت، م۸علي، جواد، املفصل يف تارخ العرب قبل اإلسالم، (ج-

.۱۹۷۱، ايلول ۱بغداد، ط 
طاهر، مجال،و  مجال طاهر، داليا، موسوعه األمثال الشعبيه دراسه علميه، الطبعه االويل، القاهره، -

م.۲۰۰۵

.۱۹۷۲، ۱طحان، رميون: األدب املقارن، بريوت، ط-
.۱۹۵۶لقاهرة، فرانسوا غويار، ماريوس، األدب املقارن، ترمجة حممد غالب، جلنة البيان العريب، ا-
جميب املصري، حسني، صالت بني العرب و الفرس و الرتک، دراسة تارخيية أدبية، مکتبة األجنلو -

.۱۹۷۱املصرية، 
.۲۰۰۳ندا، طه: األدب املقارن، دار النهضة العربية للطبع و النشر و التوزيع، بريوت، -

منابع فارسی:
.۱۳۷۰هاي مشهور اير آذريل، غالمرضا ، ضرب املثل-
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۱هاي اديب و مردم شناسي، چاجنوي، سيد ابوالقاسم، جان عاريت: فرهنگ عامه، پژوهش-
.۱۳۸۱فرزان روز، 

-۱۳۷۸.
-

۱۳۸۱.
.۵۱۳۷۴، چاپ۱هاي تارخيي امثال و حکم، جپرتوي آملي، مهدي، ريشه-
ي ايران جمموعه مقاالت جعفر حمجوب، حممد، به کوشش دکرت حسن ذو الفقاري، ادبيات عاميانه-

.۱۳۸۲ها و آداب و رسوم مي افسانهدرباره
حديدي، جواد، از سعدي تا آرگون، تاثري ادبيات فارسي در ادبيات فرانسه، مرکز نشر -

۱۳۷۳.
ش.۱۳۳۲-

.۱۳۸۸امري کبري، ۴دهخدا، علي اکرب، امثال و حکم،(-
.۲۱۳۸۸هاي فارسي، ذو الفقاري، حسن، فرهنگ بزرگ ضرب املثل-
-

.۱۳۸۶کامل، 
.۱۳۸۷سروري فخر، حممود ؛ ضرب املثل-
صني-

۱۳۸۴.
-۱۳۵۴.
.۱۱۳۷۹ها، چعلي عاريف راد، حممد ، عاشورا در فرهنگ مردم: ضرب املثل-

، ۱مثل و کنايه؛ چ۱۰۰۱هاي سبزواري:حمتشم، حسن، فرهنگواره حتليلي امثال و حکم ضرب املثل-
.۱۳۷۸سبزوار، دانشگاه آزاد اسالمي، 

.۱۱۳۷۵مؤدب بشريي، رضا ، امثال موزون در ادب فارسي، چ-
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.۱۳۸۴تشارات بوستان انديشه، هاي مردم سوادکوه، مسنان، اننوري نژاد، علي، ضرب املثل-

ها:نامهپايان
پراندوجي، نعيمة: بررسي آثار، افکار و جايگاه حممد غنيمي هالل در ادبيات تطبيقي، پايان نامه  -

۱۳۸۷.

ها:مقاله
خنستني مهايش مّلي ايران فرهنگ و جايگاه فولکلور،جمموعه مقاالتۀروح االميين، حممود، گسرت-

۳۰-۲۷شناسي، 
.(مقاله)۱۳۸۳

treor:dictionnaire de la langue francaise (proverbe)
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معرفی به نسخه خطی فارسی از کتابخانه رادها کانتا دیب
1دکتر محمود عالم

،دانشکده مطالعات آسیاییبخش مطالعات فارسی،استادیار،
دانشگاه انگلیسی و زبانهاي خارجی، حیدرآباد، هند 

چکیده
است چون در همین سال حکومت بسیاريم در تاریخ هند داراي اهمیت 1757سال 

ی بنگال را گرفت. یانگلیسها در جنگ پالسی نواب سراج الدوله را شکست داد و فرمانراو
نقش بسیار مهمی دوم قرن هیجدهم میالدي در ترویج زبان و ادب فارسی هال در نیمبنگاستان 

بنگال مهاجرت و بویژههندرزمیناز شرق شناسان به سيزیادادعدداشت، در این تاریخ ت
در سال قابل توجهی داشت.زبان و ادب فارسی در این ایالت رشد به همین سبب کردند 
ایالت بنگال از قرن سیزدهم به عبارت دیگر. شدن زبان فارسی گزییم زبان انگلیسی جا1834

نوزدهم میالدي گهواره زبان و ادبیات فارسی بوده است وتعداد زیادي از شاعران و قرن تا 
زیستند و این منطقه سرپرستی شاهان و نوابان و حاکمان تحت حمایت و نویسندگان و ادباء 

سعی در آموختن هم انغیر مسلمانیاري از حتی بسموجب رونق شعر و ادب فارسی شدند
ند. دانجام داايخدمات فوق العادهفارسیوبراي ترویج و پیشرفت ادبیاتکردند فارسی زبان 

آثار رسانیدند.خودکمالو به اوجسرزمین در این راآنها با تالیفات خود زبان و ادب فارسی
هند به شکل نسخه خطی محفوظ است. امروز در کتابخانه هايباقی مانده حاصل این تالشها 

را می توان مورد بررسی خطی فارسی تاریخ هزار ساله دو ملت هند و ایران هاي دراین نسخه 
قرار داد.

مرکز فعالیتهاي ادبی فارسی هند شد میالدي تاسیس 1784در سال که ی بنگال یانجمن آسیا
ان هزارها نسخه خطی فارسی بوده است و با سعی و تالش محققان و پژوهشگران و دانشمند

در این کتابخانه نگهداري می شود. فهرستهاي نسخ خطی این انجمن هم چاپ جمع آوري و 
موجود بزرگی از نسخ خطی فارسی بخش هنوز با توجه به کار بسیار این انجمن،شده است. 
.ندمعرفی نشده اکنونتا هستند که 

1.Email. mahmood_jnu@yahoo.com
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خطی فارسی کتابخانه رادها هاينسخهمجموعهبر آنست که در این مقاله تالش نویسنده 
معرفی نشده هیچ جا در کانتا دیب که در انجمن آسیایی کلکته نگهداري می شود و تا به حال 

کند.معرفی بررسی و ، است
خطی فارسی.هايایران، نسخه،بنگال، هندها:کلیدواژه

مقدمه:

زبان و ادبیات فارسی بوده نوزدهم میالدي گهواره قرن ایالت بنگال از قرن سیزدهم تا 

تعداد همواره به عنوان یکی از حامیان زبان فارسی در تاریخ هند به شمار رفته است. است و

سرپرستی شاهان و نوابان زمان زیستند و موجب تحت زیادي از شاعران و نویسندگان و ادبا 

در این را فارسی زبان و ادبشعر و نثر خودو با را فراهم آوردندرونق شعر و ادب فارسی 

در کتابخانه هاي گوناگون هند به شکل نسخههرساندند. این آثارامروزخوددیار به اوج کمال

است.شدهخطی حفظهاي

در هند نشان می رافارسی نه فقط رشد و ترویج زبان و ادب فارسیخطینسخه هاي

. تاریخ هزار ساله دو باشدتاریخچه روابط فرهنگی و ادبی هند و ایران هم میشامل دهد بلکه 

را می ن ترویج زبان و ادب فارسی در هند اتاریخ درخشو به عبارت دیگر ملت هند و ایران 

ین هاي خطی بررسی کرد. البته به این مطلب هم باید اشاره کرد که امروز ااین نسخه توان در 



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8730

گرفته قرار نابودي فرهنگ مشترك هند و ایران می باشد مورد تهدید و خطر شامل گنجینه که 

است.

:بنگالاستان کز فعالیتهاي ادبیامر

، کالج 1784ی بنگال در سال یم، انجمن آسیا1781در سال 1مدرسه عالیهدانشکده تاسیس 

م در مرشد آباد، کاخ 1829م ، کتابخانه هزار دواري در سال 1800لیام در سال یفورت و

فعالیتهاي ادبی مهمکزامراز جمله م 1936لکتهم و کتابخانه ملی ک1901کتوریا در سال یو

این بنگال بوده است و با سعی و تالش محققان و پژوهشگران و دانشمنداندر استان فارسی 

ه هاينسخه خطی فارسی در این کتابخانه ها نگهداري می شود. فهرست نسخنهزاراحوزه

ه بزرگی از نسخبخشهنوز به جرأت می توان گفت که اما شده استخطی این مراکز چاپ 

ه ویژگیهاي قسمتی از نسخبه خطی فارسی تا به حال معرفی نشده است. در این مقاله هاي

خطی هاي نسخه بخش ازاین پرداخته شده است.رادها کانتا دیبخطی فارسی کتابخانه هاي

و در کتابخانه انجمن آسیایی کلکته نگهداري می شودمجموعه رادها کانتا دیببه نامفارسی 

.نشده استاز آن یادهیچ جا در تا به حال 

:رادها کانتا دیبی بنگال و مجموعهیانجمن آسیا

امروز بنام دانشگاه عالیھ معروف است.١
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م در تاریخ هند داراي اهمیت زیادي است چون در همین سال حکومت 1757سال 

به پیروزي رسید و و در جنگ پالسی نواب سراج الدوله را شکست داده هند شرقیکمپانی 

ی در هند کرد. بنگال ین پس شروع به فرمانراوآهند را فراهم آوردو اززمینه استعمار و استثمار

نقش بسیار مهمی ایفا کرد.هیجدهم میالدي در ترویج زبان و ادب فارسی قرن دوم هدر نیم

بنگال مهاجرت کردند و منطقهخصوصبه هند رزمیناز شرق شناسان به سيچون عده زیاد

منطقه رشد چشم گیري پیدا کرد.ن زبان و ادب فارسی در ایهايفعالیت

ندھنسخ خطی فارسی در حفظ و نگهداري مرکزمترینھکلکته مدرسیایی◌ٓ انجمن ا

، یکی از شرقشناسان بزرگزمیالدي توسط سر ویلیام جون1784سالدرانجمناین. است

کته کتابهاي فارسی در کلپچان سال ااز همو به دنبال تاسیس این مرکزتاسیس شدانگلیسی

تحقیق ،توسعه یافت.هدف انجمن آسیایی پژوهشزدکتر چارلز ویلکینتوسطو هم شروع شد 

کوتاه با همکاري و تالش دانشمندان یدر مدتودر علوم باستانی و ادب آسیایی بودهو مطالع

خطی فارسی، عربی و سانسکریت گرد آوري شد و تااوایل قرن ه هايو هندي نسخیانگلیس

سنگی انتشار یافت. پشکل چاه خطی تصحیح و ترجمه شد و بهصدها نسخستم میالديیب

.هزار می باشد5000خطی فارسی در این انجمن بیش از ه هايامروز تعداد نسخ

:)1970-1886والدیمیر ایوانف (



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران8732

طی خايھنسخهرستھیکی از شرق شناسان روسیه، ف) 1970-1886والدیمیر ایوانف (

میالدي 1939تا 1924ايھاین فهرست بین سال .کردهیهترانگالبسیایی◌ٓ فارسی انجمن ا

این 1.ند کلکسیون معروف استکرست و سنام فه در سه جلد و دو ضمیمه به چاپ رسید و ب

2010در سال ۔باشدمینویسانرستھمهمترین مرجع فدر حال حاضر یکی ازرستھف

آقاي عبداهللا، استادفارسی در مدرسه توسطاین مجموعه نسخ خطی فارسی دیگري ازفهرست

.معروف است2"ردکلکسیونت"نام ه چاپ رسید که ببه عالیه، کلکته

نسخ که تا به حال فهرست و معرفی هم نشده است مجموعههامجموعهیکی از مهمترین 

یکی از رهبران و رادها کانتا دیباست. رادها کانتا دیب خطی فارسی کتابخانه شخصی 

بود و ان هندو وجامعه شناساندانشمندی ازبود. وي یکانسنت قدیم جامعه هندوانپاسدار

وي از بسیار تالش کرد.به ویژه آموزش زبان انگلیسی به هندوها زبانبراي ترویج آموزش

تسلط سانسکریت، عربی و فارسی هايزبانبه وبودنیزحامیان آموزش و پرورش به زنان 

داشت.

گوپی موهان دیبم در کلکته متولد شد. وي پسر 1784ر سال درادها کانتا دیب دیب

نابا کریشنا دیبپسرخوانده و وارث مهاراجه گوپی موهان دیببود. 3)1798-1847(

١ first and second collection
٢ third collection

٣Gopimohan Deb
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یک کارمند هبنابا کریشنا دیبم روزي 1756می گویند که در سال بود. 1)1733-1797(

استاندار 2)1756-1752(دریکجر راکمپانی هند شرقی بر خورد که می خواست نامه اي به نام 

هند شرقی، ترجمه کند. چون این سند براي کمپانی 3مرشد آبادطوطه گرانکلکته، راجع به 

نابا دست یک منشی مسلمان ترجمه شود، از ه خیلی مهم و محرمانه بود نمی خواستند که ب

ترجمه کرد و بعد از نامه را نابا کریشنا دیبخواستند که این نامه را ترجمه کند. کرشنا دیب

استخدام کردند. وي به زبان فارسی و عربی تسلط هند شرقیآن او را به عنوان منشی کمپانی 

فرمانداري .وي در زمان4را یاري کرده بودهند شرقیکامل داشت و در جنگ پالسی کمپانی 

هبدمت و وفاداري ه خاطر خب) 1818-1732(وارن هیستینگو ) 1774-1725(رابرت کالیو

5مفتخر شد."مهاراجه بهادر"لقب هبهند شرقیکمپانی

اولین بار در براي زبان سانسکریت تسلط کامل داشت. ويهمچنین بهرادها کانتا دیب

آنجلد آخرکهچاپ کرد 6شبدا کلپا دورومانام ه بي م یک فرهنگ هشت جلد1822سال 

اران دانشکده ذوي یکی از بنیانگچاپ شد و او را در سراسر جهان معرفی کرد.1856در سال 

١Nabakrishna Deb
٢Roger Drake

بود و پس از شکست در جنگ پالسی کھ نزدیک مرشدآباد انروای فرمنواب سراج الدولھ در آن زمان ٣
شروع بھ حکمرانی کردند.ھند شرقیم کمپانی ١٧۵٧مرشد آباد است ، در سال 

٤Sengupta, Subodh Chandra and Bose, Anjali, SansadBangali
Charitabhidhan (Biographical dictionary) (Bengali), Vol I, 1998 edition, p 242.

٥Home Miscellaneous Series, 773, 859-887; A.F. Salahuddin Ahmed Social
Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835. pg. 28, Netherland

٦ShabdaKalpadruma
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انجام این دانشکده در پست ریاست م تا سی سال بعد 1817بود و از سال 1م 1817هندو 

.وظیفه کرد

در تمقاالیکی از این کشاورزي نوشت. زمینهچند مقاله تحقیقی در رادها کانتا دیب

به انجمن وگلیسی ترجمهزبان انه باین مقالها هبعدبود،زبان فارسی ه گل بزمینه پرورش 

در سراسر جهان رادها کانتا دیبسبب شهرت فرستاده شد. این مقاله 2اانییتباغداري رویا به بر

معلم ه عنوانب1750در زبان فارسی مهارت داشت، در سال نابا کریشنا دیبچون 3شد.

دها کانتا راخانواده او یک کتابخانه شخصی بزرگی داشت منصوب شد. وارن هیستینگزفارسی 

این کتابخانه را به انجمن آسیایی اهداء کرد. تعداد نسخ خطی ويپس از مرگچند سال دیب

ست.اخطی فارسی هنسخ250این کتابخانه در حدود 

این مجموعه خطی ه هاينسختاکنون فهرستکه پس از سالها جاي بسی تاسف است 

ی بنگالسیای◌ٓ انجمن ام در 2010در سال. از آن یادي هم نشده استاده نشده است و حتی آم

تالش سعی و بر خوردم و با رادها کانتا دیبنسخ خطی فارسی کتابخانه شخصی مجموعهبه 

از آنجا که سالها به این مجموعه توجهی نشده بود، قسمتی از این نسخ را نگاه کردم.بسیار

که برخی از صفحات بسیاري از نسخه هاي خطی این مجموعه را موریانه خورده بود تا آنجا 

١Hindu College
٢Roya Horticultural Society, Britain

٣SacchidanandaTribhuban, Encyclopaedia of Indian Literature: A-Devo, Volume 1
edited by AmareshDatta.p.916
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آغازین و صفحات پایانی بسیاري از نسخه هامفقود شده و به همین سبب بسیاري از نسخه ها 

قابل شناسایی نیست. برخی از نسخه هاي شناخته شده این مجموعه به شرح ذیل است:

1Tohfatul Hindتحفه الهند 

ر زمان اورنگزیب در سال تحفۀ الهند از میرزا محمد جان یا میرزا ابن فخرالدین محمد د

مقدمه یکمیالدي  تالیف شد. این کتاب در فن موسیقی است که شامل1661هجري / 1071

باب پنجم آن باب موسیقی است. جلد اول این کتاب به سعی و اهتمام 2.و هفت باب است 

د بنیاش ق توسط 1354مرحوم دکتر نورالحسن انصاري انتشار یافته است. این کتاب درسال 

چاپ شده است.3فرهنگ ایران

DiwaniShaukat4دیوان شوکت 

تالیف ابواسحاق یا محمد اسحاق بخاري معروف به شوکت بخاري شاعر دیوان شوکت 

.5در اصفهان درگذشت1696-1695در سالکه سبک هندي 

Siyaru’lMuta’akhkhirin6سیر المتاخرین 

١R.K. Deb Collection of Persian manuscripts, Asiatic Society, Kolkata. Sl. No.7
٢Ivanow, Waladimir, Concise Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts,

Asiatic Society of Bengal, Ms. No. 1630, p. 753
٣ http://www.iketab.com/

٤ R.K. Deb. Sl. No.9
٥Ivanow, Ms. No. 809, p. 367

٦ R.K. Deb. Sl. No.35
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زمان ر المتاخرین است که مربوط به سییکی ازمعروفترین و مهمترین کتابهاي تاریخ هند 

تاریخ روابط می باشد.بخشی از این کتاب به م 1782م تا سال1707ادشاه اورنگ زیب پمرگ 

در 1782این کتاب در سال 1.اختصاص داردمیالدي 1738سال در وده ستان ابنگال و ااستان 

اسالم حاجی دین رف به شت(که بعد از 2ندوم توسط ریم1789مرشد آباد تالیف شد و در سال 

ترجمه شد.3).مصطفی نامیده شد

DiwaniUrfi4دیوان عرفی 

آغاز دیوان دردیوان عرفی شیرازي که بیشتر اوراق این دیوان از بین رفته است این غزل

شود.عرفی دیده می

درد در بازار جان انداختهعاي متا

گوهر هر سود در جیب زیان انداخته

DiwaniSaqqa1دیوان سقآ 

١Ivanow, Waladimir, Concise Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts,
Asiatic Society of Bengal, MS.

No. 174 & 175, pp. 53-54; see also Siyaru’lMuta’akhkhirin, (Persian text,
Lucknow, 1866. English translation of Haji Mustafa in 3 vols., Calcutta 1790; 4 vols,

Calcutta, 1902, John Brigg’s translation of vol. 1 only, London, 1832
٢Raymond

در کلکتھ چاپ کرد و بخدمت وارن ھیستینگز ١٧٨٩حاجی مصطفی سیرالمتاخرین را ترجمھ کرده در سال ٣
باقی ماند. این تقدیم کرد. تمام نسخھ چاپی ازین کتاب در سفر بھ انگلستان مفقود شد بجز چند نسخھ کھ در کلکتھ

,.Buckland, C.Eاره چاپ شد:دوب١٩٠٢کتاب در سال  Dictionary of Indian Biography, London,
1906, p.353

٤ R.K. Deb. Sl. No.49
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میالدي 1555-1554غتایی که در سالجدیوان درویش بخاري معروف به سقا یا 

2درگذشت.

InshaiYusufi3انشاء یوسفی 

یوسف بن محمد هراتی متخلص به یوسفیتوسط میالدي 1534در سال انشاء یوسفی 

4.در فن انشاء پردازي است، یع النشاء هم معروف استانام بده بتالیف شد. این کتاب که 

Makhzani Afghaniمخزن افغانی  5

است. نعمت اهللا بن خواجه م 1613تاریخ قبیله هاي افغان تا سال بارهمخزن افغانی در

نام. این کتاب به ه استنام خان جهان تقدیم کرداین اثر آن را به حبیب اهللا هروي مولف 

6تاریخ خانجهانی هم معروف است.

DiwaniAnwari7دیوان انوري 

اما نام .م است1769سال نگاشته شده درنسخهرادها کانتا دیبمجموعه انوري دیوان

نیست.شخصکاتب این نسخه م

نتیجه

١ R.K. Deb. Sl. No.106
٢Ivanow, Ms. No. 669-670, pp. 296-297

٣ R.K. Deb. Sl. No.109
٤Ivanow, Ms. No. 349, p. 152

٥ R.K. Deb. Sl. No.55
٦Ivanow, Ms. No. 100, p. 32-33

٧ R.K. Deb. Ms. No.64
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خطیهاي داراي نسخه رادها کانتا دیبیادشده مجموعه خطی هاي عالوه بر نسخه 

، جواهر نامه، قران 1پند نامه عطاردیگري هم می باشد برخی از این نسخه ها عبارتند از:

سعدین از امیر خسرو، منطق الطیر، تاریخ همایون، کلیات جامی، دیوان طالب آملی، ترجمه 

لیه وسري بهاگوات گیتا، قصه حاتم طایی، سر اکبر، عیار دانش، طب فیروزي، تاریخ خاندان مغ

، یوسف و زلیخا، وغیره...

شخصی، خطی در کتابخانه هاي دولتی،هاي ازنسخه يتعداد زیادیادآور می شود که 

نیاز به و ستنشده اکتب آن تا به حال تهیه که فهرست نگهداري می شود موزه ها ها وخانقاه

یک سازمان و تا کنون هیچ سازمانی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. اخیراًندرادمعرفی 

براي حفظ و فهرست نویسی نسخه هاي خطی 2ی مخطوطاتنام کمیسیون ملّه هند بیدر دولت

والن زبان ئمسخاصاما نسخه هاي خطی فارسی توجه،زبانهاي گوناگون) اقدام کرده استه(ب

رایزنی نیاز دارد. عالوه بر آن مرکز تحقیقات زبان فارسی وابسته به را همو ادب فارسی 

تهیهونویسیفهرستبرايهمدهلینورمیکروفیلممرکزولیھددرایراننگیھفر

کتابخانه اي ھفهرست میکروفیلم این مرکز تالش می کند.فارسیخطینسخه هايمیکروفیلم

، کتابخانه ایوان غالب دهلی، کتابخانه دکتر ذاکر در لکهنوبادآها از جمله: کتابخانه راجا محمود

دهلی، کتابخانه هاي گجرات، کتابخانه حکیم سید ظل در حسین، کتابخانه انجمن ترقی اردو 

١ R.K. Deb. Ms. No.68
٢National Commission for Manuscripts
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زاد دانشگاه اسالمی آدانشگاه اسالمی علیگر، کتابخانه موالنا علیگر، کتابخانه درالرحمن

رشیو ملی هند آه کتابخانویلیام،فورتدانشکدهکتابخانهعلیگر،ںعلیگر،کتابخانه مزّمل اهللا خا

دهلی، کتابخانه ناصریه در لکهنو، کتابخانه ادبیات اردو در دهلی نو، کتابخانه جامعه سلطانیه در 

دهلی نو، کتابخانه جامعه همدرد درکتابخانه مرکز میکروفیلم نورصاحب عبقات لکهنو،

لکهنو... دربآدهلی نو، کتابخانه غفرانمدر دهلی، کتابخانه جامعه همدرد در یریه) ظ(فهرست ن

.استهچاپ کردرا وغیره 

خطی فارسی یکی از مهمترین اسناد فرهنگ هند و ایران و آیینه ادب و هاي گنجینه نسخه 

و فارسی والن زبان و ادب ئشود.این وظیفه مسمی محسوب ایران و دین ملت فرهنگ

را از موزه ها و کتابخانه ها بیرون فارسی فارسی است که نسخه هاي خطی زبان دوستداران 

د.هقرار دو در اختیار محققان و پژوهشگران عالقمندآورده 
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زکیه بهروز :شاعرة معاصر فارسی گوي پاکستان
شگفته یاسین عباسی 
استادیار گروه فارسی دانشگاه ملی زبان هاي نوین ،اسالم آباد، پاکستان 

چکیده
بعد از تجزیۀ شبه قاره به  پاك و هند فارسی در سطح دانشکده و دانشگاه ها رایج بوده 

نیز فارسی به عنوان درس اختیاري تدریس می شد. است و ناگفته نماند که قبالً در دبیرستان 
در نتیجه نه فقط پسران بلکه دختران نیز از شیرینی این زبان بی بهره نماندند. همین امر باعث 
شد که براي ابراز احساسات و عواطف اعم از مردان ،زنان نیز زبان فارسی را انتخاب نمودند. 

پاکستان است و از قبیلۀ هزاره  تعلق داشته زکیه بهروز یکی از سخن سرایان فارسی گوي 
صفحه 136می باشد که  بالغ بر » هنوز در سفري«است.  زکیه داراي دیوان  فارسی به عنوان 

است.از دیوان  زکیه بهروز آشکار می شود که زبان شعرش بسیار جالب، پرسوز، روان و عام 
قابل مالحظه برخوردار است.درین فهم است و از لحاظ تشبیهات و استعارات از یک استعداد 

در پاکستان  و موضوعات مختلف شعر این بانوي فارسی مقاله راجع به شعر معاصر فارسی
گوي پاکستان پرداخته شده است .

.شبه قاره، شعر معاصر فارسی، زن فارسی گو،وطن پرستی، هدف زیستکلید واژه ها:
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رمان در نزد زن ایرانی معاصر 
به عنوان مثال"بازیچه، چراغ ها را من خاموش می کنمفراموشم مکن،"

دکتر هویدا عزت محمد
استاد زبان وادبیات فارسی و معاون تحصیالت تکمیلى
دانشکدهء ادبیات وعلوم انسانى، دانشکاه منوفیه، مصر

چکیده
م) زن ایرانی به ویژه با شروع جنگ عراق و ایران1979با ظهور انقالب اسالمی در ایران(

م) در کنار مرد در تمامی زمینه ها، مشارکت داشته است؛ به گونه اي که باعث 1988: 1980(
شد زن به شکلی بارزتر، براي کسب روزي و سرپرستی خانواده اش ، در غیاب همسر 
شهیدش یا رزمنده در میدان جنگ از خانه خارج شود ؛ و از جملهء صحنه هایی که در آن 

رد نو آوري ادبی است، و ادباي زن بسیاري در حوزه ادبیات نقش زمان زن در آن مشارکت ک
فعال داشتند. و گاهی اوقات آثار آنان بر کارهاي ادبی ادباي ایرانی فزونی می یافت. و زن با 
جرأتی بیش از گذشته به بیان دغدغه هاي خود  و ایراد سخن در مورد اندیشه هایی که پیش 

اثر فاطمه ئ حاج سید جوادي "بامداد خمار"چه بسا رمان از این جایز نبود می پرداخت. و 
م منتشر شد اولین رمان ویژه زنان است که رواج زیادي یافت و یکی از 1998که در سال 

اندیشه هاي عجیب در باره جامعه ایرانی که همان حق داشتن زن در جدایی از همسرش و 
ن آن از حالت ضعف و تسلیم خارج ترك او پس از بد رفتاري با وي است به نحوي که قهرما

شده تا وارد نوعی از سرکشی در فرهنگ محیطش شود.
را "عادت می کنیم"یرزاد نویسنده رمان خود را با عنوان پی انتشار این رمان زویا پدر 

منتشر کرد تا موضوعی با جسارت بیشتر را که همان مدیریت یکی از مؤسسات توسط زنی با 
ر گیرد. و این کار تنها به مردان محدود تا اینکه قهرمان آن این مأموریت است، در ب"آرزو"نام 

را که پس از درگذشت پدرش به وي واگذار شده بود بر عهده گرفت. این در حالتی بود که 
مسؤلیت سرپرستی مادر و خواهر کوچکترش را نیز به عهده داشت تا اینکه یکی از مشتري 

اطرافیانش با وي ازدواج کرد. ولی به خاطر اختالفات هایش عاشق وي گشت و او تحت فشار
نتوانست زندگی مشترك را ادامه دهد و درخواست طالق داد، در -قدیم و جدید-همیشگی 

نهایت به خاطر عکس العمل هاي جامعه در قابل یک زن مطلقه تسلیم شد.



8743 هامجموعه مقاله

رسید که با آثار این در حالی است که نام هاي پر آوازه اي از ادباي زن دیگر به ظهور
ارزشمند خود حوزهء ادبیات را بهره مند ساختند، و برخی از آنان  هم چون  خانم زویا پیرزاد 

م، و خانم فریبا وفى با رمان 2001در سال "چراغ ها را من خاموش می کنم"نویسنده رمان 
و من در م جوایز ادبی گران سنگی را به خود اختصاص دادند. 2002در سال "پرنده ي من"

این مقاله و در تالش براي نزدیکی بیشتر به متن رؤیا پردازانه  در نزد زن ایرانی  سه رمان 
چراغ ها را من خاموش می "اثر نسرین ثامنی و "بازیچه"اثر مریم جعفري، "فراموشم مکن"

زمینه اثر زویا پیرزاد را از زنان رمان نویس معاصر را انتخاب کردم تا از نزدیک شاهد  "کنم
هاي فعالیت آنان  و میزان به کار گیري متن ادبی براي نشان دادن مسائل فردي و اجتماعی 

پیرامون آن باشیم.
این در حالی است که به خالصهء هر رمان به یک اندازه می پردازم، و سپس ویژگی هاي 

تحلیل هنري فنی هر عنوان و داللت و رابطهء آن با متن رمان را بررسی می نمایم، پس از آن 
متن ادبی و سپس یک تفسیر کلی قرار دارد که در پی آن ، اینطور نتیجه می گیریم که گفتمان 

مریم "زن معاصر در ایران حاکی از مجموعه اي از مسائل فردي و سیاسی و اجتماعی است. 
از وضعیت زن در جامعهء ایرانی (یا  به طور کلی جامعهء شرقی) سخن می گوید. "جعفري

زنی که داراي اصالت است و به ارزش ها و مبانی پایبند است؛ و در ال به الي قصه تفکر همان
به عنوان یک زن "نسرین ثامنی"ذلت در برابر مظاهر پر زرق و برق فرنگ را رد می کند. اما 

مسائل مربوط به خود را کنار می گذارد و در قصه پردازي اش به همراه بروز کم رنگ برخی 
زن درجه  دو میدان وسیعی را به شخصیت مذکر اختصاص می دهد؛ و در شخصیت هاي 

تالش براي جلب توجه و حل (مشکالت)، تمامی کوشش خود را در نشان دادن امور منفی 
جامعه به کار می گیرد و در خالل آن از اشاره به پیامدها و آثار منفی جنگ عراق و ایران بر 

از چارچوب دو ادیب قبلی خارج شده تا "ا پیرزادزوی"مردم غفلت نکرده است. اما خانم 
شکل دیگري از زندگی در جامعهء ایرانی که در زندگی آن خانواده ارمنی در داخل جامعهء 

ایران نمود پیدا می کند را به ما نشان دهد.          
یرزاد، رمان معاصر، وضعیت زن.پمریم جعفرى، نسرین ثامنى، زویا ه ها:ژکلیدوا
:تقدیم 
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حفلت الساحۀ األدبیۀ فى إیران منذ أوائل القرن العشرین بأسماء المعـۀ ألدیبـات بـرعن فـى     
مجال األدب بشقیه النثرى والشعرى، وانحصرت أعمالهن فى البدایۀ على التأکید على منح المرأة 

یۀ حقوقها االجتماعیۀ والسیاسیۀ، وغالباً ماکانت تلجأ األدیبۀ إلى اسـتخدام أسـماء مسـتعارة خشـ    
اإلفصاح عن شخصیتها الحقیقیۀ.

م) شارکت المرأة اإلیرانیۀ جنبـاً إلـى جنـب مـع     1979ومع ظهور الثورة اإلسالمیۀ فى إیران (
م) حیـث  1988:1980الرجل فى کافۀ المجاالت، خاصۀ مع قیـام الحـرب العراقیـۀ ـ اإلیرانیـۀ (     
رعایۀ أسرتها فى غیـاب  استوجب ذلک خروج المرأة من بیتها بشکل أکثر لکسب قوت حیاتها و

زوجها الشهید أو المشارك فى جبهۀ القتال. ومن المجاالت التـى شـارکت فیهـا المـرأة آنـذاك      
مجال اإلبداع األدبى، وظهرت أدیبات عدیدات کان لهـن الحضـور الفعـال فـى السـاحۀ األدبیـۀ       

دبـاء اإلیـرانیین،   وحققت أعمالهن رواجاً کبیراً فاق فى بعض األحیان ما حققه اإلنتاج األدبـى لأل 
وصارت المرأة أکثر جرأة من ذى قبل فى التعبیر عما یختلج بداخلها، وتطرقت بالحـدیث حـول   

لفاطمـه حـاج سـید    "بامـداد خمـار  "أفکار لم یکن یسمح لها بها من قبل ، وربما کانت روایـۀ  
لـت إحـدى   م هى أول روایۀ نسائیۀ تحقق انتشـاراً واسـعاً، وتناو  1998جوادى التى نشرت عام 

األفکار الغریبۀ عن المجتمع اإلیرانى آنذاك أال وهى أحقیـۀ المـرأة فـى االنفصـال عـن زوجهـا       
وترکه بعد أن أساء معاملتها، حیث خرجت بطلتها عن حالۀ الخنوع واالستسالم لتدخل فى حالـۀ  

من التمرد على ثقافتها البیئیۀ.
لتتنـاول  "عـادت مـى کنـیم   "د روایتها یرزاپوفى أعقاب نشر هذه الروایۀ نشرت الکاتبۀ زویا 

، وکـان هـذا   "آرزو"موضوعاً أکثر جرأة أال وهو إدارة إحدى المؤسسات بواسطۀ امـرأة تـدعى   
العمل قاصراً على الرجال دون النساء إال أن بطلتها تتولى مثل هـذه المهمـۀ بعـد أن آلـت إلیهـا      

ختها الصغرى إلى أن تقـع فـى حـب    عقب وفاة والدها، فضالً عن تحملها مسئولیۀ رعایۀ أمها وأ
أحد زبائنها وتتزوج به تحت ضغط من حولها ، لکن نظراً لحالۀ الصراع الدائم بداخلها بین مـاهو  
تقلیدى وماهو حدیث لم تتمکن من االسـتمرار فـى حیاتهـا الزوجیـۀ وتطلـب الطـالق إال أنهـا        

تجاه المرأة المطلقۀ.تستسلم فى النهایۀ بعدما جوبهت بردود أفعال المجتمع من حولها 
هذا وقد برزت أسماء المعۀ ألدیبات أخریات ممن أثرین الساحۀ األدبیـۀ بإنتـاجهن الراقـى ،    

راغ هـا را مـن   چ"یـرزاد عـن روایتهـا    پوحصلت بعضهن على جوائز أدبیۀ رفیعۀ کاألدیبۀ زویـا  
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م. وقـد  2002عـام "رندهء منپ"م، واألدیبۀ فریبا وفى عن روایتها 2001عام "خاموش مى کنم
"فراموشـم مکـن  "وقع اختیارى فى هذا المقـام علـى ثـالث روایـات نسـائیۀ معاصـرة، هى:ــ        

راغ ها را من خاموش چ") و2(الدمیۀ) لنسرین ثامنى ("هچبازیـ")، و1(التنسنى) لمریم جعفرى (
لـدى  ) فى محاولۀ للتقرب أکثر إلى النص المتخیل3یرزاد (پ(سأطفىء المصابیح) لزویا "مى کنم

المرأة اإلیرانیۀ، لنرى عن کثب مواضع اهتمامها وإلى أى مدى وفقت فى توظیف الـنص األدبـى   
لعرض قضایاها الذاتیۀ وقضایا المجتمع من حولها.

أى التنسنى ـ  لمریم جعفرىـ"فراموشم مکن"الروایۀ األولى : 

م فى إحدى المناطق الواقعۀ شرق العاصمۀ اإلیرانیۀ طهران، أتمت دراستها العلیا إلـى أن حصـلت علـى دبلـوم         1974ـ ولدت عام 1
وبعـد  "ین عشقگسایه هاى غمـ"إلنسانیۀ، بدأت الکتابۀ وهى فى التاسعۀ عشر من عمرها وکان أول عمل روائى لها تحت عنوان العلوم ا

التـى  "فراموشـم مکـن  "فترة انقطاع استمرت عامین نشرت مایقرب من خمس عشرة روایۀ فى أقل من أربعۀ أعوام، کان من بینهـا روایـۀ   
محافل األدبیۀ. وفى مرحلۀ تالیۀ صارت أکثر نضجاً واتخذت اتجاهاً جدیداً فى کتاباتها یستند على التحقیق استقبلت باستحسان شدید فى ال

والتأمل فى مشکالت مجتمعها ورأت ضورة النظر إلیها بعین فاحصۀ والتعمق فى أبعادها واالنصهار فیها للتعبیـر عنهـا بشـکل جیـد فجـاء      
شت، شـهر  گاً ونال استحساناً شدیداً فى األوساط األدبیۀ. من أهم أعمالها: مستانهء عشق، بى باز انتاجها فى هذه المرحلۀ بشکل أکثر نضوج

آشوب(تحقیق حول الشاعرة اإلیرانیۀ فروغ فرخ زاد).
هـ ). 1425شعبان 16، 2929م . روزنامهء ایران، سال دهم، شمارهء 2004(رسالۀ شخصیۀ من الکاتبۀ إلى الباحثۀ فى عام 

م فى مدینۀ الرشت ـ إحدى مدن محافظۀ جیالن الواقعۀ شمال إیران ـ تلقت مبادىء التعلیم األولى فى مسـقط     1957ت عام ـ ولد2
م ، لم تستکمل تعلیمها الجامعى لکنها أتقنت اللغۀ الفرنسیۀ وتعلمت اإلنجلیزیـۀ.  1974رأسها ثم انتقلت مع أسرتها لإلقامۀ فى طهران عام 

علوى. کما قـرأت العدیـد مـن األعمـال     گاألدبیۀ لکبار األدباء اإلیرانیین، من أمثال : جمالزاده، صادق هدایت وبزرشغفت بقراءة األعمال 
وکان لـه أصـداء   "سر نوشت"م تحت عنوان 1976األدبیۀ المترجمۀ، وخاصۀ للکاتب الفرنسى البیر کامى. نشرت أول عمل روائى لها عام 

م ولمدة عامین کمعد برامج فـى  1993فى العام التالى . عملت نسرین عام "لى در شوره زارگ"نى لها طیبۀ مما شجعها على نشر العمل الثا
محررة فى صفحۀ األدب والفن، کما أشرفت على الصفحۀ األدبیۀ فـى صـحیفۀ   "کیهان"م عملت فى صحیفۀ 1996إذاعۀ طهران، وفى عام 

ـى. باإلضافۀ إلى ثالث مجوعـات قصصـیۀ   گر امید، افسانهء زندپوش، دنیاى پاه م. من أهم أعمالها الروائیۀ: عروس سی1999عام "جوان"
قصیرة: دیدار اخیر، دریا آرام نیست و دورى از عزیزان.

)http://www.nasrinsameni.persianblog.co   (
"جموعتها القصصیۀ األولـى  م، تلقت تعلیمها فى مسقط رأسها، ثم انتقلت إلى طهران وهناك نشرت م1951ـ ولدت فى عبدان عام 3

م وقد فازت هـذه المجمـوع بجـائزة أفضـل مجموعـۀ      1997عام "س خرمالوگطعم "م، ثم تلتها بمجموعۀ 1991عام "مثل همهء عصرها
. لم یقتصر ابـداعها علـى التـألیف    "اكپیک روز مانده به عید "م نشرت زویا مجموعۀ 1998قصصیۀ قصیرة خالل عشرین عاماًً. وفى عام 

للویس کارل، کما ترجمت المجموعۀ الشـعریۀ للشـاعر الیابـانى هـایکو بعنـوان      "آلیس در سرزمین عجایب"ترجمت عن الفرنسیۀ حیث
م فى طهران، وحصلت بها 2001فهى أول قصۀ طویلۀ لها، نشرتها عام "راغ ها را من خاموش مى کنمچ". أما روایتها "آواى جهیدن نوك"

لشیرى وکذلک من مهرجان األدب فى طهران.گگسۀ هوشنـعلى جائزة أفضل روایۀ من مؤس
، ترجمۀ د. هویدا عزت، د. منى حامد، مکتبۀ الشروق الدولیـۀ،  "راغ ها را من خاموش مى کنمچ"(انظر الترجمۀ العربیۀ لروایۀ

م، مقدمۀ).   2007القاهرة،
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ملخص الروایۀ :
ستۀ وثالثین فصالً، تعـالج الکاتبـۀ مـن    تقع الروایۀ فى ثالثمائۀ وثمانى صفحۀ مقسمۀ إلى

خاللها إحدى المشاکل االجتماعیۀ التى کـان لهـا الـذیوع فـى المجتمـع اإلیرانـى خـالل القـرن         
العشرین أال وهى شغف العدید من الشباب اإلیرانى بالسفر إلى الخارج فى محاولۀ منهم لتحقیق 

رض الراویۀ إلى مسـألۀ زواج الشـباب   طموحاتهم التى أخفقوا فى تحقیقها داخل بلدهم. کما تتع
اإلیرانى من أجنبیات منساقین فى ذلک وراء مظـاهر الجمـال الظـاهرى والتحـرر الفکـرى. وقـد       
عالجت الکاتبۀ هذه المشکلۀ من خالل بطل القصۀ (أرسالن وفائى) الـذى عـاش مرحلـۀ شـبابه     

یه، لم یعبـأ بمسـئولیاته تجـاه نفسـه     مدلالً ـ نظراً الفتقاده األم لحظۀ والدته ـ معتمداً على ثروة أب  
وتجاه من حوله حتى حصل على شهادة الدبلوم بمشقۀ بالغۀ. بعدها ترشح له زوجۀ أبیه (زینت) 
ـ التى قامت بتربیته منذ نعومۀ أظفاره وتعاملت معه بکل الحب والحنان ـ إحدى الفتیات للزواج  

على تحمل مسئولیۀ األسرة ویقـرر السـفر   بها (جیتى) إال أنه ینفصل عنها بعد عامین لعدم قدرته 
إلى انجلترا متوهماً أن فى سفره هذا حالً لجمیع مشاکله. وهناك یغرق فى ملـذات الغـرب بـدالً    
من السعى للعمل، فیرتاد أماکن اللهو ویتعرف على إحدى الفتیات (کیت) ویهیم بها عشقاً حیث 

تناسـیاً تمامـاً أن أول لقـاء بینهمـا تـم فـى       بهرته بجمالها، فجعل یحدوه األمل فى االرتباط بها م
إحدى صاالت القمار. وبعد زواجه منها یشعر بـالفجوة العمیقـۀ بینهمـا، حیـث أوجـد اخـتالف       
الثقافات بینهما العدید من المشاکل. لقد استاء من حضـورها حفـالت الشـراب والسـهر خـارج      

زان)، إال أن حبـه لهـا کـان یمنعـه     المنزل إلى مابعد منتصف اللیل، وعدم االکتراث بابنتهما (سـو 
دوماً من اتخاذ قرار االنفصال عنها، لکنه یضطر إلى ذلک بعد رؤیتـه لهـا فـى وضـع مشـین مـع       
شریکهما فى العمل (فرانک) ، ویترکها، ویقرر العودة إلى بلده إیران وبصحبته ابنته لیتزوج للمرة 

درتها على رعایۀ طفلته الصغیرة لکبر سنها الثالثۀ من (ثریا) تحت إلحاح زوجۀ أبیه ـ نظراً لعدم ق 
ـ وبعد مرور ثالثۀ أعوام على زواجه لم یتمکن من اإلنجاب، فتذهب(ثریا) إلى الطبیب المختص 
لیکتشف (أرسالن) ـ بعد قیامه بالفحوصات الطبیۀ ـ عدم قدرتـه علـى اإلنجـاب، وهنـا یـدرك        

ا لإلنتقام منها وإلیداع الطفلـۀ فـى إحـدى    خیانۀ زوجته األوربیۀ (کیت)، ویقرر العودة إلى انجلتر
دور األیتام، ومع مواجهته لفرانک یعترف األخیر أن عالقته بـ (کیت ) بدأت بعد إنجاب الطفلـۀ ،  
فیدرك (أرسالن) أن (کیت) لم تکن وفیۀ لزوجها واللعشیقها، ویلعب القدر لعبته وینهار المنـزل  
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عود (أرسالن) إلى إیران ساخطاً على الحیاة ومن على (کیت) و(فرانک) على إثر زلزال مروع، وی
فیها حتى یتقابل صدفۀ مع زوجته األولى (جیتى) التى ظلت على وفائها له رغـم انفصـاله عنهـا،    
وبعد لقاءات عدیدة بینهما یناشدها الوقوف بجواره فى أزمته، کى ینسیا معاً آالم الماضـى ویبـدآ   

المه، واإلفصاح عن آالمها، کى یفهمها أکثر، ویدخل فـى  من جدید ، یطالبها باالقتراب أکثر من ع
)   1أعماقها، لینصهرا معاً حتى التستطیع نسیانه من بعد.(

العنوان :
جاء عنوان القصۀ متوافقاً إلى حد کبیر مع المواصـفات الفنیـۀ الواجـب توافرهـا فـى عنـوان       

یـراً للفکـر جاذبـاً لإلنتبـاه، ذا     العمل القصصى، فقد أجمع النقاد على وجوب أن یکون العنوان مث
وقع جمیل على األذن، قصیراً قدر المستطاع، یتماشى وموضوع القصۀ على أال یوضح کل شـىء  

) وبالنظر فى عنوان الروایۀ موضع الدراسۀ نجده عبـارة عـن جملـۀ فعلیـۀ قصـیرة منهیـۀ       2فیها.(
جاذبـاً لإلنتبـاه موحیـاً    مکونۀ من فعل وفاعل ومفعول مختزلۀ فى فعل مرکب واحد، وعلیه جاء

بموضوع القصۀ معبراً تماماً عن هدف الراویۀ ، فـالعنوان کـان المطلـب الـذى ورد علـى لسـان       
الشخصیۀ المحوریۀ (أرسالن وفائى) فـى المشـهد األخیـر موجهـاً خطابـه إلـى زوجتـه األولـى         

نیۀ هى المالذ والملجـأ  (جیتى) بعد فراق دام طویالً، وکأنه إشارة من الکاتبۀ إلى أن الزوجۀ اإلیرا
األخیر للبطل بعد رحلۀ المعاناة الطویلۀ، فقد رغب فى نهایۀ المطاف أن تعود إلیه، بـل وینصـهرا   

سویاً حتى التتمکن من نسیانه من بعد.
التحلیل الفنى :

لم تقدم لنا الراویۀ فى هذا النص األدبى أیۀ أحداث خیالیۀ أو غریبۀ، إنما قدمت أحداثاً تمثل 
قع الحقیقى ، فتجاوزت بذلک دالالتها الخاصۀ بالقصۀ إلـى دالالت إنسـانیۀ عامـۀ یمکـن أن     الوا

یشعر بها کل من یمر بموقف مشابه. وکما نعلم، إن مجموع األحداث المتتالیۀ فى الروایۀ بشکل 
متسلسل ومنطقى یفضى فى سیرها، ونتیجۀ إلى تطورها، إلى خلق ما یسمى بالصراع، وقد یکون 

راع بین شخصیتین من شخصـیات العمـل المتخیـل، أو بـین اإلنسـان والطبیعـۀ أو بـین        هذا الص

وکذلک الترجمۀ العربیۀ للروایۀ، ترجمۀ الباحثۀ، ش.1378اب اول، تهرانچل،پـ انظر، فراموشم مکن لمریم جعفرى، انتشارات 1
م.2003)، القاهرة 456المجلس األعلى للثقافۀ، المشروع القومى للترجمۀ (

.101، ص99شاهنشاهى، ص 2535ـ ابراهیم نویسى: هنر داستان نویسى، تهران2
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) وفى روایتنا نجد نوعین من الصراع، أولهما صراع الشخصیات الذى تمثل بین 1اإلنسان ونفسه.(
الشخصیۀ المحوریۀ (أرسالن) وبین أبیه تارة، ثم بین (أرسالن) وبین زوجته األوربیۀ (کیت) تارة 

بطل کان معارضاً دوماً لفکر أبیه وأسلوب مواجهتـه لألحـداث، یشـعر بقسـوته علیـه،      أخرى. فال
یرفض االنصیاع ألوامره، لذا نستشف مدى عدم التجانس بینهما وعدم اجتماعهما على رأى قـط  

) لذا اتسم لقاؤهما 2.("إن میاهه التجرى معى فى مجرى واحد "فى قول (أرسالن) لزوجۀ أبیه: 
وجهتى النظر بینهما. أما الشخصیۀ الثانیۀ التى بلـغ الصـراع معهـا ذروتـه فکانـت      دوماً باختالف 

(کیت) زوجته األوربیۀ، فاختالف العادات والتقالید والثقافۀ والفکر خلق بینهما ما یسمى بصـدام  
الحضارات، وکان حوارهما معاً ینم دوماً عن وجهـات النظـر المتضـادة، فــ (أرسـالن) یحـاول       

بقیمه وأصالته الشرقیۀ، و (کیت) تمنحها عاداتها الغربیۀ حریۀ بال حدود، وتعتبـر  جاهداً التمسک
سلوك (أرسالن) ماهو إال تخلف فکرى بعید کل البعد عن الحضارة والمدنیۀ.

أما النوع الثانى من الصراع، والذى یعتبر من وجهۀ نظرى أشد وأعمق تأثیراً فى روایتنـا، هـو   
بین البطل وذاته، فرغم معارضته لوالده إال أنه کان یشعر فـى قـرارة   ذلک الصراع الذى کان یدور 

نفسه أن الوالد على صواب. وعندما تخلى عن قیمه وأخالقه الشرقیۀ بعـض الوقـت فـى الغربـۀ     
نجده یلوم نفسه کلما اختلى بها، ویشعر أنه حاد عن جادة الصـواب. وبعـد صـدمته فـى خیانـۀ      

نجده الیلقى باللوم إال على نفسـه بسـبب ثقتـه العمیـاء التـى      زوجته له وعدم أبوته لـ (سوزان) 
منحها لمن الیستحقونها. وهکذا نالحظ دوماً انفراد البطل بنفسـه وتأنیبـه لهـا علـى مـا تـم مـن        
أحداث، موضحاً أن المتسبب األول والرئیسى فى أیۀ کارثۀ حلت به هو (أرسالن) نفسـه ولـیس   

أى شخص آخر.
ۀ وتطورت بأیـدى شخصـیات العمـل الروائـى التـى تمثلـت فـى        وقد تمت أحداث الروای

الشخصیۀ المحوریۀ (أرسالن وفائى)، وهى شخصیۀ تنامت وفقاً لتطور األحداث، فهو فـى بدایـۀ   
الحدث الروائى ذلک الطفل المدلل، تلبـى أسـرته لـه جمیـع احتیاجاتـه، فینمـو مکتسـباً بعـض         

واعتماده التام على والده، وعدم قدرته علـى تحمـل   الصفات السلبیۀ، کعدم المباالة بقیمۀ العمل، 
أیۀ مسئولیات، مما أفضى به إلى عدم االستمراریۀ فى زواجه األول، ثم اتخاذه قـرار السـفر إلـى    
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انجلترا، لکنه ینغمس هناك فـى ملـذات الغـرب إلـى أن یتـزوج مـن (کیـت) وینجـب الطفلـۀ          
فنلمس تغییراً ملموساً فى شخصـیۀ البطـل،   (سوزان)، ومن هنا تبدأ األحداث فى التطور والتفاقم

فنراه رجل األعمال الناجح. وفى تطور مفاجىء لألحداث، وعلى أثر صدمته فى زوجته األوربیـۀ،  
نراه حیناً فى الشخصیۀ المنکسرة، وحیناً آخر فى الشخصیۀ التى تسعى لإلنتقـام. وبـذلک کانـت    

ا کانـت واضـحۀ الجوانـب مـن الناحیـۀ      شخصیۀ البطل تتنـامى وفقـاً لتطـور األحـداث، إال أنهـ     
الموضوعیۀ، کما کانت جمیع مواقفها لها ما یبررها فى محیط القیم االجتماعیۀ التى تتفاعل معهـا.  
وباإلضافۀ إلى ذلک، کانت هناك شخصیات ثانویۀ أجادت الکاتبۀ فى ربطها جمیعاً برباط واحـد  

ساسیۀ لها، وکان لکل شخصیۀ رسـالۀ معینـۀ   یوحد اتجاه القصۀ إلى الغایۀ منها، وتدعم الفکرة األ
تؤدیها وفقاً لرؤیۀ الراویۀ، وتسیر فى إطار یوضح الحالۀ المعیشـیۀ للبطـل وتـؤثر فـى کثیـر مـن       
األحیان على ردود أفعاله وتصرفاته. وقد لجأت الراویۀ فـى البدایـۀ إلـى الطریقـۀ التحلیلیـۀ فـى       

وأسلوب حیاتها، وذلک إلعطاء أکبر وصف األشخاص، حیث ترسمها من الخارج موضحۀ حالها
قدر مکن من المعلومات حول هذه الشخصیۀ إلى المتلقى، إال أننـا نجـدها فـى مواضـع أخـرى      
تنحى الطریقۀ التحلیلیۀ جانباً وتترك الشخصیۀ تعبر عن نفسها وتکشف عن أفکارها مـن خـالل   

اً للدور المرسوم لها وبما تصرفاتها وأقوالها. وبوجه عام نجحت الراویۀ فى رسم کل شخصیۀ وفق
یتناسب وطبیعتها، وکان نجاحها أکبر فى رسم الشخصیۀ المحوریـۀ للبطـل عـن طریـق إحکـام      
تصویر الخطوط العریضۀ له، ثم التغلغل فى نفسه لعرض ما یعتمل فى صدره ویدور فـى عقلـه،   

وبهذا تمکنت من اکتساب عطف القارىء الوجدانى معه.
اة التى یصوغ بها الروائى أفکاره، ویجسد بهـا أحـداث قصـته، فقـد     ولما کانت اللغۀ هى األد

آثرت الکاتبۀ استخدام أسلوب السرد المباشر مستخدمۀ صیغۀ الضمیر األول رغم عدم کونها فرداً 
من أفراد القصۀ، ولعلها رغبت بذلک أن تخلق جواً من األلفۀ والصدق بین الراوى والمتلقى، إلى 

لمواضع إلى توجیه البطل خطابه إلى القـارىء فـى عبـارات مباشـرة،     حد جعلها تلجأ فى بعض ا
مثل: (أتعلم ماهى مشکلتى؟!) (أترید الحقیقۀ؟!) (لعلک ال تصـدق!) (أصـدقک القـول). إال أننـا     
نجدها فى الفصول الثالثۀ األخیرة من القصۀ تستخدم الضمیر الثالث، ولعلها عمـدت إلـى ذلـک    

ۀ، والنفاذ إلى أعماقها، وتحلیـل تصـرفاتها وردود أفعالهـا    کى تتمکن من تحلیل شخصیات القص
وما یجرى بینها من صراع بحریۀ تامۀ. وقد سار أسـلوب السـرد لـدیها بإیقـاع یتناسـب وتطـور       
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األحداث داخل المتن الروائى. باإلضافۀ إلى ذلک، لجأت الکاتبۀ کثیراً إلى استخدام الحـوار وبـه   
وقد جعلته یتناسـب والوضـع الثقـافى، واالجتمـاعى     کشفت عن جوانب خاصۀ فى شخصیاتها، 

والفکرى لکل شخصیۀ، وحرصت خالله على الحفاظ على اإلیقاع المناسب للحدث وللشخصـیۀ  
داخل هذا الحدث، فهى تصور لنا طریقۀ األداء على لسان کل شخصیۀ بما یفصح عن مکنونها أو 

للغۀ التى استخدمتها الکاتبۀ ابتعادها إلـى  عن ردود أفعالها باللحن المالئم لها. ومن المالحظ فى ا
حد بعید عن استخدام األلفاظ األوربیۀ رغم وقوع معظم أحداث القصۀ فى بلد أوربى، ورغـم أن  
اثنتین من شخصیاتها کانتا أوربیتین (کیت وفرانک)، وفى المقابل نجد اسـتخدام األلفـاظ العربیـۀ    

م المرادفات العربیۀ یرجع إلـى أن الثـورة اإلسـالمیۀ    بشکل یثیر اإلنتباه، ولعل إفراطها فى استخدا
فى إیران قد جعلت االهتمام باللغۀ العربیۀ ـ لغۀ القرآن الکریم ـ أحد أهـدافها الرئیسـیۀ، وعلیـه      
حرص األدباء اإلیرانیون المعاصرون ـ ومن بینهم کاتبتنا ـ على تضمین مؤلفاتهم األدبیۀ بالعدیـد    

من المرادفات العربیۀ. 
یق عام :تعل

تمکنت إلـى حـد کبیـر مـن عـرض      "مریم جعفرى"یمکننا القول فى هذا المقام إن الکاتبۀ 
أفکارها والهدف من وراء ذلک العمل الروائى. فالکاتبۀ أرادت أن تقدم إحدى الشرائح الموجودة 

رأة داخل مجتمعها ، وهى شریحۀ الشباب المنساق وراء تیار اإلفرنج ، ولمـا اعتـدنا أن تعبـر المـ    
دوما عن قضایاها، لذا کانت دهشتنا فى البدایۀ من کونها جعلـت بطـل قصـتها رجـالً، تتحـدث      
بلسانه، وتعبر عن مشاعره وأحاسیسه فى المواقف المختلفۀ، لکن سرعان مازالـت هـذه الدهشـۀ    
بعدما اقتربنا أکثر من الهدف الذى ترمى إلیه. فالکاتبۀ ترفض فکرة االغتراب عن الوطن، تـرفض  

رة زواج الشباب من أجنبیات، وکان تصویرها للمرأة اإلیرانیۀ بما یؤکد تلک الفکـرة، فزوجـۀ   فک
األب (زینت) أم حنونۀ، عطوفۀ، مضحیۀ، مؤمنۀ وعفیفۀ. والزوجۀ األولى للبطل (جیتى) مخلصـۀ  
وفیۀ إلى أبعد مدى لزوجها حتى وإن جار علیها. أما الزوجۀ األوربیۀ (کیت) فقد وردت فى إطار 

لبى على الدوام، کى تؤکد الکاتبـۀ لشـباب بنـى جلـدتها أنـه الخیـر إال فـى المـرأة اإلیرانیـۀ          س
المتمسکۀ بأصالتها وقیمها. ولم تنس الکاتبۀ إزاء ذلک أن تشـیر مـن آن إلـى آخـر إلـى بعـض       
العادات والتقالید المنتشرة فى بیئتها الثقافیۀ والتى تسىء إلى وضع األنثى ومکانتها. فنجدها علـى 
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) کمـا  1سبیل المثال تذکر فى أحد المواقف تفضیل الرجل اإلیرانى إنجـاب الـذکر دون األنثـى.(   
تشیر إلى طریقۀ الزواج لدى اإلیرانیین حیث الدخل للفتاة فى اختیـار شـریک حیاتهـا، وأن کـل     

ى ) فهى تشیر بذلک إل2مایتوقعه الزوج من زوجته أن ترعى بیته، وتربى أطفاله وتلبى احتیاجاته.(
المرأة المغلوب على أمرها، جلیسۀ المنزل فى انتظار زوج المسـتقبل دون أن یکـون لهـا حریـۀ     
االختیار. وفى النهایۀ تشیر إلى رفض المجتمع للمرأة المطلقۀ ونفوره منها، فالمطلقۀ تکون دومـاً  

مشیناً ممـا  موضع انتقاد من حولها، الکل یترقب جمیع تصرفاتها، ینظر إلیها وکأنها ارتکبت عمالً 
) وبشکل إجمالى، وفقت الکاتبۀ فى رسم شخصیاتها بما فیهـا مـن   3یجعل حیاتها دوماً جحیماً.(

نزعات مختلفۀ دون أن نشعر بوجودها کراویۀ وراء األحداث، فقـد ظلـت کـل شخصـیۀ طـوال      
العمل الروائى ذات کیان مستقل تعبر عن ذاتها وتنطق بما یتناسب ودورها، ورغم حدیث الراویۀ

بلسان حال الرجل إال أنها جعلت المرأة محوراً أساسیاً فى عالمها المتخیل بشکل غیر مباشر .
ـ أى الدمیۀ ـ لنسرین ثامنى"هچبازیـ"الروایۀ الثانیۀ : 

ملخص الروایۀ :
تدور أحداث هذه القصـۀ حـول شخصـیتین رئیسـیتین، همـا: (فرهـاد وشـهریار). األول        

لذى هجر قریته وأهله، وتوجه إلى طهـران بحثـاً عـن حیـاة أفضـل      نموذج للشاب البرجوازى، ا
فوجد نفسه فى واقع مضطرب . فشخصیته الناقمۀ على الحیاة، وتمرده على ما حوله دفعا به إلـى  
الفصل عن العمل مرة تلو األخرى( حیث عمل عامالً فى أحد المصانع، ثم عامل بنـاء، ثـم بائعـاً    

فى محل للمواتیر ثم حارساً على إحدى المناطق) وفى کل مرة فى متجر لبیع المالبس، ثم عامالً
یفشل فى االستمرار فى عمله بسبب إهماله وعدم قدرته على تحمل المسئولیۀ، فیفکر فى العودة 
ثانیۀ إلى قریته لطلب العون المادى من والده الذى لم یبخل علیه، ویبیع بعض ما لدیه من أغنـام  

تیاجه إلى المال لتسدید نفقات عالجـه وتجهیـز ابنتـه للـزواج. یعـود      لیعطیه ثمنها، رغم شدة اح
(فرهاد) إلى طهران لیبدأ مشروعاً صغیراً فى بیع السجائر، لکن البلدیۀ تصادر بضـاعته والکشـک   
الخاص به بحجۀ إشغال الطریق العام. یسـتعین فرهـاد بصـدیقه (شـهریار) الـذى یقـف بجانبـه        

.5ـ المتن الفارسى، ص 1
.72، 195ـ المرجع السابق، ص 2
.300ـ المرجع السابق،ص 3
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یام یتعرضان إلى عملیۀ احتیال عن طریق أحد األشخاص الذین ویستضیفه فى منزله، وبعد عدة أ
تعرف علیهم (فرهاد)، ومنحه ثقته، واستضافه فى منزل صـدیقه (شـهریار). کـان هـذا الشـخص      
یدعى (بهروز) وقد قام بسرقۀ کل مافى المنزل من متاع أثناء نومهما . بعـد ذلـک یلتقـى فرهـاد     

ان شاباً بسیطاً یعمل فى أعمال الطباعۀ، إال أنه بدا وقـد  صدفۀ بأحد معارفه القدامى (کامران)، وک
ظهرت علیه آثار الثراء. وتتطور الصداقۀ بینهما إلى أن تداهم قوات الشرطۀ بیت (کامران)  ومعـه  
(فرهاد)، ویقبض علیهما ویتم حبسهما احتیاطیاً، ویعلم (فرهاد) من بعد أن (کامران) یعمـل فـى   

عد عشرة أیام یثبت عدم ادانته، ویتم اطالق سراحه ویقضى (کـامران)  تزویر األوراق الرسمیۀ، وب
فترة العقوبۀ فى السجن. یلجأ فرهاد بعد ذلک الحادث إلى صدیقه الصدوق (شهریار) وبعد عدة 
أیام، یتقابال مصادفۀ بإحدى الفتیات وتدعى (حمیدة) وینجذب قلـب کـل منهمـا إلیهـا دون أن     

رهاد) التودد إلى (حمیدة)، وصارحها برغبته فـى الـزواج منهـا،    یفصح أى منهما لآلخر. حاول (ف
لکنها ردت علیه بقولها إنها ترید زوجاً یحقق لها الثراء والرفاهیۀ اللذان طالما حرمت منهمـا فـى   
بیت أبیها، والیجد فرهاد أمامه من حلٍ سوى اللجوء ثانیۀ إلى (کامران)بعد أن أنهى فترة العقوبۀ، 

العمل معه فى أعماله غیر المشروعۀ، وبعد نجاحه فى تکوین ثروة البأس بها، ویخبره برغبته فى
یتقدم لخطبۀ (حمیدة)، ویحددان موعداً لعقد القران والزفاف، لکن یتم القبض علیه متلبسـاً أثنـاء   
قیامه بعملیۀ التزویر بعد أن وشى به (کامران) الذى یظفر بـ (حمیدة) بعد ذلک زوجۀ لـه . أثنـاء   

فرهاد فى السجن لم یجد معیناً له فى شدته سوى صدیقه (شهریار)، الـذى واظـب علـى    تواجد 
زیارته طوال فترة سجنه، وبعد انقضاء فترة العقوبۀ یقرر (فرهاد) العودة إلى قریته، لیعود فیها إلى 

)1ذاته وقیمه األصیلۀ ولیبدأ حیاة شریفۀ.(
العنوان :

النظر فى هذا العنوان نجد له مسـتویین، األول مباشـر،   ، وب"الدمیۀ"عنوان هذه الروایۀ هو 
واآلخر غیرمباشر. یقف المستوى األول عند الداللۀ المباشـرة والتـى تـأتى مـن المعنـى الحرفـى       
للکلمۀ، فالدمیۀ هى اللعبۀ التى تتناولها أیدى األطفـال دون أدنـى إرادة لهـا. أمـا المسـتوى غیـر       

اللۀ، والدمیۀ هنا ترمز إلى نموذج اإلنسان الـذى یتـرك نفسـه    المباشر فیعتمد على الرمزیۀ فى الد
ألعوبۀ الحیاة حتى ینتهى به المطاف بالفشل، والنعنى هنا من یخضع للمؤثرات القدریۀ، بـل مـن   

ش.1378اب اول، تهران چکاوك، چه، نشر چـ نسرین ثامنى: بازیـ1
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یسهم بإرادته بقسط کبیر فى صنع مصیره. وکانت الشخصیۀ المحوریۀ فى هذه الروایـۀ (فرهـاد)   
ائیۀ، التى جعلتها تفشل فى کل عمل تلتحق، به حتـى صـارت   خیر مثال على ذلک بأفعالها العشو

فى النهایۀ ألعوبۀ فى ید نفسها وفى أیادى من حولها.
التحلیل الفنى :

تبدأ الروایۀ بدایۀ ساخرة مثیرة تعمل على جذب انتباه القارىء ، فالمشهد األول یعرض لنـا  
مل ـ والهـزل ـ المتمثـل فـى فرهـاد ـ        مفارقۀ بین الجد ـ المتمثل فى موقف زمالء فرهاد فى الع 

حیث ینشب نزاع بینهم یفضى إلى طرده من العمل، ممـا یدفعـه إلـى الهجـرة مـن الریـف إلـى        
المدینۀ، من أجل إیجاد سبل أفضل للحیاة. ومن هنا تتطور األحداث بفضل بعـض الشخصـیات   

تین (فرهاد وشهریار) ومن الثانویۀ التى وظفتها الکاتبۀ بشکل جید إلبراز دور الشخصیتین الرئیسی
خالل عرضها لهاتین الشخصیتین توضح الراویۀ أن رفض اإلیمان بقیم المجتمع ما هـو إال عبـث   
وسخف ما لم نکن قادرین على وضع بدیل أکثر إنسانیۀ وسالمۀ. کمـا أکـدت مـن خاللهمـا أن     

وبوجـه عـام، لـم تهـتم     استسالم المرء ألوهامه الذاتیۀ یؤدى إلى غربته وتأزمه نفسیاً واجتماعیاً.
الکاتبۀ بالوصف الظاهرى للشخصیۀ بقدر اهتمامها ببیان البعد النفسى لها، سواء ورد ذلـک علـى   
لسان الشخصیۀ ذاتها أو على لسان الراویۀ. فقد غلب على لغۀ السرد التحـدث بالضـمیر الثالـث،    

تحلیل موقف ما أو فـى  وکثیراً ما تدخلت الراویۀ ـ العلیمۀ بکل شىء ـ لتنوب عن الشخصیۀ فى   
کان یفکر طوال الطریق فى الحصول على عمل ، فقـد  "وصف حالۀ ما، تقول الکاتبۀ  ماترجمته: 

مر یوماً من عمره هباء، إنه لم یکن یعنى بذلک کثیراً، فکم من أیامٍ ضاعت مـن عمـره! والشـىء    
ن یرغب فى أن یمد یـده  الوحید الذى کان یقلقه هو أن نقوده کانت فى طریقها إلى النفاذ، لم یک

خرجت من شـهریار  ") وتقول فى موضع آخر ما ترجمته:1.("إلى شهریار،أو أن یصبح عالۀ علیه
) وممـا  2.("ـ الذى کان یعانى الیأس والحرمان من استعادة الذکریات القدیمۀ ـ آهۀ مـن أعماقـه   

، کـى تـتمکن مـن    یالحظ فى أسلوب الکاتبۀ أنها استخدمت فى الغالب الجملۀ الطویلۀ المرکبـۀ 
التوغل أکثر فى أعماق الشخصیۀ، وتصف عالمها الداخلى بمـا یـدور فیـه مـن خـواطر نفسـیۀ،       

أحیانا کان کـال الصـدیقین ینامـا بمعـدة     "ولتحلل تصرفاتها وردود أفعالها، مثال ذلک ما ترجمته:

.31ـ المتن الفارسى،ص1
.75ـالمتن الفارسى، ص2
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بابـه  خاویۀ فى برودة السرداب الشـدیدة، حیـث کانـت الریـاح والبـرودة القاسـیۀ تنفـذان عبـر         
وجدرانه، ومن أجل تدفئۀ جسدیهما، کانا یستخدمان کیساً به ماء ساخن، أو یحتضن کل منهمـا  

) أمـا الحـوار فقـد جـاء بمـا      1.("اآلخر حتى یحصال على التدفئۀ الالزمۀ من سخونۀ جسـدیهما 
یساهم فى کشف الشخصیۀ وبیان وضعها االجتمـاعى والفکـرى، وکثیـراً مالجـأت الکاتبـۀ إلـى       

حکم والمأثورات الشعبیۀ التى تم توظیفها بشکل سلیم لخدمۀ الموقف الروائـى، تقـول   تضمین ال
بیـع  "للداللۀ على من یقابل اإلحسان باإلسـاءة. و "أکل الملح وکسر المالحۀ"الکاتبۀ ما ترجمته:

داللـۀ علـى تحمـل    "لم یشرب الحسـاء بعـد ولُسـع فمـه    "کنایۀ عن االحتیال و"الحطب مبلالً
)  2أن یفعل شیئاً.....(شخص وزراً دون

تعلیق عام :
تحت مسمى القصص االجتماعى الذى یعـرض زوایـا مـن الحیـاة     "هچبازیـ"تندرج روایۀ 

المعاصرة بما فیها من عیوب ومفاسد.  فهى لیست روایۀ تعبر عن مجتمع بعینه أو أسـرة بعینهـا،   
ل فردیۀ، بل هى مشـاکل عامـۀ   بل هى روایۀ حیاة، والمشاکل التى تواجه شخصیاتها لیست مشاک

قد تقع فى أى مجتمع آخر، عبرت الکاتبۀ عنها بقدرة فائقۀ ناجمۀ عن تأملها الشخصى فیما یقـع  
من حولها. فهى تصور الواقع برؤیۀ شمولیۀ دون مبالغـۀ أو تضـخیم، بهـدف إصـالح المجتمـع      

ف ملتـزم، حیـث یکـون    والعمل على تغییر الواقع السلبى. ومن هنا ترتبط واقعیـۀ الروایـۀ بموقـ   
انعکاسها للواقع الذى تعبـر عنـه صـادقاً. ومـن هـذا المنطلـق جعلـت الکاتبـۀ إحـدى القضـایا           
االجتماعیۀ، المتمثلۀ فى البطالۀ والبحث عن لقمۀ العیش، المحور الرئیسـى فـى روایتهـا، وصـار     

توى العامل االقتصادى فى مجتمعها هـو المحـرك الرئیسـى لشخصـیاتها، فمـع انخفـاض المسـ       
المعیشى یظهر اللصوص والنصابون وتتفشى الرشوة. بجانب ذلک لم تنس کاتبتنا همـوم وطنهـا   
السیاسیۀ، فأشارت إلى الحرب العراقیۀ اإلیرانیۀ فى غیر موضع، موضحۀ اآلثـار السـلبیۀ الناجمـۀ    
عن الحروب. فاألسرة التى تعیش فى مجتمع فى حالۀ حرب البد لهـا وأن تتـأثر، وتجلـت آثـار     

حرب فى روایتنا فیما تتعرض له األسر من تششت ودمار وفقد للعائل الوحید لها. وقـد نحـت   ال

.123ـ المتن الفارسى،ص1
."آش نخورده ودهان سوخته"،"هیزم تر به کسى فروختن"،"ستننمک خوردن ونمکدان شک"ـ 2

.114،135،289المتن الفارسى،ص 
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الکاتبۀ فى هذا العمل األدبى قضایا المرأة وهمومها بعیداً، لتلقى الضوء بشکل أکثـر علـى قضـایا    
مجتمعها ووطنها. وکانت واحدة ضـمن أدیبـات عدیـدات ممـن تنـاولن فـى أعمـالهن األدبیـۀ         

الحرب وویالتها.الحدیث عن 
لزویا - أى سأطفىء المصابیح - "راغ ها را من خاموش مى کنمچ"الروایۀ األخیرة : 

یرزادپ
ملخص الروایۀ :

تسرد هذه الروایۀ حکایۀ األم (کالریس) التى تقضى معظم أوقاتها فى البیت بمدینۀ عبـدان  
ى األقلیۀ األرمینیۀ التى کانـت  وهى فى أواخر الثالثینات من عمرها، تنتمى (کالریس) وأسرتها إل

متمیزة داخل إیران فى فترة األربعینیات، ویعمل زوجهـا (آرتـوش) فـى شـرکۀ الـنفط الوطنیـۀ،       
ولدیهما ثالثۀ أطفال، أکبرهم المراهق (آرمن) مـع صـبیتین تـوأمین (آرمینـه وآرسـینه) تتمتعـان       

عائلۀ (سـیمونیان) لتسـکن فـى    بحیویۀ شدیدة ومازالتا فى سن الطفولۀ. تغطى الروایۀ فترة قدوم
) وکان الفضل یعود للطفلتین التوأمین فى إقامـۀ آصـرة مـع هـذه العائلـۀ مـن خـالل        G4مبنى (

الصداقۀ التى نشأت بینهما مع ابنۀ العائلۀ الجدیدة (امیلى) ومن خالل ذلک انجذب اإلبن (آرمن) 
ى نفس الشرکۀ مـع (آرتـوش)   إلیها. فى بیت (سیمونیان) کان هناك (امیل) األرمل الذى یعمل ف

لکن الشخصیۀ القویۀ فى هذه األسرة هى الجدة الضئیلۀ الجسد، وقد سمعت أم (کالریـس) بهـا،   
بل حتى عرفت لقبها: (المیرا)، آکلۀ لحوم البشر. إذ أن کل القریبین منها ماتوا ابتداء من أمها التـى  

نافـذة، وکـذلک کـان الحـال مـع والـدها       توفیت أثناء والدتها إلى الخالۀ التى ألقت بنفسها من ال
وزوجها. وقد عاشت هذه السیدة فى الهند فى رخاء کبیر لفترة قصیرة ، وهى اآلن التفعـل شـیئاً   
سوى فرض سیطرتها المطلقۀ على ساکنى البیت. ویبدو أن (المیرا) تفضل إبقاء ابنهـا وحفیـدتها   

ربت العائلتان، وانجـذبت التوأمـان مـع    معزولین ، لکنها التستطیع القیام بذلک بشکل کامل، وتقا
أخیهما (آرمن) إلى (امیلى)، بینما وجد (آرتوش) فى (امیل) رفیقاً للعب الشطرنج.

کانت حیاة (کالریس) الیومیۀ تمضى روتینیۀ نمطیـۀ، فهـى ترعـى الصـغار، وأمهـا، وأختهـا       
کأنها تراقـب الحیـاة   الصغرى (آلیس)، غیر راضیۀ بحیاتها، لکن ذلک الیعنى أنها تعیسۀ، وبدت و

 بینما الزمن یمر علیها. کذلک لم تکن حیاتها الزوجیۀ فى حالۀ مثالیۀ، فزوجها (آرتوش) منجذب
إلى سیاسات الحزب الشیوعى، وهى التستطیع أن تفهم اهتمامه هذا ، وتبدأ تشعر بالقلق بسـبب  
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شـترك معهـا أال وهـو    نشاطه الحزبى. من جانب آخر کان لـ (امیل) ـ الجار الجدیـد ـ اهتمـام م    
الشعر، وکان قد أهداها جزءاً من کتاب ساردو. کسب (امیل) صداقۀ (کالریس) لکنهـا لـم تکـن    
واضحۀ فیما تعنیه هذه الصداقۀ، وماهى رغباتها الحقیقیۀ. کانت شخصـیات عدیـدة تسـعى مـن     

ومیـۀ عـن   حولها إلى جذب اإلنتباه لکنها لم تکن متأکدة من مشاعرها، ویکشف تتبـع حیاتهـا الی  
غلیان یجرى فى داخلها. وتدرك (کالریس) تدریجیاً أن ابنها األکبر بدأ بالنضوج مع انجذابه إلى 
(امیلى) التى تعطى انطباعاً فى البدایۀ بأنها فتاة خجولۀ لکنها فى الحقیقۀ تمتاز بـروح االسـتغالل.   

ن أختهـا (آلـیس)   کذلک تؤثر علیها بعض العالقات العاطفیۀ التى تدور حولهـا، حیـث تـدرك أ   
تخطط لکى ترتبط باألرمل (امیل) لکنها تدخل فى الوقت نفسه فى عالقۀ عاطفیۀ مـع الهولنـدى   
(هوب یونسون) الذى منحها ما تریده من الحیاة. ومما یالحظ فى ثنایا الروایۀ أن الخالفات بـین  

تـى تنفجـر   الشخصیۀ المحوریۀ (کالریس) وبین زوجها ظلت محجمۀ باستثناء تلـک األوقـات ال  
فیها (کالریس) بالبکاء فى أوقات غیر مناسبۀ، لکنها تمکنت من التواصل مـع کـل شـىء حولهـا     

)  1بدون أن تطلع أى شخص على ما یدور بخلدها.(
العنوان:

نعلم أن العنوان هو الخطوة اإلجرائیۀ األولى التى یقدم بها السارد/الراوى نفسه إلى المسرود 
تبۀ النص التى یجب أن یخطوها القارىء بقدرٍ من التأمل الیقظ، والعالقۀ له/القارىء، وهو یمثل ع

بین العنوان والنص الروائى شبیهۀ بعالقۀ المبتدأ بخبره، ألنه یتصدر النص مهیئاً لعملیـۀ اإلسـناد،   
أى یکون فى حاجۀ إلى ما یتممه، وهذا المتمم هو الخبر. ویتحقـق هـذا الـتالحم الـداللى بـین      

تن النصى على معنى أن المتن یکون اإلطار الموسع للعنـوان، وإدراك العنـوان علـى    العنوان والم
)2هذا األساس یؤدى إلى إدراك المتن.(

ومما سبق یمکننا أن ننظر إلى العنوان بوصفه إشارة تمتلک القدرة علـى استحضـار المـتن.    
ان والمتن تدخل فـى إطـار   نجد العالقۀ بین العنو"سأطفىء المصابیح"وبالنظر فى عنوان الروایۀ 

المراوغۀ، حیث یتحرك داللیاً بحرکۀ مزدوجۀ بین اإلضاءة والظلمۀ، والعنوان هنا یقود السرد إلى 
مناطق العتمۀ والظالم، ویشیر المؤشر الخارجى للنص على ثنائیۀ ذلک النص الذى یتحـرك بـین   

ش.1380راغ ها را من خاموش مى کنم، نشر مرکز، تهرانچیرزاد: پـ زویا 1
.20م، ص 2001ـ محمد عبد المطلب (دکتور) : بالغۀ السرد، الهیئۀ العامۀ لقصور الثقافۀ، القاهرة2



8757 هامجموعه مقاله

ها صراحۀ، بل على القارىء أن الضیاء والظلمۀ، وأن هناك من المتناقضات التى الیتم اإلفصاح عن
یجاهد لیکتشف بنفسه عبر النص الحکائى تلک الداللۀ الکامنۀ فى ذلک العنوان المختزل.

التحلیل الفنى :
لهذه الروایۀ سمۀ مغایرة بعض الشىء عن الروایتین السابقتین، فهى روایۀ ذات رؤیۀ ثابتـۀ،  

ها بشرح أدق التفاصیل شرحاً یتسم باإلسهاب لکنها لیست ذات موضوع واحد، اهتمت الراویۀ فی
فى کثیر من المواضع، فى الوقت نفسه لم نلحظ فرضاً منها لتوضـیحات إضـافیۀ الضـرورة لهـا.     
أدرکت الساردة/الذات موقعها الصحیح الذى یجب الوقوف عنده، فمکنها ذلـک مـن رؤیـۀ کـل     

ألکبر فى الروایۀ لشخصها. ومـن  مایدور حولها بشکل جید لتعرضه علینا دون أن تختص بالجزء ا
هذا المنطلق رأیت أن یکون تناولى لهذا العمل الروائى مغایراً عما سبق، کى ندرك األدوات التى 

یرزاد، والتى مکنتها من االستحواذ على المتلقى/المسرود له دون أن یطـرف لـه   پاستخدمتها زویا 
جفن حتى استکمال األحداث والوصول إلى نهایتها.

: فصول الروایۀ  أوالً 
تضمنت الحکایۀ الروائیۀ خمسین فصالً قصیراً فى مائتى وثـالث وتسـعین صـفحۀ، کـل     
فصلٍ منها یمثل جزءاً قصیراً فى حیاة (کالریس) الیومیۀ. وقد ساهمت هذه الفصول القصیرة فـى  

کـل  حرص القارىء على تتبع مشاهد العمل الروائى المختلفـۀ، وتحفیـزه للحـاق بنهایتـه، وفـى     
لحظۀ یتوقع حدثاً مفاجئاً دون أن یتدخل فى النص األدبى، فهو مشاهد خارجى علـى األحـداث   
التى تمر بها الشخصیۀ المحوریۀ ، وکثیراً ماتتملکه الدهشۀ من جـراء تمکـن البطلـۀ مـن إخفـاء      
ذاتها خلف مشاعرها ، فهى لم تسمح لنفسها أن تتحدث مع القـارىء حـول مشـاعرها الجدیـدة     

مت بداخلها تجاه الجار الجدید (امیل) ، فهى عالقۀ محظـورة داخـل بیئتهـا الثقافیـۀ ، لـذا      التى ن
کانت خشیتها من القارىء، ولم تفصح له إال عن األشیاء التى یمکن له مشاهدتها بصفته شخصیۀ 
موجودة خارج النص األدبى. ویمثل کل فصـل مـن فصـول القصـۀ ـ تقریبـاً ـ یومـاً مـن حیـاة           

حوریۀ ، ومع انتهاء کل فصل وبدایۀ فصل جدید یشعر القارىء وکـأن جمیـع هـذه    الشخصیۀ الم
الفصول تصف خمسین یوماً من حیاة إحدى األسر. وبالنظر فى الجمل الخاتمۀ لکل منها، ندرك 
سر انجذاب القارىء لمتابعۀ النص األدبى ، فمن بین خمسین جملۀ خاتمۀ نجد اثنتى عشرة منها 

لحدیث، والجمل المتبقیۀ تبدو وکأنها قد اقتطعت وتحتاج إلى اسـتکمال.  فقط تدل على خاتمۀ ا
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فقلما نشاهد دلیالً على انتهاء الفصل، وهذا هو سر تحفیز القارىء علـى المتابعـۀ. وإذا مـا أمعنـا     
النظر فى اإلثنتى عشرة جملۀ السالفۀ الذکر نجد أنها قد خلت فى حد ذاتهـا مـن داللـۀ اإلنتهـاء،     

ى هذا الموضع على سبیل المثال ال الحصر:ونذکر بعضها ف
(الفصل الثانى ) .توجهت ناحیۀ الباب وأغلقت مصباح غرفۀ الجلوس
(الفصل السادس)                  .ًأغلقت الباب خلفهم وأخذت نفساً عمیقا

فاإلغالق فى الجملۀ األولى یوحى بانتهاء الیوم، وفى الجملۀ الثانیۀ یـوحى بانتهـاء المشـهد.    
ما الجمل الثمانى والثالثون الخاتمۀ األخرى فترد على النحو التالى:أ

      کانت فروع أشجار الصفصاف مائلۀ فوق األرجوحـۀ المعدنیـۀ، وهـاهى بـراعم شـتلۀ
الورود الحمراء قد تفتحت مؤخراً.                  (الفصل الثامن)

    ء فطـائر القشـدة   لقد کان الذهاب فى أیام الجمع إلى محـل الحلـوانى (نجـرو) وشـرا
الطازجۀ لـ (آلیس) أکثر وجوبـاً علینـا مـن الـذهاب إلـى الکنیسـۀ فـى أیـام األحـد.                                                              

(الفصل التاسع)
        لقد کان شجار أمى و(آلیس) ـ سواء أکان جاداً أو علـى سـبیل المـزاح ـ هـو أفضـل

.                           (الفصل العاشر)طریقۀ إلضحاك التوأمین
والجمل السابقۀ ـ کما نالحظ ـ هى جمل وصفیۀ لیست لها داللۀ على انتهاء الفصـل وکـأن     

ع.الحدیث الیزال فى تتابع ولم ینقط
ثانیاً : الشخصیات

لقد حوت الروایۀ ما یقرب من ستین شخصیۀ محوریۀ وأساسـیۀ وثانویـۀ وغیرهـا، ولعـل     
ۀ ترید بذلک التأکید على إمکانیۀ تضامن المجتمع فى بقعـۀ مـا علـى اخـتالف جنسـیات      الکاتب

أفراده (حیث حوى مجتمعها المتخیل على أرضه األرمنى، واإلیرانـى، واإلنجلیـزى، والهولنـدى    
والروسى) وتمکن أفراده ممن یدینون بدیانات متباینـۀ (اإلسـالم، والمسـیحیۀ والیهودیـۀ) مـن      

ظروف معیشیۀ واحدة تجمع بینهم عالقات وئام وسالم، دون أن یکـون للجـنس   الحیاة معاً فى 
أو الدین أدنـى أثـر فـى تنـامى هـذه العالقـۀ اإلنسـانیۀ، ودون أن یحـوال فـى تفاعـل إحـدى            
الشخصیات مع األخرى. ولست هنا بصدد دراسۀ الشخصیۀ على مستویاتها المختلفۀ، بل الهدف 

عالقۀ التى ربطت بین هذا الکم الهائـل مـن الشخصـیات داخـل     فى هذا المقام هواإلشارة إلى ال
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النص األدبى. فالحکایۀ الروائیۀ تبدأ حقیقۀً من وسطها ، وتحدیداً مع دخول أسرة آل سـیمونیان  
( الجیران الجدد) فى حیاة الشخصیۀ المحوریۀ (کالریس)، ومـع رحیـل تلـک األسـرة بشـکل      

لظاهر وکأنها تدور حول (کالریس) وأسرتها، وتبـدو  مفاجىء تنتهى الحکایۀ. وتبدو القصۀ فى ا
الراویۀ فى حدیثها وکأنها تتحدث بلسان حال الذات، لکن الحکایۀ فى الحقیقۀ التـدور حولهـا،   
فقدوم هذه األسرة یصنع الحدث األساسى للروایۀ، ویتشکل کل فصل من فصولها بحضور أحد 

نته امیلى) و ماتلبث کل شخصیۀ من هذه األسرة أن أعضائها الثالثۀ (الجدة المیرا، وابنها امیل واب
تظهر فى أحداث القصۀ حتى تصیر مکملۀ لعدة شخصیات أخرى: فـ (المیرا سـیمونیان) تتصـل   
بالشخصیۀ المحوریۀ (کالریس) وأمها. و تتصل شخصیۀ (امیل) بشخصیۀ کل مـن (کالریـس)،   

أبناء البطلۀ ( التوأمـان وآرمـن).   وأختها (آلیس) وصدیقتها (فیولیت). و تکمل (امیلى) شخصیۀ 
وعلى هذا النحـو، تبـدو الشخصـیۀ األساسـیۀ والشخصـیۀ الکملـۀ فـى عالقـۀ تقابلیـۀ، وتـؤثر           
شخصیات أسرة سیمونیان على الذات ، فتدفعها إلى إغالق المصابیح وراء رحیلها، وإعادة النظر 

مها إلى إحـدى الجمعیـات   فى حیاتها، فتقترب أکثر من زوجها وتشارکه نشاطه السیاسى بانضما
الحقوقیۀ.

ثالثاً : اللغۀ
من المالحظ أن الکاتبۀ لجأت فى هذا النص المتخیل إلى اسـتخدام األسـلوب المختـزل،    
فکثیراً ما تلجأ إلى الحذف أوالقطع فى جملها لتترك الفرصۀ للقارىء إلعمال الذهن واستحضار 

خدام الکاتبـۀ للغـۀ العینیـۀ ـ التـى تحـرك       النص المحذوف. وفى هذا الصدد نالحظ إنه مع است
عینى القارىء بین سطور النص األدبى للوصول إلى المضـمون ـ أنهـا مالـت فـى الغالـب إلـى        
استخدام اللغۀ الذهنیۀ ـ وهى التى تدفع القارىء إلى تنشیط الفکر ـ ونورد فى هذا المقـام مثـاالً     

سیمونیان) حینما أعربت عـن اسـتیائها لعـدم    على استخدامها للغۀ الذهنیۀ، تقول رداً على مدام (
مجىء خادمتها (آشخن) فى الموعد المحدد لها:

  أوالً (آشخن) مش ولیۀ، دى ست محترمۀ بتشتغل علشان تعیش. ثانیاً معنـدهاش
تلیفون والزم أستنى لحد ما ییجى دورى یوم السبت. ثالثاً.......

قاطعتنى:
!مالنهاردة السبت
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اضطربت وقلت:
 إمبارح وقالت مش هتقدر تیجى علشان........إتصلت

قاطعتنى مرة أخرى:
!مش قلتى معندهاش تلیفون

کدت أنفجر:
.ابنها اللى اتصل

صمتت للحظات ثم غیرت نبرة صوتها، وقالت:
.طب لو سمحتى متنسیش.......أنا شایلۀ لک إزازة شطۀ حامیۀ

)1انعقد لسانى........ .(
وغیره کثیر داخل العمل األدبى ـ نجد أن الکاتبۀ استخدمت اللغـۀ   وبالنظر فى المثال السابق ـ 

الذهنیۀ حیث تم حذف بعض العبارات أثناء الحوار، وعلـى القـارىء أن یستشـف ذلـک الجـزء      
المبتور. نالحظ کذلک أنها غالباً ماتتبع ذلک األسلوب بجملۀ وصـفیۀ تـنم عـن الحالـۀ النفسـیۀ      

إلى استخدام اللغۀ العینیـۀ. وفـى رأیـى أن سـر نجـاح هـذه       للشخصیۀ، لتعود الکاتبۀ مرة أخرى 
الروایۀ هو ذلک السرد شدید االقتصاد وذلک الجیشان الداخلى عند الذات.

تعلیق عام :
إذا کانت الروایتان السابقتان تمثالن اتجاها عاماً فى الخطاب النسوى لدى المرأة اإلیرانیـۀ إال  

االتجاهـات ذات المنحـى الخـاص وفقـاً ألیدیولوجیـۀ      أننا نلمس فى أعمال أدبیۀ أخرى بعـض  
تمثل هـذا االتجـاه، فمـع مـا     "راغ ها را من خاموش مى کنمچ"األدیبۀ وطبیعتها. وکانت روایۀ 

عکسته هذه الروایۀ من سمات نفسیۀ وسلوکیۀ لألطفال، والشباب، والفتیات والنساء األرامل، فقد 
ألعیاد الخاصۀ بطائفۀ األرمن ، لکن لم یعن ذلک أن أشارت کذلک إلى بعض العادات والتقالید وا

الکاتبۀ کان لها هدف دعائى من وراء هذه اإلشارات، فالروایۀ لم تحمل أیۀ نزعـۀ أیدیولوجیـۀ أو   
فلسفیۀ، بل أرادت الکاتبۀ من ورائها وصـف الحیـاة الیومیـۀ إلحـدى طوائـف األقلیـات داخـل        

أیۀ قیود على تلک الطائفۀ، فالزمن الروائى للنص المجتمع اإلیرانى، وسط ظروف لم تفرض فیها 
المتخیل یرجع إلى فترة الستینیات، وسعت الراویۀ مـن خاللـه إلـى توصـیل رسـالتین،إحداهما      

.84تن الفارسى،ص ـ الم1
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خاصۀ واألخرى عامۀ. أما الرسالۀ الخاصۀ فقد عبرت من خاللها عن أبعاد متعـددة تـتلخص فـى    
ألنثى بکل مـن حولهـا، ومسـئولیاتها تجـاههم،     کونها امرأة، تمثلت هذه األبعاد فى عالقۀ الذات ا

وضمن تأکید الکاتبۀ على أهمیۀ هذه األبعاد تعتبر أن األهمیۀ األولى للمرأة تکمن فى مسـئولیاتها  
االجتماعیۀ. أما الرسالۀ العامۀ فهى الدعوة إلى السالم والمصالحۀ والمعایشۀ بین البشـر، والحـث   

لنظر عن االختالف معه فى العنصر أو الدین. هذا وقـد  على وجوب الشعور بمعاناة اآلخر بغض ا
وزعت الکاتبۀ اهتمامها على عمد الروایۀ وعناصرها المتعددة توزیعاً عادالً. فثمۀ عنایـۀ ملحوظـۀ   
بنمط شخصیاتها، وثمۀ عنایۀ بالمضامین االجتماعیۀ واألخالقیۀ والسیاسیۀ، وثمۀ احتشـاد مجتهـد   

التى أعانتها سرداً وحواراً ووصفاً بغیۀ تقـدیم الحـدث وتنمیتـه    واستعانۀ واضحۀ باألدوات الفنیۀ
تنمیۀ فنیۀ تنأى عن التکلف.  

على ما سبق، یمکننا القول إن الخطاب النسوى المعاصر فى إیران قد عبر عن مجموعـۀ مـن   
عن وضـع المـرأة   "مریم جعفرى"القضایا الذاتیۀ، بجانب القضایا االجتماعیۀ والسیاسیۀ. فعبرت 

المجتمع اإلیرانى (أو المجتمع الشرقى عموماً)، تلک المرأة التـى تتسـم باألصـالۀ وتتمسـک     فى 
بالقیم والمبادىء وتعبر من خالل القصۀ عن رفضها فکرة االنصیاع وراء مظاهر اإلفـرنج البراقـۀ .   

فقد نحـت قضـایاها کـإمرأة جانبـاً، وأفـردت مسـاحۀ کبیـرة فـى حکایتهـا          "نسرین ثامنى"أما 
ۀ الذکوریۀ، مع ظهور طفیف لبعض الشخصیات النسائیۀ الثانویۀ، وجعلت جل اهتمامهـا  للشخصی

لعرض سلبیات مجتمعها، فى محاولۀ منها إلى لفت األنظار إلیها والعمل على حلهـا، ولـم تـنس    
"یـرزاد پزویـا  "خالل ذلک أن تشیر إلى ما جرته الحرب على شعبها من آثار سلبیۀ. أما األدیبـۀ  

إطار األدیبتین السابقتین، لتعرض علینـا نمطـاً آخـر مـن أنمـاط الحیـاة داخـل        فقد خرجت عن
المجتمع اإلیرانى والذى تمثل فى حیاة تلک األسرة األرمینیۀ.  
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اشتراکات فکري پروین اعتصامی و عالمه اقبال الهوري
رابعه کیانی
نمربی زبان و ادبیات فارسی دانشکده دولتی بانوان اسالم آباد .پاکستا

چکیده
پروین اعتصامی، شاعرة نامی پارسی گوي ایرانی از جملۀ شاعرانی است که معتقد به شعر 

به شعري گفته می شود که شاعر از آن به عنوان ابزاري براي بیان » شعر متعهد « متعهدند. 
افکار و اندیشه هاي فلسفی و اجتماعی خود مدد می گیرد. عالمه اقبال الهوري نیز از حیث 

ف و هدف شعر مانند پروین اعتصامی می اندیشید و به همین سبب شعر را وسیله اي تعری
براي بیان افکار و اندیشه هاي بلند فلسفی و اجتماعی خود قرار داد. اما این دو شاعر بزرگ 
نوع شعر خود را با توجه به یک سنت فکري حاکم بر تاریخ شعر فارسی برگزیده بودند. از 

نی چون ناصر خسرو قبادیانی ، سنائی غزنوي و موالنا جالل الدین بلخی بزرگان این سنت کسا
شایان ذکرند. در این مقاله در ابتدا به پیشینه شعر متعهد در تاریخ ادبیات فارسی و سپس به 

اشتراکات فکري و اجتماعی میان پروین اعتصامی و اقبال الهوري می پردازیم.
ه اقبال الهوري ، پروین اعتصامیشعر متعهد فارسی ، عالمها:کلیدواژه
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بررسی سبک و بینش سیمین دانشور درآیینۀ عناصر ساختاري داستان 
امبر یاسمین
مربی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ملی زبان هاي نوین اسالم آباد، پاکستان

چکیده
لوع سیمین دانشور نخستین چهرة زن ایرانی است که درجهان داستان نویسان مرد ایران ط

کرد و دوش به دوش داستان نویسان مرد استقبال گرمی پیدا کرد. وي شخصیت چند بعدي 
است از جمله: مترجم ، مقاله نویس ، داستان نویس و استاد دانشگاه.از آثار وي چندین تراجم ، 
مقاالت ، نامه ها ،سه مجموعه رمان و پنج مجموعه داستان کوتاه در دست داریم.سیمین 

ث یک نویسندة روشنفکر دیدگاه بسیار گسترده دارد.بینش دانشور تجلی گاه دانشوراز حی
دغدغه هاي گونا گون از جمله خاطرات، تاریخ، فرهنگ، مسایل جامعه و عشق و مذهب می 
باشد و همه نوع افکار در نوشته هاي وي باز تاب می کنند.سبک نگارش دانشور بسیار عالی و 

زین جهت متنوع است که دانشور در نگارش داستان ها از متنوع است.شیوة نگارش دانشور ا
بررسی سبک و بینش سیمین دانشور"مکتب هاي گونا گون بهره برده است. دراین مقاله به 

پرداخته شده است."درآیینۀ عناصر ساختاري داستان
سیمین دانشور، سبک دانشور، دغدغۀ دانشور، شیوة نگارش، ساختار داستان ها:کلیدواژه
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تحلیلی در باره مناجات فارسی سعید نورسی
پروفیسور دوکتور مراد ساریجیک

چکیده
م. در 1877سعید نورسی یکی از مشاهیر زعماي اصالحگر در عصر جدید بوده, در سال 

روستاي نورسی والیت تبلیس در شرق اناتولی ترکیه در یک خانواده کشاورز بدنیا آمده است. 
علوم و معلرف اسالمی دست باالیی داشت, به فعالیتهاي سیاسی نیز وي ضمن اینکه در تعالیم 

روي آورد که موجب گرفتاري اش گردید. نامبرده در دوران تبعید و حصروزندان به عرفان 
روي آورد و با تحریر رساله نور به نشر معارف اسالمی پرداخت. 

ولف این مناجات دررساله نور یک قطعه مناجاتی موجود است که به اساس معلومات م
بزبان فارسی در قلبش تخطر کرده است. در حالیکه سعید نورسی تعلیم فارسی نیافته است با 
آنهم توانسته  است زبان فارسی را بصورت خوبی استفاده کند. درین مقاله این مناجات فارسی 

مولف و ویژگی هاي آن مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
ورسی, رساله نور, زبان فارسی, ترکیه.   سعید نها:کلیدواژه
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الحجازفیوالثقافیۀواالقتصادیۀاالجتماعیۀاألحوال
مکۀرحلۀکتابفیجاءتکما

عامیخاللهدایتخانمهدیقلىتألیف
)م1904/ه1322) و (م1903/ه1321(

الدکتورإعداد
حسینسلیماناهللاعبدرفعت

الشرقیۀاللغاتقسمعلىوالمشرفبالکلیۀسیالفارواألدباللغۀمدرس
البحثملخص

"السلطنۀبمخبر"الملقب"هدایتخانیقلىمهدحاج"لمؤلفه"مکۀرحلۀ"کتابیعد

اآلثـارمعـالـمألهموصفعـنمعلوماتمـنیحویهلماالرحالتأدبفـیالقیمۀالکتبمـن
التیالمـائیۀوالمنشآتوالتجاریۀالمدنیۀلآلثاروصفهکـذلکو،المسلمونخلفهاالتـیاإلسالمیۀ

حدودمـنالعالمدولمعظملتشملتمتدالتـیالجغرافیۀالناحیۀمـناآلثـارأوسعبینهامنکان
شماالًالسوفیتىواالتحادسیبریاومـن،غرباًوأورباالمتحدةالوالیاتوحتـىشرقاًوالیابانالصین
.جنوباًلحجازوامصرحتـى

هدایتقلیخانرضـا"حفیداألمـراءبـأمیرالشهیر"هدایتمهدیقلى"هـوالکتـابمؤلـف
.القاجارىالعصرأدباءکبارمنیعدالذي

وزیارةالحراماهللابیتحجبغرضالمکرمۀمکۀإلىالکاتبلرحلۀشرحهوالکتابموضوع
.المنورةالمدینۀ

وطوافاألعمدةفیهاوتبدوالمشرفۀللکعبۀاألولىکبیرتینبصورتینبالکتاالکاتباستهل
محمدسیدناوقبرالشریفالنبويللحرمالثانیۀوالصور،والقنادیلوالشموعوالمصابیحالحجیج

وقام.ىأخروأماکنأحدلجبلتوضیحیورسم،البقیعأئمۀقبوروبجوارهوالسالمالصالةعلیه
وقتلقضاء"خانأصغرعلى"األتابکمعرحلۀخاللمن"مکۀرحلۀ"الکتاببتسمیۀالکاتب

بکباروااللتقاءالبلدانزیارةأثناءواألدبوالعلمالمعیشۀواکتسابالطیبۀوالصحبۀالمشاهدةفی
مکۀفیالمقدسۀلألماکندقیقاًوصفاًالکتابقدموقدالرحلۀبلدانشتىفیالسیاسیۀالشخصیات

والثقافیۀوالتاریخیۀوالجغرافیۀواالقتصادیۀواالجتماعیۀالسیاسیۀالحیاةمظاهروأبرز،لمدینۀوا
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منللعدیدشرحاًالکتابتضمنکماومرافقوهاألتابکزارهاالتیالبقاعشتىفیوکذلک،فیها
.زارهاالتیقاعالبمختلففیآلخرمکانمنانتقالهمأثناءالرحلۀأعضاءلهاتعرضالتیالمواقف

الرحلۀوانتهتم1903 /ه1321عاممناآلخرجمادمنوالعشرینالثانیفیرحلتهالکاتببدأ
إلیرحلتهأماتقریباعاممنیقربماواستمرتم1904 /ه1322عاماألولجمادمنالثانیفی:

عشرالخامسقبلعنیزةفیأنهاها/ه1321عامالحجۀذيمنالخامسفیجدهمنبدأهافقدمکۀ
سعودآلالرحمنعبدبنالعزیزعبدالملکعودةبعدأيم1904/ه1322عاممناألولربیعمن

1319عامفیالکویتمنقادماً

وهذا،السعودیۀالدولۀوتأسیسالریاضعرشاستردادمنتمکنعندمام1902/ 1901 /ه
قضیحیثتقریباأکثرأوبعامعشائرهاورئیسنجدأمیرةعودبعداإلیرانیالرحالۀتواجدیوضح
.أشهرالثالثۀعنیزیدماالرحالۀ

أدبألسلوبالمناسبوهوتکاملیمنظورمنالتحلیلیالوصفیالمنهجالکاتباتبع
.الرحالت

فیاالجتماعیۀاألحوالبعنواناألولالمبحثجاءمباحثوثالثۀمقدمۀإلىالبحثتقسیمتم
المبحثأما،االقتصادیۀاألحوالبعنوانالثانی،والمبحثمکۀرحلۀکتابخاللمنحجازال

علىیشتملوملحقالنتائجأهمعلىتشتملخاتمۀثم،الثقافیۀاألحوالفعنوانهواألخیرالثالث
والوثائقوالصورالتوضیحیۀاألشکال

مقدمـــــــــــــــــۀ

مکۀرحلۀکتابفیجاءتکماالحجازفیوالثقافیۀصادیۀواالقتاالجتماعیۀاألحوال
1322-م1903/ه1321عامیخالل(السلطنۀبمخبرالملقب)هدایتخانمهدیقلیتألیف

اللغاتقسمعلىالمشرفحسینسلیماناهللاعبدرفعت/الدکتورإعدادم1904/ه
0باإلسماعیلیۀلسویساقناةجامعۀ–اإلنسانیۀوالعلوماآلداببکلیۀالشرقیۀ

الرحالتأدبکتببینبالغۀأهمیۀهدایتمهدیقلىللکاتبمکۀرحلۀکتاباکتسب
الکاتبثقافۀسعۀإلىذلکفیالسببویرجع،لهالمعاصرةأوقبلهتألیفهاتمالتیتلکسواء
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فیموضوعاتهفیغنیاًالکتابفجاءزارهاالتیالبلدانفیالحیاةمظاهرشتىتناولحیث
،والسیاسیۀوالدینیۀ،والثقافیۀ،واالجتماعیۀ،والحضاریۀ،والتاریخیۀ،الجغرافیۀالجوانب

اآلثـارمعـالـمألهموصفعـنمعلوماتمـنیحویهلماالقیمۀالکتبمـنوهوواالقتصادیۀ
کانالتیالمـائیۀمنشآتوالوالتجاریۀالمدنیۀاآلثاروکـذلکالمسلمونخلفهاالتـیاإلسالمیۀ

حدودمـنالعالمدولمعظملتشملتمتدالتـیالجغرافیۀالناحیۀمـناآلثـارأوسعبینهامن
السوفیتیواالتحادسیبریاومـن،غرباًوأورباالمتحدةالوالیاتوحتـىشرقاًوالیابانالصین
.جنوباًوالحجازمصرحتـىشماالً

السلطنۀبمخبروالملـقباألمـراءبـأمیرالشهیرهدایتمهدیقلىهـوالکتـابمؤلـف
وعشرالتاسعالقرنینفیوعاشالوقتذلکفیاألدباءکبارمنهدایتقلیخانرضـاحفید

تولىوحیاتهمعظمبهاقضىحیثإیرانعاصمۀطهرانمدینۀفیولد،المیالدیینالعشرین
الملوكظلفیالبهلویۀوالقاجاریۀالدولۀعصرفیالعلیاریۀاإلداوالسیاسیۀالمناصبأهم

.بهلويرضاوشاهأحمدوشاهعلیمحمدوشاهالدینمظفر
واالقتصادیۀالسیاسیۀواألدبیۀالموضوعاتمختلففیشتىمؤلفاتتركکما
کالعربیۀاللغـاتمـندیدالعأجـادأنهکمامؤلفاً،عشرثمانیۀنحوأعمالهبلغتفقدواالجتماعیۀ
.الیابانیۀوالصینیۀوالترکیۀووالروسیۀواأللمانیۀوالفرنسیۀواإلنجلیزیۀ

مروراإیرانمنبخروجهعامااستغرقتالتیوم1903عامفیرحلتهالکاتببدأوقد
إلىمنهاویکیۀاألمرالمتحدةالوالیاتإلىعبرثمالیابانوالصینإلىوصلحتىآسیاببلدان
الىمکۀمنعائدوهورحلتهفىالکاتبأشار.الحجفریضۀألداءاتجهمنهاومصرثمأوروبا
الجنودسیطروقدجدةالىوصلنا26وفىتحرکناالحجۀذىمن25یوموفى-:بقولهجدة
ابنهقناورافبالشریفالملقبباشاراتبأحمدالوقتذلکفىالحجازوالىوکانالطریقعلى

0بمفردهلمقابلتهاألتابکوذهب،محمد
صفحاتستفیمقدمۀعلىویشمل،صفحۀوخمسثالثمائۀنحوفیالکتابیقع

عاممناألولىجمادىشهرطهرانفی"سیاقىدبیرمحمدسیدالدکتوروحققهاکتبها
.ش.هـ1367عاممنم1988 /هـ1409
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البقاعمختلفووصفمکۀإلىبرحلۀومرافقیهالکاتبقیامبسبالمقدمۀتتضمن
فیأولىطبعۀالکتابطبعوقد،مؤلفاتهإلىطفیفۀوإشاراتالذاتیۀالکاتبوسیرةزارهاالتی

اعتمدوقدالثانیۀ،الطبعۀفیالمذکورةالمقدمۀعلىیشتملولمش.هـ1324عامطهران
سیدالدکتورمقدمتهاکتبالتیو،الثانیۀالطبعۀعلىکۀمءنامهسفرکتابترجمۀفیالباحث
،/1410میالدیا1989ًعامالموافق/هـ1368عامطهرانفیوالمطبوعۀسیاقىدبیرمحمد
وبجوارهواقفوهوخانأصغرعلى"لألتابکصورة.والصوروالفهارسالحواشىمعهجریاً
اآلثارلعضمناظرخلفهمامنوتبدوصغیرةمنضدةهاوأماماإلیرانیۀالعمامۀیرتدیانالکاتب

0 (هشتصفحه،مکۀنامهسفرکتاب3رقمصورةانظر)
األعمدةفیهاوتبدوالمشرفۀللکعبۀاألولىکبیرتینبصورتینالکتابالکاتباستهل

وقبرریفالشالنبويللحرمالثانیۀوالصور،والقنادیلوالشموعوالمصابیحالحجیجوطواف
،بعدأحدلجبلتوضیحیورسم،البقیعأئمۀقبوروبجواره،والسالمالصالةعلیهمحمدسیدنا
شاهقۀلجبالتعقبه،صفحاتثالثفیتقعالموضوعاتبفهرستالکتابالکاتببدأذلک

لکواالتابکالمؤلفجانبإلیالرحلۀوفدوتکون،األثریۀوالمعالماألشجاروبعضاالرتفاع
،قهوجىاهللاوعبد،حضورووثوق،الکاتبنجلخاناهللاوعبد،نجلخانأحمدمیرزامن

.الخادمخانوحسین
بأسماءفهرستعنعبارةنهایتهفیجاءتصفحۀثالثینبنحوالکتابذیلوقد

التقطتلتیابالصورخاصجزءأعقبۀ،القرانیۀآلیاتواوالقبائلوالکتبواألماکناألشخاص
وتجعلاألحداثواقعیۀعلىشاهدبمثابۀتکونحتىالکاتبزارهاالتیالعدیدةالبقاعفی

وثالثیناثنیننحووبلغت،الوصفدقۀووجدانهبعقلۀویعیناألموربحقائقیستبصرالقارئ
بأعضاءخاصۀالیدبخطمکتوبۀورسائلأخرىصورةوخمسینأربعحوالیبخالف،صورة

هوالرحلۀمناألساسیالهدفأنللقارئیوحىالکتابوعنوان.البقاعمختلففیحلۀالر
الکرةحولبجولۀیقومأنعلىالکاتبحرصمعالحجفریضۀوتأدیۀمکۀإلىالوصول
مغادرتهعندهذاذکرالکاتبأنالقولهذایؤیدومما،الکتابمصححذکرکمااألرضیۀ
خوفاًالمحددالوقتفیمکۀإلىالوصولعدممنخشیتهحیثأوروباإلىالمتحدةالوالیات
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الحجیتأجلوعلیه،أورباإلىاألمریکیۀالمتحدةالوالیاتمنلهمالمقلۀالسفینۀتأخرمن
.التالیللموسم

لیسهلوذلکحدهعلىکلتناولهاالتیللموضوعاتجانبیۀعناوینبوضعالکاتباهتم
معظمفیالشعریتخللهالذيبالنثراألسلوبکمابدقۀالموضوعاتمتابعۀارئالقعلى

نظمهمنسواءالشعرفیالواسعۀالکاتبثقافۀعنتنمأدبیۀصنعهاکسبهمماالکتابصفحات
والحکمالشریفۀواألحادیثالقرآنیۀواآلیات،األقدمینالفرسشعراءمشاهیرنظممنأم

0وغیرهاواألمثال
بکباروااللتقاءالبلدانزیارتهعندطیبوقتقضاءعلىمعهومنالکاتبحرصوقد
ماوهوالرحلۀبلدانشتىفیالشخصیۀمالحظاتهوتسجیلهناكالسیاسیۀالشخصیات

واالسم،والفارسیالعربیاألدبینبینهاومنالعالمیۀاآلدابفیالرحلۀکلمۀمعنىالىیوصلنا
دنت:المثالسبیلعلىیقالکأناالرتحالفهیبالکسرالرحلۀأما،الرحیلهولرحمن

مثلالواقعیۀأوالحقیقیۀبالرحالتإحداهماتعرفقسمینإلىتنقسمالرحالتأنکما،رحلتنا
هدایتیقلىمهدلمؤلفنامکۀورحلۀ،الهجريالخامسالقرنفیخسروناصرالرحالۀرحلۀ

تصورالتیاألسطوریۀأوالخیالیۀالرحالتاآلخروالنوع،العصورمرعلىالرحالتمنوغیرها
لیلۀألفوقصصالبحريالسندبادرحلۀومنهاالخیالوإثارةالتسلیۀبقصدالخارقۀالمغامرات

،الجغرافیۀالرحالتهیأنواعثالثۀإلىالرحالتتقسیمیمکنکذلکوغیرهاولیلۀ
.والبلدانالبقاعشتیفیالبریۀوالرحالتیۀالبحروالرحالت

لشرحوتعرض،فیهااالجتماعیۀالحیاةومظاهرالشعوبوتقالیدلعاداتشرحاًقدم
والمشروباتواألطعمۀالسیاحیۀوالمزاراتوالمدارسواألسواقوالعباداتواألدیانالمذاهب
.الشعوبلتلکواللغویۀالفکریۀالجوانبودراسۀ

م1903  /ه1321عاممناألخرجمادمنوالعشرینالثانیفیرحلتهالکاتبأبد
أماتقریباعاممنیقربماواستمرتم1904 /ه1322عاماألولجمادمنالثانیفیوأنهاها
/ه1321عامالحجۀذيمنالخامسفیجدهمنبدأهافقدالحجأجلمنمکۀالیرحلته
منوجیزةفترةبعدأيم1904/ه1322عاممنعشرالخامسالیومقبلعنیزةفیوانهاها

1901 /ه1319عامفیالکویتمنقادماًسعودالالرحمنعبدبنالعزیزعبدالملکعودة
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سنواتعشربعدالسعودیۀالدولۀوتأسیسالریاضعرشاستردادمنتمکنعندمام1902/
الحجازأمیرعودةبعداإلیرانیالرحالۀتواجدیوضحوهذاالثانیۀالسعودیۀالدولۀانتهاءمن

البیتفیهاحجأشهرالثالثۀعنیزیدماالرحالۀقضیحیثتقریباأکثرأوبعامعشائرهاورئیس
.ولقاءاتهمشاهداتهوسجل

کتابوترجمۀالمختلفۀالعلمبلدانبهاتمرالتیاألحوالعلىللتعرفالبحثیهدف
المنهجاتبعتوقد،االنسانىالتراثلمعالمجدیدةإضافۀبمثابۀیکونالرحالتأدبفی

المنهجوکذلک،الرحالتأدبألسلوبالمناسبوهوتکاملىمنظورمنالتحلیلیالوصفی
جاءمباحثوثالثۀمقدمۀإلىالبحثتقسیموتمالتاریخیۀاألحداثیتتبعالذيالتاریخی
،مکۀرحلۀکتابفیجاءتکماالحجازفیاالجتماعیۀاألحوالبعنواناألولالمبحث

الثقافیۀاألحوالفعنوانهواألخیرالثالثالمبحثأما،االقتصادیۀاألحوالبعنوانالثانیوالمبحث
.والوثائقوالصورالتوضیحیۀاألشکالعلىیشتملوملحقالنتائجأهمعلىتشتملخاتمۀثم،

األولالمبحث

مکۀرحلۀکتابفیجاءتکماالحجازفیاالجتماعیۀاألحوال
0

حیثالکاتبفعلهماوهوالدینىالدافعمنهاللرحالتعدیدةأسبابهناكأنالشک
عنوالتوبۀالرحمننداءتلبیۀأجلمنوالمدینۀمکۀفیالمقدسۀاألماکنإلىللحجارتحل

دوافعأیضاهناكو,،(1)والشهواتاألهواءمنالنفسوتطهیرالرذائلعنوالبعدالذنوب
کالسخطاجتماعیۀودوافعالعناءألوانمنالنفسوإراحۀاالستشفاءأوللعالجکالسفرصحیۀ

منالهربأوالحیاةأسبابوضیقالمتردیۀحوالواألوالفقرالحیاةظروفبسببالعیشعلى
التیوالسفاراتکالوفوداالجتماعیۀباألحوالترتبطسیاسیۀأخرىدوافعهناكأنکماعقوبۀ
0وخالفۀوالصالتالعالقاتلتوطیداألخرىالدولفینظرائهمإلىوالحکامالملوكبهایبعث
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منوالکاتباألتابکخروجإلىأدتأخرىاجتماعیۀدوافعهناكکذلإلىباإلضافۀ
وضیقالعیشعلىالسخطبسببتکنلمأنهاصحیح،المقدمۀفیالکتابمحققذکرهاإیران
مشارکتهمابسببمعاقبتهمافیوالرغبۀعلیهماوحنقهالشعبضجربسببکانتولکنهاالحیاة

تسهیلإلىشاهالدینمظفرالحاکمدفعالذياألمر،البالدفیلألجانبامتیازاتمنحفی
0(2)لهماالشعبمعاقبۀأومقتلهماخشیۀخروجهما

توضیحیاًورسماًعدیدةصورابعرضهدایتیقلىمهداهتم
رقمصورةالملحقانظر)الشریفۀوالکعبۀالحرامالمسجدتفاصیلجمیعفیهابرزالمکیللحرم

.(جهارصفحه،السلطنهمخبرهدایتمهدیقلىحاجتألیفمکهنامهسفرکتاب1
مقدسۀمشاعرمنالمکانیضمهوماالشریفالنبويللمسجدأخرىصوراقدمکما

صفحهالکتابمن10رقموصورةبنجصفحه،مکۀنامهسفرکتاب2رقمصورةانظر)
حیثاألحداثواقعیۀعلىعیانشاهدلتکونبالصورالبلدانعنیکتبهمایدعمفکان،(268
علىیتعرفأنحجأولعمرةالنبويوالحرمالمکیالحرمبزیارةیحظلمالذيالقارئتساعد
زیارتهاإلىالمسلمینأفئدةجمیعوتهفوأماکنمشاعرمنیشملهماوکل،وأبوابهالمکان
0أمامهاخاشعۀبالوقوفوالتمتع

وصفحیثالحجبرحلۀقیامهأثناءنجدفیاالجتماعیۀاألحوالالکاتبوصف
األبنیۀتشییدفیواإلهمالممتلکاتهملسلبالحجیجقوافلعلىالبدومناألعرابهجوم

حکومۀقیامقبلم1904وم1903عامیفىأشهرثالثۀرقتاستغالتیرحلتهخاللوبدائیتها
أنالخارقۀبشجاعتهاستطاعالذيالعزیزعبدالملکامرةتحتالسعودیۀالعربیۀالمملکۀ
علیهوثارالمصیرهذاعلىفتمردواقتدارقوةأسرتهمناالمرةنزعتبعدماملکهبهایؤسس

اخوتهبعضمعالکویتمنفخرجآبائهوملکملکهیسترجعأنواعتزمصغیرشابوهو
عبدجیشهوهذا(3)00ذلوالمنهمکلیمتطىرجالأربعینعدتهمتتجاوزولمعائلتهوأفراد
بترکیاالمؤیدیننجدأمراءأقوىهموالذینأسرتهأعداءایدىمنملکهبهاستردالذىالعزیز

والسالحالجندمنمتراصۀصفوفوخلفمحصونهخلفوالمتدرعینوأموالهاوجیوشها
وملکملکهعاصمۀالریاضاستردادفیالعزیزعبدونجح،کانهکذاولکن00والذخیرة

(41البالدنهضۀنحوالالزمۀاإلصالحاتبعملوقام،رجالاألربعینبهؤالءآبائه 0
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:یهمافیقولحواءالسیدةقبروصفکماجدةمدینۀالرحالۀوصف بیوتاًجدهوفی-
شوهدتوهناك،حواءالسیدةقبربزیارةقمناکماطوابقثالثۀمنوتتألفالحجارةمنمبنیۀ

(5)متهدماالقبروکانالذهبمنکمیاتبداخلۀ

،المصرىالمحملوشاهد،والمدینۀومکۀجدةفیاالستقبالبحسنالکاتبوأشاد
"الملکقامأنإلىاألعرابمنالبدولغارةقافلتهموتعرضتهوقحالالطریقوعورةووصف

عمالذياألمنبذلکتنعمالبالدوبدأت،الحجیجومسالکطرقبتأمین"سعودلآالعزیزعبد
0البالدأرجاء

علیهیطلقالشکدفانویقولوالمحفۀالشکدفبینمقارنۀیعقدأنالکاتبیفتولم
منبقماشتکسىثممتشابکۀبطریقۀتلتفالخشبیۀاألعوادمنمجموعۀعنرةعباوهوالهودج
بداخلهاویجلسواأللحفۀالمخادأوبالبسطتفرشخشبیۀقاعدةوله،الغنمأواإلبلصوف

.والمطوفالخراجوصاحبوالوالىالشریفبینموزعۀمبالغأجرتهافیویدخل،شخصان
أکثروهى،الجلوسأثناءاألقدامفیهاتتمددوکبیرةاسعۀوعربۀعنعبارةوالشکدف

منتصففیوالمکان،آخرشیءاألربعالعجالتذاتالعربۀولکنتجرالتىالعربۀمنراحۀ
وأعاله،المخزونبالماءوعامرممتلئوهوأیضاً"حده"و"بهره"علیهویطلق،الجدیدالطریق
تقریبافرسخثلثىعرضهواسعمکانأوهضبۀوسطهفیمبنىوأمامهماوضیعتانغرفتانتوجد
،قدمثالثمائۀإلىمائتىمنیقربمالمسافۀالجبلأطرافعلىیقعالشیءنفسوطوله

0(6)فیهرکعتینوالصالةالمسجدماءمنالوضوءویستحب
وضوضاءوحدثتساعۀمضت-:ماترجمتهیقول،القافلۀعلىالبدوهجومویصف

،ذراعاأللفحوالىتبلغطویلۀوالقافلۀ،عنابعیداًناریۀألسلحۀأصواتوسمعت،البدوغارأ
المراعىتلکاألنظارولفت،تلقىنشاهدهاولمالسهامرمىعنناتجۀأصواتوسمعت
تسمىمنطقۀفىالسلطانقبلمنالبدوغارةمقاومۀوتمت،القافلۀرکابوارتعد،المرتفعۀ

منللقافلۀکمیننصبإمکانیۀفیأساساًتترکزالهجومفیالبدوخطۀوکانت،"لنحرینابین"
األعرابعلیهافینهال،صفوفهابیناالضطرابفیحدث،ناحیۀمنالسهامتلقىبحیثالجانبین

نفسهعنالدفاعشخصحاولفإذا،ویفرونأمتعتهمعلىویستولون،اآلخرالجانبمن
(7)مکانهفىمقتوالًوالرجل،جریحۀالمرأةفتترك،صدرهفىالخنجرذینفوالمقاومۀ ففى0
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شرطۀوال،عمرانوالالمدن،حیثوالرمالالجبالوسط،والقفارالفلواتوسطالعربصحراء
(247صفحه،مکهنامهسفرکتاب4رقمصورةانظر)مواصالتوال،طرقوال،والبولیس

(8)0 (شعر)صحرائهافىمتنافقد،الراعىأیهاالکعبۀجمالأین•

رجالًعشرینمععربۀمکۀشریفأرسلأنالضیافهوکرماالستقبالحفاوةوصفوقد
.أیضاًرجالًأربعینالوالىسیرکما،األتابکاستقبالفىیکونواحتىبالدفوف

:بقولهذلکالرحالۀوصفأنأیضااالستقبالحسنمظاهرومن منزلفىنزلنا-
،عدیدةبأدشاشحمامبهمکۀ،منازلأفضلمنکانحیث،الشریفکاتبمحمدعلىالشیخ
کاستراحۀاختیارهتمعلويقسم،قسمینإلىتنقسمغرفۀخلفهالحماممنقریبومبنى

جنابلضیقطریقعلىیشرفصغیرببابحمامبهاالجانبعلىمدخلهاوغرفۀ،لألتابک
.(9)ومرافقیهالقنصل

:بقولهاألتابکتأمینالکاتبوصفکذلک بحراسۀالخاصۀالمجموعۀوتتألف-
المحافظومأمور،والسهامالقوسیحملمسلححارسمنمکۀشریفقبلمناألتابکموکب

وندفقطالجمالفىهناالدوابرکوبوینحصر،عرفاتإلىوتوجهنا،،علیهلإلشراف
،الحرامالمشعرإلىنقلناتمالمغربصالةبعدالمساءوفى،بعرفاتالوقوفیومإنه،غیرها

"الحرامالمشعرعنداهللافاذکر" طلوعبعدمنىإلىوعدنا،الحصواتجمعتممزدلفۀوفى،(10)
.الجمراتورمیناالشمس

،العزیزعبدالملکعودةقبلناألماکتأمینفیالخللبعضوجودإلىالکاتبأشار
:ماترجمتهیقول وتم،للتضحیۀکبشاًوخمسینأربعۀعددشراءوتم،التقصیروقتجاء-

،األمنرجالصفوففیواضحاوالضجیجاالضطرابوبدا،بذبحهانجلىخاناهللاعبدتکلیف
استیالءهممحاولۀمهجومهسببأنذلکبعدوعرف،الحجیجبیناندسواقدالبدوإنقیل
الطعامنتناولوکناکبشینمنأکثرذبحقدیکنلمحیثعجلعلىنجلىفعاداألغنام،على
وأشارالسفرةمنوعاءبرفعوالمخدومالخادممنکلفقام،األتابکلزیارةالشریفحضرحین
0(11)حجیجالقوافلعلیلالغارهالفرصۀوانتهازهمالقانونعناألعراببعضخروجإلی
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:یقول،بالقافلۀالبدولتربصأخرىمرةیعرضثم ،قلیالًقلیالًالخطربناوأحدق-
فخامتهمعاآلخرأناونزلت،ببطءالمحملمنوخرجخانأحمدمیرزاونزل،القافلۀوتوقفت
معهنکامصرمنبالقافلۀارتبطقدکاناسمقاسموالحاج،قریبتلإلىوهرولنا،متحیرین

أوالرجلیکرماالمتحانعند"حضوروثوقمعالتلإلىالطریقسلکقدأبیضوسالحبندقیۀ
نختبئ،خانأحمدمیرزاوقال،المحملفىواألتابک،بمقاومتهمللبدویتعرضوکان،"یهان
فلأتکأنهذامنهدفىوکان،المحملإلىمشیراًالمصیبۀهذهفىنفعلماذاقلت،التلفى

تلکوفىالرأس،ألمأسبابمنوهو،االحترامدلیلالمحملإناآلخر،هواألتابکبنزول
بشأنالقافلۀرئیسوطمأننا،عائدینالطریقفقطعنا،والهدوءالسکونمننوعحدثاألثناء

فیبأنهالشریفمنتصریحعلىحصلتقدوکنت،أخرىأخطارتوجدال:قائالًالطریق
طالباًانذاراتعدةالبدوإلیفأرسلت،النارأطلقأناألتابکمنبالقربخطرأيعوقوحالۀ
أناالنارفأطلقت،القافلۀأفرادأحدعلىالناروأطلقوا،نصیحتیإلىیصغوافلماالبتعادمنهم
ولوایحاولمفهربوا،الناربإطالقالقافلۀفیتصریحهناكأنوعلموا،منهمواحدعلىاآلخر

0(12)أخرىمرةاالقتراب

:بقولهبینهماالجتماعىىوالتکافلالعیدأیامفىالناسبینالتراحمالکاتبوصف -
الحادىالیوموفى،البعضبعضهمبزیارةالناسویقوم،للتهنئۀالشریفیجلسالعیدیوموفى
الثالثالیومفىأما،اعرالمشأعمالتستکملعشرالثانىالیوموفى،الجمراتیرمونعشر
فىرکعتینالصالةالمستحبمنمنىوفى،سویاًبمنىوالجماعۀالسنۀأهلیمکثعشر

،األمنمعسکرمنقریباًالمسجدوکان،ه804عامشیدقایتباىأبنیۀأحدالخیف،مسجد
.(13)بالرواقمتصالنجانبانولهمتسعالمسجدصحنوکانفذهبنا

وذهبنا،المناسکأداءبعدأیامعدةبمکۀتوقفنا:قولهفىاألماکنبعضالوفدارزکما
فىتقعاألماکنهذهوکلوغیرهاوخدیجۀطالبأبىقبوروزیارة،قبیسأبىجبللزیارة
الفرصۀوکانت،الحرمإلىذهبناحالتهتحسنتأنوبعد،قلیالًاألتابکوتعب،الحجازمنطقۀ
وتوجهنا،الحرامالبیتفىللصالةالداخلإلىوانتقلنا،المکیالحرمداخلإلىصولللوسانحۀ

"والمغربالمشرققبلوجوهکمتولواأنالبرلیس"خارجهإلىالحرمداخلمن وفى،(14)
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انظر)الوسطفىوالکعبۀ،الحرامالبیتباتجاهالصالةتکونمکۀمدینۀداخلاالتجاهاتجمیع
.( 252صفحه،مکهنامهسفرکتاب6رقمصورة

یقول،المحکمۀداخلالقضایااحدىعلىعیانوشاهدحاضراالکاتبکانکذلک
أخرىجنسیاتومعهممکۀإلىجدةمنقادمین،للشکوىإیرانیانشخصانجاء-:ماترجمته

،آنذاكالمجیدعبدالسلطانباسمسمیتعملۀوهىمجیدىعشرباثنىجمالًباعواقدوکانوا،
جنابقال،العدیدةاألسبابوذکرمضنیۀمناقشاتوبعد،مجیدىعشرخمسۀمناویطلبون
حقمنمجیدىاثنینأخذیتمبحیث،مجیدىعشرسبعۀاإلیرانیینیعطواأنیجبالقنصل

توزیعتمو،أیضاًالقضیۀعلىشاهدینخانأحمدومیرزاأناوکنت.للقنصلیۀالتابعالمحضر
عنالشریفمحضرفىسمعنا,أشرفوالقنصلوالشریفالجملصاحبمنالباقی

0(15)البساطعلىبالرسومالمزدانۀبالزینۀالمسکوکۀالذهبیۀالعمالتمنوأکواممجموعات
:ماترجمتهیقول،للزیارةمکۀشریفمنکریمۀدعوةمعهومنالکاتبتلقىکما -

الشریفحدیقۀمساحۀوتقدر،جدةطریقعلىالمدینۀأطرافعلىالشریفقۀحدیإلىانتقلنا
حوضالحدیقۀوسطوفى،مساحتهاربعاألشجاروتشغل،ذراعألفأربعینمنیقرببما

زبیدةقناةمیاهعلیهمنوتمر،مترینحوالیوارتفاعهاألرضفوقلیظهررفعوهوقدمرتفع
یسیلالماءوکان،العامرالجزءفیبرجبهوکان،األسبابمنلسببالماءمنخالیاًکانلکنه
و،السقمونأشجارأیضاًتشاهدکما،والکمثرىالتینمنالفاکهۀأشجاربهوتتنوع،أعلىمن

.(16)والمعطرالغضالنارنجأشجارعبیرنشم
:بقولهاالخاوةقیمۀسدادلموضوعشرحاوتناول أوالدهمعنصارلشیخاعرض-

القافلۀبإیصالشاهروتعهد،القبائلرؤساءعلىالرهائنسراحإطالقفکرةوناصروشاکرشاهر
إلىالعودةوأراد،وتودیعهاألتابکللقاءباشارفعتوجاء،اإلخاوةحقوتأمینالمدینۀإلى

ومثلما،بالتحركإذنهلدییکنولم،لیرةألفمبلغاإلخاوةحقوطلببرقیۀإلرسالجدة
اإلخاوةقیمۀبسدادتقملمالسببولهذا،لمصرتابعۀکانتالسابقۀالحجازحکومۀفإنأشرنا

مقامقائمنصیبسدادوتماإلیوانأماممنالموسیقىرافقتهالذيالمصرىبالمحملومروا،
حتىلألتابکینبعفىندوبنامخانإسماعیلوتوسل،شاهرإلىاألجرةإلىالمنضمۀواإلخاوة

.(17)لیرةخمسیناألتابکأعطاه
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آلالرحمنعبدبنالعزیزعبدالملکأوجدهالذيواألماناألمنالیالکاتبأشار
مایقول،جنوبهاإلیشمالهاومنغربهاإلیشرقهامناألطرافالمترامیهالبالدفیسعود

:ترجمته ینبعطریقعلىوالواقعۀ،سعیدبئرإلىوصلناالسادسقالموافالخمیسیوموفى-
عامرةالنواحىتلککانت،و( 271صفحه،مکهنامهسفرکتاب11رقمصورةانظر)المدینۀ
.مابدرجۀمخیفاًالمکانوکان،أخرىآثارهناكتظهرولم،للماءساقیۀهناكبدتبحیث
نتصوروکنا،الرصاصیطلقکاناللیلوفى،لمدفعیۀبااألطرافعلىجندیاًیترکونوکانوا
المزینوالعقالالبدوحطۀوعلیهمملونۀبعباءاتجمعأخذالصباحوفى،لحظۀکلفىالخطر
کانواالمعززینالسادةهؤالءأنوعلمنا،واألدبالوقارعلیهمیبدواألتابککرسىحولیلفون

إلىینتسبونأنهمویبدو،نومناواضطرب،الجیشرمعسکعلىاألطرافمناللیلفىیغیرون
.(18)شاهر

مایقول،بهاقوبلواالتیالضیافهوکرماالستقبالبحسناالشادهالکاتبینسولم
الدفوفومعهم،الصحراءمطربى(بحمراء)یعرفمکانإلىدخولناعندورأینا-:ترجمته
وشعره،اللونأسمراألرضعلىبقدمیهضارباًمسنرجلویتراقص،الطربوآالتوالناى
سفرکتاب9رقمصورةانظر)عینیهاحدىفىمستدیمۀبعاهۀمصابأنهیبدووکان،أبیض

منوکمیۀبطیختیناألتابکإلىأحضرحیثغناءحدیقۀولشاهر،(265صفحه،مکهنامه
0التمر

قبرفیه"بربذه"یعرفآخرمکانوهناك-:یقول،األماکنبعضالکاتبوصفکما
المنورةالمدینۀشرقتقعأثریۀتاریخیۀمدینۀ،وهىالربذةسکنمنأولذرأبووکان،ذرأبى

بئر"باسمیعرفآخرمکانوهناكنشاهدهولمعنهسمعناوقد،کم170مسافۀعنهاوتبعد
،المسیجیدباسمالمعروف"عباسبئر"اهدوش،إلیهنصلولمأیضاینبعطریقعلى"درویش

فىالقبائلبعضوبینبینهجفاءیوجدأنهبالکنایۀحدیثهمنوفهممشاعرهعلققدشاهروکان
وکان،بأنفسهمأنفسهمعلىیحافظواأنالقافلۀرکابعلىویجب،الحدودیۀالمناطقتلک

یرامماعلىشئکلومضى،باللیلیحرسونهوکانوا،مسلحینأشخاصعدةاألتابکبصحبۀ
.تحرکتقدالقافلۀکانتالسحروقتوفى،الفجرطلوعحتى
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:ترجمتهمایقول،األهالیمنالضیاقهبکرمالمواضعمنالعدیدفیالکاتبأشاد
دبباألیتسمرجالًوکان،المدینۀمشایخمنالقادرعبدأخیهلمنزلزیارةفىعمردعوةولبینا

األصیلۀوالقیمالحمیدةبالصفاتالمملکۀشعبتحلىإلىإشارةذلکوفىالکریمۀواألخالق
(19).

یجتمععامکلفی-:بقولهالحجموسمفیالمسلمینتوحدإلىالکاتبأشار
أنهیعلمون،الجسدعنوالغرورالکبرلباسویبعدون،والصداقۀاالتحادبینهمفینشأالمسلمون

،وغنیهمفقیرهمویرونبالیدمفتولۀقطنیۀخیوطمنقطعۀسوىالنهایۀفینفعأيهناكلیس
یقول،0السعیفىبالهرولۀالکبریاءعرقیکسرون،واحدمقامفىوشریفهمووضیعهم

-:الشیرازىسعدى
(20)حاجۀاألکثرهمالغنىوشدیدى،بابوالالترابهذاعبیدوالغنىالفقیر• 0(شعر)

:ماترجمته،یقولالشامیوالمحملالمصريالمحملبینمقارنۀالکاتبوعقد فی-
الشاممنیأتیالذىالمحمل،ومصرالشاممنللمحملقافلتانمکۀإلىتتوجهعامکل

،عنهااهللارضیفاطمۀالسیدةإلىمنسوبمصرمنیأتیالذىو،عائشۀالسیدةإلىمنسوب
قماشعلىبالذهبمطرزةعامکلالحراماهللابیتإلىهدیۀمصرمنتقدمالتحىوالکسوة
،تقریباًبعامترکیبهاقبلالشریفإلىالکسوةوتصل،الکعبۀکسوةأجلمنالحریرمنمصنوع

وبهاممتدةحاشیۀوللکسوة،الصالةأماکنفىلیضعوهاخیوطهامنشیئاًالحجاجیتمنىکم
0بالذهبمطرزةالبیتبابأجلمنوستارة،زاویۀکلفیوردتان

بالذهبموشىالبیتلبابوستاراًوردتانرکنکلوفىموشىثوباًلألتابکالشریفأهدى
منوردةوأخذت،الدولۀمجدإلىوبندقیۀ،لألتابکجواهروقطعۀالدولۀ،مجدمنوستارة

قدمواالذینضمنمنتیموراألمیرابنشاهرخوکان.مکتبتىبهاأزینکىخانأحمدزامیر
.(21)الکعبۀإلىکسوة

-:لهبیتینفىالشیرازىسعدىیقول
0القزحریرمنمصنوعۀبأنهامعروفۀ،یقبلونهاالتىالکعبۀکسوةإن•
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یقولبینما.(22)عزیزاًاالدنیفىصارفقدجرمال،أیامعدةلىعزیزمعجلست•
والخطاالخزربالدمهديیاطویت:مهدیقلى
(رباعیۀشعر) .الحقعتبۀعلىالعبادةسرففائدة،والصین

0(23)؟القلبصفاءعلىأضفتماذا،قلالهرولۀ،تلکبفضلالصفافىظهرتمنیا•

ولم،األتابکإلىالمیاهمنقرباًالشیخأرسلأنالشیخکرمشدةمنوبلغ
صالحۀلیستهناكاآلبارمیاهلکن،زمزمبماءالتبركفیتذکرصعوبۀهناكتکن

شربهاالصعبمنوکان،ومالحۀومرةساخنۀألنها،والشرابالطعامفىلالستخدام
متراکمۀأحجاربهاوعمیقۀمنخفضۀأرضعنعبارةمإبراهیقدممکانکانکما.

0  (24)مقامهفیهاأقیموقد،أحجارعلى

،اإلحرامبمالبسوذهبنااغتسلنا-:بقولهالحجمناسکوصفالکاتبویواصل
الفریضۀآداءبعدأخرىمرةالحرمإلىذهبناالترویۀیومهیوالتیالثامنۀاللیلۀوفى،واعتمرنا

256صفحه،مکۀنامهسفرکتاب8رقمصورةانظر)الحرامالمسجدفیالصالةوأدینا ثم،(
وهىزبیدةقناةباسمتعرفقناةوسطهفیتمرواسعوأدىمنىوتعتبر،منىإلىرجعنا

المنصوربنجعفربنتالعزیزأمۀالحقیقیواسمهاجعفربنتزبیدةإلىتنسبومتسعۀعریضۀ
للسقایۀأحواضبناءأعمالهاأهممن،بیاضهالشدةالسمهذاعلیهاأطلق،العباسیۀالهاشمیۀ
مکۀفىأقیمتزبیدةوعین،زبیدةبدربیعرففیمامکۀالىبغدادمندروبهمفىللحجاج
العامذلکفىبلغقدالحجیجعددإنویقال،(25)منهاالماءالحجاجویرفعلهاتکریما

.حاجاًألفوخمسینمائۀنحو(ه1321)
یقعجبلشعابمنیبدأمائىسیلعنعبارةوهورانوناءوادىالکاتبوصفکما

جمعۀأولالرسولفیهصلىالذىقباءمسجدشمالىالجمعۀبمسجدیرتبط،المدینۀجنوب
0(26)اإلسالمفی
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وقیل-:قولی،القبائلبینوأثرهاوثقلهاشیبۀبنیقبیلۀالىاإلشارةالکاتبینسولم
دعیناالمساءفى،المکانهذافىشیبۀبنوأقامقدوسلمعلیهاهللاصلىاهللارسولعهدفیإنه

الصفابینالطریقفىالواقعالمکیالحرممفاتیححاملشیبۀالشیخبمنزلالعربیۀالقهوةلتناول
ستۀمساحتهاغرفۀتوجدکانتالعلويالطابقوفى،العربیۀالقهوةفناجینوتناولنا،والمروة

کانواالجانبیۀاإلیواناتوفى،للجلوسمصطبۀجنباتهاعلىوتوجد،أذرعستۀفیأذرع
0(27)النیلمیاهمنأوانىبتعبئۀیقومون

الجمعۀبعرفاتالوقوفیوموافقوقد-:بقولهبعرفاتالوقوفمشهدالکاتبوصف
الشیطانبرجمونقوم،االسمبهذااشتهروقد"األکبرالحج"مسماهیعدذلکضوءوفى،

منقلوبناونصون،الغیبۀمنآذانناونحفظ،الحرامعنأبصارناونغض،بقلوبناالوسواس
رقمصورةانظر)وخالفههوسیئفیماأفواهناوالنفتح،اهللایرضىالماکلعنونبتعد،األهواء

. ( 356صفحه،مکهنامهسفرکتاب15
،المناسکأداءبعدأیامعدةبمکۀتوقفنا-:یقول،مکۀفىأماکنعدةالکاتبهدشا

الفرصۀوکانت،وغیرهاوخدیجۀالرسولعمطالبأبىوقبورقبیسأبىجبللزیارةوذهبنا
البرلیس":تعالىقالخارجهإلىوتوجهنافیهللصالةالمکیالحرمداخلإلىللوصولسانحۀ

"والمغربالمشرققبلجوهکموتولواأن مکۀمدینۀداخلاالتجاهاتجمیعوفى،(28)
.الوسطفیالحراموالبیتالمسجدباتجاهالصالةتکون

وعینوحدیقۀقلعۀهناكوشاهدصفرمناألولفیتبوكعلىالکاتبعرجکما
(29)0الشامبالدمنوتحفللمیاه

**********************************************

*************************************************************************************
األولالمبحثومراجعمصادر***

1995القاهرة،العربیالتراثفیالرحلۀأدب،قندیلفؤاد-1
2                                                                                 0  16ص فرشته-
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0  127صش0ه1352تهران،الدولۀناظمخانملکوممیرزاافکاردرتحقیقنورائى،
،ه1359صفر11الحجازصوتبجریدةمقال،عظیململکانه،حسینأحمد-3

0  9صم1987الریاض،للتأریخ،المحیطکتاب-4                                0 8ص
وحواشىوتصحیحبامقدمهمکۀ،،سفرنامه(السلطنهمخبر)هدایتمهدیقلىحاجانظر-5

العربیۀوالترجمۀصش0ه1368تهران,اندازهتیرانتشارات،دبیرسیاقىمحمدسیددکتر
الترجمۀ،السابقالمرجع-6                                                             0صللکتاب
0صالعربیۀ

0الصفحۀنفس،السابقمرجعال-7
1320تهران،فروغىعلىمحمدباهتمام،(غزلیات)سعدىکلیات:شیرازىسعدى-8

179صش0ه
زیادةمعنخوتهمتقلحیثالجبابرةتمکأنهااعتبارعلى،بکۀأیضاًعلیهاأطلق:مکۀ-9
والبیت،العتیقوالبیتاألمین،دوالبل،القرىأمالقرآنفىاسمهاجاءوقد,البشرازدحام
سکانهاتعدادویبلغ،2کم98حوالىالبحرعنتبعد،ماکورابابطلیموساسماهاوقد،الحرام
م1960بیروت،العبادوأخبارالبالدآثار،القزوینىزکریاانظر،نسمۀألفثمانینحوالى

.234صالعربیۀالترجمۀ،112ص
.198رقمآیۀ،البقرة(2)سورةمنجزءکریمقرآن-10

0  235صالعربیۀوالترجمۀ،صمکهنامهسفر،هدایتمهدیقلى-11
232ص،السابقالمرجع-12 -233
،الجاسرحمدوأیضا235ص،السابقالمرجع-13

0 137ص،ه1403الریاض،المغربىالدرعىالسالمعبدرحلتیملخص
منجزءکریمقرآن-14
. 177آیۀالبقرة(2)سورة

.241صالعربیۀوالترجمۀمکه،سفرنامهکتاب-15
.242صالسابقالمرجع-16

17 .245-244ص،السابقالمرجع–
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0 247ص،السابقالمرجع-18
0 249ص،السابقالمرجع-19
،283صت0د،تهرانفروغىعلىمحمدتصحیح،کلستان،الشیرازىسعدى-20
238ص،مکهسفرنامهلکتابالعربیۀوالترجمۀ
0الصفحۀنفس،األخیرالمرجع-21
0 283ص،کلستان،الشیرازىسعدى-22

23 0 239صالعربیۀوالترجمۀ،255،صمکهسفرنامه،الکاتبتألیفمنشعر-
0 236ص،األخیرالمرجع-24
،موقعالحجاجساقیۀ،زبیدةمحمودأحمدأزهرىوأیضا،234ص،السابقالمرجع-25

235صربیۀالعوالترجمۀ،271صمکهنامهسفرکتاب-26م2003مایوالینأونلها
236صاألخیرالمرجع-27
. 177آیۀ،البقرة(2)سورةمنجزءکریمقرآن-28
257صالعربیۀوالترجمۀ،مکهنامهسفرکتابانظر-29

******************************************************
************************

الثانیالمبحث
0االقتصادیۀاألحوال

والتجارةالسلعتبادلمثلالرحالتأدبنشأةوراءاقتصادیۀدوافعوجودمنالرغمعلى
الىیهدفلمالکاتبأناال،ةجدیدسلعلجلبأومحلیۀلمنتجاتجدیدةأسواقلفتحأو

ذلکومثالاألسواقمختلففىبضاعتهمیبیعونوهمالتجارهؤالءشاهدانمارحلتهفىذلک
0(1)معانمدینۀفىالفاکهۀیبیعنکنالالتىالنساء

وسائلبعضإلىهدایتیقلىمهدوأشار
العشرینالقرنأوائلفىظهرتوالتیالفارهۀالجدیدةاألمریکیۀکالسیاراتالحدیثۀالمواصالت

والبغالالحمیرمثلالدوابظهورعلىأواألقدامعلىسیراًالمشاقتحملالحجیجوجنبت
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الحجیجکانالتىالزمنیۀالمدةقللتلحدیثۀاالمواصالتتلکأنکما،والجمالوالجیاد
.(2)والعودةالذهابفىیقطعونها

مصرفىالسویسمیناءمنالخدیوىالمسماةالباخرةهدایتیقلىمهدالکاتباستقل
أنهأىالشهرنفسمنالخامسالیومفىجدةمیناءإلىووصلالحجۀ،ذىمنالثانىالیومفى

براًللسفربالنسبۀالفترةتلکفىقیاسیاًیعدالوقتوهذافقطأیامثۀثالغضونفىإلیهاوصل
.(3)"تقریباًالشهرنحویستغرقکانوالذى

المجیديواسمهاالفترهتلکفیالبالدفیسائدهکانتالتیالعملهالیالکاتبأشار
عصروفى-:ترجمتهمایقول،الفترهتلکفیالحاکمالمجیدعبدالسلطانالیتنسبوهی
،األمامیۀالبوابۀإلىوأخذونا،ینبعمنالفرارفىالضیقبعدوفقنامحرممنالخامسیوم

المصرىوالطبیبباألعمالالقائموصلاألثناءهذهفى،دقیقۀعشرةخمسلمدةتعطیلوحدث
یعطىأنیجبأنهموعل،الراهنالوضععناالعتذارباألعمالالقائموطلب،تودیعناأجلمن

،الفرجسیکونمتىأعلموال،أرادمایعطهولممساهمۀمجیدىخمسینمبلغالسلطانلمعز
.(4)إلیناوصلحتىآخرصباحاًالسلطانمعزوبقىجمالناسراحوأطلقوا

منالوقتذلکفیموجوداکانالذياالقتصاديالرخاءالیالکاتبأشارکما
مکانشاهدناالسابعالموافقالجمعۀیوموفى-:ترجمتهمایقولحیث،واکهوفخضروات

تجاروفیها،والطهىللشربصالحۀولکنهاساخنۀمیاههاماءعینبها"حمراء"باسمیعرف
وباذنجانوجزر،،الیانعالصغیرکالفجلوالفاکهۀالخضرواتمنمختلفۀوأنواعا،التموریبیعون

المسکیبیعونتجارهناكشاهدناکما،وبلححامض،ولیمون،وموز،وکوسۀ،أفرنجى
.(5)أیضانقودوحافظات

ببالداألحمرالبحرساحلطریقطولعلىقبلمنمزدهرةکانتالتیالتجارةوحتى
بالقدراسوءاالجتماعیۀاألهالیحالۀوازدادت،رونقهاالیومالتجارةتلکفقدتالعربیۀالجزیرة

0(6)حافظاتهمداخللیراتهمیوفرونالحجیججعلالذي
-:ماترجمتهیقول،للزیارةمکۀشریفمنکریمۀدعوةمعهومنالکاتبتلقىکما

المدینۀأطرافعلىتقعالتیالشریفحدیقۀإلىانتقلناالحجۀذيمن23یومعصرفى
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،ذراعألفأربعینمنیقرببماریفالشحدیقۀمساحۀوتقدر،جدةطریقعلىالمنورة
یبدوحتىمرتفعابنوهوقدمرتفعحوضالحدیقۀوسطوفى،مساحتهاربعاألشجاروتشغل
کانلکنهزبیدةقناةمیاهعلیهمنوتمر،مترینحوالیارتفاعهبلغواألرضسطحفوقواضحا

،أعالهمنیسیلالماءوکان،العامرالجزءفىبرجبهوکان،األسبابمنلسببالماءمنخالیاً
أیضاًبهترىکما،والکمثرىالتینبینالفاکهۀوأشجارالمختلفۀاألشجاربداخلهوتتنوع
الىالطریقوفى0(7)والمعطرالعذبالنارنجأشجارعبیرنشمو،السقمونباسمتعرفأشجار

یبیعونالتجارأنالى،وأشار(8)هناكتباعوظۀالمحفاألغذیۀمنأنواعاالکاتبشاهدینبعمیناء
0حرةهناكاألعمالوأنمکۀفىشاؤاما

الثانىالمبحثومراجعمصادر
17ص،العربىالتراثفىالرحلۀأدب،لقندیفؤاد-1

258-255صالعربیۀوالترجمۀ،ص،مکهسفرنامه،هدایتمهدیقلى-2
230-229ص،العربیۀالترجمۀ-3
245ص،السابقالمرجع-4
247ص،السابقالمرجع-5
254ص،العربیۀالترجمۀ-6
242،العربیۀالترجمۀ-7
256ص،العربیۀالترجمۀ-8

**************************
الثالثالمبحث

0الثقافیۀاألحوال
العالمحولطوافالفیرغبۀللرحالتوثقافیۀسیاحیۀدوافعهناكأنفیهالشکمما

الدماءوتجدیداألجواءوتغییر،بالمغامرةواالستمتاعوالمالحظۀالتنقلوحبلذاتهوالسفر
،(1)والسفرالسیاحۀأجلمنالعالمحولتلکبرحلتهقامالکاتبأنالواضحومن،بالمشاهدة

وأضرحۀالمنورةالمدینۀفیتفصیلیاًوصفاًالدینیۀالمزاراتبوصفقامذلکمنالرغمعلىأنه
أیضاوهناك،عنهاهللارضیالشهداءسیدالمطلبعبدبنحمزةوقبرالبقیعشهداءومزارات
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فیصیتذاتالعالممنأخرىبقعۀفیالعلممنلالستفادةتهدفتعلیمیۀأوعلمیۀدوافع
العلممجالساتبالکحضورفیجلیاذلکوبداوغیرهاوالهندسۀوالطبکالفقهالعلوممختلف

،قباءومسجد،والسالمالصالةعلیۀالرسولکمسجدالشهیرةاإلسالمیۀالمساجدوصفکما
0وغیرهاالشجرةومسجد

حیثاهللالوجهللحجرحلتهموضوعهیکونأنللقارئیوحىالکتابعنوانأنمثلما
ذکرکمااألرضیۀالکرةحولجولۀبیقومأنبهدفولیسمباشرةإلیهامتجهاًلهااإلنسانیخرج

الوالیاتمنمغادرتهعندهذاذکرقدنفسهالکاتبأنالقولهذایؤیدومما،الکتابمصحح
تأخرمنخوفاًالمحددالوقتفیمکۀإلىالوصولعدمیخشىکانحیثأوروباإلىالمتحدة
للموسمالحجیتأجلذلکوعلى،أورباإلىاألمریکیۀالمتحدةالوالیاتمنلهمالمقلۀالسفینۀ
.(2)التالی

ویبلغ،ممتدةقامتها،جدةفیحواءالسیدةالمرحومۀقبرالکاتبشاهدجدةوفى
اختلفتوقدالقدمعندوأخرى،الرأسأعلىمبنیۀغرفۀوتوجد،قدماًخمسونالقبرطول

معدفنتحیثالهندبالدفیدموجوانهإلىبعضهاأشارتفقد،مکانهتحدیدفیالمصادر
،دفنهامکانتحددلمأخرىمصادروهناكبعامبعدهتوفیتأنبعدالسالمعلیهآدمزوجها

المصادرمنأيتشرولم،حواءالسیدةقبرمکانالتحدیدوجهعلىیثبتلمإنهالحقیقۀوفى
0(3)جدةفیموجودأنهاختالفهامنالرغمعلى

بئرومنهاالمنورةالمدینۀمنمقربهعلىتقعالتیاآلباربعضأسماءالکاتبأوردأیضاً
بعضبینمناوشاتشهدالذيدرویشوبئر،الخضراءوأشجارهبمیاههیشتهرالذيعباس
إحدىمنهمقربۀعلىتقعالذيسعیدبئرکذلکوالمنورةللمدینۀالکاتبرحلۀأثناءالقبائل

المیاهسواقی
(4) .

یقولحیثاالدبىالخیالبروعۀوممتزجامنمقاهدایتیقلىمهدکتابۀأسلوبکان
ألن،الماءوجهعلىالتنزهینبعفىیبهجناالذيالشیءوکان:ترجمتهماالمثالسبیلعلى

واألوراقواألغصانوالطحالبکاألصدافالبحریۀللحیواناتوأعشاشاًروضۀکانالبحرشاطئ
0(51األلواندةالمتعد
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بمکۀوالقبوراألماکنبعضبزیارةقامکما،المکرمۀمکۀإلىحجهرحلۀوصفالکاتببدأثم
. "وخدیجۀطالبأبى"وقبور"قبیسأبىجبل"مثلهناك

للمیزابالمواجهإسماعیلوحجر،إبراهیمومقام،زمزمبئرالکاتبوصفکما
وأیضاً،والکعبۀ،الحرامالمسجدوبناء،األسودوالحجرالمروةووالصفا،الحطیموکذلک
منالشمالیۀالجهۀفیمالکمقامکانحینفیالبیتخلفالواقعحنبلبنأحمدمقاموصف
.والشافعیالحنفیالمقام

فیمتعرجۀشعبعنعبارةانها:ترجمتهمایقولووصفهاالمنورةبالمدینۀأشاد
لونذاتکثیرةأحجاربهآخروادىوبجوارهاالعماراتفیهاوتبدو،وادىشکلعلىالجبل
المنورةالمدینۀفىالرسولمسجدبینمقارنۀعقد،ثمالشجرةبمسجدرکعتینوصلى،أسود

.(6)المکرمۀمکۀفىالحراموالمسجد
اهللارضیالخطاببنرعمالمؤمنینأمیرحجرةالرسولمسجدداخلالکاتبشاهدکما

قامثم،وسلمعلیهاهللاصلىالکریمالرسولوقبر،عنهااهللارضىعائشۀالسیدةوحجرة،عنه
السلطانعهدفیبهحدثتالتیوالتطوراتالعصورمرعلىالرسولمسجدبناءلتاریخبشرح

. "قایتباى"األشراف
سید"المطلبعبدبنحمزة"وقبر،دأحشهداءوذکر،البقیعالکاتبوصفکما

0الشجرةومسجد،قباءمسجدزاروأیضا،عنهاهللارضیالشهداء
ویرفع،ومتسعۀعریضۀوهىزبیدةقناةوسطهفىتمرواسعواديمنىوتعتبر

.حاجاًألفوخمسونمائۀنحوالعامذلکفىبلغقدالحجاجعددإنویقال،الماءالحجاج
الواقعالمکیالحرممفاتیححاملشیبۀالشیخبمنزلالعربیۀالقهوةلتناولدعیناالمساءفی

کانتالعلويالطابقوفى،العربیۀالقهوةفناجینوتناولنا،والمروةالصفابینالطریقفى
وفى،للجلوسمصطبۀجنباتهاعلىوتوجد،أذرعستۀفىأذرعستۀمساحتهاغرفۀتوجد

المیاهمنقرباًالشیخأرسلوقد،النیلمیاهمنأوانىبتعبئۀیقومونکانواالجانبیۀیواناتاإل
لیستبهااآلبارمیاهولکن،زمزمبماءالتبركفىصعوبۀهناكتکنولم،األتابکإلى

.(7)والطعامللشراب
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وفى،قدمسبعینإلىستینمنبینهماالمسافۀوتبلغإیوانینعنعبارةوالمروةالصفاإن
.الشرقىالرکنفىالحرمیقعالنبىبابجانبی

بالىوأفرغت،بالذهبالمطلىالتجویفصوبوجهیولیتإسماعیلحجروفى
التىالتلقیناتعنمطلقاًأنحرفولم،المیزابقبالۀبالحطیمممسکاً،المناجاةفىوانشغلت

ولم،لىلقنهماکلوقلت،أجلهامنتوجهتىالتالمهاموأتممت،علىالشیخعلىأمالها
(8)للکتفمالصقۀالکتفمراقبۀتکونالزحاموفى،مجالهناكیکنولم،حالىیتبدل 0

،مزدانمحملدائماًویرافقها،ومصرالشاممنقافلتینمکۀإلىتتوجهعامکلوفى
حضرةإلىمنسوبفهومصرمنیحضرونهماأما،عائشۀإلىمنسوبوهوالشاممنیحضرونه

مطرزةعامکلالحراماهللابیتإلىهدیۀمصرمنتقدمالتیوالکسوة،عنهااهللارضیفاطمۀ
قبلالشریفإلىالکسوةوتصل،الکعبۀکسوةأجلمنالحریرمنمصنوعقماشعلىبالذهب
الصالةأماکنفىایترکوهبحیثخیوطهامنشیئاًالحجاجویتمنى،تقریباًبعامترکیبها

بالذهبمطرزةالبیتبابأجلمنوستارة،زاویۀکلفیوردتانوبهاممتدةحاشیۀوللکسوة
موشىالبیتلبابوستاراًوردتانرکنکلوفىموشىثوباًلألتابکالشریفوأهدى0

وأخذت،لۀالدومجدإلىوبندقیۀ،لألتابکجواهروقطعۀالدولۀ،مجدمنوستارةبالذهب
.(9)مکتبتىبهاأزینکىخانأحمدمیرزامنوردة

جوانبهفى،ذراع315وعرضهذراعا370ًطولهاألبیضالحجرمنالمسجدوبناء
یتجهالبیتودربالوسطفىوالکعبۀ،دعامۀ134الوجهوعلى،الغرفۀومعظمصفوفثالثۀ

ثالثۀالقدمحدوعرض،أذرعستۀالباب،أذرعستۀبمسافۀاألرضعنویرتفعالمشرقصوب
ثالثۀوعرضه،وشبراًذراعاًوعشرینأربعۀالبیتطول،عرض(أصابععشرة)وشئأذرع

بابویقع،باباًعشرثمانیۀوللمسجد،ذراعاًوعشرینسبعۀوارتفاعه،وشبراًذراعاًوعشرین
إبراهیممقامفإنالطوافوعند،طریقناکانالذيالشرقیالجانبعلىاألبوابهذهضمنالنبى
خلفحنبلومقام،الیسرىالیدجهۀزمزمبئریقع،الحرامالبیتإلىأقرببصورةمحاذیاًیعد

الشافعیأنالحقیقۀإلىاألقرببینما،الحنفیالمقاممنالشمالیۀالجهۀفىمالکومقام،البیت
موقعنفسحیثالغربىالجنوبصوبویتجهشرقیالالشمالفىالبیتوموقع،مقاملهلیس

.( 355صفحهمکهنامهسفرکتاب14رقمصورةانظر)المسجد
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علىکرسىبهماشرفتینتوجدالنبیبابوبطرفى،الشرقیالضلعخارجوالمروةالصفا
.(10)درجاتثالثوأیضاً،ذراعمسافۀ

الخارجىالجدارأما،قلیالًتالمنحوالحجرمنوالخارجالداخلمنالبیتوجدار
ومساحتهالمخدوشالمنقرالحجرمنصغیرةقطعۀالبیتداخلوفى،بالکسوةمکسوفهو

مسطحمکانیوجداألطرافأحدوفى،بعلبکمننقلقدأنهویعتقد،شبرفىشبرعنعبارة
بنعمرلمؤمنیناأمیرحضرةوالدةمکانإنهویعرف،األبیضالمرمرحجرمنمبلطوعریض
ذراعنصفقطرهامربعۀأحمالبثالثۀأعلىمنمغطىالبیتوسقف،عنهاهللارضیالخطاب

الصورةمناألیسرالجانبفیاالیرانىللوفدصورةالتقطت،وقدالبیتلتعطیرالعودخشبمن
0( 250صفحهمکهنامهسفرکتاب5رقمصورةانظر)

البیتحولالطوافإنویقال-:ماترجمتهیقولوالسعیوافالطبینمقارنۀعقدکما
صوبموجهاًالکتفیکونأنویجب،األسودالحجربمحاذاةیبدأأشواطسبعۀعنعبارة

والسعىواحدآنفىالفکرینیصیروال،الحواسوتضطرب،القلبحضورفیختل،المآذن
وتکون،الصفامنالسعیبدایۀوتکون،المکانینبینوإیاباًذهاباًیکونوالمروةالصفابین

.(11)البعضلبعضهامالصقۀاألکتافوتتحركاألقدامتسرعبحیثالطریقمنجزءفىالهرولۀ
کانحیثالبحرطریقمنالعودةعلىاإلصراروتم-:یقول،المحملطریقوشاهد

وکان،البادیۀطریقمنامیالشالمحملیمروکانالمصريالمحمللمرورالرئیسىالطریق
0أیامثمانیۀفىالبحرطریقعنیصلبینما،أیامعشرغضونفىالمدینۀإلىیصل

مافیقولالمدینهتلکفیااللوانوکثرةینبعفیالبحربروعۀالکتابمؤلفأشاد
تفقدأللئالمتالضیاءانعکاسوفى،األلوانالمتعددةواألوراقکالغصنوالطحالب-:ترجمته

خضراءاألسماكأنکماصغیرةوتصبحمدةأقلفىألوانهاالمیاهفىتنبتالتیالحبابتلک
السردینأسماكتوجدکما،الروضۀوتشبهرونقهافىوالمزدانۀالعدیدةالخطوطذاتاللون
وللمنزل:متهترجما،یقولاألحمرالبحرساحلعلیینبعمیناءالکاتبوصفکمابکثرة،أیضاً
یطلقونفإنهمالمناسبۀوبهذهماء،عینوبه،المیناءعنفرسخنصفمنأکثریبعدوالماء،عین
.(12)للشربمیاهفیهایبدووال،المیناءاسمینبععلى
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فیالحراموالمسجدالمنورةبالمدینهالرسولمسجدمنکلبینمقارنۀالکاتبعقدثم
ووصلنا،عاشوراءیومفىالغروببعدونصفساعۀمضت:ترجمتهمایقول،المکرمۀمکۀ
ظلویبدو.وادىهیئۀعلىالجبلفىمتعرجشعبعنعبارةالمدینۀمنظرویبدو،المدینۀإلى

وعند،مهیبۀبصورةالسوداءالجبالوسطمحصورباألحجارملیئوادىوسطفىالعمارات
المدینۀأهلمیقاتالشجرةمسجدیقعقلیلۀمسافۀبالوادىمنالیسرىللجهۀالوصول

الواجبۀهىالفرضصالةتکونوقتأىوفى.المسجدهذافىرکعتینالصالةوتستحب
االتساعهذاالمدینۀلمسجدولیسمضىءمتسعمکانالحراموللمسجد،الروحعلىحفاظاً

أکثرهناالقلبحضورویکون،مازدحاهنایوجدوال،قلیالًومظلمالسقفتحتفمعظمه
والرعداضطراببالاللیلویرى،تأثیراًأکثرالحرامالمسجداللیلأولفى،هنالکعماعوضاً
الرسوللحضرةالشامخۀالمقابروجودفىالمسجدینبینالکبیروالفارق،السماءفىوالبرق
البتولوحضرة،عنهاهللارضىالخطاببنعمرالمؤمنینأمیروحجرةوسلمعلیهاهللاصلى
منحالۀیجلبالرسولبیتفىوالتواجدالتاریخیۀالوقائعتصورالمقابلوفىعنهااهللارضى

.(13)القلبفىنوراًوتضىءوالخشوعالخضوع
هذافىالبیتآلعنهاهللارضىالحسینرأسومسقطالوحىمحیطاالنتباهویسترعى

ذهبناوصولنابعد.مکانکلوفىالقادراهللا،بمکۀذلککلیکنولم،المقدسالمکان
وسلمعلیهاهللاصلىاهللارسولحجرةوجدناالسالمبابمندخلنا،اهللابیتلزیارةللوضوء
لحجرةالمواجهجبریلبابمنوخرجنا،القبۀتحتمتجاورتانعنهااهللارضىفاطمۀوالسیدة

.المنزلإلىالطریقکانحیثالتعظیمبعداألتقیاءمولى
وبجوار،منهالشرقیالشمالیالرکنفىالمباركالقبریقعبابالقبلۀصوبیوجدو

القبربینالرکنفىعمروقبربکرأبىقبریقعبینماعنهااهللارضىفاطمۀحضرةمنزلالدرب
.والجدارالمبارك

تدلتقماشقطعۀوضعواقدوکانوا:ترجمتهمایقولالرسولقبرالکاتبوصف
األطراففىبخوربهاأوانىعدةووضعت،السقفوسطمنیتدلىوالمصباح،القبرأعلىمن

ثالثیوجدالقبۀالشرقىالجانبوفى،السقفمنأیضاًتدلتقدالماسحبۀإنویقال،
الرسولحضرةسکنىمحلکانتو،للنومکمکانأذرعثالثۀفىأذرعثالثۀصغیرةغرف
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،عنهاهللارضیالمرتضىوعلىعنهااهللارضیالزهراءحضرةومنزلعائشۀالسیدةوحجرة
مئذنۀجبریلبابجانبعلىتوجدکمااألخرىالقبابمنأعلىقبۀالرسولمزارفوقوتوجد

:ترجمتهمایقول(14)مآذنخمسإحدىوهى لزیارةجبریلبابمنذهبناالثانیالیوموفى-
الدخولوعند،الهدىأئمۀمزارمکانوسطهاوفىمسورةمنطقۀعنعبارةوهى،البقیعقبور
عنهاهللارضیالسجادحضرةقبر،ثمقبرأولعنهاهللارضیالحسناإلمامحضرةقبرکان

.الحسنحضرةابنۀوأمه،الطرفینالشریفعنهاهللارضیالباقروحضرة
صغیراسقفاأقامواوقد،للمبنىالطولىالجدارفیعنهااهللارضیفاطمۀالسیدةقبریقع

السیدةقبرأنأیضاًوقیل،الصغیرالسقفمنمخاطۀمزرکشۀستارةوعلقواالمذکورالقبرأعلى
کانالذىعثمانقبریقعالمکانمنالشرقىالجانبوفى،منزلهاداخلموجودالزهراءفاطمۀ
کانحیثالسورخارجفىأسدبنتفاطمۀوقبر،بالداخلاویۀمعجعلهوقدالبقیعخارج
.األمومۀحقعلىلهاإنوقال،فیهیناماهللارسول

أحدجبلأطراففىیقعالذىحمزةالشهداءسیدوقبرأحدشهداءقتلمکانوکان
مکانفىأمنوطویلۀ،بمسافۀالمدینۀعنیبعدوهوبزیارتهاقمناالتىاألثریۀاألماکنضمنمن

منالثالثالعامفىحمزةشهادةحدثتوقد،بعیدمنعلیهالسالمتجدیدثمالشامإلىالسفر
تلکفىوحدث،الغارةأثناءالخلفمنالوادىبتأمینالمکلفینالرماةتوجهأثناء،الهجرة
ولیس،اآلنإلىقباوهوالموقعذلکفىمسجداًأقامواوقد،المبارکۀأسنانهکسرتأناألثناء
"الثقلینعبادةمنأفضلالخندقیومفىعلىضربۀ"خبرسوىالخندقمنأثرهناك (15).

األولىاللبنۀالرسولوضعوقد،النخیلمنصفوفتوجدالمسجدإلىالمدینۀومن
وکان،هجرتهمفىالمکانهذافىنزلواقدالبدووکانمسجدهفىالشریفتینبیدیه
علیهاهللاصلى"الرسولمسجدبناءوکان،الماءمنهایعبرالتىالقرىضمن"رانونا"وادى
الذینالشراکسۀسالطینأحدقایتباىأشرفالملکعهدفىاللبنوالطوبالحجرمن"وسلم

.(16)المجیدعبدالسلطانعهدفىاستکمالهتمهجریۀ872سنۀوفى،مصرحکموا
وقد0المنقرالمرمرحجرمنأقاموهالذىالمسجدبناءفىصیدةقنظمواقدوکانوا

،السالمبابهىأبوابستۀوللمسجد،دعامۀعمودوخمسینوستۀمائتینعلىالمسجدأقیم
.قایتباىوباب،النساءوبابجبریلوباب،التوسلوباب،الرحمۀوباب
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،الطریقفىأیامعشرةمسیرمدینۀوالمکۀبینالمسافۀتبلغ-:قائالالکاتبیذکر
المحملمعتحرکناحیثالتخطیطهذاوجاءبعدنا،تحركقدکانالذىالشامىالمحملووصل
وعربتىالبغالراکبىىمنحارسثمانمائۀنحوالمحملویرافق،ینبعفىنشاهدهولمالشامى،

یأتىکان،محمالنلألتابکوکانتقریباشهرنحوفیبلغدمشقإلىالمدینۀمنالطریقأمامدفع
،الهودجفىیومنصفجلست،وأنالألصدقاءوهودج،خالیاًلهمرافقاالغالبفىأحدهما
0تحملهااستطعلمبصورةرکبتىتتألموأخذت

یقعانانهما:فیهمایقولوالمروةالصفابینالسعىرحلۀوصفالرحالۀیفتولم
وأیضاً،ذراعمسافۀعلىکرسىبهماشرفتینتوجدالنبىباببطرفىو،الشرقىالضلعخارج
،"األنفسبشقإالبالغیهتکونوالم"أحمضهاأفضلهاالعبادةفإنیکنلمولودرجاتثالث
،اوبغلحمارظهرعلىالمیتحملالسعىأثناءالجائزومن،نظافۀأکثرللسعىمیداناًوصار

إن"،المسجدفىصورةلناوأخذمرافقاًخانعبداهللاکان0ثافاتالکبعضوجودفىحیلۀوال
فمنبهمایطوفأنعلیهجناحفالاعتمرأوالبیتحجفمن،اهللاشعائرمنوالمروةالصفا
"علیمشاکراهللافإنخیراًتطوع (17) .

علىالشرقىالجنوبىالرکنفىاألسودالحجریقع:بقولهاالسودالحجرووصف
،والمستجارالملتزممقامفىاختلفواوقد،الرکنوسطوالحطیم،البیتزاویۀمنمقربۀ

ویعدانشبروعرضذراعبارتفاعالبیتأطراففىیقعانوالمصطبۀالمسدولالکبیروالستار
،أخرىمرةاألسودالحجربتکسیرقامواوقد،القدیمالبناءمنفهوالباقىأماالبیتمناجزء
القرامطۀواحتجز،الفضۀمنغطاءبداخلهمحفوظالحجارةمنقطعۀخمسینعنعبارةوهو
الىتصلاتاوةالخلفاءمنیأخذونوکانوا،سنواتطیلۀاألسودالحجرالقرمطىحمدانأتباع
.(18)البیتلزیارةطریقهمفىوهمللحجاجیعطونهادینارألفوعشرینخمسۀنحو

فیالعلممناالستفادةمنهاالهدفیکونللرحالتتعلیمیۀأوۀعلمیدوافعهناك
حاولوقدوغیرهاوالهندسۀوالطبکالفقهالعلوممختلففیصیتذاتالعالممنأخرىبقعۀ

والندواتالثقافیۀالجلساتتلکووصفالدروستلکمناالستفادةالرحلۀووفدالکاتب
إلىاصفهانأهلمنالسادةأحدمعرشدیهحسنجاءصباحالوفى-:ترجمتهمایقول،الدینیۀ
وإلقاء،الترجمۀمعالقرآنتدریسبعنوانستلقىمحاضرةهناكوکانت،األتابکخیمۀ
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0والمحاضرةبالتدریسیقومونوعاظهناكوکان،المدارسمختلففىالشبهات
والمروةالصفاإن-:قائالویضیف

یقعالنبىبابجانبىعلىو،قدمسبعینإلىستینمنبینهماالمسافۀتبلغإیوانینعنعبارة
إلىذهبتیومذات.الهرولۀأثناءاألرضوعورةعنحدیثوال،الشرقىالرکنفىالحرم
ولیتإسماعیلحجروفى،بالمسجدشخصأىوجوددمعوتصادف،المغربلصالةالحرم
بالحطیمممسکاً،المناجاةفىوانشغلتبالىوأفرغت،بالذهبالمطلىالتجویفصوبوجهى

وأتممت،المطوفعلىالشیخعلىأمالهاالتىالتلقیناتعنمطلقاًأنحرفولم،المیزابقبالۀ
ویجمع(19)للکتفمالصقۀالکتفمراقبۀتکونالزحاموفى،أجلهامنتوجهتالتىالمهام

:الشیرازىحافظللشاعرالغزلهذاخاطرى
.الحوادثشرمننلوذهناإلىجئنالقد،والجاهالحشمإثرفىالبابهذاإلىنقدملم•

(شعر)

.الدیوانإلىأسودکتاباًحاملینجئناحیث،أمطرالخطأسحابیا•

0(20)الذنوبفىغارقینالکرمبحرفىجئنالقد،توفیقۀسفینیاحلمکمرسىأین•

ایران،استقاللأرىأنوودت،المجالهذافىأملىیتحققکىالضراعۀأکفورفعت
أیضابیتینوتذکرت،المکانهذافىدعائىیتحققأنوأردت،مستجاباهللاشاءإنوالدعاء

: "عراقى"شعرمن (21)

للوصولالبابخارجفعلتفما،الحرمإلىطریقاًیعطونىفلمبالکعبۀللطوافذهبت•
.الحرامالبیتداخل

0(22)الریاءبسجدةفخربتنى،األرضمنالنداءوصلاألرضعلىسجدتعندما•

:الشیرازىسعدىویقول
.الطاعۀإلىاستظهارلىفلیس،بالخدمۀالتقصیرفىعذرلىکان•

0(23)العبادةمنالصوفیۀواستغفار،نوبالذمنالعابدونویتوب•

الوادىأطرافوعلىصالحبمدائنالمعروفوهومدینلهیقالمکانالکاتبزار
فىأثرىموقعالحجرمدینۀالقدیمصالحمدائنواسم،النقوشبعضعلیهاالقبوربعضشاهد
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فىلحیانمملکۀعاصمۀنتوکاالمنورةللمدینۀالتابعۀالمعالفىالسعودیۀالعربیۀالمملکۀ
رقمصورةانظر)وتبوكالمدینۀبینالقرىبوادىثموددیاراسموالحجرالعربجزیرةشمال

0( 265ص،مکهنامهسفرکتاب12
اسبوعنحوبهاوقضىاألولربیعمنالثامنفىعنیزةتسمىمدینۀالىالکاتبووصل

،ایرانفىالیومذلکیرىأنتمنىکموالحدیدیۀ،السککلقطارمحطۀهناكوشوهدت
(24)لالردنانتقلومنهازارهاالتىاالماکنآخرعنیزةوکانت 0

الثالثالمبحثومراجعمصادر
17ص،العربىالتراثفىالرحلۀأدب،قندیلفؤاد-1
215صمکهنامهسفرلکتابالعربیۀالترجمۀ-2

231ص،السابقالمرجع-3
248-247ص،السابقالمرجع-4
244ص،السابقالمرجع-5

248،العربیۀالترجمۀ-6

236ص،السابقالمرجع-7
وأیضا232،صالعربیۀالترجمۀ-8

179ص،سعدىکلیات:شیرازىسعدى
234صالعربیۀ،الترجمۀ-9
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نفس،السابقالمرجع-10
الصفحۀ

235ص،السابقالمرجع-11
232ص،السابقالمرجع-12

235ص،السابقالمرجع-13
14 –کریمقرآن236ص،العربیۀالترجمۀ-
177آیۀ–البقرةالبقرة(2)سورةمنجزء

15 241ص،العربیۀالترجمۀ–
242ص،السابقالمرجع-16

245-244ص،السابقالمرجع-17
-:التصرفمعالشیرازىلحافظاألبیاتهذه-20
المؤلفتصرف،وقدغنىوقاسمقزوینىمحمدتصحیح،حافظدیوان:شیرازىحافظ

.297و296صش0ه1377تهران،والثالثالثانىالبیتینبتبدیل
المصادربعضذکرتحسبمابزرجمهرأوشهریاربنإبراهیمالدینفخرهو:عراقى-21

،األسراروکاشفاألنوارومطلع،السالکینوقدوةالمحققینملکمنهاألقابعدةنال،
مرقدبجواردمشقفىودفنهـ688عاموتوفىهـ610عامولد،الجوالیقىأووالجوالقى

مؤلفاتهأشهرمن.والحجازوالملتانالهندبالدوزارکمجانفىولد،عربىبنالدینمحى
والوصفوالخمروالحکمۀوالرثاءوالهجاءالمدیحفىنظموقد،عشاقنامهنظومۀمومنهاکلیاته
.وغیره

معنقدیۀتحلیلیۀدراسۀ،العراقىالدینلفخرعشاقنامهمنظومۀ:إبراهیمرمضانمنى-22
النعیمعبدد.أإشرافشمسعینجامعۀاآلدابکلیۀإلىمقدمۀماجستیررسالۀ،الترجمۀ
.31ص،م1989حسنین

1338تهران،نفیسىسعیدتصحیحسومجلد،(عشاقنامهمنظومۀ)عراقىکلیات:عراقى(
. 301صش.هـ
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67،ص،کلستانشیرازىسعدى-23
259ص،مکۀرحلۀکتابترجمۀانظر-24

-:کالتالىوهینتائجعدةإلىنخلصالبحثختامفى

العدیدوشغلمرموقۀشخصیۀهدایتیقلىهدممکۀرحلۀکتابمؤلفکان:-أوال

شاهالدینومظفرشاهالدینناصرمنکلحکمفترةخاللواإلداریۀالسیاسیۀالمناصبمن

قدمسنوات،ستطیلۀواستمرم،1926/هـ1345عامشاهرضاعهدفىللوزراءورئیسا،

یناهزعمرعنم1955/هـ1375عامفىوتوفى،للوطنالجلیلۀالخدماتمنالعدید

وعالماًالمعارف،واسعۀعلمیۀشخصیۀکانأنهإلىباإلضافۀهذاعاماًوالتسعینالخامسۀ

وعلىریاضیات،وعالموفلکیاًومؤرخاًجغرافیاًکماکانواسعۀ،عربیۀثقافۀذااللغاتفى

.الموسیقىبعلمتامۀدرایۀ

الحراماللۀبیتحجهدایتیقلىمهدلرحلۀالرئیسیالهدفکان-:ثانیا

أصغرعلى"األتابکوهومرموقۀالحکمفىشخصیۀرفقۀفى،المنورةالمدینۀوزیارة

وکانشاه،الدینالمظفرالملکحکومۀفىاألعظمالصدرمنصبیشغلکانالذى"خان
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أناألتابکمنهطلبوقدوزارته،فىالعلوموزیرمنصبیشغلنفسههدایتیقلىمهد

وزیارةالحراماهللابیتحجثمبالرحلۀقیامهعلىالباعثهوذلکوکان،رحلتهفىیرافقه

مکۀرحلۀ"اسمرحلتهعلىوأطلقالمنورةالمدینۀ

خاللمنوثقافیاواقتصادیاواجتماعیاًسیاسیاًشرحاالکتابتضمن:-ثالثا

المملکۀهامنوزارهاالتىالمختلفۀالبلدانفیالسائدةلألوضاعوتحلیلهالکاتبوصف

بعضفىاإلسالمضعففیهاشاهدالتیلألوضاعتوصیفهخاللمنالسعودیۀالعربیۀ

فىتقدماًیرىأنتمنىوکم،والیابانالصینفیشهدهمابعدخاصۀزارهاالتىاألماکن

.للقارئمتعددةخبراتوقدم،الکبرىالصناعیۀالدولحذولتحذواإلسالمیۀالمجتمعات

أسفارهأفادتهوقد،الرحلۀبتلکقیامهقبلاألسفارکثیرالکاتبکان:-رابعا

أنهذاویؤکد،ۀالمختلفالعالمبلدانبینالمقارناتوعقدالنقدوفىرحلته،تألیففیهذه

أقصىمنبدأهاحیثالرحالتأدبفىألفتالتىالرحالتأطولمنتعدکانترحلته

وانتهت،الواقواقأوالقدیمالعالمبلدانباسموالمعروفۀوالیابانالصینفىالشرق
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سبلالستقصاءالهادىالمحیطعبراألمریکیۀالمتحدةالوالیاتفىالحدیثۀالبلدانبإحدى

.الحجبرحلۀواختتمهاواجتهاد،وتحقیقتحرىمنالدقیقالبحث

والقبورالمساجدعناألهمیۀفىغایۀمعلوماتالکاتبقدم:-خامسا

وتطورتشییدهالتاریخوعرضاإلسالمیۀواآلثاروالبلدانوالمواقعاآلباروواألضرحۀ

العزیزعبداألمیرعودةبعدللسعودیۀالکاتبزیارةوکانت،العصورمرعلىعمارتها

الدیارخاللهاطافوجیزةبفترةالمصمکقصرودخولالحدیثۀالدولۀبتأسیسوقیامه

نجدوتوحیدالشمللمأجلمنوالصحارىلودیانواالقفاروجابالمجهولواقتحم

0عامۀبصفۀاإلنسانیۀالحضارةمعالمضمناسمهیسجلکىوالحجاز
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"ترك لغاتی "عناصر فارسی در 
"نَوین قَره بال"پروفیسور

بخش زبان وادبیات عربی در دانشکدة الهیات دانشگاه سلیمان دیمیرال

چکیده
میالدي) یکی از نویسنده گان پیشتاز 1934وفات : / 1870د: حسین کاظم قدري (متول

ژوالي )10انقالب ده ("؛ "ترك لغاتی"دوران مشروطیت دوم (در تاریخ عثمانیان) میباشد .  
، "، اسالمیت در قرن بیست"خاطرات من از دوران مشروطیت تا جمهوریت"، "ونتایج آن

ست . در بین این آثار وي بزرگترین و پر زحمت بعضی از آثار او ا"نقــــد ضیا گوك اَلپ"
او این لغتنامه را براي نشان دادن منشأ "ترین اثرش (ترك لغاتی) میباشد که بگفته وي 

زبانهاي ترکی از یک اصل و ترکیب نمودن لهجه هاي ترکی نگاشته  است .  دو جلد  این 
با حروف ) 1927-1926سال (فرهنگ (ترك لغاتی) بنا بر اساس ترتیب در الفباي عربی در

هايسالبین-بودشدهنشرترکیهدر–عربی؛ و دو جلد دیگر آن بعد از انقالب حرف  
طبع گردیده است . در این گزارش (ما)  محتوي این لغتنامه در ارتباط عناصر ) 1945-1943(

ر این فرهنگ، فارسی مورد بر رسی قرار خواهد گرفت .  در این زمینه کلمات فارسی االصل د
در "حسین کاظم قدري"شاهد هاي فارسی، منابع تثبیت شده فارسی و عناصر فارسی که 

مقدمۀ لغتنامه ذکر نموده است، در محتوي گزارش شامل خواهند شد .
حسین کاظم قدري، ترك لغاتی، فارسی، لسان ترکی .واژه هاي کلیدي:

مــقـــدمـــه
بحثی در بارة زندگی مختصر حسین کاظم قدري، قبل از شروع بگذارش تهیه شده ام 

داریم ."ترك لغاتی"مولف فرهنگ 
مکتب صبیان "میالدي در استانبول متولد گردید. او در 1870حسین قدري در سال 

ساوق "به  تحصیالت ابتدائیش پرداخت، و بعد از تکمیل مکتب رشدیۀ عسکریۀ "بیگلر بیگی

 Prof. Dr. Nevin Karabela, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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سپس در بعضی ادارات دولتی 1ازمیر را هم خالص نمود .، مکتب بازرگانی بریتانیا در "چشمه
از وظیفۀ خود استعفا نموده تا اعالن مشروطیت دوم وظیفۀ رسمی 1902کار کرد و در سال 

انجام نداد. حسین قدري قبل از اعالن مشروطیت دوم  وبعد از بقدرت رسیدن جمعیت اتحاد 
)،  شهر 1910رمانداري والیت حلب ()، ف1909وترقی، وظایفی چون : استانداري سالنیک (

) فرمانداري سالنیک انجام 1912)، وکالت والی استانبول ، ودر سال (1911داري استانبول (
2داده است .  و در همان سال در انتخابات بصفت وکیل مردم استانبول منتخب گردیده است.

آنجا رفته و در"بیروت"حسین قدري به شهر "جنگ جهانی اول"و در جریان 
3انجام داده و در تمام کردن آن سعی نموده است ."ترك لغاتی"فعالیتهاي زیادي در ارتباط 

بعد از آن به استانبول باز گشته و ودر نظارت بازرگانی وزراعت و وکالت نظارت عدلیه ایفاي 
) در این جریان فعالیت هاي خویش، حسین قدري بهمراه  یک 1920(4وظیفه نموده است.

رسمی بمقصد دیدار با مصطفی کمال اتاتورك موسس وبنیانگذار کشور ترکیه به استان هیئت 
سفر نموده، بعد ازان به انقره رفته است . در وقت بازگشت به استانبول وظیفۀ "بیله جیک"

هیچ وظیفۀ رسمی 1921نظارت از اوقاف ووکیل نظارت مالیه را انجام داده است . بعد از سال 
5داعی اجل را لبیک گفته است .1934در سال انجام نداده و 

، مستقیم به استقبالحسین کاظم قدري آثار زیادي تألیف کرده است . از آن جمله : 
اسالمیت در قرن ، خاطرات من از مشروطیت تا جمهوریت، انقالب ده جوالي و نتایج آن

و قد ضیا گوك الپن، حق و حقیقت، ایضاح بیان نامه حقوق انسان در حقوق اسالم، بیستم
6را میتوان نام برد.ترك لغاتی

؛ آلبایراق، نورالدین،  89، صــــ 5، جلد 2004ادبیات مشترك دنیاي ترکان، دائرة المعارف دنیاي ترکان، مادة کاظم قدري، انقره، 1
. 554، صـــ 18م، جلد مادة حسین کاظم قدري، دائرة المعارف اسال

آلبایراق، نورالدین، مادة حسین کاظم قدري، دائرة ؛89ص : 5ادبیات مشترك دنیاي ترکان، دائرة المعارف دنیاي ترکان، جلد : 2
. 554، صـــ 18المعارف اسالم، جلد 

.554، صـــ 18، جلد ی دیانۀآلبایراق، دائرة المعارف اسالم3
؛ شوکی بیک، 139، صـــ 2000از مشروطیت تا جمهوریت، تهیه کننده : اسماعیل قره، استانبول، قدري، کاظم، خاطرات من 4

.12-11، ص1935، استانبول، "حسین کاظم بیک"
.554، صـــ 18جلد آلبایراق، منبع پیشین، 5
.554، صـــ 18جلد آلبایراق، منبع پیشین، 6
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بوده در بین فرهنگ هاي ترکی آنقدر قابل "ترك لغاتی"یکی از آثار حسین قدري 
استفاده نبوده است . سبب آن، مشکل بودن استفاده از آن و نبود چاپ قابل استفاده براي 

وف عربی ترتیب شده بود . هرکس میباشد . زیرا این فرهنگ پیش از انقالب حرف بترتیب حر
چاپ دو جلد این فرهنگ بحروف عربی در ترکی عثمانی، دو جلد دیگرآن بعد از انقالب 

حرف بحروف التین دو فکتور دیگري که استفاده از این فرهنگ را محدود میسازد .
ترك لغاتی فرهنگیست در بر گیرندة کلمات استعمال شده در زبان ترکی ترکیه ودر 

ن و نشاندهندة منشأ این کلمات بوده که این کلمه ها از کدام لهجۀ ترکی ویا از لهجه هاي آ
کدام زبان دیگر وارد این زبان شده است . این فرهنگ غیر از زبان ترکی ترکیه همواره ترکی 
اویغور، ترکی چغتایی، ترکی آزري، ترکی قزان و زبان هایی که با لسان ترکی ارتباط دارد و 

ز ترکی اویغوري جدا شده است مانند : قایبول، یاقوت، چواش، قیرغیز، نیز زبان هایی که ا
میباشد . فقط این فرهنگ موفقیتی که مولف از آن هدف خود قرار داده بود، گرفته نتوانست . 
زیرا برخوردار نبودن حسین کاظم قدري  به این درجه علم وتحصیلی که آنقدر لهجه هاي 

آن در زمان شروع ابتداء پیشرفت فعالیت هاي زبان ترکی بوده ترکی را در بر گیرد و تالیف
1است .

I. از لحاظ زبان شناسی"ترك لغاتی"فرهنگ
ترك لغاتی پرمحتوي ترین فرهنگیست که در دورة اثر حسین کاظم قدرییعنی

براي نشان دادن جمهوریت نوشته شده است . این فرهنگ، بنا بر گفتۀ مولف در مقدمۀ خویش 
بانهاي ترکی از یک اصل نگاشته  است. مقصد نهایی مولف ترکیب نمودن لهجه هاي منشأ ز

ترکی میباشد . این فرهنگ متشکل از چهار جلد بوده ، دو جلد اول آن بترتیب حروف عربی 
از طرف وزارت تعلیم وتربیه بچاپ رسیده و دو جلد دیگر آن بین 1927-1926بین سالهاي 

وسسه لسان ترکی بترتیب حروف التین نشر شده است . از طرف م1945-1943سالهاي 
مقدمه اي که از طرف موسسۀ لسان ترکی بر جلد سوم نوشته شده است در آن چنین وانمود 

2میگردد که طبع دو جلد اخیر این فرهنگ بحروف التینی، یک خاطرة از انقالب حرف باشد . 

. 406، صـــ 37، دائرة المعارف اسالمی دیانۀ، جلد : "فرهنگ"ی، احمد، مادة  ببینید : قاچالین، مصطفی، و سعید طوپال اوغل1
.4، صـــ 3، مقدمه، جلد 1943، حسین کاظم، ترك لغاتی، استانبول، ببینید : قدري2
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معلومات هاي با ارزش را صد صحیفه مقدمه که در جلد اول قرار دارد درآن بعضی 
احتوا مینماید که از طرف مولف تهیه شده است . در این مقدمه مولف از مقصد نگارش این 
فرهنگ، اصالح در لسان، وحدت لسان، نظریه شخصی مولف در انقالب حرف ، برعالوه لهجه 

ده هاي ترکی، شکل گراماتیک لسان ترکی وکلماتی که از عربی وفارسی وارد لسان ترکی ش
است نیز یاد آوري میکند . اآلن کمی به اصول و خصوصیات گرامري این فرهنگ تماس 

نماییم :
ماده هاي این فرهنگ بحروف عربی ترتیب گردیده است . دو جلد اول آن بنا بترتیب .أ

حروف عربی نوشتارالتینی ماده هاي اول آن در بین قوسین داده شده است . دو جلد اخیر آن 
التین چاپ شده است ، ماده هاي اول آن طبق جلد هاي اول ودوم بر اساس همواره بحروف 

حروف عربی ترتیب شده و نوشتار التینی آن بین قوسین داده شده است . در دو جلد اخیر 
معلوماتی در ارتباط کلمات بحروف التین ، آیات و احادیث بحروف عربی وکلماتی که در 

عربی نوشته شده است .خوانش آن شک وتردید باشد نیز بحروف 
در ماده هاي این فرهنگ در رابطه با استفاده کلمات عموما از آیۀ کالم اهللا، حدیث .ب

نبوي، ضرب المثل و مقوله ها استشهاد شده است . اصول استشهاد به کلمات در این لغتنامه 
یک اصول  قدیم در فرهنگ لیکسوگرافیک عرب میباشد . این حالت از لحاظ اصول، 

زیرا امروزنظر بقبول عام اولین فرهنگ 1عربی در فرهنگ نویسی ترکی اشارت میکند.تاثیر
ترکی دیوان لغات الترك محمود کاشغري نیز از این اصول استشهاد استفاده شده است . 

در این فرهنگ از منابع بسیاري استفاده شده است . برعالوه تمام ماخذ این فرهنگ .ت
هفتاد و هفت اشاره نموده است که از آن استفاده 77لد اول معلوم نگردیده مولف در آخر ج

اکثریت عظیم این منابع که فعالیت وکارکردهاي غربی ها ست که در فهرست آن 2کرده است .
مستشرقهاي جرمنی قرار دارند در ارتباط فرهنگ نویسی لهجه هاي ترکی میباشد . یک سوم 

سان ترکی عثمانی تشکیل میدهد . یکی از این منابع را  فعالیت هاي فرهنگ نویسی در ل

. ببینید : احمد جعفر اوغلی بر  تحت تأثیر ماندن لغتتویسی ترکی را از جهت اصول و میتود لیکسیوگرافیک عرب اشارت میکند1
.10، ص 1968جعفراوغلی، احمد و تانرینچ، اوزدن، لغتهاي معاصر زبان ترکی، استانبول، 

ببینید : قدري، ترك لغاتی، جلد اول، قسمت، بیبلیوگرافیا .2
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خصوصیات جالب در بین منابع این لغتنامه ذکر نکردن مولف آن یگان فرهنگ فارسی ویا 
عربی یک زبانه و نشان ندادن منابع غیر از فرهنگها را در قسمت منابع میباشد . 

II. عناصر فارسی در لغات ترکی
A. ترك لغاتی"شکل جاگیري کلمات فارسی در"

این لغتنامه کلمات فارسی االصل بترتیب حروف اول الفبا ترتیب شده است . با در 
نوشته شروع "فارسی"نشاندادن کلمه فارسی که از فارسی بترکی داخل شده شده است رمز 

میشود . ایضاح بعضی کلمات بعضا کوتاه بوده وبعضا هم براي یک کلمه ایضاحات بسیاري 
تق باشد و ازآن کلمه ، کلمات دیگر هم اشتقاق گردیده باشد داده شده است . اگر یک کلمه مش

وآن کلمه پیشوند هم گرفته باشد، در چنین حالت اکثرا بحروف اول کلمه ترتیب گردیده است. 
(سوراخ شگافته شده) ”delinmiş delik“معناي آن در ترکی "سفته"مثال کلمۀ 

ناسفته)،(در سفته) بدون ایضاح داده وغیره ایضاح میگردد . سپس مشتقات آن مانند کلمات (
1یعنی ببینید!، گذاشته شده است ."bakınız"شده و بحروف الفبا اشارت 

بسیار مفصل بیان شده است . در زیر این کلمه کلمات مشتق از شاد؛ "شاد"کلمه 
است شادکار، شاد کام ، شادمان، شادمانه، شادمانی، با دادن استشهادات اشعار فارسی بیان شده

کلمه شنا که معنی آن در فارسی آب بازي بوده در باره آن معلومات ارائه شده بعدازآن 2.
3مشتقات آن: شناور، شناوري در زیر آن جا داده شده است .

مولف شکل فعلهاي امر حاضر در فارسی و پس از حذف پسوند مصدر و چگونگی آن 
طرز انجام فعل امر در فارسی را تصنیف یک لیست دراز فعلها را داده است . در اینجا مولف

نموده و شکل ساختار مختلف نه گانه فعل امر در فارسی را با مثال هایش مفصل بیان نموده 
است . تحوالت حروفی که بعد از حذف پسوند مصدري اخیر فعل بمیان میابد، تشریح میدهد. 

بــ(ر) تبدیل » فعل امردر «مثال مصدري که مختوم بـــ(ت) بوده حرف اول آن (ش) باشد 

.84، ص 3قدري، ترك لغاتی، جلد :1
. 187، ص 3قدري، ترك لغاتی، جلد :2
. 249، ص 3قدري، ترك لغاتی، جلد :3
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این هم یک معلوماتیست که در 1(دار) میباشد .» فعل امرآن«میشود . مانند: فعل (داشتن) که 
لغتنامه هاي ترکی ـ به ترکی اصال پیدا نمیشود . 

B. منابع فارسی این لغتنامه و شواهد (فارسی) آن
این لغتنامه استفاده نموده مولف در اخیر جلد اول این لغتنامه منابعی که در اثناي نوشتن 

اکثریت اینها ، لغتنامه هاییست که غربی ها در رابطه با لهجه 2است ، بترتیب جا داده است .
هاي ترکی تیار نموده اند . یک بر سوم این منابع را فعالیت هاي فرهنگهاي ترکی عثمانی انجام 

فرهنگ فارسی نیز استفاده گردیده، شده است، تشکیل میدهد . در بین منابع این لغتنامه لغتنامه/ 
فقط این لغتنامه ها عموما : چغیتایی ـ بفارسی، یا ترکی ـ بفارسی  ویا لغتنامه هایست که از 

فارسی بترکی ترجمه شده اند . در بین اینها توانستیم در تثبیت آنها موفق شدیم اینهاست :
،"برهان قاطع"ترجمۀ ترکی 

ـ بفارسی مولف آن فضل اهللا خان (استر آبادي)چغتایی "لغات ترکی"فرهنگ 
(میرزا حسینخان سپهساالر)بدایع اللغات

. مولف آن رضا قالی خان "زبده ونخبۀ لغات ترکیۀ"فرهنگ چغتایی ـ بفارسی بنام 
میباشد.

: مولف این فرهنگ سنبلزاده وهبی میباشد که فرهنگ فارسی بـــترکی تحفۀ وهبی
است .

ین فرهنگ فارسی بــترکی نیز از میرزا قالی هدایت تألیف شده است . : الغات ناصري
که از طرف محمد حاوي  تهیه گردیده ودیگر فعالیت هاي که خالصۀ عباسیفرهنگ

3در رابطه با لغتنویسی انجام شده است استفاده کرده است . 

ه هاي این بیاییم به موضوع شواهدیکه در این فرهنگ بکار گرفته شده است :  درماد
فرهنگ دربارة استعمال کلمات مثالهاي از آیات، احادیث، شعر، ضرب المثلها و مقوله هاي 
داده شده است . در بین این شواهد ، شاهدهاي فارسی، عربی وترکی موجود میباشد . در لغات 

.294-292، ص3دري، ترك لغاتی، جلد :ق1
قدري، ترك لغاتی، جلد : اول، قسمت بیبلیوگرافیا .ببینید : 2
قدري، ترك لغاتی، جلد : اول، قسمت بیبلیوگرافیا .ببینید : 3
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ترکی بیشترین شواهد را شاهدهاي اشعار فارسی تشکیل میدهد .  در این فرهنگ از اشعار 
اري از شعراي فارسی نیز استشهاد شده است . بدین لحاظ دواوین این شعرا هم در بین بسی

منابع این لغتنامه موجود میباشد . بعضی از شعراي فارسی که از اشعار شان در این لغتنمامه 
استشهاد شده است عبارت اند از : فردوسی، فریدود الدین عطار، عمر خیام، سعدي، حافظ 

انی (بیدل)، سامی، عرفی، شوکتی بخاري، ابو تراب، خسرو دهلوي، سائب، شیرازي، ابوالمع
. باشدظاهري فاریابی می

در بعضی اوقات غیراز اشعار ضرب المثل ها و مقوله هاي فارسی نیز استشهاد شده 
1استشهاد شده است .» شب آبستن است«است . مثال در ماده (شب) ضرب المثل 

C.دة فارسی بزبان ترکی در باره عناصر واریمعلومات
مولف در این قسمت اثر خود کلمات فارسی و قواعد اضافۀ که از فارس بترکی داخل 

شده است ، اختصار مینماید. 
: اسمهاي وارده فارسی بزبان ترکی.1

مولف بر اخذ غیر از اسمهاي جنس به اسمهاي خاص از زبان فارسی برزبان ترکی نیز 
ل جمع بنابر قواعد خاص اسمهاي جنس نیز اشاره نموده است . تاکید میورزد و بر استفاده شک

مثالً کلمه هاي برادر، جمع آن (برادران)، شیر(شیران)، چشم (چشمان) وغیره . 
و اسمهاي که با  (هــاي دو چشمه) ختم میشود در جمع آن تبدیل ب (گــاف) 

اننده (خوانندگان) وغیره. میشود، نیز  اشارت میکند . مانند کلمه هاي : بنده (بندگان)، خو
باشد، در جمع نمودن آن یک "واو"و "الف"کلمه هاییکه در آخر آنها یکی از حروف 

اضافه میگردد، براین قاعدة گرامري نیز اشاره  کرده است .  مانند کلمه هاي : "یا"حرف 
2گدا(گدایان)، خوشگو(خوشگویان) وغیره .

یایند  و اسم را به اسم مکان تبدیل مینمایند پساوندي که در فارسی در آخر اسمها م
مانند : (سار، الخ، دان، زار، ستان، کده، که ، کاه) نیز در ترکی استفاده شده است. مثالً : قالب 
(قالبگاه)، تجلی(تجلیگاه)، می(میکده)، خار(خارستان)، گل(گلزار)، بحور(بحوردان)، سنگ 

.202، ص 3قدري، ترك لغاتی، جلد : 1
. 94، ص 1قدري، ترك لغاتی، جلد : 2
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و "سراي"ر اخیر کلمه ها، یکی از کلمات (سنگالخ)، چشمه(چشمه سار) وغیره . ونیز د
اضافه میشوند و اسمهاي مکان ساخته میشوند، در ترکی استفاده میشود . مثال : ساحل "خانه"

(ساحلسراي)، مهمان(مهمانسراي)، گلشن(گلشنسراي)، مسافر(مسافرخانه)، 
1مهندس(مهندسخانه)، توپ(توپخانه) وغیره . 

ساخته میشوند، به زبان ترکی وارد شده است "چه"د اسمهاي تصغیر فارسی که با پسون
2. مانند : کمان (کمانچه)، باغ(باغچه)، دکان(دکانچه) وغیره .

در زبان ترکی صفات فارسی مانند : باال، بلند، یک، دو، سه ، چهار، پنج، شش، هفت 
"تر"تفضیلی وغیره بسیار استفاده میشوند. صفاتی که اعداد را نشان نمیدهند در اخر آن پسوند

اضافه میشوند معنی اسم تفضیل را میدهند . مثال: باال(باالتر، باالترین)، کم(کمتر، کم "ترین"و
ترین) وغیره . اسمهاي تفضیل که نشاندهندة باال ترین درجۀ صفات میباشد که در فارسی بعد 

3ندگان وغیره .از اسمهاي تفضیل یک اسم استفاده میگردد . مثالً : بهترین اقران، کمترین ب

صفات قیاسی فارسی وارده بزبان ترکی .2
اینها عبارت اند از پیشوندهاییست که  در ابتداي اسمها میایند ؛ مانند (ب، با، بر، بی، 
جون، جو، نا، هم) و پسوندهایکه در آخر کلمه ها آمده ساخته میشوند . مانند (نام، وان، دار، 

ور، ین، انه، یار، آکین، کین، ناك، مند، ي و کون) . مثال: بان، کر، کار، مانند، آسا، وش، وار، 
غم (بیغم)، کمال(با کمال)،  دوام(بردوام) ، هوش( بی هوش)، هدت (پرهدت)، اهل، (نا اهل)، 
درد(همدرد)، فارس(فارسی)، هنـــــر(هنرمند)، غم(غمناك)، اندوه(اندوهگین)، 

دیوانه (دیوانه وار)، حزن(حزنآگین)، بخت(بختیار)، مرد(مردانه)، زر(زر ،(رنامو)ین)، نام
پري(پریوش)، ملک (ملک آسا)، فرشته (فرشته مانند)، سثنا(سناگار)، آموز(آموزگار)، 

4باغ(باغبان)، کین(کیندار)، باغچه(باغچه وان)، گل(گلفام)، نیل(نیلگون) وغیره .

.94، ص 1قدري، ترك لغاتی، جلد : 1
.94، ص 1قدري، ترك لغاتی، جلد : 2
.94، ص 1قدري، ترك لغاتی، جلد : 3
.94، ص 1قدري، ترك لغاتی، جلد : 4
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یز بترکی کلمات فارسی مشتق از فعل مانند : اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه ن
در آخر قالب "نده"داخل شده است . ساخت اسمهاي فاعل درفارسی با اضافه نمودن پسوند 

مخاطب فعل امر، اسم هاي مفعول با انداختن  نون مصدر آخر اسم و اضافه نمودن (هــ) 
در آخر کلمه "آن"ویا "الف"مفعولی بجاي آن و ساختار صفات مشبه در فارسی با آوردن 

1وغیرهکیل میشوند . مثال : خوان (خواننده) ، آرستن (آرسته) ، گذر(گذران)صیغۀ امر تش

قواعد اضافۀ و صفت  موصوف هاي فارسی در زبان ترکی.3
مضاف ومضاف الیه و صفت موصوف در فارسی بیک شکل متضاد در زبان ترکی 
تشکل میابد . در مضاف و مضاف الیه ویا در موصوف صفت حروف اخیر کلمه اول کسره 
خوانده میشود . مانند : آبِ دریا، پرنِ آفتاب،آبروان، سرو سیمین وغیره. اگر در آخر کلمه 

اضافه "هـ"باشد یک "ي"ویا "هـ"؛ "یا"باشد به "واو"و یا "الف"مضاف یکی از حروف 
کسره خوانده میشود . مانند : صفایــــی قلب،آرزوي ملی، منجی ملت وغیره "هـ"میگردد و 

.2

سی بودن تمام کلمه هاي مضاف ومضاف الیه در زبان فارسی شرط نمیباشد . هر فار
کدام از این کلمه ها ویا یکی از این کلمه ها فارسی ویا عربی بوده میتواند .همواره کلمه هاي 
فارسی قواعد ساختار این کلمات در آن زبان نیز بزبان ترکی داخل شده است . در موصوف ـ 

هر دو کلمه عربی باشد ، بین صفت وموصوف باید یک انتطباق صفت زبان فارسی اگر
صورت بیگیرد . یعنی صفت  از جهت جنس و عدد بر موصوف خود انتباق داشته باشد . بدین 

3اساس:

اسم مفرد مذکر باشد، صفت آن نیز مفرد مذکر میباشد . مانند : اثر نافع، انسان کامل .1
وکتاب مفید ...

صفت آن تثنیه مذکر میباشد . مانند : خطین متوازیین، شهیدین اسم تثنیه مذکر باشد، .2
محترمین، مستویین متقاطعتین ..وغیره 

.94، ص 1قدري، ترك لغاتی، جلد : 1
.95، ص 1قدري، ترك لغاتی، جلد : 2
.95، ص 1براي این طوابق ببینید : قدري، ترك لغاتی، جلد : 3
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اسم مفرد مونث باشد، صفتش نیز مفرد مونث میباشد . مانند :وکالۀ جلیله، مدیریت عالیه، .3
کلمۀ واحده ... وغیره

ویتان متبادلتان، شعبتین اسم تثنیه مونث باشد صفت آن هم تثنیه مونث میباشد . مانند : زا.4
مذکورتین، کلمتین طیبتین ... وغیره .

اسم مذکر سالم جمع شود، صفت از او هم اکثریاً جمع مکسر، بعضا جمع مذکر سالم، .5
بعضا هم مفرد مونث میشود . مانند : مؤرخین اعزام، مصنفین محققین، سیاحین مشهوره .

نث ؛ صفات بعضی جمع مکسرنادراً اسم مکسر، جمع شود صفت آن اکثر اوقات مفرد مو.6
جمع مذکر سالم میشود. اطباء حاذقه ، اُدباء متأخیرین، فالسفۀ االهیون ... وغیره .

اسماء مکسر وغیر عاقل جمع شود صفات آن اکثراً مفرد مونث، نادراً جمع مکسر میشود . .7
، مسائل شتی ... وغیره .1مانند : اشجار مثمره

ع شوند صفات آنها اکثراً مفرد مونث ؛ بعضی آنها جمع مونث اسماء مونث سالم ، جم.8
سالم میشوند .مانند : مقاالت ادبیه، طالبات زکیات، جنّات عالیات وغیره .  

نـــتـــیجـــه
سالۀ حسین کاظم قدري میباشد که با زحمات 33محصول فعالیتهاي "ترك لغاتی"فرهنگ 

از جهت عناصر فارسی بر رسی گردد تأثیر زبان بسیار بزرگ آماده کرده است . این فرهنگ
فارسی بر زبان ترکی در زمان تألیف آن اگربا امروز مقایسه شود بیشتر بودن تأثیرزبان فارسی 
برزبان ترکی را بمیان میگذارد . زیرا پس از تألیف این واژه نامه دورة که انقالب زبان ترکی 

ترکی از حروف عربی بحروف التین تبدیل گشته نابرده میشود که دراین دوره در کتابت زبان
است . در این مقطع زمان با تاثیر از انتقال به حروف التین،  کمرنگی کلمات فارسی وعربی 

وگم کردن تأثرات خود در زبان ترکی را مشاهده نمود . نتیجۀ طبیعی این تأثیر است که امروز 
دید یگان معلوماتی در بارة عناصر در فرهنگ هاي تألیف شده در زبان ترکی بدون لزوم 

فارسی در زبان ترکی و فقط اشارتی به فارسی بودن آن اکتفا میگردد . غیر از اینها بر این هم 
تأکید نمود که کلماتی که منشأ اصلی آن فارسی است، مستقیم داخل زبان ترکی شده است و 

.اشجار عتیقه، آثار عتیقه1
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سی وارد زبان ترکی شده است . لیکن کلمات منشأ عربی هم اکثرً غیر مستقیم از طریق زبان فار
این هم بر تأثیر زبان فارسی بر زبان خود(ترکی) اشارت مینماید .
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نگاهی به دیوانچه فارسی شهزاده بایزید
1دکتر عالیه یلماز

استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه سلیمان دمیرل
چکیده

طیف شعري برخوردار شهزاده بایزید پسر سلطان سلیمان قانونی همانند پدرش از طبع ل
شعر میسرود. در زندگی کوتاه و پر ماجراي او ایران و شاه "شاهی"بوده و با تخلص 

طهماسب نقش حیاتی داشته اند. چنان که بایزید در اواخر حیاتش با ده هزار تن سپاهیانش به 
تها و پس از مبادله هیا969ایران پناهنده شد ولی این ماجرا سرنوشت اورا رقم زد. در سال 

هاي ترك تحویل داده شد ولی قبل رفت و آمدهاي بیشمار میان ایران و عثمانی وي به ایلچی
از رسیدن به استانبول با چهار پسرش کشته شد. شهزاده بایزید دست رسایی در زبان فارسی 
داشت و غزلهاي لطیف و سوزناکش را به این زبان به ویژه در ایام بازداشتش در ایران سروده 

.است
از آنجایی که در استفاده زبان فارسی و ترویج آن در قلمرو عثمانی خانواده سلطنتی نقش 
بسزاي داشته است، دیوانچه فارسی شاهزاده بایزید نیز میتواند معیاري بر ارزیابی این ادعا باشد 

هاي سیاسی و سیاستش در برابر ایران و از سوي که اشعارش از یکسو بازتاب دهنده خواسته
گر بیانگر شناخت و فراگیري علمی و ادبی از شاعران این کشور است.دی

شاهزاده، بایزید، زبان فارسی، ایران، دیوانچه. کلید واژه ها:

1 aliyebeyza32@hotmail.com
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Kur’an’da Peygamberi Tanımlayan Kavramlar

Prof.Dr. Abdülgaffar ASLAN
1پروفیسور دوکتور عبدالفغار اسالن 

İlk peygamber Hz. Âdem ile birlikte beşere yönelik ilâhî mesajlar gelmeye başlamış ve
bu mesaj son peygamber Hz. Muhammed ile Kur’ân adı altında kemal noktasına ulaşmıştır.
Bu son ilâhî mesaj da aslî niteliği korunarak günümüze kadar gelmiştir. İslâm dininin temel
inanç esaslarından biri olan peygamberlik, merkezi bir konumda bulunmaktadır.
Peygamberler, Allah ile insanlar arasında elçi olarak görev yapmışlar ve aldıkları ilâhî
vahyi insanlara teblîğ etmişlerdir.

Türkçede kullandığımız “Peygamber” kelimesi, Farsça olup birleşik bir yapı arz
etmektedir. Farsçada “Peygâm” veya “peyâm” kelimesi “haber” anlamına gelirken; “ber”
de “bürden (getirmek, götürmek)” mastarından ism-i fâil olarak “getiren” veya “götüren”
demektir. Kelimenin Farsçadaki esas telâffuzu “Peygamber” veya “Peygâmber”dir,
sözlükte “haber getiren” şeklinde karşılık bulmaktadır. Eski Türkçe karşılığı
“yalvaç/yalavaç”tır, ancak peygamber kelimesi “haber getiren” anlamında erken dönemde
Türkçeye geçmiştir. Arapçada da bu kelime “nebî” veya “rasûl” olarak kullanılmaktadır.
Dolayısıyla Peygamber, Allah’tan vahiy yoluyla aldığı emir ve nehiyleri, yani bilgileri
insanlara teblîğ etmekle ve onları hak dine çağırmakla görevlendirilen kimsedir.

Kur’an’da peygamberler için kullanılan nebi ve resul kavramı yanı sıra “beşîr” ve
“mübeşşir”, “nezîr” ve “münzir”, “hâdî”, “‘abd”, “dâî”, “mübelliğ” ve “azim (azm)” bazı
terimler de mevcuttur. Bu tebliğimizde Arapça, Farsça ve Türkçe’de kullandığımız bu
kavramlar değerlendirilecektir.

1 SDÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı,
agaslan@ilahiyat.sdu.edu.tr
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WAQARUL MULK SYED ALI TABRIZI: A Qajar Traveler in
British India

Dr. Syed Akhtar Husain,
Associate Professor, Centre of Persian and Central Asian Studies, Jawaharlal   Nehru University

The Qajar period of Persian history has witnessed travelogue writing on an
unprecedented scale in Iran. One of the travelogue writers of the period was Syed Ali
Tabrizi (Hejazi) who had written his travel account of the Indian subcontinent in his safar
nameh   titled   Jam i Jam i Hindustan.The writer was a  Qajar courtier employed in the
Iranian Consulate at Bombay in India from 1870-1880. In this period he travelled
throughout India and recorded the social, cultural, political and literary observations of
British India and Qajar Iran in his travelogue. He returned to Iran and was appointed as an
interpreter at the court of Muzaffarruddin Shah Qajar and received the title of Waqarul
Mulk by the Shah.

Waqarul Mulk was a seasoned writer who used to contribute write-ups and articles to
the newspaper The Farhang published from Isfahan during the Qajar period. Besides, he has
also written a Short History of the World, the manuscript copy of which is preserved in the
Central Library of the Tehran University. The manuscript copies of the Jam i Jam i
Hindustan are also in the collections of the Central Library of the Tehran University and the
Golestan Palace in Tehran. The former is an incomplete manuscript copy of the travelogue
whereas the latter is  a complete manuscript scribed by the author himself.

Syed Ali Tabrizi was an accomplished travelogue writer. His presence in India for a
decade helped him to observe the country and juxtapose it with Iran of the nineteenth
century. His state of the art of writing travelogue writing with his insight into the socio
cultural and literary patterns of the Qajar Iran and the British India deserve a more focussed
study. His close association with a British civil servant Edward Stack evinced the Anglo-
Persian relations. As a result of the friendship, Stack wrote a travelogue named Six Months
in Persia in two volumes and got them published in 1881.

The crowning glory of the Qajar period is neither poetry nor fiction but travelogue
writing in the nineteenth and the twentieth centuries. It was the genre of the Persian
literature in which not only the King showed interest but also the Qajar courtiers and the
commoners found an effective medium of expression. This paper shall deal with the
travelogue writing in Persia under the Qajar and travelogue as a mirror to show Qajar’s
socio cultural scenario and its relation with the British India.

Keywords: Qajar, Persian, Iran, India, Safarnameh
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KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE TİPLER: MUHİBBÎ’NİN FARSÇA
DİVANI ÖRNEĞİ

Selami TURAN1

ABSTRACT
Klasik Türk Şiirinde yer alan şahıslar zaman içerisinde belirli özellikleriyle ön

plana çıkarılan tipler haline dönüştürülmüştür. Bu tiplere örnek olarak sevgili, aşık, rakip,
zahid, rind’i verebiliriz.

Bu tiplerle ilgili ortaya konan düşünceler.  Edebiyat ve toplum ilgisinin bir
göstergesidir. Bu bildiride Klasik Türk şiirinde yer alan tipler hakkında bilgi verdikten
sonra 16. Asra damgasını vuran sultan şairlerden Muhibbî’nin Farsça şiirlerindeki tipler
üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Klasik Türk Şiiri, tipler, Muhibbi, Farsça Divanı,

1 Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
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Iran at the Begining of the 20th Century as Seen in the Book of
Sayahat al-Kubra by Suleyman Shukru

Prof. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY
Assistant Research Belkıs ÖZSOY
ABSTRACT

The travelbooks based on the travelers’ trips and observations as a historical source
give us important information on the history, language and culture of the people living in
various regions and countries. Suleyman Shukru, having a travelbook, is also a
distinguished Ottoman Turkish traveler who lived in the last period of the 19th and early
20th centuries. After receiving his primary and secondary education in Eğirdir (Isparta), he
entered into the Ministry of Post and Telegraph in 1886, and he initially served as a posting
civil servant and then posting director in various Ottoman provinces. After nearly 14 years
of government service, he was dismissed from his post in 1901 and was exiled to Dayr-i
Zor in Syria. However, he escaped from there and travelled about five years (1902-1907) in
many countries and regions, respectively in Iran, Central Asia, Europe, North Africa,
Egypt, India, Far Eastern countries and Russia. He collected his observations and
impressions during his travelling trips in various countries and regions in a book named
Sayahatnama al-Kubra (Great Travelling) and published it in 1907 in Ottoman Turkish in
St. Petersburg in Russia. Approximately the 60 pages of this travelbook is devoted to his
trips and observations on Iran where he stayed almost one year.

In this paper, we firstly give a brief information about his life and government services,
his travelling routes and descriptions of his travelbook. After that, we shall examine his
touring trips in the cities of Iran and evaluate his views and observations about Iran. In
early 1902, Suleyman Shukru entered into Iran through Northern Iraq and stayed about a
year in Iran. During his stay in the country, he visited respectively Savic Bulak, Sakız,
Zanjan, Qazvin, Tehran, Shaman, Firuzkuh, Sari, Ashraf and Bandargiz and spent
sometime in these cities. But, he stayed mostly in the capital city of Tehran, about 8
months. He continued his travelling passing through Khorasan to Ashgabat in Central Asia.
He encountered many people while he was touring in various places in Iran, and provided
important information about the places he visited. Based on his striking observations and
the information given in his travelbook, we shall try to make some evaluations and
assessments as well as some determinations about Iran’s administrative and economic
structure, people’s social and cultural lives, status of Persian language and culture at the
beginning of the 20th century. In short, in the light of information given in his book it will
be described how an Ottoman Turkish intellectual and traveler overviewed Iran in the
period in question.

Keywords: Suleyman Shukru, Sayahat al-Kubra, Iran, Persian Language and Culture

Introduction
The travel books based on travelers’ observation, as a historical source,

present very important information about the history, administrative, economic and
socio-cultural life of the communities living in various countries and geographical
places. The travelogue written by Karchinzade Suleyman Shukru from Egirdir, a
town in Isparta in southern Turkey, at the beginning of the last century is one of the
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most important examples of this style. Suleyman Shukru lived at the end of the
19th and the begining of the 20th centuries was a Provincial Director at the
Ministry of Posting and Telegraph in Ottoman Empire. After having served nearly
14 years at this government service, in 1901 he was dismissed from his position
and was exiled to the city of Dayrizor in Syria. 40 days later he escaped from his
exile place and began to travel respectively over the countries of Iran, Central Asia,
Europe, North Africa, Egypt, India, Malaya, China and Russia for about five years
(1902-1907). During this time, he collected his observations and impressions about
various regions and countries that he toured through in a book called Seyahatu’l
Kubra. In 1907, he published his work of 608 pages in total in the city of
Petersburg in Russia in Ottoman Turkish. He also added the title of “The Traveler”
under his own photograph included in the first page of his work.1

So far there has apeared very few researches on Karchinzada Suleyman
Shukru and his life, personality, ideas and travel book. Besides a few reviews made
on his original book version in Ottoman Turkish, some review and evaluation
articles have also been written after its publication in modern Turkish in 2005.2

There are also very few studies carried out by several researchers by basing their
studies on some parts of this travel book and by using information provided by him
about various topics and regions.3 This travel book written by Suleyman Shukru in
Ottoman Turkish was transcribed into modern Turkish by a teacher and local
journalist named Salih Sapçi from Eğirdir and it was published for the first time in
2005 by the Municipality of Eğirdir as a contribution to culture.4 Its recent and
more accurate edition with some annotated notes was prepared by a Turkish history

١ Süleyman Şükrü, Seyahatü’l-Kübra, Elektrik Publishing House, Petersburg 1907.
٢ See for some review articles on Karchinzade Suleyman Shukru and his book, Orhan Şaik Gökyay,
“Karçınzade Süleyman Şükrü”, Türk Dili - Gezi Özel Sayısı, No:258, Ankara 1973, pp.556-566;
Asaf Halet Çelebi, “XX. Yüzyıl Başlarında İki Türk Seyyyahı: Süleyman Şükrü ve Seyahatleri”,
Türk Yurdu, April 1956, No:255, pp.757-763; May 1956, No:256, pp.842-846; July 1956, No:
258, pp.39-45; Agust 1956, No:259, pp.120-126; Nedret Çağlar (Akyüz), “Karçınzade Süleyman
Şükrü Efendinin Hayatının İncelenmesi”, Isparta'nın Dünü Bugünü ve Yarını Sempozyumu,
Society for the Development of Isparta County, Ankara. 1992; Rıza Akdemir, “Seyyah
Karçınzade Süleyman Şükrü ve Seyahatnamesi”, Milli Kültür, No:60, March 1988, pp.51-54;
Ömer Özcan, “Karçınzade Süleyman ve Seyahatü’l-Kübra”, Türk Yurdu, February 2008,Vol., 28,

No: 246, pp.63-64.
٣ See for this kind of study, Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Seyahat-ı Kübra’da Isparta ve Mahalli
Kıyafetler”, ÜN: Isparta Halkevi Dergisi, pp.1563-1564; Mustafa Şahin, “Süleyman Şükrü’nün
Gözüyle Yurtdışındaki Jön Türkler”, Tarih ve Toplum, No:119, November 1993, pp.298-305;
Hasan Mert, “19. Yüzyılın Sonlarında Karçınzade Süleyman Şükrü'nün Gözüyle Çukurova”, III.
Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni, 30 November-2 December 1998, Organised by:
Çukurova University Turcology Research Center, Adana 1999, pp.497-505; Mert, Hasan,
“Karçınzade Süleyman Şükrü ve Seyahat-ı Kübra’da Eğirdir”, Tarihi, Kültürel, Ekonomik Yönleri
ile Eğirdir: 1. Eğirdir Sempozyumu, 31 Agust – 1 September 2001, Eğirdir Municipality
Publications, Eğirdir/Isparta, pp.617-624; Elnur Ağayev, “Seyyah Karçınzade Süleyman

Şükrü’nün Gözüyle Azerbaycan”, Karadeniz Araştırmaları, Fall 2010, No: 27, pp.105-139.
٤ Karçınzade Süleyman Şükrü, Seyahatü’l Kübra: Büyük Seyahat, Transcribed from Ottoman

Turkish: Salih Şapçı, Eğirdir Municipality Publications, Eğirdir 2005.
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academician named Hasan Mert and it was newly published by the Turkish
Historical Society in 2013.1

Karchinzade Suleyman Shukru’s Life, Government Service and Travel
Suleyman Sukru was born in Egirdir, a district of Isparta in Turkey, in 1865.

His ancestors come originnally from Eskishehir. His family emigrated from
Eskishehir to Egirdir upon the fief (timar in Turkish) given to their great grand-
father Suleyman Agha who was also a holder of a fief in the period of Mahmud I
(1730-1754). Because Suleyman Agha had always wore  a kind of legging cloth
called “kalchin” as a military uniform during his official duty in Albania, his
family was given the nickname “Karchinzadas”. His father Hafiz Hussein Efendi
won a reputation of “Ustazgil” in Egirdir, as he was a calligrapher who earned his
livelihood by copying the books of Holy Quran. His mother Fatma Hanim was the
granddaughter of Amir Hussein who was also known for his generosity and
richness.

Apart from his life story he told in his travelogue, there is also some
informations about his life the registry file in the Ottoman Archives of Prime
Ministery.2 As the informations in the registry file were written during his official
duty, we can learn informations about his later life through his travelogue. After
having completed his education in Eğirdir, Suleyman Shukru went to Istanbul to
become a civil servant. Firstly in 1887, he was appointed to Pozantı in Adana as
the postal and telegraph officer at the Ministry of Post and Telegraph. After having
served as a postal officer initially at Pozantı, Adana (Center) and Niksar offices for
two years at each place, he was subsequently promoted to directorship and was
appointed to Rewandiz near Mosul as a post director. After serving two years in
Rewandiz, he was appointed to Zaho. When his duty there was finished, he was
assigned to the directorate of Postal and Telegraph Administration in Diraç
(Durres) in Albania.3 Two years later, he was transferred to Balıkesir as the director
of Postal and Telegraph Administration there. While he was serving in this place,
he was dismissed from his duty on the grounds that he disagreed with his superiors
as a result of investigation indicted about him. And he was exiled to Deyrizor
within the boundaries of present Syria in 1901.4 Thus, he had been on duty of civil
service at the local branches of the Ministry of Post and Telegraph for about 14
years.

١ Süleyman Şükrü, Seyahatü’l Kübra, Prepared by Hasan Mert, TTK Publications, Ankara 2013. See
for the review of this new edition, Didem Çatalkılıç, “Kitap Tanıtımı: Süleyman Şükrü,

Seyahatü’l-Kübra”, Karadeniz Araştırmaları, No:41, Ankara, 2014, pp.255-259.
٢ BOA, DH.SAİD. 58/237; See also, Hasan Mert, “Karçınzade Süleyman Şükrü ve Seyahat-ı
Kübra’da Eğirdir”, Tarihi, Kültürel, Ekonomik Yönleri ile Eğirdir: 1. Eğirdir Sempozyumu, 31

Agust – 1 September 2001, Eğirdir Municipality Publications, Eğirdir/Isparta, p. 618.
3 Seyahatül-Kübra, pp. 101,106,107,108. Although the page numbers used in this paper for this book

belong to the TTK edition, the quatations have been summarised to some extent.
4 BOA, DH.MKT.2504/94, 12 R 1319.
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After living in his exile place for 40 days, Suleyman Shukru run away to
Mosul. According to his remarks in his work, although he has applied to Istanbul
for his forgiveness via the Governor of Mosul, namely Haji Rashid Pasha, he
couldn’t succeed it.1 Our traveller went to Iran, after staying a few months in
Mosul and northern Iraq; he arrived in Tehran on 3 July 1902 passing through the
cities of Sakiz, Zenjan and Qazvin. While he was in Tehran, he applied to the
Ottoman Sultan for his forgiveness through the Ottoman Embassy and the Iranian
Ministry of Foreign Affairs, but he was unable to get a result. After he had stayed
in Iran for about 8 months, he went to Central Asia under Russian rule with a
forged Iranian passport. After he had travelled to respectively Ashgabat, Bukhara,
Baku and Western Turkistan, he went to Kiev through the Caucasus by train and to
Vienna by the way of Budapest. Getting on a train again from there, he arrived at
Paris on 19 April 1903.2 After he stayed in Paris for two months, he reached to
Tunis by the way of Marseille by sea on 15 June 1903 and subsequently he passed
to Tangier, Ceuta, Oran and Algiers.3 Our traveler firstly went to Tripoli and then
reached the port city of Alexandria in Egypt by sea. In Egypt, although he asked
for the Minister of Education in Egypt, Fahri Pasha, to arbitrate for his forgiveness,
but the Pasha didn’t accept his petition in that direction.4 After he had been in
Egypt approximately for 11 months, he firstly went to Aden via the Suez Canal and
the Red Sea and then to India, and arrived to Mumbai on 16 August 1904. After
staying in India for 17 months, he passed first to Rangon and then to Singapore by
sea.5 From here, he went firstly to Hong Kong and Shangai and then to Tienshan
by a boat. Subsequently he reached to Pekin on 29 April 1906.6 After having
travelled some parts of China for about a year, he continued his journey beginning
from Urumchi on 3 May 1907 and finally arrived at Bahchesaray in Crimea and
Akmescid following the way of Gok Tuma, Semi and Omski. Although he passed
to Sivastopol intending to go to Egypt in order to press his travelogue, he gave up
this idea and went to Petersburg via Moscow. He put an end to his travel in
Petersburg, which he started at the beginning of 1902 and continued for more than
five years until June 1907. He completed the writing of his travel book here and
managed to publish it in the Electrical Printing House whose owner was
Abdurreshid Efendi.7

Our traveler prepared his work on the basis of the notes he took during his
travel. According to his own expression, he completed one-third of the work in
Hyderabad in India, the other one-third in the administrative center of Sinanchin in
China and its remaining part in Petersburg in Russia.8 Karchinzade included his

1 Seyahatül-Kübra, pp.117-118.
2 Seyahatül-Kübra, pp.199-200.
3 Seyahatül-Kübra, pp.248-249.
4 Seyahatül-Kübra, pp.259-260.
5 Seyahatül-Kübra, p.479.
6 Seyahatül-Kübra, pp.493-494.
7 Seyahatül-Kübra, pp.529-535.
8 Seyahatül-Kübra, p.37.
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observations in his work on the places where he worked as a government civil
servant for about 14 years and he named this part of his journey as an “optional
travel”. While he named the part of his travel accounts on various countries and
places that he has travelled after his exile to Deyrizor as an “obligatory travel”.1

With his statement expressed in his book “the burden that I beared to write a
travelogue in order to awake the Ummah”,2 it can be understood that one of his
goals in writing his work is to look for some ways to save the Muslims from
backwardness.

There isn’t too much knowledge about his life apart from informations he
gave in his travel book. According to information found in the Ottoman archival
records, “he has been arrested and put into jail” by the Ministry of Law
Enforcement pending his arrival at Istanbul in early months of 1908. However,
with the Sultan's imperial decree, it was later agreed that he should be assigned to
an official task in an appropriate place in the provinces.3 It is also stated that
Suleyman Shukru had been on duty of directorship in the Telegraph Office of
Beyazit in Istanbul for some time after his return to Turkey; but when the Second
Constitutionalism was declared in 1908, he retired from his office and died at the
end of this year.4 Thus, there isn’t any official record and information about his life
life after 1908.

An important issue related to his travel in many countries is the matter of
how he had managed to finance his journey lasting for more than five years. On
this issue, there isn’t any obvious and exact information in his work. However,
according to his work, he encountered with many people who helped him during
his travel in many places, and sometimes he was welcomed in the best way. But it
hasn’t been yet fully answered how Suleyman Shukru had financed his so long,
arduous and expensive travel, and for what purposes he had travelled. Considering
his remarks in his book that he had mentioned Sultan Abdulhamid II with very
praising expressions, some researchers have focused on the idea that he had
travelled with the support of Sultan Abdulhamid II in order to gather information
about the union and solidarity of the Muslims in the world and to get information
also on the activities of the Young Turks dissedents abroad..5 There is also some
writers who think that he might be sent as a secret agent by Sultan Abdulhamid to
promote panislamic policies among the Muslims. Korean Muslim researcher Jamel
Lee claims that he was sent by Sultan Abdulhamid to propagate in favor of the
Ottoman caliph.6 While Palabıyık says “his political stance in favor of Abdulhamid

1 Seyahatül-Kübra, pp.50,117.
2 Seyahatül-Kübra, p.488.
3 BOA, DH.MKT.1270/81, 14 C1326.
4 Lee, İslam ve Türk Kültürünün Uzak Doğu’ya Yayılması, p.201, footnote:80.
5 Hasan Mert, “Karçınzade Süleyman Şükrü ve Seyahat-ı Kübra’da Eğirdir”, p.619.
6 Lee, İslam ve Türk Kültürünün Uzak Doğu’ya Yayıloması, p. 201.
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Abdulhamid and critising severely his opponents strengthened this idea.”1

However, Hasan Mert does not believe that he was an Ottoman agent.2

The Places That Karchinzade Suleyman Shukru Visited and Stayed in
Iran

Suleyman Efendi, after staying 40 days in his exile place in Deyrizor, has
fled to Mosul.3 Because of the severe winter season, he spent the winter months in
Mosul. A few months later, he set out his journey from Mosul on May 2 1902.
Following the routs of Germanak Rashani, Babachichek, Al-Mandan, Gan-u
Tuman, Deli Ali Bey Gateway, Sardaryan, Bihal, Rewandiz, Candyan, Omar Agha,
Balik and Rayat, he entered into the lands of Iran over the northern Iraq. He
reached the city of Lahijan within the tenth day of his journey from Mosul. It is
understood from the following sentence that he passed the Iranian border very
easily: "When I was the telegraph director in Rewandiz, I had acquaintance with
the Balbas tribal chief Mahmet Agha. Therefore, he helped me to pass the border
without any official permit and took me to his house with respect and hospitality." 4

4 Suleyman Efendi says also that this border region accross the two countries has
been used as a summer plateau by the pastoral tribes there, and therefore it was a
disputed area between the Ottoman Empire and Iranian governments.

In Lahijan, Suleyman Shukru stayed at the house of Mehmet Agha as a
quest for 3 days and has got a resident permit through his assistance from the
officials. Then, he went to Savich Bulak within eight hours time.5 There he stayed
in the house of the Qadi Ali Mirza, because there was not any inns and hotels for
foreigners to stay in this old place. During his stay there, the custom chief officer
Mirza Mahmud Khan and his khatib (secretary) came to see Suleyman Shukru and
they took him to the office of Hâkim (Judge) Saad Al-Saltana in the city. He was
also met by the honorary consul of the Ottoman Empire named Mahmud Khan
there. After staying two days in this town, he set out his journey and reached
eventually the city of Sakiz over Bukan. 6

Since our traveler has got some recommendation letters from the Qadi Ali
Mirza to the Judge of Sakiz, namely Ahmed Khan İlhani, and from the custom
chief officer Mahmud Khan to the custom officer Mutamad as-Sultan Mirza
Hussein Khan, he was accepted very easily in Sakiz to stay one night at the house
of Mirza Hussein Khan. A day after his arrival, he moved to the house of the Judge
of Sakiz city, and stayed there for a week.7 On 11 June 1902, he began to travel

1 Mustafa Serdar Palabıyık, “The Ottoman Traveller’s Perceptions’ of the Far East in the Early
Twentieth Century”, Bilig, Spring 2013, No:65, p. 290.

2 Süleyman Şükrü, Seyahatü’l Kübra, Prepared by Hasan Mert, TTK Publications, Ankara 2013, p.xx
3 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 117.
4 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 119.
5 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 119.
6 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 120-121.
7 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 122.
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again and reached Zenjan after seven days of journey, by passing through the
residential locations of Karanaw, Kullar, Diken Tepe, Al Bulak, Danik, Duskanlar,
Gechghan on his road. In Zenjan he firstly arrived at the inn of Haji Ali Kuli, and
then he moved to the quest house of a rich tobacco merchant named Mehmed Agha
who was also origionally from Sakiz, by showing to him the recommendation
letters written by his partners in Sakiz. 1 After having a rest for two days at this
place with its busy trade activities and with many rich traders, he went to Qazwin
through the places of Hayrabad, Amirabad, Hurremdada, Aghzikara.2 In Qazwin,
Suleyman Efendi stayed for two days, and described this place in his own words as
“a city relatively prosperous and more crowded than Zenjan, since it is located on a
toll highway constructed by the Russians from Rasht to Tehran”. He continued his
trip from this city by a car and eventually reached Tehran in a five days of his
journey passing through the places of Kunbad, Kishla, Yeni Imam and Shahabad.3

The date of his arrival in Tehran was on the 3th day of July 1902. At that
time, the city of Tehran was very quite and secluded because of the hot summer
season. He described this situation in the city with the following words: “Since the
Shah Hadrat was in travel to Europe, and the deputies, ambassadors, dignitaries
and the wealthy people were living at their summer cottages at Shamran, the city
therefore looked like a dewatered well….  Artisans, groceries and similar traders
went also there by following them in order to sell goods and to do shopping.
Therefore the city’s current population was decreased almost to half.”4

The summer houses of deputies, ambassadors, elders, scholars and rich
people living in Tehran have been located in Shamran. Therefore, Suleyman Efendi
moved to this famous summer place, which is also 2 hours away from the city of
Tehran. There, he met with the Ottoman ambassador Shamsaddin Bey to whom he
told about his difficult situation.5 This Turkish ambassador, having been convinced
convinced of his sincerety, allowed and facilitated sending a telegram to the
concerned government offices in Turkey for his forgiveness on 5 July.6 Suleyman
Efendi waited there for a response from the authorities in Turkey. However, when
he received no answer to his application of forgiveness, the Ottoman ambassador
sent another telegram a month later on 2 August. Suleyman Efendi stayed at
Shamran more than a month with the hope of a good news from Istanbul. He stayed
at a lodge within the residence of the Ottoman embassy and established good
friendships with the embassy officials.7 Suleyman Efendi returned to Tehran on 12
August 1902, because he wanted to attend at the anniversary ceremony of the
accession of the Ottoman Sultan Abdulhamid II to the throne. At this official
meeting, he made a speech to the audience and commemorated the Sultan with

1 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 124.
2 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 125.
3 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 126
4 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 126
5 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 131-132
6 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 133-134
7 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 136.
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very exaggerated and appreciated words in his speech.1 During his stay in Tehran,
he also asked for the help of the Iranian Foreign Minister for his forgiveness.
Although he was assisted by the writing of a letter to the Iranian ambassador in
Istanbul, Prince Mirza Riza Danish Khan, for his forgiveness from the Sultan, he
could not receive any concrete result for his request.2

Suleyman Efendi says that “My stay in Tehran lasted eight months and
four days.”3 When he did not receive any positive answer for his amnesty petition,
he then decided to travel to Paris. Therefore, on February 27, 1903, he started his
journey after he has been granted some travelling money by the Shah. He explains
this as follows: “I began to travel again to go to Paris with a complete peace of
mind after the adding of some money granted by the Shah Hadrat to my current
ones.”4 He solved the problem of getting a passport by means of a person named as
as Tiryakyan Efendi, an Armanean physician in Tehran who served to the Shah as
his private doctor.

At the end of his seven days journey passing through the places of Ab-ı
Ayjilek, Sarbatdan, Firuzkuh, Surhulabad, Zirab, Suleyman Efendi reached the city
of Sari, the administrative center of Mazandaran province.5 When he was in
Surhulabad, he met with the governor of Mazandaran, Mushiruddawla who served
to the Shah as a Protocol Minister previously. The governor gave him a
recommendation letter written in Persian language and addressed to the Iranian
officials and security personnels for the renderence of help to him and for his easy
passage through any places in Iran.6 By means of this recommendation letter,
which was included in his book also, our traveler passed the places very easily and
did not have any difficulties of being hosted. On 13 March 1903, he reached the
city of Sari where he met also with the telgraph director and the deputy governor of
Mazandaran province. He was welcomed with great honour and too much
compliments because of the official recommendation letter in his hand.7 From Sari,
Sari, he went to Ashraf and then to Bandargaz. There he got on a Russian boat
named “Turcoman” and left the Iranian lands with a forged Iranian passport for
Central Asia ruled by the Russians at that time.8 He described his entry into
Russian territory with the following words: “I was compelled to make myself
resemble to the Iranians in order to deceive the Russian officials because of my
forged passport, and therefore I weared an Iranian cloth with a black hat on my
head.”9

1 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 138.
2 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 134
3 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 156
4 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 156-161
5 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 161
6 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 164
7 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 165-166
8 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 170
9 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 174
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His Observations on Iran's Administrative Structure, Population and
Urbanization

In his book, Suleyman Shukru firsly narrated his observations on the places
that he visited in Iran, and then he continued to give some information also on the
country under the heading of “General Aspects of Iran”. In this respect, he provides
for us very valuable data especially on Iran’s demographic situation, its
administrative divisions and provinces with their provincial centers, its main cities
with their populations, the country’s ethnic structure, military situation, religious
and denominational aspects. He describes Iran as a great country that has very long
geographical borders, and says the following sentences: "Iranian territory is
surruounded from the north by the Bukhara emirate and the Caspian Sea and
Georgia, from the east by Afghanistan and Baluchistan, from the south by Oman
estuary, Arabian Iraq and Kurdistan. From the north to the south it has an
enormous length of one thousand mile square, and its width is 800 and its
surroundings is around 500 thousand square miles. That makes Iran four times
bigger than France, and it has a population of 9 million inhabitants, and its budget
is up to ten million tuman ...”1 He continues to say that the Europeans are trying to
show its population very low counting only 4,4 million, while the Iranians are
claiming that Iran has a population of 12 millions. He estimated it in the middle of
this number, by saying that Iran has approximatedly a population of 8 or 9 millions.
He mentions that Iranian lands are divided into 11 administrative provinces. The
names of these provinces and their administrative centers are given in the following
way:

Names of Provinces Names of Provincial Centers
1. Irak-ı Ajami Tehran
2. Tabaristan Damawend (Amol)
3. Mazandaran Sari
4. Gilan Rasht
5. Azarbaijan Tabriz
6. Kurdistan-ı Farisi Kermanshah
7. Khuzistan Shushter
8. Fars Shiraz
9. Kerman Serjan
10. Khuhistan Shahristan
11. Khorasan Mashhad
Suleyman Efendi characterized the interior parts of Iranian lands as a great

collude area without any waters and inhabitants, but with its sandy territories
always and constantly shifting each side. However, the surroundings of this great
collude and desert areas are relatively composed of a prosperous and cultivated
lands. According to him, because of this huge desert area existed in the middle of
the country, he claims that Iran is also known as "ruinous place" in Turkish.

1 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 170
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Suleyman Efendi presents Iran's largest cities with their populations in the
following way: Tehran (210000), Tabriz (180,000), Isfahan (90,000), Shiraz
(32,000), Mashhad (60,000), Hamadan (35,000), Kermanshah (32000), Dizful
(30.000), Kashan (70,000), Yazd (50,000), Kirman (45000).1

Suleyman Sukru gives some short information on the social and religious
structures of Iran as well. According to him, Iran's population is mainly constituted
of the elements of Faris, Turks, Tatars, Arabs and Kurds. There are also 400 (ie
7,200 people) Zoroastrian families in the south of Khorasan and Yazd region and
almost 25 thousands of Nestorian, Jacobite, Armenian Christians and 160 thousand
Jews whose majority of them are living in the province of Azerbaijan. The official
religion of Iran is Shia branch of Islam, and the majority of the people are Jaafari
sect. However, the Kurds living in the parts of Savic Bulak, Sakiz and Kermanshah
are Sunni and followers of Shafii sect. The Turcomans living in Khorasan region
also belong to the Sunni group and are followers of Hanafi sect. The Muslims of
Shia Jaafari sect are generally divided into three branches, namely Sheikhis, Usulis
and Mutesherris. The followers of Mujtahids in Iran are called Sheikhis, while
those who follow Molla Mirza Mamagani resident in Karbala are called as Usulis;
and those who follow one of these two branches and feel free in their opinions are
called as Mutesherris. In addition to these, in Kerman there is a Mujtahid named
Haji Karim Khan who has made religiously lawful to eat the mouse meat. When
this Mujtahid arrived in Mashhad four years ago, the people in the city protested
his arrival and expelled him from the city. 2

Suleyman Efendi gives also important information about the level of
development and urbanization of the cities in Iran that he visited and stayed for a
while. First of all, he described Savic Bulak as “a city with the busiest trade, but its
streets are narrow and the sandy in comparing to neigbouring towns." 3 He says for
the city of Sakiz that “its size is the same as Savic Bulak”.4 He then talks about
Zenjan and says that this place is one of the great cities in Iran; it has “a very busy
trade and many rich people, but there is no significant buildings and mansions as
well as no admirable neighbourhoods in the city…” He tells that “in every ten feet
its streets have so twisty and narrow passages, so that while one is walking there, if
any loaded animals come from the other side, it becomes necessary to retreat into
the back sides of the corners…” He says that the people in Zenjan made a tannery
in the city's most beautiful place, and he finds this stituation as very strange. 5 He
noted a beautiful palace dating from the Safavid period in Qazwin, while he was
walking in the city. 6

1 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 171
2 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 171-173
3 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 120
4 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 122
5 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 124-125
6 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 125
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Suleyman Shukru provides important information about Tehran as the
capital city of Iran, as he spent most of his time there. He says that, as the summer
season passes here too hot, the people go to their cottages at Shamran, and thus the
population in Tehran decreases nearly to half in the summer season.1 According to
his observations, the people of Tehran go to their cottages in Shamran at the
beginning of May, and they return back to Tehran at the end of September in every
year. In other wards, Shamran is a fully summer resort of Tehran. All the deputies,
ambassadors and dignitaries in Tehran as well as the wealthy people of the society
go to Shamran in the summer months. Shamran is described by him as a greenery
place with plenty of trees; and it has a lot of excursion gardens, fountain pools,
fragrant roses and flower gardens, while the pools flow there like waterfalls.
"Breathing the pure air in Shamran which gives human beings a mental strenght
and refreshing is really an hapiness and a good fortune.”, he says.2

According to his observations on Tehran, the Shah's palace is built of raw
bricks and mud and surrounded by the walls. Its damaged places as a result of the
rainy weather is continuously repaired with strawy mud as a plaster. Government
offices, higher school, prison and many other buildings are also within the boundry
of this big complex. The city part of Tehran laying outside of this fortified area is
surrounded by a large ditch. There are 12 stone bridges to enter inside the city
through this deeper and wider ditch. As Tehran is located in the middle of a vast
plain, this ditch prevents the flood waters coming from around, and it draws out the
rain waters from the streets of the city. He describes Tehran with the following
words: "Although Tehran does not look like a European city, it has its own unique
grace. Those who are accustomed to oriental life do like this city very much, and it
is the biggest one of the cities in Acemistan and the most beautiful one among the
cities of Central Asia.”3 Because of the lack of solid timber in the area, the
buildings were not raised very high, but they have been constructed on higher
basements and been rowed in good and perfect arrangements. The roofs of some
taller buildings were covered with sheet iron and there does not appear any brick
houses in the city at all. The mansions of wealthy and dignitory people in the city
have been very much ornated. In the city, there are three big mosques with large
courtyards and they are named as Masjid-i Shah, Masjid-i-Shah Mader and Masjid-
i Sipehsalar. Tehran's drinking water comes from thousands of wells dug in the
sides of Shah-abad, Shamran and Damawand. 4 Volcano soft sands in the streets of
Tehran makes a dust mess in the summer, while it turns to be an adhering mud in
the winter.5

Suleyman Shukru gives the number of hotels in Tehran as four in total.
They were built also on the basements like other houses. The most significant and

1 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 126
2 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 135-137
3 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 126-131
4 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 151-154
5 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 140
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higher buildings of the city are seen around the palaces of the Shah Nasreddin; the
palace of Shams al-Amara is the best one which was constructed with the colourful
brciks and glazed tiles as decorations. According to him, the best place in the city
is the Tophane Square next to the entry door of the Shah palace. Around this
square, which is called today as the Imam Humayni Square, there appear the
banking house, telgraph and posting administrative houses, mayorship offices,
military buildings and artillery barracks. Our traveller describes other interesting
places in the city to some extent such as the covered market, city streets and other
small squares, teahouses especially at the vegteable square. A few years ago the
streets of Tehran were illuminated by the air gas, because of its bad smelling the
use of this gas was cancealed later; now the main streets of Tehran began to be
lighted by the Batum gas, namely oil.1

Our traveler mentions also a zoological garden organised in a European
style in a place called “Yawshan Hill” near Tehran. In its garden, apart from a Shah
Kiosk there are so many wild animals such as tigers, lions, elephants, hyenas,
antelopes, wolves, jackals; and this place has also been illuminated by electricity
during the nights. Some people in Tehran, who are not very open to the
innovations, try to belittle the Shah’s modernisation attempts, by pointing to this
place that  "When the Shah arrived from Frengistan, he ordered the placement of an
electricity into the garden of this pavilion; and thus he is entertaining his
complacency that I made my country a European one.” Accross the opposite side
of this “Yawshan Hill” there appear an old ruin of Funeral Tower built by the
Zoroastrians to let their deads to be eaten by the birds.2

During his exit journey from Iran, Suleyman Efendi visited also Firuzkuh,
and he says about this city the following: “This place is higher than Tehran in
terms of altitude, and therefore the weather is very cold here.” He also says that he
has been faced with an heavy snow almost at the hight of one meter upon his
arrival at the town. The Delichay River passes through the centre of this town, and
there is no burden of digging gerhiz wells here. The city lies around the “Firuzkuh
castle” and the various decendants of Imamzadas and the Imam Reza's harem were
buried here in this city. People commemorate this righteous woman with the name
of "Hatun-u Kıyamah (that is to say Woman of Resurrection)". While the weather
in Tehran is spring, here it is stil winter season. Our traveller stayed here in a cold
inn only one night without warming himself very well. On the other hand, he
depicted Surhulabad as “an excellent and a prosperous village", and the weather
there was very similar to Tehran. The The Damawand mountain in the area is noted
by him as the highest mountain in Iran.3

Suleyman Efendi talks also about the city of Sari where he stayed only a
few days. He mentions that in the city there are many old palaces and buildings
dating from the Safavid dynasty. As Sari became a capital of the Safavids for a

1 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 126-131
2 Seyahatü’l-Kübrâ, p.152
3 Seyahatü’l-Kübrâ, pp.161-162
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time, there existed in the city very old and historic buildings. The top-level
government officials here live at the nice kiosks with the gardens of roses, lemons,
oranges and orange trees. But, in his opinion, the best palaces and mansions dating
from the time of the Safavid dynasty can be seen in the city of Ashraf. Therefore,
Ashraf is depicted by him more beautiful city than Sari. Our traveller tells us more
things about an old and historical palace here, namely that of  “Chihil Sutun”
surrounded by the great walls. In spite of a complete restoration made during the
period of the Shah Nasreddin, it began to ruin again. If it is correct, he writes also
that he has been told by some people that this historic palace has been sold recently
to a rich merchant named as Haji Nasrullah. In Ashraf there are also two more
historic palaces with the names of Safiabad and Arbaun Sutun (Fourty Columns).
When he saw that the tiles of Safiabad palace have been thorn very seriously, he
resembled it as “a camel with falling hairs”.1 The last town that our traveller visited
in the lands of Iran was Bandargaz. In his book, he used the following expression
on that place: "It is a small devastating town that consists of about 200 households.
Every side of it is very swampy, and it has a shallow seaport, salty water and
harmful weather…” The trading and artisanship of the town is in the hands of
Armenian families, while the Persians dominate the food sector generally.2

His Assessments on Iran's Military Situation
Suleyman Shukru gives some important information about Iran's military

structure, and emphasises that Iran did not have a strong military power at that
time. According to his statement, the total number of troops in Iran is about
151,300 soldiers. Out of this number, 81.000 is serbazân, namely infantry, 1,200
cavalry, 5,000 artillery, 380 artillery men driving camels, the remaining part
consists of the reserved, irregular and non-uniform soldiers.3 He devoted nearly
eight pages of his book to the infantry soldiers called in Iran as “serbazan” under
the heading of "Serbâzâns of Iran”. He provides detailed information about their
sallary, food allowances, military clothing and their training. Because he lived in a
place very close to a military station in the city Tehran, he had a good opportunity
to observe very closely various living conditions of these soldiers. He mentions
that the most important part of the Iranian army is composed of these infantry
squadrons of serbazans, and that those who are the most prone and the best
convenient to military service are those of the Azerbaijani Turks. According to
him, "Iran has not yet put its military completely in order, but the government's
main strength are these infantry squadrons. The majority of these people who
remained very resistant to difficulties, and behaved as strong, brave, very patient,
self-sacrificing, contented and loyal soldiers are those of Azerbaijani Turks.”4

1 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 165-167
2 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 170
3 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 172
4 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 143
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Military service in Iran is a permanent profession, and it is transferred from
father to his son. Therefore among the divisions there can be seen young serbazans
of 10 years old up to the 70 years old men. If the father is an officer, when his child
is recruited immediately after his death the child becomes also an officer. If the
father is a soldier, when his boy is recruited to the army, he becomes also an
ordinary soldier. Military service continues here in a legacy that it lasts until the
death of the concerned person. In Suleyman Effendi's words, "If an infantry is
reached to the age of eighty years old, he could not leave the infantry cloth from
his back, the artillery and the rifle from his hands.” 1

Their clothes and rifles differ also in accordance with their ages. Suleyman
Efendi says that these poor soldiers are suffering very much of the misery and
disgrace. As their salaries are not sufficient to meet their daily needs and expenses,
they have been forced to supply their foods themselves. It is very evident from
their every apperance that these soldiers are very weary and hopeless, because they
have been compelled to follow this old type of military service until the end of
their lives. As they have been compelled to think about feeding their animals, they
avoided also to feeding them with plenty of herbs collected by themselves.2 Beside
their military duties, they engage in other professions such as barbery on foot,
forest butchery, street kebabs, mobile moneylenders, peddlers and brokering tasks.
While some others work also as manual labours with their military uniforms in the
construction works of Greek, Jewish, Zoroastrian, Armenian and other nations.
When Suleyman Efendi saw the soldiers working in this way, he became very
shocked and upset. He explains the reasons why these soldiers work in other affairs
with their official uniforms with the following words: "If they wear their uniforms,
they are respected very well. When the people recognise them as soldiers from
their uniforms, they hire workers firstly from them, after that the remaining work is
given to civilian ones.” 3 According to him, if the military men work with their
formal uniforms privately on their part in civillian affairs, it undermines the honor
of the government seriously. Because the foreigners ridicule the Muslims when
they see them working in this way.4 He adds also that, although it is forbidden for
soldiers to work civil affairs in Iran, but this is condoned by the authorities. But, if
one of the working soldiers does not give a share from his daily earnings to his
head officer by mistake, he is recalled immediatedly to the military training the
next day, and he is not allowed to work out.5

Suleyman Efendi says that the Iranians call the sea soldier as "tufeng-i
sûzenî", infantry "serbâz", cavalry "Cossack".6 And he also expresses that Iran's
most regular and best-trained troops are the Cossack cavalry units commanded by

1 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 144
2 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 120
3 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 146-147
4 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 147
5 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 150
6 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 149
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the Russian officers. The total number of these cavalry units is only 1,200.
According to the information provided by him, the horses of these cavalry units are
their own animals and their foods are covered by the government. In comparison
with other soldiers, these Cossack soldiers are paid a better pay of salaries, ie 6
tuman per month (100 Ottoman Turkish cents). Although the Shah wanted to
disolve these Cossack units of 1,200 people by considering their expenditures too
costy to the budget upon the British suggestions and recommendations, the senior
government officials however have convinced him not to do this. They raised their
objections very clearly to him that "With whom we can send the mails?" and
"Whom we can deploy to the offices of foreign missions as guards?".1 In fact, all
the foreign embassies in Tehran are protected and guarded by these well-trained
soldiers. However, as the British authorities were always suspected of Russian
intentions, they became their main opponents in this country; then because of the
intelligence and security reasons they refused to accept the Cossack regiments
under the command of Russian officers to guard their embassy buildings. They,
therefore, brought some Zoroastrian soldiers from Baluchistan and employed them
as embassy guards. In addition to this kind of interesting information, Suleyman
Efendi followed also the military welcoming ceremony held at the Shah’s arrival in
Tehran after the return of his trip to Europe. He saw very closely the state of
military personel during this parade. But, in his opinion, the soldiers and their
officers who were arranged along the road could not able to applause “God bless
you” in a perfect way, and they remained along the roads like the stone idols. He
mentions also a warfare exercise organised a few days later following the Shah’s
return from his European trip. He followed this warfare exercise closely and it is
called as “Jam-i Lashkar”. He narrated his observations on this event in his work in
some detail. For instance, during the exercise the old-fashioned cavalry squadrons
and the modern and well-trained Cossack cavalry units have participated as the
rival troops, but the Cossack troops have prevailed over the other. According to
him, the soldiers at artillery units are also well-trained and more experienced as
they are usually overaged, but their weapons are too old.2

His Observations on Iran's Economic, Industrial and Socio-Cultural
Structure

Suleyman Shukru gives the following information about Iran's economic
situation: "According to our calculation, the government's annual revenue together
with the customs, postal and telegraph incomes is about 180 million gurush. Out of
this income, 96 million and 250 thousand gurush is spent on military expenditures,
13 million and 750 thousand gurush is for the livelihoods of the clerics and
scholars. While 27 million and 500 thousand gurush is devoted to the annual
expenditure of the Shah Hazrat and the remaining 42 million and 500 thousand
gurush is paid to the administrative expenditures and to the interests of the

1 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 147
2 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 147-150
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borrowed money. Thus, the government’s treasure becomes an empty one. As for
the annual trade of the country, imports is totalled about 256 million and exports
148 million gurush. Thus the internal trade is reduced every year to 108 million
gurush.”1 Suleyman Efendi says that Iran is relatively expensive and less
productive country in comparaing to the Ottoman lands. He also states that the
exported goods and crops from the Ottoman Empire to Iran are usually gall nut,
tobacco and mixed colored textile fabrics. While the Ottoman merchants buy from
Iran usually the Russian cotton materials, porcelains, the samovar, tea and sugar.2

The central parts of Iranian lands look like a great desert and waterless
areas completely devoid of greenery. Only those areas where the water wells can
be made are cultivated, and the rivers are seen seldomly in the country. Cultivation
does not depend on the rainfalls, but entirely on the water wells. Therefore, most of
the villages are the properties of the rich persons and the farmers are their land
servants. Digging of water wells is entirely an Iranian ability. Those areas where
water wells can be found are also cultivated parts, but the other places look like a
desert. Those who can afford to digging water wells can also buy some sizeable
lands to cultivate within the reach of water wells. According to the information
given by Suleyman Efendi, the Iranians make a million acres of land riddled with
the water wells in order to find water and to irrigate the hundred acres of land.
Because of these open water wells found especially in the countryside it is very
dangerous to begin journey at night in Iran. Our traveller stresses the abandunce of
water wells in the country with the following metaphor: ”How abundant are the
rivers in Ottoman lands, the lakes in Switzerland, the desert snakes in African
Sahara region, it is in the same propotion that the water wells in Iran are so many
and so dangerous that they resemble to a paper perforated each side with a
needle.”3

Suleyman Efendi states that there is a paid highway road from Rasht to
Tehran constructed by the Russians who obtained from the government a
concession of its use for 75 years. He describes this situation as “a negligence of
the Iranian government”. According to him, not for this short road, but a 75-year
contract should not be signed for even a railway concession at the same length.4 He
also mentions a railway line with 6 kilometers length extending from Tehran to the
town of Abdul Azim. This railway is operated by the Dutch, while the highway by
the Russians. "The city of Tehran with a population of 210 thousand inhabitants
lies in the middle of a land without any railways and highways”, but the city’s fuel,
food and other needs are brought about by means of animals.5 He states also that
the Iranians are not very keen on building bridges on rivers besides their
unwillingness to construct railways and highways. He had to pass across seven

1 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 172
2 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 120-121
3 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 154-155
4 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 125
5 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 130
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times on the Aliabad river flowing into the Caspian Sea, while he was going from
Firuzkuh to Sari through the village of Zirab. He was faced here with many
difficulties because of the non-existence of the proper bridges on the said river. He
expressed his amazement that “In short, severe cold, snow and mud found on the
route of Mazandaran and the difficulties of passing the rivers without any bridges
have caused me to go through extreme hardship. It is therefore not advisable to go
to a country having no railways and highways.”1

Suleyman Efendi emphasises that the Shah and the Iranian government is
generally in favor of innovation and progress, but they do not have much skills to
tackle with the important political issues, and they were under the political
influence of the Russians and the British. According to him, the deputies follow a
policy that mainly consists of no criticism and objection to any offers of foreigners.
For instance, the government gave a concession to the Russians for the operation of
Rasht highway for 75 years and granted the Mazandaran sea shores to the Russians
unconditionally. It was not also able to handle the affair of proposed railway line
until Mashhad. All of these indicate the signs of ignorance in political affairs.2

Furthermore, according to his opinion, the Iranian people and statesmen are
acting very slowly in adopting new technics and innovations, as they stand at a
distance towards modernization. For example, the old-fashioned practice of Iranian
troops located in Savij Bulak and their military order and trainings attracted his
close attention, and he has never liked the continuation of their training in the old
order. "When I saw the state of Iranians who could not leave the rules execised in
former centuries, I have no doubt that the old-fashioned and the old-time nations
are completely deprived of happiness and prosperity. It does not fit for an
intelligent nation like the Iranians to stand against all kinds of advancement of our
time. May God Almighty bestow new ideas to them.”, he said. Again, when he was
in the office of a judge in Savij Bulak, he sat on the rugs laid on the floor of an
official room. He noted the old style flooring found in the government offices in
small towns like this, by saying that "The household goods such as chairs and sofas
have not become a usual thing here yet.”3

Suleyman Efendi also criticises the people’s reluctance in adopting modern
style educational institutions in Iran and their lack of progressive views. He
considered the Iranian society at that time as a very conservative society attached
firmly to the old traditions. He saw a musical play of imperial band reminding the
people about the old Persian rulers. He expressed his sadness in that way: “The
Iranian government changed the progressive steps that must be always directed
towards the future to the time of the Noah Hadrat, and in this way it turned away
from all kinds of excellence and pointed all the time towards the old loyalty. When
I saw this situation, I started to become very upset on the name of Islam.”. He tried
to compare the Iranian people with other nations by saying that “Their selfishness

1 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 165
2 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 137
3 Seyahatü’l-Kübrâ, p.121
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resembles to the British, their conservatism to the Spanish, their irregularities to the
Greeks, their opiumism to the Chinese, their style of government to the Blackbirds
al-Assad.” According to him, the country's wealth is very great to meet the needs of
country’s administration and to handle its internal affairs, but the real reason for
falling in such a long sleep like the Companions of the Cave is the conservatism of
its subjects. When the Shah, though with good intentions, tries to put forward new
ideas, the ulama and the leading persons always put objections to them, by saying
that "We do not allow to introduce new practices to old village." He also says that
"Whichever instrument the religious scholars play, the people follow the suit. As
the ordinary people can not deprive themselves from the hands and captivities of
these ulamas, they never direct themselves to serving a good purpose.” In his
opinion, the Shia Muslim people consider the religious scholars rather than their
worldly leaders as their real deputies for themselves.

According to Suleyman Efendi, the greatest obstacle in the way of
development is the religious scholars to whom the people are attached themselves
with commitment. He explains this with the following remarks: “If the religious
teachers whose pieties result from the ignorance of the people are to order
something, they do not leave any stone of the government offices in the square…
Because they are able to read Arabic books, they are given the faithful names and
titles, but no one dare to say to these Imams: Why are you standing against the
advancement of the greatness of Islam ?” 1 According to him, the Iranian people
also attach greater importance to the famous poets, because they recite their poems
frequently. In his opinion, the suffering and misery of the people is the direct result
of people’s negligence and their religious conservatism. People pay their religious
alms (zakats) of their properties very carefully and completely, but they show
reluctance in paying their taxes to the state properly. “If they freed themselves from
the bondage of the ulamas and paid also their taxes to the government in a proper
way, the situation of Iran would become more advanced and more progresive.” , he
says.2 Suleyman Efendi, after all these criticism, mentiones also a religious scholar
named Ali Mehmed bin Mehmed Hussein al-Isfahani under the heading of
“Examples of the Ideas of Those who imagine themselves as Faithful (Fazıl)”.
Based on the sample passages taken from his book Kitab-i Jam-i Jam, he criticited
al-Isfahani very heavily because of his old and traditional views on religious
matters.3

Another issue that Suleyman Efendi has pointed out and stated his
discomfort is the matter of the Shia-Sunni division in Iran. He went to a bathroom
(hamam) on the first day of his arrival in Tehran and explained a man’s attitude
towards him at the entrance door of the bathroom with the following remarks.
"Since the Christians are not allowed to enter the bathroom without separate
fountains, the bathroom man stood in front of me not allowing to enter inside.

1 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 128-129
2 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 129
3 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 173-174
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Firstly he questioned me whether I am a Musliim or not, after he has understood
that I am a Muslim, he then asked this question: ”Are you Umari or Shia?” When I
am extremely bored of his questioning, I said again: “Hey, what a man you are! I
am declaring that “There is no God except Allah and Muhammad is His Prophet”.
What more do you want from me? Then he let me pass inside the bathroom.”1

Another religious aspect of the people that he underlined in his book is that the
Iranians give too much importance to visiting the shrines. For instance, the
Tehranians visit the tomb in the town of Abdul Azim near Tehran on every Friday,
as it belongs to a teacher of Imamzada Qasim. 2

Suleyman Efendi, based on his observations in Iran, mentions also some
entertainment culture of Iran. Because there is not any theatre in Tehran, the rich
and the leading people of the city organise frequently ballroom dance
entertainments. While the ordinary people spend their spare times in the
coffehouses by smoking cigarettes and narghiles and telling also each other some
old stories from Rustam, Dara and Iskandar. When he was in a coffehouse in
Tehran, he saw some people playing musical instruments there as well. In general,
free conversations and friendly chats take place in these coffee houses.3

Suleyman Efendi mentions also some strange customs he faced in Iran. For
example, he says that the Iranian government is firing artilleryguns at 12 o'clock
every day, as it was done as a custom in the past.4 In Savij Bulak, when he heard a
pipe horn sound towards the morning and asked the reason for doing this, he learnt
that it was done by the bathroom man to announce that the water has already been
heated and the baths have been opened.5 In Tehran, when he saw a shop selling
medals, he witnessed that everybody can easily buy them at any degrees.6 Our
traveler gives less information about the food culture in Iran. In this respect, he
mentions a very popular meal called among the people as “abgush”. He finds this
meal very delicious; it includes a little fatty meat, broken chickpeas and lemon
peels and it is cooked on dried dung in a pot covered with tar. 7

The language spoken in Iran is generally Persian while in the Azerbaijani
region is Turkish. According to his observations, the language of the inhabitants in
Mazandaran region is quite different. For this reason, he says that they are not of
Persian origin. Their faces and clothes are different from those of Persian people.
Their men are dressed as Turcomans in general and their women wear skirts
similar to fistan up to their knees and long socks under their skirts. They have black
eyebrows and eyes and wheat colour skins.8 As Suleyman Efendi read Persian at
school, he could speak that language to some extent. He also explained some

1 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 155
2 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 152-153
3 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 140-142
4 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 137
5 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 123
6 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 156
7 Seyahatü’l-Kübrâ, pp. 132-133
8 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 166
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Persian words in his book. For instance, he left Iran from the port of Bandargaz. He
explained the name of this town that it meant “harbour of gas”, because the
petrolium gas brought to Iran have been distributed from here to other cities in
Iran. 1 Again, he also stated that the meaning of the word “serbaz” is fearless and
brave, as the Iranians conveyed this word to the infantry soldiers. 2 He also
followed war exercise named as "Jam-i Lashkar" and explained the commands
given in Persian language to the soldiers during the exercise. He gives examples of
"Gelle bezenend" or "Tüfenk bezenend" for the command of firing. 3

Conclusion
Karchinzada Suleyman Shukru has provided for us valuable information
about the state of Iran at the beginning of 20th century. He devoted about 60 pages
of his book to his observations on Iran and gave important data on the country's
geographical location, population, religious beliefs, administrative and military
structures, economic and socio-cultural lives. He not only narrated his personal
observations but also made some evaluations about people’s living conditions,
urbanization and development levels of some Iranian cities that he visited and
stayed for a time. However, he visited some cities and towns in the northern part of
Iran such as Lahijan, Savij Bulak, Sakkez, Zanjan, Qazvin, Tehran, Shamran,
Firuzkuh, Sari, Ashraf and Bandargaz and therefore presented information only
about these places. Thus, he did not visit other important and historical cities in the
central and lower parts of the country. As he spent much of his time (8 months in
total) in the capital city, he provided more information about Tehran than any other
cities. He gave detailed information on the subjects such as Tehran’s important
buildings and government offices, its public squares and level of development,
social and cultural life in the city bazaars and markets as well as its economic
conditions. Moreover, he gave short introductory information on the other cities
and towns located on his travel itinerary, and narrated some of his observations and
experiences that he faced in those places while passing through them. Since
Suleyman Shukru has an innonative personality and was a good observer, he
noticed very carefully the attempts of the Shah and government circles to
modernize the country and to advance it to a further level. But, he criticized openly
the attitudes of some segments of the society especially the conservative ulama
towards the government’s modernization efforts as well as their influence and
leadership authority upon the ordinary people. As he strongly opposed to the
influence of the Western imperial states on the muslim countries, he also included
some of his observations on the Russian and British imperial influences upon Iran.
He did not neglect to visit historical and monumental buildings and presented some
information on their conditons. He met with many government officials and
leading personalities of the society in various places and always tried to establish

1 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 169
2 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 149
3 Seyahatü’l-Kübrâ, p. 149
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good friendship with them. In short, Iran was the first step of his long and difficult
journey, and with the good treatment experienced in this country, some amounts of
travel money bestowed by the Shah and a forged Iranian passport, he was able to

begin to undertake his long journey.
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SABÛHÎ AHMED DEDE, HIS LIFE, LITERARY CHARACTER
AND THE EFFECT OF ÖRFÎ-İ ŞİRÂZÎ IN HIS PERSIAN POEMS

İbrahim AKÇA

Oğuz YILMAZ 

Rıdvan GÜR

ABSTRACT
Sabûhi Ahmed Dede was born in Tokat in 922. First he was educated by his father,

Tokâdî Mehmed Efendi who was a preacher in Eyup Mosque, and his father’s intimate
friends. He was also educated by Kasım Baba, a Bektashi sheik, in his neighbourhood.
Then he went to Konya and completed his spiritual journey under the supervision of Bostan
Çelebi, a Mawlawi sheik. He was appointed to Yenikapı Mawlawi House as a master in
1040. He trained here for eighteen years and died in 1057.

Sabuhi, a debony, vivacious and humorist poet-sheikh, has literary works named
Turkish Diwan, Persian Diwan, Saki-name, Bulbuliyye and Ihtiyarat-ı Sabuhi. The effect of
Fuzuli and Ruhi are seen in his poems written in Turkish and also the effect of Örfî-i Şirâzî
are seen in his Persian poems.

In our study we will try to present the effect of Örfî-i Şirâzî seen in Sabûhi’s
Persian poems.

Key Words: Sabûhi Ahmed Dede, Mawlawiyya, Persian poems, Örfî-i Şirâzî.
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BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN FARÇA BİR MÜNACATI
ÜZERİNE

Prof. Dr. Murat SARICIK
Türkiye’nin doğusunda yer alan Bitlis sınırları içindeki Hizan kazasına

bağlı Nurs köyünde doğan (1876-1960)1 Bediüzzaman Said Nursi, İngilizlerin
1922’de İstanbul’u işgali üzerine aynı yıl İstanbul’da kendisinde İngiliz
emperyalizmini tenkit ettiği “Hutuvât-ı Sitte”2 adlı bir risale kaleme aldı ve bunu
İstanbul’da gizlice bastırıp dağıttı. Gizlice bastırılıp, yine el altından gizlice
İngilizlere karşı dağıtılan bu eserde matbaa adı ve baskı tarihi yoktu. Zaten eserin
dağıtılmasından haberdar olan İngiliz makamları, hemen yazarını bulup
cezalandırmak istedilerse de bu mümkün olmamıştı.

Nursi, “Hutuvât-ı Sitte” adlı eseri ve İstanbul’daki faaliyetleri ile İngiliz’in
âlem-i İslam ve Türkler aleyhindeki müstemlekecilik siyasetini ve entrikalarını,
tarihî düşmanlığını etrafa neşrederek Anadolu’daki Millî Kurtuluş Hareketini
desteklemişti”3

İngiliz istilası ve emperyalizmine karşı çıkan cesur hoca, bizzat Kuvây-ı
Milliyenin başında bulunan Mustafa Kemal tarafından şifreyle Ankara’ya davet

1 Doğumu ile ilgili olarak şu kaynaklara bakılabilir: Abdurrahman, Bediüzzaman’ın Tarihçe-i

Hayatı, Necm-i İstikbal Matbaası, yy.,   1919, s. 3;  Şahiner, Necmeddin, Bilinmeyen Taraflarıyla

Bediüzzaman Said Nursi, yeni Asya Yayınları, İstanbul 1976, s. 25; Açıkgenç, Alparslan, “Said

Nursi”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 565- 572; Heyet, Büyük Lügat, Türdav Yayınları, İstanbul

1983, s. 850; (Said Nursi Mad.)
2 Hutuvât-ı Sitte, “Altı Adım” anlamına gelir. Aslında Bediüzzaman eserinin başına “Velâ

tettebi‘û hutuvâti’ş-Şeytân” ayetini koymuş ve İngiliz’i “beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan

Ruh-u gaddar” olarak nitelemişti. Bu gaddar ruh, “fitnekâr siyasetiyle cihanın her tarafına kundak

sokan el-hannas, altı hutuvâtıyla âlem-i İslam’ı ifsad için” insanların zayıf damarlarını bulup

tabiatlarındaki muzır madenleri işletiyordu. Bediüzzaman, İngilizlerin şeytanın hutuvâtına benzeyen

altı hatvesini/adımını bu eserde açıklamaktaydı. Bkz. Nursi, Bediüzzaman Said, Münâzarat, İhlas Nur

Neşriyat, Ankara, 2008, s. 97, 104, 105. Kurân-ı Hakim’de “Velâ tettebi‘û hutuvâti’ş-Şeytân” diye

nehiyde bulunan üç ayet bulunur. Bkz. Bakara, 2/168, 208; Enâm, 6/142, Nur, 24/21; Muhammed

Fuad Abdulbaki, el-Mu‘cemu’l-Müfehres li Elfâzı’l-Kur’âni’l-Kerim, el-Mektebetü’l-İslâmiyye,

İstanbul 1982, s. 235.
3 Nursi, Münazarât, s. 102.
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edilmiş ve 9 Kasım 1922’de bir Perşembe günü trenle Ankara’ya gelince; işgalci
İngiliz Devletine karşı çıkan bir âlim olarak törenle karşılanıp taltif edilmişti.1

Kuvây-ı Milliye tarafından 13 Eylül 1921’de Yunanlılara karşı Sakarya
galibiyeti kazanılmış, ertesi yıl 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruzla birlikte Milli
kuvvetler İzmir’e kadar giderek Yunanlılar karşısında başarılı olmuşlardı.2

İşte bu sıralarda Bediüzzaman “Ankara’da İslam ordusunun Yunan’a
galebesinden neş’e alan ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde gayet müthiş bir zındıka
fikri girmek ve bozmak ve (manen) zehirlendirmek için dessasâne çalıştığını”3

görünce biri Türkçe, diğeri Arapça iki zeyli olan mühim bir risale kaleme aldı.4

“Hubâb” adındaki bu risalenin Birinci Zeyli Farsça bir Münacatla başlamaktaydı.5

Bediüzzaman’ın ifadesiyle “bu münacât, kalbe Farisi olarak tahattur
ettiğinden Farisi yazılmıştır.”6

Bediüzaman’ın 1918’de, İstanbul’da kurulan ve bir İslam akademisi olan
“Dâru’l Hikmeti’l-İslâmiye”deki görevi ile ilgili olarak tercüme-i hali konusunda
verdiği bilgide “hangi lisanlarda kitabet ve tekellüm ettiği” sorusuna “Türk ve
Kürt lisanıyla tekellüm ettiğim gibi, Arabî, Farisî lisanlarıyla yazar ve okurum”
diye cevap vermektedir.7 Gerçekten eserlerine bakılırsa onun, Arapça, Türkçe ve
Farsça bildiği anlaşılır. Zaten Kürtçe anadilidir. Ama Kürtçe veya Türkçe konuşan
birinin kalbine bir münacâtın “Farisî olarak tahattur” etmesi ne demektir?
Bildiğimiz kadarıyla kendileri bir medresede Farsça Eğitimi görmedikleri halde,
kendi hususi gayretleriyle Farsça lisanını öğrenmiş olmalıdırlar.

1 Nursi, Bediüzzaman Said, Mesnevî-i Nûriye, terc., Abdulmecid Nursi, İstanbul 1958, s. 239;

Heyet, Büyük Lügat, s. 102; (Bediüzzaman mad.)
2 Bkz. Shaw, Stanfort, J. – Shaw, Erol Kural, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, I-II,

terc., Mehmet Harmancı, E Yayınları, İstanbul 1993, II, 428-429; Öztuna, Yılmaz, Büyük Tarih

Ansiklopedisi, I-II, Bateş Yayınları, İstanbul 1992, II, 597-598.
3 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, s. 240.
4 A.g.e., s. 88-89, 240.
5 A.g.e., s. 88-89.
6 Nursi, Bediüzzaman, Said, Sözler, Sinan Matbaası, İstanbul 1960, s. 112 vd. Nursi,

Bediüzzaman Said, Lem’alar, Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, Ankara 1957, s. 213-216; (Bu eserde

Farisî Münacât, Serbest bir tercüme ile 26. Lem’a’nın Yedinci Rica’sında yer alır). Ayrıca Farisî

Münacat manzum olarak Farsça aslı ve her satır altında olan serbest tercümeleriyle, “Sözler”

kitabının On Yedinci Sözünün zeylinde de yer alır. Bkz. Nursi, Sözler, s. 192 vd. Nursi, Mesnevi-i

Nuriye, s. 240.
7 Bkz. Şahiner, Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi, s. 183-184.
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O Türkçe ve Arapça münacatlar yazdığı gibi1 Sözler kitabına da aldığı bu
münacatını “kalbe Farisî olarak tahattur” ettiğinden Farisi yazmıştır.

O Farsçayı da, okuyup yazdığı Arapça gibi bir kültür dili olarak görmekte
ve değerlendirmektedir. Kendi özel gayretiyle Farsça öğrenmesi ve eserlerinde
bolca Farsça kökenli kelime ve terkiplerin bulunması da dikkat çekicidir. O
Farsçayı önemsediği ve Farsça kökenli kelimeleri ve terkipleri eserlerinde bol bol
kullandığı gibi, Arapça kökenli İslamî kelimeler hakkında da hassastır. Bir
zamanlar TürkiyeCumhuriyeti’nin ilk dönemlerinde, Türkiye’de Türkçülük
cereyanıyla Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin dilden atılması bir devlet siyaseti
olarak teşvik edilip moda haline getirilmişken,  üstat Nursi Arapça asıllı kelimeleri
dilden atmayı, “haksız bir tehcir ve zalimane bir sürgün” olarak görmüş ve;
“onları tehcir etmek, bütün mezar taşlarını hâkketmektir, bu tahkire karşı titreyen
mezaristandaki ehl-i kuburu aleyhlerine döndürmektir” demişti.2

Ayrıca ehl-i ilhada kapılan ulemâu’s-sû’un milleti aldatmak için “ihtiyaç
olsa, (namazda) diyar-ı baîdede Arabî bilmeyenlere, ihtiyaç derecesine göre
Fatiha yerine Farisî tercümesi cevazı var. Öyle ise biz de muhtacız, Türkçe
okuyabiliriz?” diye İmam-ı Azam’ın fetvasını bahane etmeleri üzerine
Bediüzzaman, İmam-ı Azam’ın fetvasının beş cihetle hususi olduğunu açıklayıp
bunlara karşı çıkmıştı. Söz konusu beş cihetten üçüncüsünde de bu fetvanın “Bir
rivayete, lisan-ı Ehl-i Cennetten sayılan Farisî lisanıyla tercümeye mahsustur”
demişti.3

Bilindiği gibi, Münacât, Arapça “n-c-v” kökünden gelen bir kelimedir.
Necv, bir şeyden infisal ve ayrılma demektir. Kur’an-ı Hakîm’de bu anlamda
birçok ayette geçer. Münacât ise fısıldamak ve sır vermektir.4 “Nâceytühû=
sârertühû”, yani “fısıldadım ve sır verdim” demektir. Münacat kelimesinin
“necât” kökünden türetildiğine dair de bir görüş vardır. Bu görüşe göre, münacâtın
manası, bir kimseyi içinde olduğu kötü durumdan kurtarmak için yardımdır.5

Münacâtlar, Allah’a yalvarış kastıyla kaleme alınan manzum veya mensur
eserlerdir. Mesela divanlar ve mesnevilerde, tevhit, münâcât, na’t ve mi’raciye
konulu eserler vardır. Münacâtlar, genelde samimi, duygulu ve rikkatli bir üslupla
kaleme alınırlar. Fars edebiyatında münacâtlara “Niyâyiş” denir. İslam dünyasında

1 Arapça Münacât örneği olarak bkz. Nursi, Sözler, s. 203.
2 Nursi, Bediüzaman Said, Mektubat, Sinan Matbaası, İstanbul 1958, 478; (Yirmi Dokuzuncu

Mektup, Yedinci Kısım).
3 Bkz. Nursi, a.ğ.e., s. 479. ayrıca bkz. Httb//www.sorularlarisale.com;

httb//www.Sorularlaislamiyet.com. httb//lisanifarisi.net. (31.6.2014)
4 Macit, Muhsin, “Münacât”, DİA, XXI, İstanbul 2006, s. 563.
5 Ragıb el-Isfahanî, el-Müfredât, Kitabu’l-Cumhûriye, Mısır ty, s. 484-485.
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önce Arapça münacatlar ortaya çıkmış, sonra da Türkçe ve Farsça münacatlar
yazılmıştır.1

1. Münacatta Şeş Cihete Nazar
Bediüzzaman’ın Farisi münacatı şöyle başlar:
“Yâ Râb! be şeş cihet nazar mîkerdem, derd-i hûdrâ dermân nemî

dîdem”2

Hubab’daki Farsça münacatın aynısını 17. Sözün sonuna alan
Bediüzzaman, manzum münacatının her satırından sonra o satırla ilgili Türkçe
açıklamalarda bulunur. Mesela münacatın ilk satırıyla ilgili Türkçe açıklaması
şöyledir:

“Yâ Rab! Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime
derman aramak için cihât-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Maatteessüf
derdime derman bulamadım. Mânen bana denildi ki, "Yetmez mi dert, derman
sana?”3

O Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarına güvendiği için derdine
derman bulamamıştır. Onun “Cihât-ı Sitte” olarak andığı altı cihet; geçmiş zamanı
temsil eden sağ, geleceği temsil eden sol, hazır günü temsil eden ön, şecere-i ömre
baktıran üst taraf, mebde-i hilkat ve kemiklerin toprağına baktıran alt; ayakların
bastığı toprak ve hiçlik derelerinde yuvarlanan fani dünyayı gösteren arka taraftır.4

Müncâtının ikinci mısraında da şöyle der:
“Der râst mî dîdem ki, dîrûz mezâr-ı peder-i menest”
O gafletle sağına, yani geçmiş zamana bakınca, geçmiş ona teselli yerine

vahşet vermiştir. Çünkü dünde; yakın geçmiş pederinin kabri olduğu gibi, daha
önceki geçmiş zaman da bütün ecdadının bir mezâr-ı ekberidir. Yani gafletle ona
böyle görünmüş; “teselli yerine vahşet” duygularını depreştirmiştir. Oysa o
geçmişten bir teselli ve derdine derman aramaktadır. Diğer yandan mümin olarak
geçmişe bakınca, “iman o vahşetli mezâr-ı ekberi, ünsiyetli bir meclis-i münevver
ve bir mecma‘-ı ahbâb gösterir.”5

İmanlı bakışla o vahşetli mezâr-ı ekber, bir meclis-i münevverdir. Yani
imanla kabre göçen ana-baba ve ecdadımız başta Rasulullah ve diğer müminler; o
nurani mecliste bizi beklemektedirler. Diğer yandan mazi bu bakışla
Bediüzzaman’a göre, bir mezar-ı ekber değil, bir mecma-ı ahbâbdır.

1 Macit. “Münacât”, DİA, XXI,  s. 563- 564.

2 Bkz. Nursi, Sözler, s. 192.
3 Nursi, Sözler, s. 192; Çağrıcı, Mustafa- Hökelekli, Hayati, “İrade”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s.

380- 384.
4 İlk sekiz satıra bkz. A.g.e., s. 192-193.
5 Münacâtın  Farisi ikinci satırıyla ilgili açıklama için bkz. A.g.e., s. 192.
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Gafletle bakınca şeş cihetten ikincisi olan istikbal de,1 ona kendisinin,
emsâlinin ve nesl-i âtinin bir kabr-i ekberi olarak görünmüş, teselli ve ünsiyet bir
büyük dert olarak yerine vahşet vermiştir. Farsça ifadesiyle kısaca o bunu; “Der
çep dîdem ki ferdâ kabr-i menest” diye açıklar. Fakat imanla sola, yani istikbale
bakınca “İman ve huzur-u iman o dehşetli kabr-i ekberi sevimli saadet
saraylarında bir davet-i Rahmaniye gösterir.”2 İşte yine iman ve huzur-u iman bir
insan olarak onun geçmişten ve gelecekten gelen dertlerine karşı bir teselli ve bir
derman olmuştur. Öyle ki imanla o kabr-i ekber ve mezar-ı ekber; bir meclis-i
münevver ve bir mecma-ı ahbaba dönüştüğü gibi; sevimli saadet saraylarındaki bir
davet-i rahmaniyeye de dönüşür.

Farisi münacatın dördüncü mısraında da şöyle der:
“Îmrûz tâbût-ı cism-i pür ızdırâb-ı menest”
Yani gafletle ve imansız bakınca zaman-ı hal, yani bugün de ona cisminin

bir tabutu olarak görünmüş, fakat “iman, o tabutu, yani şimdiki zamanı; bir
ticaretgâh ve şaşaalı bir misafirhane göstermiştir.”3 Yani teselli ve derdine deva
yine imandadır.

Sonra o üst tarafına gafletle bakınca, ömür ağacının tek meyvesi olarak o
ağacın üstünde kendi cenazesini görür. Ama “İman, o ağacın meyvesini cenaze
değil, belki ebedi hayata mazhar ve ebedi saadete namzet olan ruhumun eskimiş
yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını gösterir.”4 Görüldüğü gibi
insanoğlunun ve elemkârâne feryat eden beşerin en büyük derdi olan ölüme deva
ve teselli de imandadır. Bediüzzaman,  bir insan olarak insanlık hesabına bunu dile
getirmektedir.

Bediüzzaman Farisi münacâtının altı, yedi ve sekizinci satırlarında ve bu
satırların Türkçe açıklamalarında da yine imanın dertlerinin devası olduğu
hükmüne varır.

Mesela şeş cihetten biri olan aşağıda, çürümüş kemiklerle mebde-i hilkatin
toprağı yine iman vasıtasıyla “rahmet kapısı ve Cennet salonunun perdesi”ne
dönüşür. Aslında münacâtın Farsça yedinci satırında ifade edildiği gibi; dünya
gafletle bakınca “hiçlik derelerinde ve adem zulümâtında yuvarlanıp gidiyor” gibi
görünse de, aslında hakikat bu değildir. “İmân, o zulümâtta yuvarlanan dünyayı
vazifesi bitmiş, mânâsını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücudda bırakmış
mektubât-ı Samedâniye ve sahâif-i nukuş-u Sübhâniye olduğunu gösterir.”5

1 De Boer, TJ. “Zaman”, İA, İstanbul 1993, s. 460.
2 Farsça üçüncü mısraın açıklaması: haşiye – 2. bkz. A.g.e, s. 192.

٣ A.g.e., s. 192-193.
٤ A.g.e., s. 193.

٥ Bkz. Haşiye- 6, a.g.e., s. 193.
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Bediüzzaman’a göre bu münacâtta dünya, bir ticaretgâh ve şaşaalı bir
misafirhane olduğu gibi,1 mektubât-ı Samedâniye ve sahâif-i nukûş-u
Sübhâniyedir. O bu münacâtında zaman zaman geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman
hakkındaki görüşlerini belirttiği gibi, ölüm, kabir, cüz-i ihtiyari, acz, fakr, elem ve
emeller konularındaki görüşlerini de dile getirir.

Bediüzzaman Said Nursi görüldüğü gibi Farsça münacâtının ilk kısmında,
geçmiş gelecek ve şimdiki zamanla ilgili olarak insanlığın en büyük derdinin ölüm
olduğuna ve bunun derman ve tesellisinin ise imanda bulunduğuna parmak basar.
Farsça münacatın birinci satırı hariç, onu takip eden ilk yedi satırında bu konu ile
ilgili düşüncelerini etkili ve hissi bir dille, samimi ve güçlü benzetmelerle ortaya
koyar. Böylece o, münacatların ortak özellikleri olan duygulu, rikkatli ve samimi
bir üslupla yazılmaları durumuyla mutabakat gösterir

Ayrıca şiir şeklinde tanzim edilen bu Farsça münacât satırlarında ve onların
mensur Türkçe açıklamalarında, farklı eserlerinde yaptığı gibi, imanlı bakışla
imansız bakışın bir muvazene ve mukayesesini yapmaktadır.

2. Dertlere Karşı Cüz’-i İhtiyarî Silahının Fonksiyonu
Mezkûr altı cihet, ona teselli ve ünsiyet vermemiş, gafletle ona teselli

yerine vahşet verip korkutmuştur. Nursi’ye göre, bu duruma karşı onun (insanın)
elindeki tek silah  onun cüz’-i ihtiyarî dediği iradedir. “Hayr” kökünden gelen
ihtiyar; dileme ve isteme anlamındadır.2 Bediüzzaman Farsça münacâtının 9-14.
satırlarında dehşetli ve vahşetli derdine karşı cüz-i ihtiyarının durumunu şöyle dile
getirir:

“‘Merâ cüz cüz’-i ihtiyârî cîzî nîst der dest.’
İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet aldığım

onlara mukabil, benim elimde bir cüz-i ihtiyârîden başka hiçbir şey yoktur ki, ona
dayanıp onunla mukabele edeyim. (Hâşiye -8).

(Hâşiye- 8): İmân, o cüz’-i lâyetecezzâ hükmündeki cüz-i ihtiyârî yerine,
gayr-i mütenâhî bir kudrete istinad etmek için bir vesîka verir; ve belki imân bir
vesîkadır.

‘Ki o cüz hem ‘âciz, hem kütah hem kem ‘ayârest’
Hâlbuki o cüz-i ihtiyârî denilen silâh-ı insanî, hem âciz, hem kısadır; hem

ayarı noksandır, icad edemez, kisbden başka hiçbir şey elinden gelmez. (Hâşiye-
9).

(Hâşiye- 9): İmân, o cüz-i ihtiyârîyi Allah nâmına istimâl ettirip, her şeye
kâfi getirir-bir askerin cüz’î kuvvetini devlet hesâbına istimâl ettiği vakit, binler
kuvvetinden fazla işler görmesi gibi…

‘Ne der mazî mecâl-i hulûl, ne der müstakbel medâr-ı nüfuzest’

١ Münacatın dördüncü satırının açıklaması için bkz. a.g.e., s. 192-193.
٢ Bkz. Çağrıcı, Mustafa- Hökelekli, Hayati, “İrade”, DİA, XXII,  s. 380.
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(O cüz-i ihtiyari) ne geçmiş zamana hulûl edebilir, ne de gelecek zamana
nüfuz edebilir. Mâzi ve müstakbele âit emellerime ve elemlerime faydası yoktur.
(Hâşiye -10).

(Hâşiye 10): İmân, dizginini cism-i hayvanînin elinden alıp, kalbe, ruha
teslim ettiği için, mâziye nüfuz ve müstakbele hulûl edebilir. Çünkü kalb ve ruhun
daire-i hayatı geniştir.”1

Her ne kadar cüz-i ihtiyari aciz, kısa ve ayarı noksan bir silah ise de,
imanla onu gayr-i mütenâhi bir kudrete dayandırmak mümkündür. İman insanın
eline bunu gerçekleştirecek bir vesika verir. Aslında o vesika imandır. Böylece
insan şeş cihetten dehşet ve vahşet aldığı noktalara ve dertlere karşı bu silah-ı
insani ile mukabele edebilecektir. Yani insan imanla Allah’a yönelir ve dayanırsa;
bir askerin bir devlet ve ordunun kuvvetine dayanıp, kendi kuvvetiyle
yapabileceğinden binlerce kat fazla iş yaptığı gibi,2 Allah’a yönelen ve iman
vesikası ile ona dayanan mümin de onun kudret-i bî nihayesine dayandığı için
kuvvetlenir.

Cüz’-i ihtiyari tek başına geçmiş ve geleceğe nüfuz edemese de, iman onun
dizginini nefse değil de kalp ve ruha teslim ettiği için, “kalp ve ruhun daire-i
hayatı geniştir.” Demek insan altı cihetten gelen dertlerine karşı imanla Allah’a
yönelmeli, ondan istimdat ve ona istinat etmelidir.

Zaten münacatlarda, Bediüzzaman’ın yaptığı gibi, Allah’a sığınma, her
şeyi ondan isteme, tövbe,  yani Allah’a dönüş ve günahkârlıkları itiraf vardır.3

3. Münacatta Arzular, Emeller ve İhtiyaçların Ele Alınışı
Bediüzzaman her satırını Türkçe açıklamalarla zenginleştirdiği Farisi

münacatının 12. satırından 27. satırına kadar arzular, emeller ve ihtiyaçlar
karşısında insanın çaresizliğinden, zayıflığından ve fakr-u aczinden söz ederek,
bunun çaresini de yine Allah’ta aramaktadır:4

“‘Bâ în heme fakrahâ ve da‘fehâ kalem-i kudret-i tû âşikâre - Nuviste este
der fıtrat-ı mâ meyl-i ebed ve emel-i sermed’

İşte şu bütün ihtiyaçlarımla ve zayıflığımla ve fakr ve aczimle beraber, altı
cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir halde iken, Kalem-i Kudretle
sahife-i fıtratımda ebede uzanan arzular ve sermede yayılan emeller âşikâre bir
surette yazılmıştır; mahiyetimde derc edilmiştir…

‘Dâire-i ihtiyâc mânend-i dâire-i medd-i nazar bozorkî dârest’
İhtiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir.

١ Farisi münacatın 9-11. satırlarına bkz. Nursi, Sözler, s. 194.
٢ Geniş bilgi için bkz. Birinci söz. A.g.e., s. 5-7.

٣ Macit, “Münacat”, DİA, XXI, 564.
٤ Bkz. Nursi, Sözler, s. 194-196.
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‘Hayâl küdâm rased ihtiyâc nîz rased - Der dest her çe nîst der ihtiyâc
hest’

Hattâ, hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hâcet
vardır. Belki, her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan, ihtiyaçta vardır.
Elde bulunmayan ise, hadsizdir.

‘Dâire-i iktidar hem cû daire-i dest-i kütâh-ı kütâhest’
Hâlbuki daire-i iktidar, kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır.
‘Pes, fakr-u hâcât-ı mâ be kader-i cihânest’
Demek, fakr ve ihtiyaçlarım, dünya kadardır.
‘Sermâye-i mâ, hem çû cüz’-i lâ yetecezzâ est’
Sermâyem ise, cüz-i lâyetecezzâ gibi cüz’î bir şeydir.
‘În cüz-i küdâm ve în kâinât-ı hâcât-ı kudâmest’
İşte, şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsâl edilen hâcet nerede? Ve

bu beş paralık cüz-i ihtiyârî nerede?.. Öyle ise, başka bir çare aramak gerektir.”1

Bediüzzaman geçen on satırda emellerinin, arzu ve ihtiyaçlarının
büyüklüğünden söz ederken daire-i iktidarının kısa, sermayesinin de cüz’-i lâ
yetecezzâ kadar olduğundan söz eder. Elbette bu kadar ihtiyaç bu sermaye ile
giderilemez. Ama bunun çaresi de vardır. O bu çareyi Farisi münacatının 23-26.
satırlarında şöyle açıklar:

“‘Pes, der râh-ı tû ez în cüz nîz bâzmî küzeşten çâre-i meneset’
O çare ise şudur ki: O cüz’-i ihtiyârîden dahi vazgeçip, irâde-i İlâhiyeye

işini bırakıp, kendi havl ve kuvvetinden teberrî edip, Cenâb-ı Hakkın havl ve
kuvvetine ilticâ ederek, hakikat-i tevekküle yapışmaktır. ‘Yâ Rab! Mâdem çare-i
necât budur. Senin yolunda o cüz-i ihtiyârîden vaz geçiyorum ve enâniyetimden
teberrî ediyorum.’”2

Çünkü ona göre rahmetin nihayetsiz denizini bulan bir katre serap
hükmündeki cüz’-i ihtiyârına itimad etmez.3 Yıldız böceği, kendi ışıkçığına itimad
ederse karanlıkta kalır. Ama enaniyetine dayanmazsa, fani vücudunu o vücudu
veren Hâlık’ın yoluna feda etse hadsiz bir nur-u vücut bulur.4

O Allah’a yöneldiği, dertlerini Allah’a açtığı ve imanla ondan yardım
istediği Farsça münacatının 27 ve 28. satırlarında insanların dünyanın cazibesiyle
bir aldanış içinde olduğundan da söz eder:

١ Münacatın 12-22. satırları ve bunların Türkçe açıklamaları için bkz. A.g.e., s. 194-195.
٢ Bediüzzaman’ın kader, tevekkül ve enaniyet konularında yaptığı daha geniş açıklamalar için

bkz. Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Beşinci Nokta. A.g.e., s. 294 vd. Yirmi Altıncı Söz, s. 433

vd. Otuzuncu Söz, Birinci Maksat, a.g.e., s. 503 vd.
٣ Farsça münacat 25-26. satır. Bkz. A.g.e., s. 196.

٤ Bkz. 30-35. satırlar, a.g.e., s. 196-197.
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“‘Eyvâh în zindikânî hem çû hâbest
Ve in ‘umr-i bî bünyâd hem çû badest’
Eyvah! Aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle

bütün bütün zâyi ettik. Evet, şu güzerân-ı hayat, bir uykudur; bir rüyâ gibi geçti. Şu
temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider.

‘İnsan be zevâl, dünya be fenâ est- Âmâl bî bekâ, âlâm be bekâest.’
Kendine güvenen ve ebedî zanneden mağrur insan, zevâle mahkûmdur;

süratle gidiyor. Hâne-i insan olan dünya ise, zulümât-ı ademe sukut eder. Emeller
bekasız, elemler ruhta bâkî kalır.”1

Dünüv kelimesinden gelen dünya; burada ifade edildiği üzere gerçekten
aldatıcı, ebedi olan ahirete göre önemsiz ve geçicidir.2

Otuz altı satır olarak ve şiir şeklinde yazılan Farsça münacat, öncelikle
anlaşılır ve sade, ama etkileyici bir Darî (Parsî, Farsî) Farsçası ile kaleme
alınmıştır.3 Bediüzzaman’ın iç dünyasının heyecan ve dalgalanmalarını hasbi ve
samimi bir eda ile aksettirir. Münacâtta ve onun Türkçe açıklamalarında ilginç
teşbihlerle kendini gösteren Farsça isim tamlamaları da dikkat çeker: Mesela “Dî
rûz mezâr-ı peder-i menest= Dün benim pederimin kabridir.” “Ferdâ kabr-i
menest= İstikbal benim kabrimdir.” “În dünya-i bî bünyâd= Bu esassız fani
dünya”, “Râh-ı ebed, bedûr-ı dîraz bedîdârest= Ebediyet caddesi uzaktan uzağa
nazara çarpmaktadır.”4 Tamlamaları bunlardan bazılarıdır. Bu tür teşbihli isim
tamlamalarına başka satırlarda da rastlamak mümkündür.

Hülasa; Bediüzzaman’ın otuz altı satırlık  orijinal Farisî münacatı, hasbi ve
samimidir, el açılıp yapılmış gelişi güzel bir dua formatında değildir. O
münacatında tefekkürî bir tarzda içini Rabbine açar, yani bir bakıma onunla
fısıldaşır.  Dertlerini ona iletir ve ifade eder;  bunlara iman vasıtasıyla derman
ararken, bir yandan da tefekkür yanı baskın bir münacat yapar. Ayrıca, her
satır/mısra için yaptığı Türkçe açıklamalarda, imanlı ve imansız bakışı mukayese
eder. Onun kendi dertleri olarak ifade ettikleri aslında bütün insanlığın dertleridir.

١ A.g.e., s. 196.
٢ Bkz. Âl-i İmran, 3/ 185; En’âm, 6/32; Ankebût, 29/64; Hadid, 57/20; Yunus, 10/24; Kehf, 18/45;

Uludağ, Süleyman, “Dünya”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 22- 25.
٣ Derî veya Darî Farsçası için bkz. Hourcade, Bernard, “İran” (Fiziki ve Beşeri Coğrafya), DİA,

XXII, İstanbul 2000, s. 392- 393; Yazıcı Tahsin- Öztürk, Mürsel, “İran” (Dil ve Edebiyat), DİA,

XXII, İstanbul 2000, s. 413- 415; Cevad Hey’et, “Fars”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 174- 176.
٤ Nursi, Sözler, s.  192-193.
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پورشعر قیصر امینجامعه شناسیهاي بررسی زمینه

ارمغان بهداروند
دانشجوي دوره دکتري زبان و ادبیات فارسی واحد بوشهر
دکتر سید احمد کازرونی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

چکیده
مایه را آزمود. نیما شاعر امروز را با جامعه آشنا ساخت و خود درونشناسی نیما یوشیج دگرگونی در شکل و شعر امروز با زمان

گراترین شاعر روزگار خود شد. شاعران به عنوان پیشروترین اعضاي نهاد اجتمـاعی همـواره در فـراز و فرودهـاي اجتمـاعی      جامعه
رویـدادهاي اجتمـاعی عصـر شـاعر را     هاي هنـري شـاعران، سلسـله   توان در متن آفرینشنقشی ویژه بر عهده دارند. از این روي می

کشف، استخراج و تحلیل نمود. 
پور سازي شعر انقالب، شاعرانی چون: علی معلم، سیدحسن حسینی، اکبر بهداروند، یوسفعلی میرشکاك، قیصر امیندر جریان

عصرشـان را بـا   هـاي اجتمـاعی هـم   یـت توان با بررسی آثارشان، تاریخی منطبق با واقعآیند که میهاي برجسته به شمار میو... از نام
هاي تاریحی تطبیق داد. واقعیت

هاي پور به عنوان یکی از این شاعران تاثیرگذار جریان شعر انقالب، زمینهدر این پژوهش با بررسی زندگی و شعر قیصر امین
اجتماعی شعر او را بازخوانی خواهیم نمود.

هاي اجتماعی، شعر امروزپور، جامعه، زمینهقیصر امینکلید واژگان: 

مقدمه
هایی است که هم زمان با پیروزي انقالب رشد کرد. این اتفـاق در زمـانی شـکل    شعر انقالب از جمله جریان

آوري هم چون نیما یوشیج، احمد شاملو، مهدي اخوان گیرد که شعر معاصر با برخورداري از آثار شاعران ناممی
آرام آرام تاثیرگذاري خود را به نمایش گذارده بود اما بــه مــرور زمـان و    ثالث، فروغ فرخزاد، سهراب سپهري 

کرد و آن چنان که گفته شد، بیش از همه از تعـدد  در اثر تکرار تقلیدي تجربیات موفق، سیري نزولی را طی می
یطی ظهـور  دید. شعر انقالب در چنـین شـرا  برد و آسیب میهاي هنري رنج میبنديهاي وارداتی و جناحتئوري

شود. ي ادبی میساز جریان ادبی متفاوتی در عرصهکند و زمینهمی
هـاي پـیش   در چنین شرایطی، هوشمندي و زمان شناسی برخی از شاعران جوان که آشنایی درستـی با تجـربه

مندي ههاي چهل و پنجاه داشتند، این فرصت را ایجاد کرد که با بهري شعر دهههاي کشف شدهاز خود و قابلیت
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هاي دیگري که برآیند تالش و تمرین خود آنان بود، شعري متفاوت با شعرایسـتاي  ها و توانمندياز این آموخته
ضـرورت  هاي شعر پیشنهادي خـود بکوشـند.  هاي آغازین انقالب بیافرینند و براي تثبیت و گسترش ویژگیسال

کنـد.  قبـال عمـومی آن اهمیـت دو چنـدانی پیـدا مـی      پرداختن به این دوره از شعر امروز از همین تاثیرگذاري و ا
هاي هنري این اکنون در شرایطی که سالیانی از این اتفاق سپري شده است ضرورت بازنگري و کشف چگونگی

هـاي شـعر   نوع از شعر و آفاق فکري آن، امري ناگزیر است که پژوهندگان و منتقدان بسیاري با استناد به گزیده
اند.و جنگ را بررسی کردهاین دوره، شعر انقالب

ي بحثمعرفی و پیشینه
تاریخ معاصر سرزمین ما، تحوالت اجتماعی متعددي را پشت سر گذاشته است که این تغییرات موجب تغییر 
در ساختارهاي اجتماعی گردیده است. آثار هنري طبیعتاً عالوه بر کارکردي آفرینشی خود موجب قوام و تحقق 

عصر خود، ها به عنوان زبانی گویاي جوامع همگردند. به تعبیري این آفرینشیفرهنگ وتمدن یک ملت م
ي خویش خواهند بود.معرف تحوالت و تغییرات ساختاري به وجود آمده در دوراه

ادبیات به عنوان یکی از مهمترین توابع اجتماعی که در رویدادهاي متبوع آن دچار تغییرات و همنواختی 
توان به تغییر و تحول شکلی، زبانی و ساسی را در خود ایجاد نمود که از آن جمله میگردد، تغییراتی امی

محتوایی شعر امروز اشاره کرد.
استتاثیرينماید و چنین تاثیري البته ثر میهاي هنري آن عصر را متاآفرینش، عصريهر معادالت اجتماعی 

از او در خصوص اگردر این روندونمایدوارد میاثر خود متن آن را در هنرمند، ناخواسته و بی اطالعکه 
چه حقیقت دارد اما آنبه هر شکل شاید آن را انکار کند. چگونگی این فرآیند توضیحاتی درخواست شود، 

آمد وشد دارد، القاپذیر است. اي که در آن اثرش از جامعه،ست که هر هنرمندي یا ادیبیااین
هایی اجتماعی است که شعر به عنوان ز در حقیقت بازخوانی واقعیتهاي اجتماعی شعر امروکشف زمینه

هاي سیاسی نهادي اجتماعی از آن متاثر گردیده است. در حقیقت شعر به عنوان یکی از هنرهاي پیشتاز عرصه
هاي تحولی و تغییري حضور داشته است و از این اجتماعی همواره به عنوان عنصري مشارکت طلب در میدان

توان در البالي شعرهاي معاصر کنکاش نمود. این تاثیر دو سویه باعث گردیده دادهاي اجتماعی را میروز روی
ي شعر ایجاد گردد که متضمن معرفی هاي متنوعی نیز در حوزهاست که بر اساس رویدادهاي اجتماعی، جریان

اند.هاي سیاسی و اجتماعی وقت بودهها و اعتقادات جریانایدئولوژي
و ادبیاتجامعه 

منحصر موضوع،است. البته این براي هر مخاطبی موضوعی ضروري و بدیهیرتباط متقابل ادبیات و جامعه ا
بازتاب ادبیات با این تفاوت که درودیگر هنرها نیز برقرار است در ذات جامعهادب نیست بلکه این رابطه به

ي اعتقاد به گستردگی این ارتباط در زنجیرهدر این خصوص و با نسبت به هنرهاي دیگر دارد.گیرتريچشم
شناسی ادبیات خواهیم پرداخت.هاي جامعهارتباطی جامعه و ادبیات به مولفه
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، دهدشده در آن عصر را تحت تاثیـر قرار میآثار هنري ارائهر دوره، ـاجتماعی هرویدادهايجامعه و 
پیرامون این تاثیرپذیري او را و اگر نمایدوارد میاثر خود متن آن را در اطالعهنرمند، ناخواسته و بیتاثیري که 

اثرش از ،ست که هر هنرمندي یا ادیبیات دارد اینـچه حقیق، شاید آن را انکار کند. اما آنبازخواست نمایند
يوبهنه طرفه نیست، آثار هنري نیز بیک جانبه و یک،گیرد. اما این رابطهزید تاثیر میاي که در آن میجامعه

تاثیر نیستند. گذارند بلکه بر جوامع آینده نیز بیر میـعصر خود تاثیيخود نه تنها بر جامعه
ي خود با ي پیرامون خود رویکردي نمایشی است و شاعر به عنوان سخنگوي زمانهرویکرد ادبیات به دایره

هاي زندگی را به نمایش دارد واقعیتاي را بر عهدهطرح مفاهیمی که ماهیت اجـتماع در ابراز آنها نقـش عمده
توان در آورد هم چنان که میي مستندات و منابع عصر خود را فراهم میگذارد و در حقیقت امکان تهیهمی

اند، بازیابی نمود.هاي اجتماعی و اعتقادي هر ملتی را که در غبار زمان از یاد رفتهکالبد آثار ادبیات کهن، نشانه
تواند گی شعر و ادبیات، جـداي از حوادث و تحوالت زمانه نمیبالنده«یل خراپچنکو ي میخایبه عقیده

هاي شخصی و سطحی روزگار خود نیز عاجزند، مفهومی داشته باشد، حتا هنرمندانی که از ترسیم واقعیت
شت که کنند اما باید توجه داهاي مختلف، منعکس میهاي آن را به گونهاند و اتفاقفرزندان عصر خویش

ي روزگار خود و هاي شفاف و مرزبندي شدهي هنري آن است که خصلتویژگی بارز و شاخص آثار برجسته
)20:1364خراپچنکو،»(تاثیر موثر بر نسل آینده را یک جا با هم دارا هستند.

دهند میهاي ادبی را مورد کنکاش قرار شناسان ادبی بر اساس آن آفرینشاز جمله مهمترین منابعی که جامعه
ها و تحوالت اقتصادي هاي نظارتی اجتماعی و دگرگونیهاي اجتماعی مختلف، حوزهتوان به تاثیر مجموعهمی

و اجتماعی اشاره کرد. 
ي ي نویسنده، در بدنههاي اجتماعی، درست یا نادرست و بنا به سلیقهبا آفرینش هر اثر ادبی، بخشی از پدیده

اند. در واقع این منابع، برداريي این منابع اجتماعی قابل بهرهعنوان ارزش افزودهشود که به متون ادبی وارد می
ي آفرینش آثار و نگرش مولف هاي اجتماعی دورهاي براي اکتشاف و استخراج زمینهادبیات را به عنوان گنجینه

نمایند.معرفی می
شعر اجتماعی

ي زمانی آفرینش اثر است و در ي مولف در چرخهي فرسایش اندیشهشعر، محصول زمان اندیشی و نتیـجه
تواند به عنوان سندي از چگونگی تاریخی عصر شاعر محسوب گردد و براي ي ایجاد شده میهاین سیر، پدید

کشف مختصات اجتماعی هر زمانی، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. براي شناخت هر اثر هنري و درك 
اکتسابی آن و تالش در جهت ترویج و تقویت این اسباب، فراهم نمودن زمینه هاي ذاتی وها و توانمنديظرفیت

هایی پیرامون آن اثر ضرورت دارد. 
هایی است که ساختارهاي سیاسی، اجتماعی و هنري انقالب و دگرگونی حاکمیت از جمله مهمترین واقعیت

ي ختار وقت خواستار است. شعر چند دههرا در هم می پیچد و با اصرار تا حد ممکن، تغییراتی اساسی را در سا



8849مجموعه مقاالت                                                          

اخیر ایران درست در چنین شرایطی مجال بروز می یابد و شاعران چنین شرایطی هم چنان که اشاره رفت، دوران 
ي خود را به گذار خود را از شور و شوق هاي اولیه انقالبی شروع می نمایند و در ادامه، رویکرد معقوالنه

گذارند. نمایش می
هاي بحران هاي مادي و معنوي را کشف و گذاري خصلتتوان رفتار اجتماعی شعر و تاثیرمنظر میاز این

ي ساختار شعر و انتقال مفاهیم گزارشی ي روند هیجانی و شتابزدههاي مکشوفه، متوجهبررسی نمود و از شاخصه
ها و رها شدن گرفتن از این بحرانکه از ارزش هنري اندك اما تاثیرگذاري برخوردارند، شد. در واقع با فاصله 

ي شعر زدوده هاي ژورنالیستی از بدنهاز شور و شرها و اختالط تفکیک ناپذیر فکري و تجربی انقالب، خصلت
هاي تازه با برخورداري از عناصر خالقه و توام با اندیشه در جهت تکوین منطقی شعر گام شود و آفرینشمی

دارد.   برمی
اندیشد و در گر رویدادهاي اجتماعی، خواسته و ناخواسته به گروه مخاطبان خود میایتشاعر به عنوان رو

حقیقت با ایجاد زبانی متعادل و متناسب با سطح مخاطبان خود، سعی در انتقال مفاهیم ذهنی خود براي 
خوانندگان و مخاطبان خود خواهد داشت.

اي اجتماعی در ساختارنویسی جامعه، به عنوان پدیدهنویسی از زندگی و جامعه نیست بلکه شعر تنها رونوشت
ي ادبی دو دیدگاه متفاوت در خصوص کارکرد اجتماعی گذارد. از این رو است که در جامعهآگاهانه تاثیر می

دانند. هنر به وجود آمده است که از یک سو هنر را براي هنر و از دیگر سو هنر را براي مردم موظف می
پوری شعر قیصر امینهاي اجتماعزمینه

) زندگی و شعر قیصر1
هاي تولد قیصر، گتوند هم چون در سال«در گتوند به دنیا آمد.1338پور در دوم اردیبهشت سال قیصر امین

ها و فقر امکانات مواجه بود. در چنین فضایی که از یک سو با طبیعتی بکر هاي روستایی با محرومیتدیگر بخش
ه روبرو بود و از دیگر سو مشکالت خاص بخش نشینی را در بر داشت، قیصر کودکی و چشم اندازي شاعران

ي روستاها، به مکتب خانه رفت و مقدمات آشنایی با ها بنا به رسم معهود همهخود را آغاز نمود و از همان سال
گرفت. با شروع هفت قرآن، الفباي فارسی و دیوان برخی شاعران راه یافته به مکتب خانه ها را طی چند سال فرا

سالگی وارد دبستان شد و در ادامه و بنا به شغل پدر خود که کارگر سد دز بود، تحصیالت راهنمایی و دبیرستان 
دیپلم علوم تجربی خود 1357خود را در شهرستان دزفول پیگیري کرد و در همین شهرستان و درست در سال 

)48: 1388(بهداروند، » را اخذ نمود و وارد دانشگاه شد.
هاي کشور از فرصت استفاده کرد و در کالس هاي آموزش ي تعطیلی تا بازگشایی دانشگاهقیصر در فاصله

ي جمهوري مشغول به ها مدتی در روزنامهي همین آموزشنگاري و خبرنگاري شرکت نمود و به واسطهروزنامه
یصر با سید حسن حسینی، مرتضی سرهنگی، ي آشنایی قفعالیت شد و این حضور که البته دیري نکشید، زمینه

ي مهدي شجاعی و یوسفعلی میرشکاك را فراهم آورد. به هر شکل قیصر و دوستان او با درایت خود، حوزه
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هاي آید تقارن بلوغ اجتماعی او با جریانبا مرور زندگی قیصر آن چه که بیشتر به چشم میهنري را بنیان نهادند. 
اي از و بنا به اصرار دوستان همراهش مجموعه63یصر در سال وزي آن بود. قانقالب اسالمی و سپس پیر

منتشر نمود و بالفاصله پس از چند ماه دیگر و در » در کوچه ي آفتاب«هاي خود را به عنوان ها و رباعیدوبیتی
انتشار این دو را که مجموعه شعرهاي قبل از انقالب او بود، انتشار داد که با » تنفس صبح «همان سال کتاب 

کتاب، نام او به عنوان یکی از شاعران بعد از انقالب مطرح شد. 
نام داشت توانسته بود ضمن ایجاد » ي اندیشه و هنر اسالمیحوزه«ي هنري که در حقیقت اگر چه حوزه

اما رفته ي تاثیرگذاري و هدایت هنر مذکور باشد هویتی مستقل براي هنر انقالبی، پایگاهی مطمئن براي ادامه
رقته با تغییر عملی و مشخصی که در چگونگی تشکیالت خود به وجود آورد، عمالً قیصر و همفکران او را از 

ي راه بازداشت و موجبات خروج آن ها را از حوزه فراهم آورد.ادامه
ها به عنوان بنا نهاد و بعدسروش نوجوانيبا جدیت و با پشت گرمی، پایگاه هنري خود را در نشریهبعدها او 

و تا پایان عمر خویش در این نشریه قلم زد. داد ادامه خود را فعالیت نشریه سردبیر این 
با شروع جنگ تحمیلی، شرایط اجتماعی تغییرات محسوسی پیدا کرد و شاعرانی که با انقالب متولد شده بودند، 

یعتاً با وقوع جنگ در جغرافیاي زادگاه او، با اعتقاد بیشتري به این مقوله پرداختند. قیصر خوزستانی بود و طب
ي ادبیات جنگ از او انتظار می رفت. در همین شرایط بود که نام قیصر با شعر تري در حوزهحضور پر رنگ

به روي زبان ها افتاد.» شعري براي جنگ«
و با ي فکر و ذهن قیصر گردید ي دانشگاه، زمینه ساز تحوالتی جدي در عرصهحضور قیصر در عرصه

ي هفتاد می توان این تحوالت را بیشتر درك کرد . قیصر با دریافت بررسی آثار آغازین شعر او و آثار دهه
مدرك دکتري زبان و ادبیات فارسی و البته کمی پیش از آن، تدریس دانشگاهی خود را ابتدا در دانشگاه الزهرا 

و سپس در دانشگاه تهران آغاز نمود. 
هاي آینه«، »تنفس صبح«آغاز و با » ي آفتابدر کوچه«ي ر امین پور که با مجموعههاي قیصانتشار کتاب

ادامه پیدا کرد، تاثیرگذاري بسیاري در شعر امروز بر » دستور زبان عشق«و » ها همه آفتابگردانندگل«، »ناگهان
ت.شعر معاصر مورد پذیرش قرار گرفهايي دسته بنديجاي گذاشت که ناگزیر از جانب همه

ها ي رانندگی، قیصر سالمتی خود را از دست داد و اگر چه پس از مدتو در اثر یک سانحه1377در سال 
هاي پی در پی و اي توانست سالمتی نسبی خود را بازیابد اما عوارض این تصادف هولناك، بیماريبه گونه

ر را، رقم زد. العالجی را براي او به دنبال داشت که در ادامه مرگ زودهنگام این شاع
ي قلبی در بیمارستان مهر تهران، بدرود حیات گفت. و در پی یک حمله1386شنبه دوم آبان قیصر در سه

رپوشناسی شعر قیصر امین) جامعه2
انقالب اسالمی1-2
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دار بود که در فرآیند تحقق آن عوامل گوناگونی دخالت داشت که تجمیع اینانقالب اسالمی، انقالبی زمینه
ها برچیده نتیجه داد و با پیروزي انقالب اسالمی نظام شاهنشاهی پهلوي از پس سال1357بهمن 22ها در مولفه

شد.
هاي دگرگونی، آشفتگی و شکوفایی شعر امروز ایران بود و شعر، که احسـاس  سال1359تا 1357سال هاي 

رداشت. از میان شاعران، در رسیدن بـه ایـن   شدن بشد از مردم فاصله گرفته است، گامی بلند در جهت مردمیمی
هدف، برخی گزارشگري را پیشه گرفتند و مقام شاعر را به عنوان راهبر اجتماع بدل به دنبالـه روي احساسـات و   

تـر  تر و قـوي ي شناختی طوالنیحادثات کردند و خود در موج نیرومند تاریخ در غلتیدند. اما دیگرانی که تجربه
ي انقـالب  عکاس زمان حال را با سـاختن آینـده درآمیختنـد و فرهنگـی انقالبـی را کـه الزمـه       در شعر داشتند، ان

فرهنگی است، بنیاد گذاردند. 
هاي الزم شعري مانند زبان استوار، ایماژها و صور محض و فاقد ویژگیيهاي آغاز انقالب سیاسیسروده

شعر در مدار تکرار د.گاه ایجاز الزم برخوردار نبودنها از انسجام و این گونه سروده. خیال زنده و تازه هستند
ها بود. می چرخید و تنها پاسخی به تشنه کامی و عطش جامعه به این سروده

قیصر با تاثیرپذیري از شرایط عمومی جامعه و تاثیرات ادبی فضاي غالب و نیز با ابراز عقاید ذاتی خود به عنوان 
داشته است و براي پاسداشت و تثبیت این نهال نورس تالش نموده است، فردي انقالبی که در تحقق آن گام بر

در آثار خود به تقدیس و ستایش مبارزات مردم و مردم مبارزي که در سرنوشت انقالب سهم به سزایی داشتند 
رفتار خواند و اي شعر را به میدان مبارزه فرا میپردازد و با اشاره به واقعیت هاي انقالب، به صورت حرفهمی

ي آن اصرار می ورزد.نماید و بر ادامهادبی خود را بر اساس شرایط پیرامونی خود تنظیم می
ي خوبترین معانی واژهاي ناب

اي جوشش خون گرمتان شهرآشوب
کس در سفر کدام منظومه بدید

)12: 1360ي آفتاب،یک روز کند هزار خورشید غروب؟ (درکوچه
از زخم کهنساله فرو افتادند
در بستري از الله فرو افتادند
افتدچون ژاله که از الله فرو می

)14بس الله که در ژاله فرو افتاده است (همان، 
بیداري و چشم تو به خوابی است شگفت

اي شرابی است شگفتآن نور که خورده
خفاش مگر خون تو بیند در خواب

)55ي خونت آفتابی است شگفت(همان،هر قطره
بیون و تظاهرات خیابانیي انقالمبارزه

تقدیس شهداي انقالب
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(ره)ورود امام خمینی

ي تاري پیداستدر ذهن افق سایه
ي شب طرح غباري پیداستدر جاده

اي خیل پیادگان ظفر نزدیک است
)55کز دور سواد تک سواري پیداست(همان/ص

مبادا خویشتن را وا گذاریم
امام خویش را تنها گذاریم

)12اي رست (همان/صاللهز خون هر شهیدي 
مبادا روي الله پا گذاریم

هاي انقالبیستایش رهبران و شخصیت
خواستم از تو گویم این بار سرودمی

دیدك که فراتري از این شعر فرود
شدخاموش شدم از آن که جاري می

)65دو رود و بر لبم نیز درود (همان،از دیده
برخیز که روح آب بر خاك افتاد

خون رکاب بر خاك افتادآن راکب
گریدچشمان شفق به سوگ، خون می

)53ي آفتاب بر خاك افتاد(همان،همسایه
تخفیف حکومت پهلوي و دستگاه شاهنشاهی

اگر چه کوه کندن پیشه داریم
دلی از جنس آب و تیشه داریم

ببین میراث ما از خسروان چیست
)22به سر تاجی ز زخم تیشه داریم (همان،

قالب اسالمیپیروزي ان
تابیم، بی تابروان و پاك و بی

که گر ماندیم مردابیم، مرداب
ي ماندن نداردتو گویی واژه

)31کتاب پیروان مذهب آب (همان،
دفاع مقدس2-2

ي تصرف مناطقی از خاك کشور توسط کشور عراق، نقطه1359وقوع ناگهانی جنگ در شهریور سال 
هاي پیروزي ر بود و هم تحولی در شعر انقالب اسالمی. در آغازین سالآغازینی هم در تحوالت اجتماعی کشو

ي انقالب اسالمی و در شرایطی که هنوز نهادهاي اجتماعی انقالب به سامان نرسیده بودند، اتفاق جنگ همه
اشاره توان به پیشرو بودن ادبیات و شعر در این حوزهساختارهاي جامعه را با خود همراه کرد که از آن جمله می
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ي جریان شعر انقالب و نیز تعهد و التزامی که نسبت به اجتماع در نمود. شاعران انقالب اسالمی با توجه به پیشینه
دوستی گردیدند که ستیزي، مبارزه با ظلم و میهنخود پرورش داده بودند، آغازگر ادبیاتی در راستاي دشمن

شعر دفاع مقدس عنوان گردید.بعدها با توسعه و تکثر محتوایی و شکلی به عنوان 
خورد و چه پیوند میدینیعناصربابدو آغاز خودازعالوه بر محملی براي پاسداشت دفاع از میهن،جنگ 

به عنوان و حضور در جنگ، کندتفوق پیدا می، از خاك سرزمینیبر موضوع دفاع این نگرش ارزشیبسا 
.گیردعنصري ارزشی و ماورایی مورد توجه قرار می

ي هم چنان که حسب پیشینیهشعر. استشعرزبانازگیريهرهترین ابزار براي تبیین چنین رویکردي، بمهم
کند،اي پیدا میاهمیـت ویژهجنگ نیزر بازتاب دگردیده است،محسوب میفرهنگیيرسانهترینمهمخود،

اي از رویکرد تازه، ذات ناآشناي خودبا ، متناسب نشده و بکر استتجربهجا که فضاي جنگ، فضایی اما از آن
ترغیبی به منظور جذب زبانیازاستفادهآن،وجهترینبه طور طبیعی، ضروريکند.ابراز ادبی را طلب می

.داندشود که آن را ابزاري براي تهییج مخاطبان مینیروهاي بیشتر در این عرصه است. نگرشی به شعر معمول می
ي انقالب رشد ي شخصیتی او در هنگامههایی که شاکلهجنوب است و درست در سالپور فرزند قیصر امین»
داشـت، جنـگ در   مـی هـایش گـام بـر   ي فرهنـگ آن و پاسـداري از ارزش  یافت و در توسـعه کرد و قوام میمی

سرزمین مادري او آغاز شده بـود. قیصـر در چنـین شـرایطی بـا الویـت دادن بـه موضـوع جنـگ در شـعر خـود،            
توان این الویت را در حجـم  ي جنگ شد. با مرور دو دفتر اول شعر قیصر میدهندههاي تکانگر واقعیتشگزار

غالب شعرهایی که در رابطه با جنگ منتشر کرده است، جستجو کرد که به عنوان نمونه در کتاب تنفس صبح از 
ي ایـن مقولـه   العـاده اثیرگذاري فوقشعر در ارتباط با جنگ آمده است که نشان از ت34شعر منتشره، 51مجموع 

چون سید حسـن حسـینی،   توان با حضور قیصر و دوستانش همدر شخصیت و شعر قیصر دارد. این موضوع را می
)152: 1388(بهداروند،» ها و در جمع رزمندگان توأم کرد.ساعد باقري و سلمان هراتی و شعرخوانی در جبهه

-ها و خط مقدم، شهادت رزمندگان، آوارگیتوان به فضاي جبهها میهترین تصاویر مشهود آن سالاز عمده

ي شهدا و ... اشاره کرد که از یک هاي هواي شهرها، تشییع جنازهها، بمبارانزده، موشک بارانهاي مردم جنگ
گردیـد و از دیگـر   ي مقاومت موثر واقع مـی سو در تحریک اذهان عمومی و تشویق رزمندگان و افزایش روحیه

آورد. پنداشت، فراهم میو امکان تحقیر و تضعیف دشمن را که مقاومت مذکور را غیرقابل باور میس
نوشیدن نور ناب، کاري است شگفت

این پرسش را جواب، کاري است شگفت
ي یک شهید را بوسیدي؟تو گونه

)41: 1360بوسیدن آفتاب کاري است شگفت(در کوچه آفتاب،
بخشی به رزمندگان:وحیهو در مواقع تهدید دشمن و ر

ي چشم یک نظر اندازیماز گوشه
در خرمن دشمنان شرر اندازیم
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یا خصم، خود از دست سپر اندازد
)62یا ما ز تنش، دست و سپر اندازیم(همان،

گمان این شعر از شود. بیمتبلور می-شعري براي جنگ-مهمترین گزارش عاطفی جنگ در شعر قیصر، در 
این مقوله اسـت کـه شـاعر در آن بـا اسـتفاده از رویـدادهاي ملمـوس فضـاي جنـگ، فضـایی           هايبهترین نمونه

نماید:توصیفی از جنگ را به مخاطبان شعر خود گزارش می
خواستم  می

شعري براي جنگ بگویم
شعري براي ش هري خودم دزفول

دیدم قلم زبان دلم نیست.
...گفتم 

در شهر ما
هاستهدیوارها دوباره پر از عکس الل

اینجا
وضعیت خطر گذرا نیست

نالدآژیر قرمز است که می
ها تنها میان ساکت شب

بر خواب ناتمام جسدها
هاي وحشی دشمنخفاش

ها بیزارندحتی ز نور روزنه
ها راباید تمام پنجره

)22: 1362هاي کور بپوشانیم...(تنفس صبح،با پرده
هاي آن را مفاهیمی از این دسـت تشـکیل داده اسـت. از ایـن     شعر قیصر مملو از شعرهایی است که درونمایه

هاي جدي آن اشاره کرد:توان به نمونهمیان می
جهاد و دفاع

میدان به سپاه خصم تنگ است هنوز
از خون شهید الله رنگ است هنوز

شمشیر مکن غالف جز در تن خصم
)59: 1360(در کوچه آفتاب،» از دست منه سپر که جنگ است هنوز«

شهید و شهادت
طلبـی رزمنـدگان، اعتقـادات مـذهبی خـود را بـه       قیصر با وصف شهید و ستایش رویکرد شهادت و شـهادت 

شـود  هاي جنگ به فراوانی یافت میگذارد و هم چنان که مفاهیمی از این دست در شعر آغازین سالنمایش می
پور نیز از بسامدي باال برخوردار است.در شعر قیصر امین

ي گل باید داددل این پارهدر راه،
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سر در ره عشق مشتعل باید داد
عشق است دلیل راه مردان خطر

)50ي کار دست دل باید داد(همان،سررشته
و یا:

دیدار تو را به شوق خواهم کوشید
ایت خواهم پوشیدي تازهچون جامه

گر آتش صدهزار دوزخ باشی
)37اي مرگ، تو را چو آب خواهم نوشید(همان،

هاي نگاه قیصر آن چنان شهادت از ارزش و تقدسی برخوردار است که در شعر خود از شکیبایی خانوادهدر
نامد:می» ي بهترتصمیم»سراید و در نهایت شهادت را ها نیز میشهدا نیز و دلداري آن

ها سري بزنیمي آاللهبیا به خانه
ز داغ با دل خود حرف دیگري بزنیم

تسلیت گوییمبه یک بنفشه صمیمانه
سري به مجلس سوگ کبوتري بزنیم
...اگر چه نیت خوبی است زیستن اما

)43خوشا که دست به تصمیم بهتري بزنیم(همان،
پیروزي

مرزهاي مفهومی در شعر جنگ را نباید با معیار معمول بررسی کرد و رویکرد محتـوایی شـاعران ایـن عصـر     
ي حـاالت و رفتارهـاي   م جنـگ اسـت. در شـعر ایـن دوره همـه     بخـش بـه مفـاهی   بیشتر بر اساس نگاه نو و ارزش

رزمندگان بنا به اعتقادات اسالمی و تمکین در برابر وجه دینی انقالب، از قدسـیتی خـاص برخـوردار اسـت و از     
ترین پیروزي ممکن شود و شهادت در این صحنه بزرگهمین رو است که پیروزي و شکست، فتح محسوب می

ر نیز با برخورداري از چنین آبشخوري ذهنی پیروزي و مصادیق پیروزي را در شعر خـود  آید. قیصبه حساب می
به نمایش گذاشته است:

برخیز و بخوان سرود پیروزي خون
هنگام بهار و فصل نوروزي خون

هاي خونین بنگربا رویش الله
)62دوزي خون (در کوچه آفتاب،بر دامن سبز دشت گل

هـاي خـود را   جنگ به اجتماع پیوند خورده بود و طبیعتاً این پیوند بایــد مشخصـه  هاي انقالب وقیصر از الیه
ها تهی گردد و به همین دلیل مجبور شد پس از جنگ، هم چون داشته باشد و او هرگز نخواست از این مشخصه

ي هنـري کـه   کرده و یا مغضوب شده، از جریان حاکم بر ساحت هنر و به خصـوص شـعر حـوزه   فرزندي غضب
گـذار آن بودنـد   روزگاري او و دوستانش هم چون سید حسن حسینی، محسن مخلبـاف، ناصـر پلنگـی و ... پایـه    

خروج کرد که این خروج جمعی، اعتراضی به دولتی شدن هنر و اداري شدن آن بود.
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یـرد  گمـی  آمیـز قیصـر را در بـر   هـاي اعتـراض  توان ردپایی از این جـریـان را که زمزمهدر شعرهاي قیصر می
شـود کـه در اعتقـادات او    اي شـنیده مـی  هایی که از آن رو شنیدنی است که از زبان رزمندهجستجو کرد. زمزمه

شده است. فصلی دیگر از انقالب ورق خـورده بـود و خیلـی از    یک اصل ماندگار محسوب می» باید شهید شد«
گریزي از انتقاد و گالیه از این شرایط نبود. ي آن به مذاق فرزندان انقالب سازگار نیامده بود و رویکردهاي تازه

خواسـت سـقوط   شـدند و شـاعر نمـی   هاي انقالب با معاییري غیـر انقالبـی آفریـده مـی    شرایطی که در آن ارزش
هاي مذکور را در سـکوتی  ترین زمان ممکن به انقالب درك کند. قیصر اما مولفههاي خود را در نزدیکآرمان

ي واژگان به انتقاد کشید:زمهآمیز و تنها در زماعتراض
ها تن به تقاضاي شکستن دادندشاخه
ها یک به یک از شاخه به خاك افتادندبرگ

باز موسیقی تار شب و قانون سکوت
...بادها باز هم آواز عزا سر دادند

گر چه یاران همه از شادي ما غمگینند
)91هاي ناگهان،باز شادیم که یاران ز غم ما شادند(آینه

ي سکوت گرفتندها روزهنجرهح
ها تار عنکبوت گرفتندپنجره

...خط خطا بر سرود صبح کشیدند
)75روشنی صفحه را خطوط گرفتند(همان،

ایمسراپا اگر زرد و پژمرده
ایم دهرولی دل به پاییز نسپ

ایماکر دل دلیل است، آورده
ایماگر داغ شرط است، ما برده

ي دشمنان، گردنیم!اگر دشنه
)100ایم...(همان،اگر خنجر دوستان، گرده

هاي سیاسی پس از جنگظهور جریان
پیوندد که شاعران را ي اجتماعی به وقوع مینامه به بعد، کمتر جریان چشمگیري در عرصهاز زمان قبول قطع

ده بـود  در قبض و بسط آن بتوان جستجو کرد. جنگ از پس هشت سال سخت و ناگوار و به ناگهان به پایان رسی
ها درگیري نظامی در مرزهاي جنوبی و غرب در ابتدا و سپس حمالت هوایی و موشکی بـه  و کشور از پس سال

ي کشور در ادامه، رهایی یافته بود.همه
با قبول قطعنامه و پایان یافتن جنگ و به دنبال آن رحلت رهبر فقید انقالب و تغییرات ساختاري پس از جنگ، 

هاي حاکم پیش از رود و شاعر که تاب تغییرات ناهمگون با ارزشر قیصر از دست میرنگ و لعاب حماسی شع
هاي جدید را ندارد و به عنوان شاعري منتقد که از متن جریان تعهد سر ها و سلیقهپذیرش قطعنامه و دیدگاه

کند، غمگینانه به بینی خطراتی که روند انقالب را تهدید میگشاید و با پیشبرآورده است، لب به اعتراض می
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ي هنري که مرکز هنرمندان انقالبی است نشیند و حتی با تعصب و اعتراض و به رسم انتقاد، از حوزهتماشا می
اي آغاز اند؛ برخوردهاي سلیقهرزمندگان به شهرها بازگشته«نماید. این اتفاق، در زمانی است که: خروج می

ها، ي اقتصادي، رفاه، جذب سرمایهآورد. مفاهیم توسعهرا به درد میشود و دل بسیاري از دوستداران انقالب می
-شود، تجملشود، به اصحاب فرهنگ کم توجهی میها میرشد صنعتی، اصالت تولید و... مفاهیم رایج رسانه

از آورد، شود و ... آري، این مسائل، دل هنرمندان انقالبی را به درد میي برخی از مسئوالن میگرایی شیوه
هاي برخی مسئوالن فرهنگی باعث گیريي هنري سازمان تبلیغات و موضعسوي دیگر تحوالت فراوان در حوزه

ي هنري از کار کناره بگیرند و زبان به اعتراض بگشایند. این اعتراض نیز شود  که گروهی از هنرمندان حوزهمی
پیوندد و خطر تغییر خط مشی انقالب را یهاي گوناگون دارد... قیصر نیز به جمع هنرمندان معترض مجلوه

نمایان » هاي ناگهانآینه«گوشزد می کند. اوج این انتقادها در بخش نخست شعرهاي 
ها زنـدگی بیند و با آنمیخویشچشمبههر روزهکهستمضامینی، همانقیصراز اشعار دورهاینمضامین

از عناصـر شـعر   . بسـیاري اسـت شدهترسیمکامالً امروزيدر فضايقارزاکوپن، صفهاي اوکند. در شعرمی
، اينامـه نمـایش نوشـتاري ، شـکل و رسـمی ايمحـاوره لحـن ، ترکیـب روایـی بیانيشیوه: آزاد و معاصر چون

شـعر و...  یطـول در روابـط سـاختار منسـجم  امروزيزندگیهايها، حضور پدیدهمصراعمرسومشکلشکستن
.حضور دارد

هـاي زمـان جنـگ و تـرمیم فضـاي رفـاهی و       بدیهی است آن چه که الویت داشت بازسازي کشور از ویرانی
عمرانی کشور بود.

 دوران سازندگی
-هاي آغازین پس از جنگ حرکت ساختار سیاسی کشور به سمت سازندگی و گسترش رفاه در الیهدر سال

تواند مسـمومیت اجتمـاعی را در پـی    ود و طبیعتاً آن چه که در این روزگار میگیري بهاي جامعه در حال شکل
ها از یک سو و فقر و تنگدستی مردم از دیگر سو بود. قیصـر بـه عنـوان    ها و افزون طلبیخواهیداشته باشد، سهم

از هـاي بزرگـی  شاعر روزگار خویش با درك زودهنگام شرایط اجتماعی و وضعیت نابسـامان اقتصـادي بخـش   
آمیز هاي انقالب و نگرش قهري و اعتراضها و ایدههاي خود را در قالب بازگویی آرماني اجتماع، نگرانیبدنه

دارد:به این وضعیت ابراز می
و بوي حسرت نان

ما را
تمام ما را

خواهد خورد
ایمما ایستاده

و لحظه لحظه نوبت خود را
کشیمخمیازه می
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اما
ت نیستاین آسیاب کهنه به نوب
شاید همیشه نوبت ما 

)68هاي ناگهان،فرداست! (آینه
» روز نـاگزیر «نماید و آمدن هاي پس از آن را توصیف میو نیز در این شعر که مناسبات توسعه و بی عدالتی

کند:را آرزو می
روزي که دست خواهش، کوتاه

روزي که التماس گناه است
و فطرت خدا

رودر زیر پاي رهگذران پیاده
بر روي روزنامه نخوابد
و خواب نان تازه نبیند
روزي که روي درها 
با خط ساده بنویسند:

)9همان، »......(تنها ورود گردن کج ممنوع!«
هاي اجتماعی سایه دارد که به نوعی شکلی از روزمرگی و نواختی بر الیهها نوعی کسالت و یکدر این سال

پذیریم که شعر، محصول پیوند شاعر و اجتماع است، بـدیهی اسـت شـعري    آور را در پی دارد. اگر بتکرار مالل
ي کسالت و بیماري روزمرگی اجتماع تهی باشد. شعر قیصر تواند از شاخصهشود نمیکه در این شرایط خلق می

ي اجتماعی عصر سازندگی است و شـاعر گـویی اصـراري بـه بـرهم زدن ایـن       روحیهها، بازتابنیز در این سال
هـاي اجتمـاع ایـن رخـوت و     عیت و خروج از عقب نشینی شعر ندارد. قیصر با انعکـاس مسـتقیم دل مشـغولی   وض

دهد:گذارد و در حقیقت به شکلی آن را مورد انتقاد قرار میکسالت را به نمایش می
پس کجاست؟

هاي کیف باد کرده راچند بار خرت و پرت
زیر و رو کنم:

ضافه کار و کسر کاري مدارك اداري و گزارش اپوشه
هاي اعتبارکارت
هاي دعوت عروسی و عزاکارت
هاي آب و برق و غیره و کذاقبض
ي حقوق و بیمه و جریمه و مساعدهبرگه

پس کجاست؟
چند بار 

هاي پاره پوره راجیب
...پشت و رو کنم
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پس کجاست؟
)52هاي درد جاودانگی؟(گلها همه آفتابگردانند،یاداشت

-دارد و از روزمرگی و ماللتابی خود را اعالم میند این وضعیت را تاب بیاورد و خستگی و بیتواقیصر نمی

ي حاصـل از زنـدگی   هاي زیر اعتراض و انتقاد او به روزمرگیآوري اجتماع پیرامون خود، بیزار است. در نمونه
، نشان داده شده است:شهري و روند ماشینی شدن انسان قرن بیست و یکم که به مسخ او خواهد انجامید

ام از آرزوها، آرزوهاي شعاريخسته
هاي استعاريشوق پرواز مجازي بال

هاي کاغذي را، روز و شب تکرار کردنلحظه
هاي اداري...خاطرات بایگانی، زندگی

رونوشت روزها را، روي هم سنجاق کردم:
)95قراري...(همان،هاي بیهاي بی پناهی، جمعهشنبه

اتدوران اصالح
ي سیاسـی  ي خـود دفـاع کـرد اتفـاقی دیگـر در عرصـه      نامـه یعنی همان سالی کـه قیصـر از پایـان   76در سال 

اصـالح  «اجتماعی ایران به وقوع پیوست که تمام ساختار سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داد. تفکري موسوم به 
را بـه عنـوان ریـیس    » یدمحمد خـاتمی سـ «هاي موجود با پیروزي در انتخابـات،  بینیي پیشبر خالف همه» طلبی

-ات فرهنگی و هنـري، زمینـه  ي تولیدجمهوري برگزید. رفتار اجتماعی و فرهنگی این دولـت به ویژه در عرصه

آمیزي را براي هنرمندان و صاحبان آثار ادبی فراهم آورد. قیصر هم چنان که در پیش از دوم خـرداد  هاي اشتیاق
نمود، در این شرایط پرداخت ، آثار خود را چاپ میروشنفکري دینی معاصر میکه به مسایل» ي کیانحلقه«در 

طلبانـه مـورد اسـتقبال    هـایی اصـالح  ها و نشریات اطالح طلب مواجه شد و شعر او به عنـوان ایـده  با اقبال روزنامه
حلقه کیان بـا چـاپ   «هاي سیاسی بودند، قرار گرفت. مخاطبان بیشتري که عموماً دانشجویان برخوردار از اندیشه

هـایی چـون حسـن حسـینی و     پـور چهـره  تر گرفت کـه البتـه در کنـار امـین    اش را جديپور وجهه ادبیآثار امین
تـر در شـکل   تر در فکر و جديکوشیدند روح انقالبی و دینی را به شکلی مدرنمصطفی مستور نیز بودند که می

)23: 1387موحد،.»(بازآفرینی کنند
کردنـد او را  هاي سیاسی برخوردار شده بود که هر کدام سعــی مـی  تباري ویژه نزد جریـانقیصر اکنون از اع

گـرا او را بـه عنـوان شـاعري     برخاسته از معیارهاي اعتقادي خود معرفی نمایند. از یک سو جریانی به نـام اصـول  
-دیگر جریان اصـالح دانست و از سويگرایی انقالب برخاسته است به خود منتسب میمتعهد که از بستر اصول

کـرد. از دیگـر سـو    ها در دگردیسی خود پیدا کرده بود او را تبلیغ مـی ها را با آنطلب که قیصر بیشترین شباهت
ي قیصـر در اقـدامی داوطلبانـه، گزیـده     نیز با استقبال از آثـار منتشـره  » دگر اندیش«روشنفکري موسوم به جریان

هاي دیگر او را که هر کدام بـه محـض انتشـار    ي چاپ مجموعهباط زمینهشعري از او را منتشر کردند که این ارت
شـدند فـراهم آورد. پـس از دوم خـرداد، قیصـر فرصـت       اي در رویدادهاي فرهنگی محسوب میبه عنوان حادثه
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ها بستري فراهم آمد تا یک بـار دیگـر تعهـدات اجتمـاعی خـود را      خوانی خود را پیدا کرد و در این سالدوباره
-فرینی کند و در خصوص برخی مسایل و مقوالت به تجدید نظر و بازخوانی دست بزند و معاصرتر از سـال بازآ

اش بپردازد، انسـانی کـه بیشـتر از گذشـته نیازمنـد      اجتماعیهايي خود، به انسان معاصر و ضرورتهاي گذشته
اندیشه و هنر متعالی و متعهد است. 

هاي انتقـادي امـا   هایی از واکنشتوان به نمونهمی» گلها همه آفتابگردانند«ي دفتر ي سادهدر این دوره مطالعه
ي هایی که هر کدام محصول نگـرش، تفـاوت دیـدگاه و اخـتالف سـلیقه     ي قیصر دست یافت. نمونهتعدیل شده

هـاي فرهنگـی، سیاسـی و    قیصر در موضوعاتی هم چـون برداشـت تـازه از دیـن، آزادي، اتفاقـات و روزمرگـی      
هاي شاعر است:ها و نامراديی، نامردمیاجتماع

...ز دین ریا بی نیازم، بنازم
)104تراود(همان،به کفري که از مذهبم می

و:
هر نفس آهی و هر آینه اشکی شد

)133وضع این آب و هوا را به که باید گفت؟ (همان،
و:

باران
بهاران را

گیردجدي نمی
چشمان من 

خیل غباران را 
هر چند 

هاي شسته رفتههاز جاد
هاي قیراندوداز این خیابان

دیگر غباري برنخواهد خاست...
اما 

حتی سواد هر غباري نیز
در چشم من دیگر 

معناي دیدار سواري نیست
ها این چشم

)35خواهند!(همان،از من دلیل تازه می
هاي جسمی و ...)زندگی اجتماعی (دانشگاه، مشاغل فرهنگی، بیماري
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ي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی به تدریس در دانشگاه مشغول شـد و  تحصیل در دورهقیصر پس از
هـا در اندیشـه و شـعر او    اش عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی گردید که ایـن حتی چند سال پایانی زندگی

اند.تاثیرگذار بوده
» دسـتور زبـان عشـق   «و » ا همه آفتابگرداننـد هگل«هاي قیصر که عموماً در دو کتاب در بررسی آثار این سال

توان تاثیر حضور در دانشگاه و تدریس و تحصیل ادبیات فارسی را در شـعر او بـه وضـوح    اند، میگزینه گردیده
ي قیصر به سنت گواه این ادعاست. هاي این دو مجموعه به عنوان نماد بازگشت آگاهانهمطالعه نمود. غزل

دانمانم، نمیتاب آن زلف پریشز بس بی
دانمحبابم، موج سرگردان طوفانم؟ نمی

ي زلفت؟حقیقت بود یا دور تسلسل، حلقه
)88دانم...(گلها همه آفتابگردانند،خوانم، نمیهزار و یک شب این افسانه، می

و یا در این شعر:
امانتظارياز نو شکفت نرگس چشم
امقراريگل کرد خار خار شب بی

از یک نگاه توتا شد هزار پاره دل
امدیدم هزار چشم در آیینه کاري

رومگر من به شوق دیدنت از خویش می
)82ام...(همان،روم که تو با خود بیارياز خویش می

اي است آرمانی یا در آلیست است. او همواره یا در آرزوي شکل گیري جامعهگرا و ایدهامین پور شاعري کمال
مدام حسرت کند که . سلوك جستجوگرانه، او را به مسافري تبدیل مینشیندمیین نا کجا آباد به مویهحسرت ا

جوید اما باز نمی یابد و دست خود را از رهیافتی که او و ذهن کمال گرایش را خشنود آباد گمشده خود را می
بیند :ازد، تهی میس

در تمام طول این سفر اگر
طول و عرض صفر را

امطی نکرده
مسیر دوردر عبور از این

اماز الف اگر گذشته
امبه یا رسیدهاز اگر اگر 

از کجا به نا کجا ...
)1385،71،هاي ناگهانآینهام(باز هم دویده

بـا راهنمـایی   » سـنت و نـوآوري در شـعر معاصـر    «ي مقطع دکتري خود به نـام  نامهقیصر در این مجال از پایان
اي دانشگاهی کـه  فا دفاع کرده است و اکنون به عنوان چهرهدکتر محمد رضا شفیعی کدکنی و دکتر مظاهر مص

دهد. اي برخوردار است، کار خود را در تدریس ادبیات و هنر شعر ادامه میاز اعتبار و محبوبیت ویژه
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هاي صـوتی  ها و رسانههاي ادبی و مصاحبه با روزنامهها به سکوت روي آورد و از جنجالقیصر در ایـن سال
ي دانشگاه اکتفا کرد. برانگیز، تنها به چاپ آثارش و تدریس در عرصهسکوتی سوالو با ري کرد و تصویري دو

نشینی با استادان بزرگ را چه در دانشگاه و چه در فرهنگستان غنیمت در واقع او فرصت بودن در دانشگاه و هم 
ي اخیـر  ي واژگانی در دو مجموعـه یرههاي شعري و هم دامایهشمرده و اتفاقاً تاثیر این حضور هم از منظر درون

او بازتاب دارد:
هابهترین لحظه

روزها
ها راسال

با تمام جوانی
هاي بلند و قدیمیروي این پله

گذارمزیر پا می
بین بیداري و خواب

نشینم...کران میاي بیروي تو در لحظهبهرو
ها...بهترین لحظه

ي کوچک ماهایی که در حلقهلحظه
ز هر که و هر کجاي زمین و زمان بودقصه ا
ي عاشقان بودقصه

راستی 
شنبهروزهاي سه

)59پایتخت جهان بود! (گلها همه آفتابگردانند،
روي -با وجود چندین عمل جراحی-تصادف سختی کرد و از آن روز تا پایان عمر 77قیصر در اسفند سال 

درد، «ت و پنجه نرم کرد و هم چنان که خود نیز گفته بود: ها با درد دسسالمت و آرامش ندید و سراسر این سال
اي نیـز در افـق   منتظـره هسـتند، تاثیرگـذاري غیرمنتظـره    او شد. اتفاقات ناگهانی به همان اندازه که غیـر » نام دیگر

گردد. قیصر از این پس مینمایند که شدت و حدت آن به چگونگی آن اتفاق بازفکري و روحی انسان ایجاد می
کرد و ناگزیري این وضعیت با این کـه او را خسـته کـرده    یشترین اوقات خود را در کار درد و درمان سپري میب

-غیـر قابـل اجتنـابی مـی    » رضـایت «ي ذاتی او که برخوردار از تعادلی ذاتی است کم کم او را بـه  بود اما روحیه

و این گونه به درد خو کرد و هر چه این درد کشاند. او حتی پرهیز دارد که دردهاي خود را به نزدیکان بازگوید 
شد. بـدیهی اسـت ایـن وضـعیت در نگـاه قیصـر موجـب تحـوالت و         کاري او نیز بیشتر میشد، پنهانتر میعمیق

اندیشـی در شـعر او اشـاره کـرد کـه بازتـاب واقعـی        توان به درداندیشی و مرگتغییراتی شد که از آن جمله می
از » هـاي ناگهـان  آینـه «پور پیش از این هم در باشد. هر چند امینی و روحی او میهاي جسمتابیها و بیخستگی

هـاي شـعري او   ترین موضوعات و موتیـف از رایج» ي دردمایه«درد گفته بود اما از این پس در شعرهاي بسیاري 
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ش بهره شود و گاه قیصر از این درد جسمانی براي خلوص جسم و روح و تربیت و ورزیدگی شخصیت خویمی
شـود تـا آن جـا کـه     زند و به مفهوم عرفانی درد نزدیـک مـی  برد و درد جسمی را با درد روحی آن پیوند میمی

که کند بی آني شعرش نیز هم چون او خود را دردمندي عاشق، همدل و هم درد او حس میمخاطب و خواننده
احساس ترحمی کرده باشد. 

من
هاي سال مردمسال

زندگی کردمتا این که یک دم
توانیتو می

یک ذره
یک مثقال

)30مثل من بمیري؟(دستور زبان عشق،
و:

هر دم دردي از پی دردي اي سال!
با این تن ناتوان چه کردي اي سال؟
رفتی و گذشتن تو یک عمر گذشت

)129صد سال سیاه برنگردي اي سال! (همان،
نتیجه گیري

دهند هاي ادبی را مورد کنکاش قرار میادبی بر اساس آن آفرینششناسان از جمله مهمترین منابعی که جامعه
ها و تحوالت اقتصادي هاي نظارتی اجتماعی و دگرگونیهاي اجتماعی مختلف، حوزهتوان به تاثیر مجموعهمی

و اجتماعی اشاره کرد. 
توان او را به ون میپور تحصیل گردید، اکنهایی که در این فرصت از زندگی و شعر قیصر امینبنا به بررسی

عنوان شاعري که تماماً به جریانات اجتماعی پیرامونی خود چشم داشته است معرفی نمود. قیصر از جمله شاعران 
هاي مختلف انقالب و پس از آن حضور مشهور جریان شعر موسوم به جریان شعر انقالب است که در چرخه

ار او در اتفاقات دانشجویی انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی، توان به نقش تأثیرگذداشته است که از آن جمله می
ها، انجمن شعر جریانات سیاسی، ساختارهاي هنري پس از انقالب از جمله حوزه هنري، سازمان سروش، روزنامه

شاعران ایران، نظام آموزشی و نیز فرهنگستان ادب اشاره کرد.
- او نمودي عینی پیدا نموده است، آن چنان که میاین تنوع مشارکت قیصر در رویدادهاي اجتماعی، در شعر

هاي شعر او تلقی کرد. کشف و بررسی ترین درونمایههاي اجتماعی شعر او را به عنوان یکی از مهمتوان زمینه
پور با توجه به بسامد باالي رویدادهاي اجتماعی و نقش تأثیرگذار ادبیات در هاي اجتماعی شعر قیصر امینزمینه

-هاي اخیر این فرصت را در اختیار مخاطبان جریان ادبی امروز قرار میي این رویدادها در دههوسعهتحقق و ت

دهد تا به راحتی به اهمیت نقش و رسالت اجتماعی شعر وقوف پیدا کنند.
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منابع
، نشر برگ، تهراني آفتابدرکوچه، 1360پور، قیصر، امین

ران، نشر سروش، تهتنفس صبح، 1362، ----------
، نشر مروارید، تهراندستور زبان عشق، 1384، ----------
، نشر افق، تهرانهاي ناگهانآینه، 1372،----------
، نشر مروارید، تهرانها همه آفتابگردانندگل، 1376،----------

سایت تبیان، وب»پورصلح در اشعار قیصر امین«،1387ایران زاده، نعمت: 
، نشر نقش جهان، تهرانگذرداین روزها که می،1388بهداروند، ارمغان،

، نشر آگاهفردیت خالق نویسنده و تکامل ادبیات، 1364خراپچنکو، میخاییل، 
، نشریه دانشجویی دانشگاه یاسوج، اردیبهشت»قیصر بهترین معرف نیما«، 1387موحد، ضیا،
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بخرد بسیط   و خرد مرک
نثاريدکتر ناصر جان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

چکیده

گوهر گرانبهاي ادب فارسی خرد است که در تمام دوران مورد سـتایش نویسـندگان و شـاعران قـرار گرفتـه، در      
قـل جـزوي و معرفـت    تطور زمان با تعابیر مختلفی مثل علم، عقل و معرفت از آن یاد شده است .خرد گاهی معادل ع

ابتدایی است و گاهی معادل عقل کلی و معرفت شـهودي اسـت. اولـی را خـرد بسـیط و دومـی را خـرد مرکـب نـام          
شـود؟ و آیـا منحنـی تحـول و     ایم. هدف این مقاله بر آن است که آیا هر خرد بسیط به خرد مرکب تبـدیل مـی  نهاده

می افتد؟ در این تحلیل محتوایی شاعرانی مانند؛ پیشـاهنگان  تبدیل، تاریخی و زمانی است یا بصورت همزمانی اتفاق 
ادب فارسی، معاصران رودکی، حکیم ناصر خسرو، عطار و موالنا مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند.

کلید واژه ها: خرد بسیط، خرد مرکب، شهود معرفت (معرفت شهودي)

comNaserjannesari @ yahoo.ایمیل:

031- 37733647تلفن منزل: 
09132668818تلفن همراه: 

منزل:اصفهان،بزرگراه خیام،ناژوان،کوچه فروجانی،بن بست سنبل،خانه روبرو
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مقدمه:
نخستین اشعاري که درستایش خرد سروده شده، ابیاتی است از شهید بلخی، شاعرِ اواخرِ قرنِ سـوم و اوایـل قـرن    

چهارم از جمله:
بـــــی بهـــــایی ولـــــیکن از تـــــو بهاســـــت     کد انشــــا، چــــون در یغــــم آیــــی از آنــــ    

)24:1361(ژیلبرالزار، 
سپس رودکی آن را به چراغ روشن و جوشن تن تشبیه نمود:

وز همـــه بـــد بـــر تـــن تـــو جوشـــن اســـت       دانــــش انــــدر دل چــــراغ روشــــن اســــت    
)63:1370(دبیرسیاقی

و با بسامد باالتر ابوشکور بلخی از جمله:
ــایی اســـــت  ــر از چشـــــم و بینـــ ــخـــــرد بهتـــ ــت؟   نـــ ــایی اســـ ــزون ز دانـــ ــایی افـــ ه بینـــ

)1361:120(ژیلبرالزار

گیـري  حماسه سراي بزرگ ایران حکیم ابوالقاسم فردوسـی نیـز در تمـام مراحـل سـاختاري و فراینـدهاي شـکل       
بهره گرفته است این بیت در اول شاهنامه شاهد بر این حقیقت است که:-بجاي علم-هایش از واژه خردداستان

تـــو بـــی چشـــم جـــان، آن جهـــان نســـپري      ان اســـت چـــون بنگـــري  خـــرد چشـــم ِ جـــ  

هاي کالمی و فلسفی و      مذهبی اش، از خـرد  بعد از او شاید کسی به اندازه حکیم ناصر خسرو به دلیل گرایش
و تأثیر آن در هدایت انسان و آزادي اندیشه بهره نگرفته است.

ــت در وي زن  ــت دســـ ــرد اســـ ــتی خـــ ــدرین کشـــ ــردي انــــ ــه نگــــ ــا غرقــــ ــا تــــ دریــــ
)83: ق 1368(دیوان، 

یا 
ســــر ز خــــرد گشــــت بــــی خمــــار مــــرا      دل ز خـــــرد گشـــــت پـــــر زنـــــور مــــــرا    

)56(همان، ق 
اما وقتی با این بیت عطار که:

ــاش     ــه بـــ ــرد بیگانـــ ــا خـــ ــوانی بـــ ــا تـــ عقـــــل را غـــــارت کـــــن و دیوانـــــه بـــــاش  تـــ
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)249: 1373(عطار،
و یا

این بیت موالنا در غزلیات شمس
ــدي ز ــر شـ ــه و پیـ ــز کهنـ ــر گریـ ــرد پیـ تـــا بهـــار تـــو نمایـــد گـــل و گلـــزار نـــوي       یـــن خـ

)30636/ 6: 1355(موالنا،
و صدها بیت دیگر در مثنوي شریف، مواجه می شویم که به یک نوع پارادوکس در صـورت و محتـوا برخـورد    

و ناصـر  می کنیم که اوالً منظور شاعران پیشاهنگ (قبل از رودکی) و شاعران معاصر رودکـی و معاصـران فردوسـی   
خسرو از خرد چیست؟

و کدام نوع خرد مورد ستایش آنها بوده؟
و متقابالً منظور عطار و موالنا و هم مشربان آنها از خرد و نوع آن چیست و مخاطب آن چه کسانی بوده اند؟

مـور بسـیطه   اي که در این مقاله به دنبال اثبات آن هستیم این است که اوالً اگر به عقیـده فالسـفه خـرد از ا   فرضیه
: 1362است و داراي جنس و فصل نیست و قابل انقسام هم نیست از این رو تعریف ان هم ممکـن نیسـت (سـجادي،    

) پس چگونه در اشعار مذکور خرد و دانش تقسیم گردید به خرد بسیطه (دانـش سـطحی بـه حقـایق) و خـرد      3/339
مرکب (یعنی خرد انسانی که می داند که می داند ).

طه علم با عقل چیست، چون بدیهی ترین حقیقت هستی یعنی ذات باري، به علم توصیف شده است نه بـه  ثانیاً راب
عقل.

ثالثاً: از منظر حکماي مشاء که خرد را به شک، و هم ویقین تقسیم می کنند، خرد مورد نظر ما در حوزه شک، و 
هاي افالطونی شـاعرانی چـون سـنایی، عطـار و     هم، یا یقین قرار دارد؟ یا هیچکدام از آنها؟ و اصوالً تعارض گرایش

موالنا با شاعرانی مثل ناصر خسرو یا فردوسی و رودکی از همین نوع است؟
رابعا: آیا در حوزه ادبیات ما هم می توانیم مثل علماي علم اصول بین علم و معرفت تفاوت قائل نشـویم، یـا بایـد    

ه شهود معرفت (معرفت شهودي) تبدیل می گردد. مـثالً آیـا   یک منحنی رسم کنیم که چگونه خرد به معرفت به ویژ
را که از نوع خرد مرکـب و معرفـت شـهودي    )1(موالنا می خواهد پیام هاي ملکوت یابه قول عین القضات    جبروت

است به خرد طبیعی انسان خاکی تبدیل کند؟ آیا ظرف خرد طبیعی یا بسیط براي درك معرفت شهودي براي انسـان  
ی است؟ آیا همین موضوع عامل توسل به تأویل نبوده است؟زمینی کاف

آیا در مرحله مقدماتی، قرآن، به خرد بسیط توجه داشته یا معرفت عمیق شهودي؟



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی8868

و سواالت دیگري که در عمق دریاي ادبیات گرانسنگ فارسی مطرح می گردد. ایـن مقالـه کـه در چهـارچوب     
واهد در یک منحنی، علل ستایش خرد تا رسیدن به شهود معرفت ة مذکور در نوع خود بدیع است، می ختعریف شد

را به وسیله تعدادي از شاعران بزرگ ادب فارسی بررسی نماید.

نخست واژه خرد:
در آغاز کارنامه اردشیر بابکان آمده:

همندرا یومید به معنی با شکوه و خره مند به معنی فرxvarrahōmandبه نام دادار اورمزد یومند خره مند 
)3:1382(فره وشی، 

،در ماجراي تولد اردشیر فرزند بابکان نیز بکار رفته استFrahaxtakو به صورت فرهیخته، تربیت شده 
»به دبیري و سواري و دیگر فرهنگ ایدون فرهخت(فرهیخته) که اندر پارس نامی شد«

ــود  ــرچ بــــ ــر هــــ ــد ش هنــــ ــا موختنــــ ــزود بیــــ ــز برگــــــــوهرش برفــــــ ــر نیــــــ هنــــــ
ــدار    ــد بدیــ ــان شــ ــر چنــ ــگ و چهــ ــپهر  و فرهنــ ــروزد ســـ ــی زو فـــ ــی همـــ ــه گفتـــ کـــ

)11(همان:
مرحوم دهخدا ذیل خرد به نقل از حاشیه برهان قاطع چاپ دکتر معین آورده:

و در پازند به صـورت  kratuو در سانسکریت Xratu–در اوستا به صورت -Xratخرد در پهلوي به صورت 
xrat(دهخدا، لغت نامه، ذیل خرد).ذکر شده است
رحوم دکتر معین نیز ذیل خرد آن را واژه اي پهلوي دانسته.م

(معین: فرهنگ لغت ذیل خرد)
در شعراي معاصر رودکی در این بیت آشنایی جویباري(آشنایی جویباري)

موبد در معنی خردمند آمده که مرحوم دبیرسیاقی نیز در لغت فرس به معنی دانشمند گرفته و ذیل خـرد و دانـش   
)44: 1356رسیاقی،آورده است (دبی

ــه روز شـــــنبذ   ــت روزي ده رفتـــ ــد    ز اردیبهشـــ ــت موبـ ــاده بدسـ ــار بـ ــد و زنـ ــتی فکنـ کسـ
)37: 1370(اداره چی گیالنی،

پارادوکس بها و غم:
اولین پارادوکسی که در بررسی این موضوع مطرح است. این است که اگر خرد گرانبهاترین موهبت الهی اسـت  

هستند، آن کدام بهاست؟ و این کدام غم است؟پس چرا بیشتر خردمندان غمگین 
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پیشاهنگ طرح این مطلب باز شهید بلخی است که وقتی بها را از خرد می داند، به موازات آن غم را نیز ویژگـی  
خردمند دانسته:

ــودي   ــش دود بـــ ــو آتـــ ــم را چـــ ــر غـــ ــه  اگـــ ــودي جاودانـــــ ــک بـــــ ــان تاریـــــ جهـــــ
ــردي   ــر گربگــــ ــی سراســــ ــن گیتــــ ــادما  در ایــــ ــی شــــــ ــا بــــــ ــدي نیــــــ نهخردمنــــــ

)13: 1370(دبیرسیاقی،
صورت هاي خیال و تصاویر ایجاد شده در این دو بیت به اندازه فلسفه آفرینش و هدف خلقت عمیق است. اگـر  
غم مثل آتش دود داشت. جهان براي همیشه تاریک بود با ایـن پـیش فـرض، اگـر سراسـر جهـان را جسـتجو کنـی،         

د، از نوع خرد بسیط است یعنی آگاهی از روابط اشیا با هم، یا خرد خردمندي شادمان پیدا نخواهی کرد. حال این خر
انَّمـا یخشَـی اهللاُ مـن عبـاده     «مرکب یعنی می دانیم که می دانیم خردمندي شادمان نیست. آیـا ایـن ایـن همـان درك     

پـس خردمنـدان   نیست؟ و این ترس را ترس عاشـقانه بنـامیم،   » خردمندان از خدا می ترسند«/فاطر) یعنی 28» (العلماء
بیش از دیگران از از اهللا می ترسند. بنابراین خرد در شعر مذکور خرد مرکب و معرفت شهودي است(شهود معرفت) 
به بیان دیگر معرفت شهید بلخی به اینکه خردمند شـادمان نیسـت علـم حضـوري اسـت نـه حصـولی، شـاید بـا یـک           

هر کس که خدا بخواهد می تاباند)چون علم نور است در قلب«برداشت هرمنوتیک بتوان گفت که 
)3/481، ج1371(میبدي 

پس خردمند نورانی در جهانِ چون دود، شادمان نخواهد بود.
حال اگر تکاملِ خرد از بسیط به مرکب موقوف بر تکامل و تطور زمان است این بیت موالنا، در دیوان شـمس ایـن نظریـه    

می تواند مسائل مادي را حل کند:را رد می کند یعنی خرد مورد اشاره موالنا فقط
جسد را کن به جان  روشن، حسد را بـیخ و  
بــــــــــــــــن بــــــــــــــــر کــــــــــــــــن   

نظر را بر مشـارق زن، خـرد را در مسـایل    
ــش کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)12995/ 3، 1355(موالنا، 
ومـا یتـذکر الّـا    «در نتیجه خردمند مورد نظر شهید بلخـی کسـی اسـت کـه بـه شـهود معرفـت دسـت یافتـه اسـت           

) 7(آل عمران/» ور نشوند جز خردمندانیادآ«اولواالالباب 
و حدیث:

» در بهشت درجه اي است که جز غـم دیـدگان بـدان نمـی رسـند     » انَّ فی الجنه درجه ال ینالُها اال اصحاب الهوم«
)865(نهج الفصاحه/ حدیث 
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و حدیث: 
»اعتقاد به تقدیر غم و انبوه را می برد«االیمان بالقدر یذهب الهم و الحزن 

)1068(همان، حدیث،
ایمان به تقدیر قطعاً فراتر از خرد سطحی و آگاهی از روابط اشیا با هم است.

واین خرد همان است که موالنا در یک مقایسه زیبا و منطقی بیان کرده و در واقع خرد بسیط را با خرد مرکب در 
ود معرفت دانسته:مقابل هم قرارداده و در نتیجه خرد مرکب را با تعبیر رهوار علم، شه

علــــــم هــــــاي اهــــــل تــــــن، احمالشــــــان علـــــــم هـــــــاي اهـــــــل دل حمالشـــــــان    
ــود     ــاري شــ ــد یــ ــر دل زنــ ــون بــ ــم چــ ــاري شــــود علــ علــــم چــــون بــــر تــــن زنــــد بــ
ــم    ــار علـــ ــوا آن بـــ ــش بهرهـــ ــین مکـــ ــم   هـــ ــوار علــ ــو، بررهــ ــب تــ ــوي راکــ ــا شــ تــ
ــوار  ــوار علــــم، آیــــی ســ ــه بــــر رهــ ــا کــ بعــــــد از ان افتــــــد تــــــو را از دوش، بــــــار تــ

)3452-3466/ 1، 1363، (موالنا
البته براي تحقق این امر باید این حقیقت پذیرفته شود که خواسته(ثروت) و خرد همیشه در طول هم نیستند بلکـه  

) در یـک قصـیده   379یـا  380در عرض هم می باشند مثل این دو بیت ابو محمد منصور بن علی منطقی رازي(فوت 
حسب حال:

اگــر نــه زیــن دو یکــی هســت بــر حکــیم حــرام کــــرا هنــــر بفزایــــد چــــرا بکاهــــد مــــال     
ــر ــت   )3(مگـ ــاد نخسـ ــه اوفتـ ــش کـ ــتاره دانـ ابـــــر مقابلـــــه خواســـــته گرفـــــت مقـــــام    سـ

)165:1370(اداره چی گیالنی 
علم صین (چین) انسان را به شهود معرفت می رساند:

بهـره از  اولین کسی که ایـن مطلـب را در شـعر فارسـی مطـرح نمـود حکـیم ناصـر خسـرو قبایـانی اسـت کـه بـا             
»اطلبوا العلم ولو کان بالصین«حدیث

)324(نهج الفصاحه، حدیث 
گوید:می

ــم را  ــتن علــــــ ــد جســــــ ــت ببایــــــ گــــر نبــــود جــــایگهش جــــز بــــه چــــین     گفــــــ
)218:ق1368(دیوان، 

البته طلب علم با بهره از احادیث مشابه از زمان ابوشکور بلخی سابقه دارد:
ــده  ــا زنـــــ ــاموز تـــــ ــببیـــــ ا کــــه بگشــــاد لــــب  چنــــین گفــــت دانــــ  اي روز و شـــــ
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ــت   ــده اســ ــین آمــ ــود چنــ ــن خــ ــاده زبــ کــه هــر مــه بـــه دانــش گــزین آمــده اســـت      نهــ
)110: 1361(ژیلبرالرار، 

تر از دیگران عین القضاه در آثارش از علم صین سخن می گوید:اما جذاب
) است.1ص و القرآن ذي الذکر (ص/«علم صین علم «

اید رفتن ، این علم صین، بحریست به مکه، کدام مکـۀ؟ در مکـه   و طلب باید کردن اگر خود، به چین و ما چین ب
»اولُ ما خَلَقَ اهللاُ نوري«

»تو نیز مکی شوارض به مکه آمدقرآناز علم و نور و معرفت نباشدپرشسته نشودقیتا دل از عال«
)65: 1373(عین القضاه، 

باید دل را براي تماشاي جالل و جمال حق در معرفت شهودي که بعد از معرفت عقلی و نظري حاصل می شود، 
تعالی قرار دهیم. در واقع باید از علم خبري و علم الهامی به علم غیبی دست پیدا کنیم. به قول غزالی در المنقذ خود:

»یافته به نحوي کشف بشود که  مجال هیچگونه شک براي پژوهنده باقی نگذارد.«
)59: 1360(غزالی:

داند.طنی، یقین شخصی، و حدس را از بهترین راههاي اثبات این نوع معرفت میدر واقع غزالی کشف با
)14(همان، مقدمه، ص 

هایش معتقـد اسـت کـه    القضاه که مرید با واسطه ابوحامد غزالی و شاگرد برادرش احمد غزالی است در نامهعین
علم ظاهري (خرد بسیط) تضییع عمر است، تضییع عمر تا کی؟

ــ  ــرا ز عمـــ ــت مـــ ــالل بگرفـــ ــوده مـــ کــــــو ابــــــرويِ او تــــــا نپرســــــتیم هــــــاللر بیهـــ
)2/321: 1362(عین القضاه 

او در مفهوم این علم می گوید: از طلبِ علم، نفرت داشتم، به حدي که بعید به نظر می رسد که مرا فراغتی دهـد  
»تا به تألیف و تصنیفی بپردازم

)2: 1379(عین القضاه، 
اهللا «اهري می گوید: تا حیات و موت و بعث را نفهمـی نمـی تـوان آیـه    در نامه شصت و هشت در نکوهش علم ظ

»را معنی کنی.» یتوفی األنفس حین موتها
)2/51: 1362(عین القضاه ،

کند:ها، چاکر انسان هستند و فقط خرد پادشاهی میدر خرد مرکب یا شهود معرفت، آرزوها و شهوت
ابوشکور بلخی معتقد است:
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کــــه بــــر خــــاص و بــــر عــــام فرمانرواســــتاســــــت خردمنــــــد گویــــــد خــــــرد پادش  
ــاکر اســــــت خـــــرد را تـــــن آدمـــــی لشـــــکر اســــــت     ــهوت و آرزو چــــ ــه شــــ همــــ

)111: 1361(ژیلبرالزار،
در علم صین درهاي فلک بر آدمی گشوده می شود.

ــی  ــا مـــ ــاه درهـــ ــر فلـــــک گـــ ــاید بـــ ــد  گشـــ ــی کنــــ ــانی مــــ ــرد را نردبــــ ــه خــــ گــــ
)2/8584: 1355(موالنا 

گشاید و او را از تاریکی به روشنایی می کشاند.بصیرت آدمی را میو مثل بوي پیراهن یوسف چشم 
بـــــوي یوســـــف، دیـــــده را یـــــاري کنـــــدبــــوي بــــد هــــر دیــــده را تــــاري کنــــد     

)1/1903: 1363(موالنا 
در واقع بوي سرو و سنبل و گلزارها، حاصل علم صین است که موالنا گاهی به عقل کلی تعبیر می کند.

ــر و ســــنبل اســــت    ل اســـتایـــن ســـخن هـــایی کـــه از عقـــل کُـــ ــوي آن گلــــزار و ســ بــ
)1/1899(همان، 

و ظاهراً سالک منتهی(مجذوب سالک) منبع همه علوم است که به علم صین تعبیر کردیم. موالنا در داستان شیر و 
نخچیران سالک مبتدي را به لوح حافظ و سالک منتهی یا کسی که به علم صین رسیده است را به لوح محفوظ تشبیه 

ده است:کر
فــــــارغ آیــــــد او ز تحصــــــیل و ســــــبب   منبــــعِ حکمــــت شــــود، حکمــــت طلــــب    
ــود   ــوظی شـــ ــوح محفـــ ــافظ، لـــ ــوح حـــ ــود لـــ ــوظی شــــــ ــل او از روح، محفــــــ عقــــــ

)1063-1/1064(همان:
درك علوم چند وجهی:

بصورت ابتکاري اولین بار عین القضاه در زبده الحقایق این موضوع را مطرح نمود که علوم حداقل دو وجهـی و  
هاي سه وجهی عبارتند از:سه وجهی است وجوه دانشگاهی

ذوق متعلم-3فهم متعلم -2نطق معلم -1
او معتقد است نوع سوم ادراکش براي عقـل دشـوار اسـت بخصـوص حقیقـت ازلـی و چگـونگی احاطـه آن بـر          

جزئیات.
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) در واقع عین القضاة 69-70: 1379و چون افراد از این نوع علم محرومند به تشبیه دچار می شوند(عین القضاة ، 
هـر چیـزي کـه بتـوان آن را بـه      «داند خودش مـی گویـد:   این نوع علم را معادل شهود معرفت یا معرفت شهودي می

عبارت درآورد علم است و اگر به عبارت در نیاید معرفت است.
)67(همان : 

در تمهیدات نیز براي این نوع از علم پایانی نمی بیند.
)353: 1373(عین القضاه، 

گاهی مثل علمايِ اصول لفظ علم را بر معرفت منطق می داند و اشاره می کند اگر موسـی برابـر خضـر صـبر مـی      
کرد عجایب بسیار می دید.

)67: 1379(عین القضاه 
و این همان است که در مقدمه گفتیم که خدا به علم توصیف شده نه به عقل. یعنی وقتی ذوق متعلم دخالت کند 

قل بوجود می آید.طور وراي ع
ــا چــو چشــمه خورشــید روز نورفشــانی رفیــق خضــر خــرد شــو بــه ســوي چشــمه حیــوان  کــه ت

)32305/ 6: ج1355(موالنا، 

در این وجه از خرد، یعنی نطق معلّم و فهم متعلّم، بدون ذوق متعلم، خرد سطحی یا بسیط مجبور به فرار می شود:
ــالن       ــا طف ــد، م ــود، بش ــرد ب ــه خ ــم ک ــن معل ــای ــه   یکــ ــانیم همــ ــه زنــ ــون تختــ دگر راز جنــ
ــت     ــا دوش گریخ ــس م ــرد از مجل ــه خ ــا برهن ــه   پ ــانیم هم ــل و گم ــد عق ــرون ز ح ــه بی ــون ک چ

)3546-61/ 7: ج1355(موالنا 
در نتیجه با دوبال  وجه اول و دوم از خرد، به حقیقت نمی رسیم:

صـــــد قیـــــاس و صـــــد هـــــوس افروختـــــیمنطــــق الطیــــري بــــه صــــورت آمــــوختی    
ــت   هــــا از تــــو خســــتنجــــور، دلهمچــــو آن ر ــته مســ ــابت گشــ ــد ار اصــ ــه پنــ ــر بــ گــ

ــرغ   کاتــــــــب آن وحــــــــی از آن آواز مــــــــرغ ــاز مـــ ــود انبـــ ــو بـــ ــی کـــ ــرده ظنّـــ بـــ
ــرد   ــور کـــ ــر او را کـــ ــرّي زد مـــ ــرغ پـــ نـــک فـــرو بـــردش بـــه قعـــر مـــرگ و درد     مـــ

)3410-3413/ 1: 1363(موالنا، 
هاي متأثر از خردارزش
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هاي متعالی را بیافرینند. امـا فراینـد آن   (شهود معرفت) می توانند ارزشخرد بسیط (دانش سطحی) و خرد مرکب
بسیار پیچیده و غیر قابل تفکیک است. به بیان ساده تر، معلوم نیست کدام ارزش حاصل شده، از خرد سطحی اسـت  

و کدام از معرفت شهودي است. برخی از این دستاوردها عبارتند از:
را از خدا می داند (این جهان خدا دارد)خرد بدون واسطه و راهنما، هستی-1

ابوشکور بلخی معاصر رودکی معتقد است:
ــاي     ــی رهنمـــ ــانجی و بـــ ــی میـــ ــرد بـــ بدانـــد کـــه هســـت ایـــن جهـــان را خـــداي     خـــ

)110: 1361(ژیلبرالزار
ارات آیا این میانجی و راهنما همان وجه اول و دوم علم نیست که عین القضاه بعداً مطرح نمود و ما آن را از ابتکـ 

او بر شمردیم.و خرد ابوشکور در طرح این مساله تا چه حد است؟ چون در حالی که اصل هستی به ذهـن نمـی آیـد    
چطور آن را تعریف کنیم. هستی داخل در وجود است کسی که خودش جزو موجـودات اسـت، چطـور مـی توانـد      

وجود را تعریف کند.
در حد معرفت شهودي است درست زبان حال عین القضات در نتیجه باید بگوییم نوع خرد مفروض در این بیت، 

است که:
بــــر ســــدره بــــرآي و پــــس خرابــــات ببــــیندر مصـــحف عقــــل، حــــرف طامــــات ببــــین 
ــطهبگـــــذر ز صـــــفات او و در خـــــود بنگـــــر    ــی واســـــ ــینبـــــ ــی ذات ببـــــ ي تجلّـــــ

)64(عین القضات، بی تا، لوایح: 
ستیزد و تـو را بـاال مـی    آرزو میخرد، ساالر و پادشاه مهربان است و مانند شبان با گرگ-2
برد.

هاي بعدي همـواره ایـن مطلـب را یـادآوري کـرده انـد.       با این ذهنیت، شاعران دوره اول و پیروان آنها در سبک
ابوشکور بلخی گفته:

ــو خــــــرد بــــــاد همــــــواره ســــــاالر تــــــو     ــار تـــ ــز خـــــرد یـــ ــان جـــ مبـــــاد از جهـــ
)107: 1361(ژیلبرالزار، 

و:
ــان  ــود مهربــــــ ــاهی بــــــ ــرد پادشــــــ بــــــود آرزو گــــــرگ و او چــــــون شــــــبانخــــــ

)118(همان:
ــوي بــــــدان کــــــوش تــــــا زود دانــــــا شــــــوي ــوي زود واال شـــــ ــا شـــــ ــو دانـــــ چـــــ
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ــر اســــت  ــه واالتــ ــاتر آن کــــس کــ ــه دانــ کــــه واالتــــر ان کســــی کــــه دانــــاتر اســــتنــ
ــاه   ــت و گــ ــر تخــ ــه بــ ــاهان کــ ــی ز شــ ز داننــــــــــــــــدگان بازجوینــــــــــــــــد راهنبینــ
ــان    اگرچـــــــــــه بماننـــــــــــد دیـــــــــــر و دراز ــود شـــ ــا بـــ ــه دانـــ ــاز بـــ ــه نیـــ همیشـــ

)119(همان:
ــد    ــه خردمن ــود زانک ــاك ش ــخن پ ــه س ــت ب از راه ســـخن بـــر شـــود از چـــاه بـــه جـــوزا     جان

)2: ق،1368(ناصر خسرو،
در ترك آرزوهاي بیهوده خرد بسیار کارساز است چنان که موالنا نیز بر آن تاکید می کند

ــر       ــرد گی ــور خ ــود و ن ــام خ ــل ک ــو به ــاري ت ــه نا   ب ــو را زود بـ ــام، تـ ــاین کـ ــاند کـ ــام رسـ کـ
)6804/ 2: 1355(موالنا،

لذا اگر پاي خرد را ببندي، اوباشِ نفس فرصت شور و شر پیدا می کنند.
ــته و اوبـــــاش نفـــــس را  دســتی چنــین گشــاده کــه تــا شــور و شــر کننــد پـــــاي خـــــرد ببســـ

)2/9001(همان: 

شکار خردمند، علم و حکمت است:-3
»ه ضاله المومنالحکم«اگر این حکمت امام علی(ع) که فرمودند: 

) را محور بررسی هـاي علـوم مختلـف قـرار دهـیم.      80: حکمت1379(نهج البالغه » حکمت گمشده مومن است«
نتایج حاصل بسیار گرانقدر خواهد بود.

در یک قصیده بلند در بحر مجتث به این مهم اشاره کرده است:4ابوالهیثم گرگانی شاعر قرن 
ــو   ــوز آهـ ــت و آن یـ ــوزن اسـ ــیر گـ ــکار شـ ــکار   شـ ــت ش ــت اس ــم و حکم ــرد را عل ــرد بخ و م

)62: 1361(ژیلبرالزار 
و عزت این علم و حکمت به ذلت یادگیري می ارزد.

ــیم   ــت از تعلـ ــته اسـ ــه برداشـ ــه ذّل نـ ــی کـ ــذار   کسـ ــت گـ ــیش دسـ ــد بسـ ــم نباشـ ــزّ علـ ــه عـ بـ
)60(همان: 

مسلماً چنین فردي از بیهودگی بیزار است:
مانــــــد نــــــه آموزگــــــار)4(یافــــــهنــــــه اوکســــی کــــه بــــه دانــــش بــــرد روزگــــار     

)113(همان:
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و از پژمردگی بیرون می آید:
ــاموزدت   ــدانی، بیـــــ ــون نـــــ ــرد چـــــ چــــــو پژمــــــرده گــــــردي برافــــــروزدت   خـــــ

)110(همان: 

خرد و مدارا با مردم-4
از ارزش هاي دیگر انسانی که نتیجه خرد است. مدارا و تساهل با مردم است به احتمال قوي ایـن حـدیث کـه در    

وایی ما مشهور است و میبدي نیز در کشف االسرار آن را ذکر کرده که:متون ر
»انَّ اهللا امرَنی بِمداراه الناسِ کَما اَمرَنی بإقامه الفَرایض«
»دهم.خداوند به من امر کرد که با مردم مدارا کنم همانطور که فرایض را انجام می«

)2/324،ج1371(میبدي
حسین ترك ایالقی کشی که رادویانی شش بیت از او آورده تاثیر گذاشته که گفته:بر شاعر قرن چهارم ابوذر 

بــــــا هنرتــــــر ز حلــــــق گــــــویم کیســــــتراد مـــــــردي و مـــــــرد دانـــــــی چیســـــــت
ــت   آنکــــــه بــــــا دوســــــتان بدانــــــد ســــــاخت ــد زیســـ ــمنان بدانـــ ــا دشـــ ــه بـــ و آنکـــ

)45:1370(اداره چی گیالنی 
غزل پنجم بر آن تاکید نموده:که در)5(و بعداً حافظ نیز از او متأثر بوده است

ــدارا  آســایش دو گیتــی تفســیر ایــن دو حــرف اســت  ــمنان مــ ــا دشــ ــروت بــ ــتان مــ ــا دوســ بــ
)5: غزل 1367(حافظ،

خردمند نیکی می کند و از بدي بدور است-5
این مفهوم در حوزه عقلِ عملی و علم اخالق است و همواره شاعران در دوره هاي مختلف بر آن اصرار ورزیده 

د از جمله ابوشکور بلخی معتقد است هرچه خرد باالتر رود بدي کاسته می شود:ان
ــرد  ــرد خــــ ــه مــــ ــد کــــ ــد گویــــ ــرد  خردمنــــ ــدرون بنگـــ ــویش انـــ ــام خـــ ــه هنگـــ بـــ
ــود   ــزون شــ ــو افــ ــزون چــ ــی  افــ ــد نیکــ وز اهـــــو و بــــــد پــــــاك بیــــــرون شــــــود کنــ

)112: 1361(ژیلبرالزار 
ود معرفت استحتی اخالق فرشتگان را می داند که این از نشانه هاي شه
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درســـــــــتی و رادي و گفتـــــــــار نـــــــــرم  خردمنـــــد دانـــــد کـــــه پـــــاکی و شـــــرم    
ــک   ــويِ ملـــ ــان و خـــ ــويِ پاکـــ ــوي خـــ چــــه انــــدر زمــــین و چــــه انــــدر فلــــک     بـــ

)115: 1361(ژیلبرالزار 
و اگر گاهی تندي می کند، مخاطب او جاهل است.

ــتم   ــرد، درشــــ ــی خــــ ــل و بــــ ــا جاهــــ ــارم   بــــ ــرد بـــــ ــرم و بـــــ ــل، نـــــ ــا عاقـــــ بـــــ
)79: ق1368(ناصر خسرو 

دهد که از بی خردان و نااهالن و ارباب قدرت ستایش شود.  خسروي سرخسی از معاصـران  اما هرگز اجازه نمی
رودکی معتقد است که خردمندان همیشه با قدرت درستیزند:

ــه     ــار و فرزانـ ــرك سـ ــا و زیـ ــردم دانـ ــن مـ به تیمار و عذاب اندرا با دولـت بـه پیکـار اسـت    ایـ

)228: 1370چی گیالنی (اداره
ــرین دولــــت اســــت  ــود بهتــ ــرد خــ ــرا خــ و جنیدي شاعر ذوالسـانین دسـتگاه صـاحب بـن عبـاد     زیــ

معتقد است که:
دولـــت آن باشـــد پاینـــده کـــه یـــابی بـــه هنـــر بـــی هنـــر، دولـــت پاینـــده نباشـــد، بـــس دیـــر 

)129(همان:
و اگر خردمند در بند هم باشد باز آزاد است
ــود   ــد بـ ــد در بنـ ــا باشـ ــه رهـ ــرد گرچـ ــی خـ با خرد گرچه بود بسـته چنـان دان کـه رهاسـت    بـ

)10:ق1368(ناصر خسرو 
پس اگر صاحبان قدرت بخواهند خردمندان را خوار بدارند تو نباید به این کار تـن دهـی و خردمنـدان را تحقیـر     

کنی:
ــواري    ــرد از آن خـــ ــیش خـــ ــه پـــ ــو بـــ کــــه خــــرد پیشــــت اي پســــر خــــوار اســــتتـــ
ــاري ده  ــم یــــ ــه علــــ ــرد را بــــ ــرد خــــ علـــــم را خریـــــدار اســـــت  کـــــه خـــــرد  مــــ

)133(همان: ق 
شکوه و شرافت آدمی از خرد است نه ثروت:
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از بدیهیات عقلی آن است که خرد بر ثروت برتري دارد. چون خرد تولید ثروت می کند. این اندیشه که در ایـن  
اسـت. ابوشـکور   زمان محتاج آنیم در فرهنگ و ادب فارسی گذشته، مورد تاکید و تایید شاعران و نویسندگان بوده

بلخی معتقد است:
ــه زر  خردمنــــــد گویــــــد کــــــه تاییــــــد و فــــــر ــه بــ ــد نــ ــردم رســ ــه مــ ــش بــ ــه دانــ بــ
ــنده کــــف     ــرد بِخشــ ــا شــــود مــ ــو دانــ ــرف   چــ ــت شـــ ــر حقیقـــ ــد بـــ ــر او را رســـ مـــ

)115: 1361(ژیلبرالزار 
در این شرایط خردمند بر دیگران برتري دارد.

ــروه    ــر گـــ ــن از هـــ ــد مـــ ــد گویـــ ــ خردمنـــ ــدم شـــــ ــیش دیـــــ ــد را بـــــ کوهخردمنـــــ
)118(همان: 

چون خوشی ها با خرد معنا پیدا می کند.
ــا  جـــــز مـــــردم بـــــا خـــــرد نمـــــی یابـــــد      ــن هــ ــی زیــ ــر خوشــ ــورو بطــ ــام خــ هنگــ
ــا حلـــــوا بـــــه خـــــرد همـــــی دهـــــد لـــــذت  ــه خـــــرد همـــــی گـــــرد دیبـــ قیمـــــت بـــ

)83: ق1368(ناصرخسرو 
و انسان به آسایش واقعی می رسد.

ــالص    ــن و خ ــب ام ــه، بطل ــرد ن ــاغ خ ــاي در ب ــه پ ــر بنـ ــرود  سـ ــان مـ ــر درختـ ــش زیـ ــاي بکـ پـ
)35490/ 7: 1355(موالنا، 

بالغت نیز از خرد خیزد
وقتی خرد افزون شود، سخن نیز گوهر آگین شود و با این گوهر رخ خرد آراسته شود.

ــود      ــیرین شــ ــخ، شــ ــود تلــ ــه شــ ــو پختــ ــود  چــ ــین شــ ــوهر آگــ ــخن گــ ــش ســ ــه دانــ بــ
)123: 1361(ژیلبرالزار 

بــــــه در نطــــــق بیاراســــــتم رخ زیبــــــاش   د بـــــدیع بالغـــــتم ز خـــــرد، دختـــــري بـــــزا
)203: 1370چی گیالنی(اداره

خداي را به خرد می توان شناخت
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خرد از هر نوع که باشد ابزار شناخت خداي تعالی است که نهایت ان شهود معرفت است. و هم وخیـال قـادر بـه    
اثبات ذات باري نیست چنانچه خسروي سرخی از معاصران رودکی گفته:

ــ ــم نابیناســــــت ر خداونــــــد را بــــــه عقــــــل شــــــناس مــــ ــه توحیــــــد و هــــ ــه بــــ کــــ
)184:1370(دبیرسیاقی 

وقتی شناخت خداوند با خرد همراه باشد. عبادت نیز اعتبار پیدا می کند.
بقول ناصر خسرو:

مبـــــــر پـــــــیش او طاعـــــــت جاهالنـــــــه   خـــداي از تـــو طاعــــت بـــه دانـــش پــــذیرد     
)20: ق1368(ناصر خسرو 

مهیدات خرد را به سه قسمت می کند و سپس علم خداوند را بر آن مـی افزایـد و آن را علـم    عین القضاه نیز در ت
مکنون می نامد.

)5:1373(عین القضاه 
به هر جهت باید با لباس دانش خداوند را شناخت در غیر این صورت لباس کفر نصیب ما می شود.

کـــــه بـــــی دا نشـــــی مایـــــه کافریســـــت    ز دانـــــش یکـــــی جامـــــه کـــــن جانـــــت را 
)49: ق 1368(ناصر خسرو 

و ارزش دنیایی هرکس به خرد همراه دین است. نه اصل و نسب و وابستگی هاي دیگر
ــرد       ــرد خـ ــه مـ ــت کـ ــوي حرمـ ــن جـ ــه دیـ ــرم    بـ ــان محتــ ــوي مردمــ ــد ســ ــن شــ ــه دیــ بــ
ــم   خســیس اســـت و بــی قـــدر و بــی دیـــن اگـــر    ــید عــ ــت و جمشــ ــال اســ ــدونش خــ فریــ

)30(همان: ق 

است؟آیا خرد با عشق در ستیز 
از موضوعات بسیارگسترده و در عین حال پیچیده در ادب فارسی و عرفان اسالمی، تقابل خرد و عشق است کـه  

ها، اندیشمندان را در حوزه هاي مختلف به خود مشغول کرده است. اگر خرد بـا عشـق تفـاهم دارد کـدام خـرد      قرن
معارضه دارد؟است؟ و کدام عشق است؟ و اگر در تقابل هستند، کدام خرد با عشق

) ضـروري اسـت. کـه ناصـر     202:1370(فروزانفر » اول ما خلق اهللا العقل«براي آگاهی از این موضوع مهم درك 
خسرو به بازگشت براي درك آن توصیه می کند:

بــاز گــرد اي ســره انجــام بــدان نیــک آغــاز      خـــرد آغـــاز جهـــان بـــود و تـــو انجـــام جهـــان
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)50: ق1368(ناصر خسرو 
رد به کشتی، توصیه می کند که در آن سوار شوي تا غرق نشوي:و با تشبیه خ

تــــــا غرقــــــه نگــــــردي انــــــدرین دریــــــاکشـــــتی خـــــرد اســـــت دســـــت در وي زن 
)83(همان: ق 

داند:اما با اینکه سنایی همواره خرد را ستایش می کند اما عشق را برتر از آن می
ــردان ا عشـــــق برتـــــر ز عقـــــل و از جـــــان اســـــت  ــت مــــ ــع اهللا وقــــ ــی مــــ ــتلــــ ســــ

)170:1386(راستگو 
اما بهتر از دیگران عطار در اسرار نامه تقابل خرد و عشق را به زیبایی توصیف نموده است:

اي بــــر جــــان خــــود ریــــزوز آنجــــا جرعــــهشـــــراب عشـــــق در جـــــام خـــــرد ریـــــز    
ــد تیـــزش مـــده صـــاف   ــو مســـت شـ بـــه گوشـــش بـــاز نـــه تـــا کـــم زنـــد الف      خـــرد چـ
داغ عشـــــق خـــــود را نیـــــل درکـــــش بـــــهچــــو عشــــق آمــــد خــــرد را میــــل درکــــش 
ــورت     ــه صـ ــش بـ ــق آتـ ــت و عشـ ــرد آبسـ ــرورت  خـ ــش ضـــــ ــا آتـــــ ــازد آب بـــــ نســـــ

و لـــــیکن عشـــــق، جـــــز جانـــــان نبینـــــد    خـــــرد جــــــز ظــــــاهر دو جهــــــان نبینــــــد  
ــت خــــــــرد نقــــــــد ســــــــراي کایناتســــــــت  ــیر حیاتســـــ ــق اکســـــ ــیکن عشـــــ ولـــــ
از ایــــن تــــا آن تفــــاوت بــــی شــــمار اســــتخــــرد طفلســــت،  عشــــق، اســــتاد کاراســــت 

)35:1328(عطار،
این کدام خرد است، بدون تردید خرد بسیط با خرد سطحی، که دریافت نهایی آن روابـط اشـیا و صـور ظـاهري     

تعینات و عشقی که مقابل آن قرار گرفته خرد مرکب یا معرفت شهودي و اکسیر اعظم است.
را معـادل شـوریدگی و   توانی از ایـن نـوع خـرد دوربـاش و عشـق     عطار در مصیبت نامه نیز توصیه می کند تا می

دیوانگی تعبیر می کند:
ــاش      ــه بـــ ــرد بیگانـــ ــا خـــ ــوانی بـــ ــا تـــ عقـــــل را غـــــارت کـــــن و دیوانـــــه بـــــاش تـــ
ــن      ــوي مـ ــی سـ ــل آیـ ــو عاقـ ــر تـ ــه گـ ــوري در کــــوي مــــن    ز آنکـ ــم بســــیاري خــ زخــ
ــمار     ــی در شـــ ــه آیـــ ــر دیوانـــ ــک اگـــ هــــیچ کــــس را بــــا تــــو نبــــود هــــیچ کــــارلیـــ
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)249:1373(عطار 
نین مقابله اي مشاهده خواهی کرددر محضر موالنا نیز چ

ــري  گـــــر صـــــور جـــــان و هیـــــولی خردســـــت  ــود دیگــ ــو خــ ــر و تــ ــو دیگــ ــق تــ عشــ

)6:1355/31080(موالنا، 
چـــو مـــرا درد فـــزون شـــد بـــده آن درد مغانـــه     چون تـرا حسـن فـزون شـد خـردم صـید جنـون شـد         

)5/25096(همان: 
ــ  عقل نخـواهم و خـرد، دانـش او مـرا بـس اسـت        ــه ن ــش ب ــور رخ ــن  ن ــبحگاه م ــره ص ــب غ یم ش

)4/19144(همان: 
در مکتب موالنا خرد سطحی با وجود قدرت به گرد پاي عشق نخواهد رسید.

ــردم  خــــرد کــــه گــــرد بــــرآورد از تــــک دریــــا  ــد او گــــ ــال دود در نیابــــ ــزار ســــ هــــ
)4/18020(همان: 

تواند حجاب باشد.در بینش موالنا خرد سطحی می
ز محروم و نامحرم می گردد.چنان که از نوشیدن شراب معرفت نی

ــود     ــک ب ــرد و مل ــود و ر خ ــک ب ــر و فل ــر قم چون که حجاب دل شود زود قفـاش مـی زنـم   گ

)3/14882(همان: 
صورت و تصویر کیسـت؟ ایـن شـه و ایـن     
ــت  ــر کیســـــــــــــــــــــ میـــــــــــــــــــــ

این خـرد پیـر کیسـت؟ ایـن همـه او پـوش       
هاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

)1/4924(همان :
ــی دارم   در آن شربت کـه جـان سـازد دل مشـتاق جـان بـازد        ــرم نم ــنش مح ــازد م ــه دری ــد ک خــرد خواه

)3/15092(همان: 
در اندیشه موالنا هرچه خرد قوي باشد و مذاهب را هم بشناسد اما از درك مذهبِ عشقُ عاجز است.
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ــذهب   خــرد ندانــد و حیــران شــود ز مــذهب عشــق        ــه مـ ــد ز جملـ ــف باشـ ــه واقـ ــااگرچـ هـ
)1/2610، 1355(موالنا، 

یشه غلبه با عشق است و خرد رو به ضعف است:اما در این جنگ هم
بنهــــــــاد خــــــــرد بــــــــه الغـــــــــري رو   فربــــــه شــــــد عشــــــق و زفــــــت و لمتــــــر

)23246/ 5(همان: 
در غزل دیگري خرد سطحی را به چیزي پوسیده تشبیه کرده که قادر به درك خورشید معرفت نیست.

بـــــر دم بـــــاد بهـــــاري نرســـــد پوســـــیده    شــمس تبریــز تــو را عشــق شناســد نــه خــرد      
)5/25141(همان:

موالنا در چندین موضع در مثنوي خرد سطحی را به عقل جزوي و خرد مرکب و معرفت شهودي را به عقل کلی 
تعبیر می کند و معتقد است عقل جزوي از درك عشق و مکاشفات روحانی ناتوان است.

ــود    ــر بـــ ــق را منکـــ ــزوي عشـــ ــل جـــ ــود   عقـــ ــر بــ ــاحب ســ ــه صــ ــد کــ ــه بنمایــ گرچــ
ــت   ا نیســــت نیســــت زیــــرك و داناســــت امــــ   ــی اســـ ــد اهریمنـــ ــته ال نشـــ ــا فرشـــ تـــ

ــود     ــا بـــ ــار مـــ ــل یـــ ــول و فعـــ ــه قـــ ــود    او بـــ ــی ال بــ ــال، آیــ ــم حــ ــه حکــ ــون بــ چــ
)1982-1:1363/1984(موالنا،

او معتقد است حتی حضرت آدم (ع) با همه دانشی که داشت بوسیله قضاي الهی، چشم بصیرتش بسته شـد. اگـر   
/بقـره) در مـورد آدم (ع)   36گوینـد آیـه (  حریمی تفاوت قائل هستند و مـی چه مفسران شیعه بین نهی تنزیهی و نهی ت

نهی تنزیهی است. اما موالنا معتقد است که حضرت آدم با آن همه عظمت علمی، ندانست نهی خداوند تنزیهی است 
یا تحریمی

ــا   ــد قضــ ــون آمــ ــت و چــ ــه دانســ ــن همــ ــا   ایــ ــر وي خطــ ــد بــ ــی، شــ ــک نهــ ــشِ یــ دانــ
)1/1249: 1363(مثنوي 

در داستان پیر چنگی معتقد است خداوند علم لدنی را مستقیماً به آدم افاضه کرد و بقیه مردم از طریـق آدم بـه   اما
حقایق دست می یابند.

ــما مــــــیآدمــــی را او بــــه خــــویش، اســــما نمــــود     ــران را ز آدم اســــ ــوددیگــــ گشــــ
)1/1944(همان : 
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ر به درك مقام معرفـت شـهودي اولیـاي خـدا     هر چند مردم با داشتن خرد سطحی و نرسیدن به شهود معرفت قاد
نیستند.

ــت   ــیش نیســـ ــردي بـــ ــد مـــ ــان گفتنـــ ــت  ابلهـــ ــدیش نیســـ ــت انـــ ــو عاقبـــ واي آن، کـــ
)1/2508(همان: 

و در داستان مرد بقال و طوطی، به نقد خرد سطحی، می پردازد.
ــاس   ســـــحر را بــــــا معجـــــزه کــــــرده قیــــــاس   ــدارد اســـ ــر پنـــ ــر مکـــ ــر دو را بـــ هـــ

)1/277(همان: 
ن شیر و نخچیران که موضوع محـوري آن توکـل اسـت، معتقـد اسـت تـرك عمـل در توکـل حالـت          و در داستا

مجذوبان سالک است نه سالکان مجذوب 
قــــــــابلی، مقبــــــــول گردانــــــــد تــــــــو راحـــــــاملی، محمـــــــول گردانـــــــد تـــــــو را
ــوي   ــل شــــــ ــی، قایــــــ ــل امرویــــــ وصــــل جــــویی، بعــــد از آن واصــــل شــــويقابــــــ

)936-7/ 1: 1363(موالنا ، 
نتایج:

بهاترین عنصر زبان و فرهنگ ملی ما، خرد است.گران-1
از مصادیق و نمونه هاي مذکور در متون ادب فارسی به این نتیجه رسیدیم که حداقل دو نـوع خـرد مطـرح    -2

خرد عمیق یا شهود معرفت یا خرد مرکب-2خرد سطحی یا خرد بسیط -1شده است: 
در عرض هم مطرح شـده انـد و تفکیـک انهـا     منحنی تکامل و تطور این دوخرد همیشه طولی نیست،گاهی -3

بسیار دشوار است مگر اینکه قرینه هایی در دست داشته باشیم. بخصوص در آثار قرن ششم به بعد این قرینه 
ها و شواهد آشکارتر است.

معرفت حاصل شده از این دو نوع خرد یکسان نیست و گاهی از دو جنس اسـت کـه قیـاس آن مـع الفـارق      -4
است.

یا شهود معرفت از مجراي شک و وهم بدست نمی آید.خرد مرکب -5
شاعران دور اول (پیشاهنگان و معاصران رودکی) بر یک نوع خرد کـاربردي و شـرعی و دور از ذوق قلبـی    -6

تاکید ورزیده اند.
گاهی خرد و عقل و علم و معرفت بر هم منطبق می شود.-7
بروتی کافی نیست.ظرف خرد سطحی یا ابتدایی براي درك پیام هاي ملکوتی یا ج-8
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نمی توان به ضرس قاطع گفت که منحنی تطور خرد سطحی تا شهود معرفت زمانی و تـاریخی اسـت. بلکـه    -9
این تطور پیچیده و چرخشی است.

در صورتی می توانیم به طور کامل و جامع به شهود معرفت دست پیدا کنـیم کـه عنـاوین و عناصـر زیـر را      -10
درك نماییم.

و دادن زکات ان که کتب فی قلوبهم االیمان است.درك کنت کنزاً مخفیا -10-1
درك خمرت طینه آدم اربعین صباحاً بیدي که برتري انسان خاکی بر ملک است-10-2
درك علم صین، اطلبوالعلم ولو کان بالصین که درك مراحل سلوك است.-10-3
درك انّی مبیت عند ربی براي دریافت یطعمنی و یسقین-10-4
که خردمندان از خدا بیش ترسند.» من عباده العلماانَّما یخشَی اهللاُ«درك -10-5
بخصوص رزق سماوي که خرد است.» و یرزقُه من حیثُ ال یحتسب«درك-10-6
یعنی از خرد ملکی به خرد ملکوتی رسیدن» الدنیا مزرعه اآلخره«درك -10-7
براي پرهیز از خودبینی، هنگام شهود معرفت» لن ترانی«درك -10-8
ي رسیدن به شهود مطلقبرا» و یبقی وجه ربک«درك-10-9

نوشت هاپی
عین القضات در مواضع مختلف از آثارش جبروت را باالتر از ملکوت دانسته. و این یکی از مواردي اسـت  -1

که حتی با امام محمد غزالی استاد با واسطه اش اختالف دارد.
)138-139-277/ 1: 1362و عین القضات، 306: 1373(عین القضات 

امی و بعضی آشنا می نوشته اند، نفیسی در احوال و اشـعار رودکـی آشـامی و آشـنانی را     نامش را گاهی آش-2
دانسته است.» استغنایی«تحریفی از کلمه

)37:1370گیالنی (اداره چی
نکته قابل توجه در این بیت کلمه مگر است که اگر استثنا بگیریم مفهوم بیت تغییر می کند و اگر به مفهـوم  -3

سیر کنیم. همان است که شهید بلخی بر آن تاکید نموده است.شاید و ممکن است تف
یافه: بیهوده، باطل-4
متأسفانه این تاثیر را هیچ کدام از شارحین حافظ ذکر نکرده اند.-5
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فهرست منابع و مآخذ
قران مجید

، شاعران همعصر رودکی، چـاپ اول، تهـران، انتشـارات بنیـاد     1370اداره چی گیالنی، احمد: -1
افشاردکتر محمود 

،رودکی و سخنوران همروزگار او، چاپ اول، تهران، نشر روزگار1387جان نثاري، ناصر: -2
دکتـر غنـی، چـاپ پـنجم، تهـران،      -: دیوان غزلیات، تصـحیح عالمـه قزوینـی   1367حافظ، م، -3

انتشارات زوار
، گزیده حدیقه سنایی، چاپ دوم ، تهران، انتشارات اساطیر1377حلبی، علی اصغر:-4
، لغت فرس، چاپ دوم، تهران، انتشارات طهوري 1356قی، سید محمد: دبیر سیا-5
، پیشاهنگان شعر پارسی، چاپ سوم، تهـران، انتشـارات و آمـوزش انقـالب     1370..................:-6

اسالمی
، لغت نامه، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه، تهران1377دهخدا، ع :-7
حـدیث در شـعر فارســی، چـاپ پـنجم، تهــران،     ، تجلــی قـرآن و  1386راسـتگو، سـید محمـد:    -8

انتشارات سمت
، فرهنــگ اصــطالحات و تعبیــرات عرفــانی، چــاپ ســوم، تهــران 1375ســجادي، ســید جعفــر: -9

انتشارات کتابخانه طهوري
، فرهنگ معارف اسالمی، چاپ اول، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران1362...............:-10
رنامه، به اهتمـام دکتـر صـادق گـوهرین، تهـران، انتشـارات صـفی        ، اسرا1338عطار،فریدالدین: -11

علیشاه
، مصیبت نامه، تصحیح دکتر نورانی وصال چاپ چهارم، تهران، انتشارات زوار1373..............: -12
منطق الطیر، به اهتمام دکتـر صـادق گـوهرین، چـاپ ششـم، تهـران، انتشـارات        1368..............:-13

علمی و فرهنگی
، دیوان غزلیات، به تصحیح استاد فروزانفر، چاپ اول، تهران، نشر نگاه1373.........:.....-14
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، تمهیدات، با مقدمـه و تصـحیح عفیـف عسـیران، چـاپ چهـارم،       1373عین القضاه همدانی، ع:-15
تهران، انتشارات منوچهري

دي تدین، چـاپ  ، زبده الحقایق، به تصحیح عفیف عسیران، ترجمه دکتر مه1379...................:-16
اول تهران، نشر دانشگاهی

، نامه ها، به تصحیح منزوي و عفیف عسیران، چـاپ دوم، تهـران، انتشـارات    1362...................:-17
منوچهري

، شکوي الغریب(رساله دفاعیات)، ترجمه دکتر قاسـم انصـاري، چـاپ دوم،    1385...................:-18
تهران، انتشارات منوچهري

بیتا، رساله لوایح به تصـحیح دکتـر رحـیم فـرمنش، چـاپ دوم، تهـران، انتشـارات        :...................-19
منوچهري

، مکاتیب فارسی غزالی، به تصحیح عباس اقبال، چاپ اول، تهـران، نشـر   1363غزالی، ابوحامد: -20
طهوري و سنایی

دي)، ، کیمیاي سعادت، بـه کوشـش حسـین خـدیو جـم، چـاپ پـنجم (دو جلـ        1371..............:-21
تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

، المنقذمن الضالل، ترجمه صادق آیینه وند، چاپ اول، تهـران، انتشـارات امیـر    1360..............:-22
کبیر

، احادیث مثنوي، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیر کبیر1370فروزانفر، بدیع الزمان: -23
پ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، کارنامه اردشیر بابکان، چا1382فره وشی، بهرام: -24
ترین شعراي فارسـی زبـان، چـاپ دوم، تهـران، انجمـن      ، اشعار پراکنده قدیم1361الزار، ژیلبر: -25

ایران شناسی فرانسه در تهران
، تحلیل اشعار ناصر خسرو، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران1368محقق، مهدي، -26
عین، چاپ هشتم، تهران، انتشارات امیر کبیر، فرهنگ م1371معین، محمد، -27
، کلیات شمس، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات امیر کبیر1372موالنا، جالل الدین: -28
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، دیوان شمس، چاپ دوم، دوره ده جلدي، تهران، انتشارات امیر کبیر1355................:-29
ــام     1363................:-30 ــون، بــه اهتم ــه تصــحیح نیکلس ــوي، ب ــوادي، چــاپ   ، مثن نصــراهللا پورج

اول(چهارجلدي)، تهران، انتشارات، امیر کبیر
، کشف االسرار وعده األبرار، بـه اهتمـام علـی اصـغر حکمـت چـاپ       1371میبدي، رشیدالدین: -31

پنجم (ده جلدي)، تهران، انتشارات امیر کبیر
م، تهـران،  ، مرصاد العباد، بـه اهتمـام محمـد امـین ریـاحی، چـاپ چهـار       1371نجم رازي، الف: -32

انتشارات علمی و فرهنگی
، دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینـوي و مهـدي محقـق، چـاپ سـوم، تهـران،       1368ناصرخسرو: -33

انتشارات دانشگاه تهران
، ترجه محمد دشتی، چاپ چهارم، قم، انتشارات مشرقین1379نهج البالغه -34
تشارات جاویدان، ترجمه ایوالقاسم پابنده، چاپ نهم، تهران، ان1354نهج الفصاحه-35
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محمدعلی ماهوري شاعري ناشناخته
(مروري بر مضامین و سبک شعري ماهوري)

دکتر غالمحسین شریفی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان 

*علی محمد محمودي
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده
شاعران گمنام فارسی زبانعصر ما، که اتفاق را داراي اشعار فراوان و ) از جملۀ1366-ه.ش1278محمد علی ماهوري(

بسیار نغز است. این شاعر از منطقۀ بابامنیر از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس بوده است. حق این شاعر و اشعار پرمغز و 
اشعار دوره بازگشت ادبی میگنجد؛ ن شاعر در مقوله و حیطۀنغز او چنان که باید و شاید ادا نشده است. سبک اشعار ای

زیسته و روزگار معاصر را درك کرده است اما همچون بیشتر شعراء، رویکردي سنتی در معنا و هرچند در دوران مشروطه می
عر واقعی دارد و لفظ را پیش گرفت. زبان شعر این شاعر صوفی مسلک ساده، روان و سلیس است و به بیان دیگر این شاعر ش

هاي وجود شعر ساز نبوده است. مضامین اشعار این شاعر عرفانی، دینی، صوفیانه، اندرزي، عاشقانه، اجتماعی و... است. نشانه
سنتهاي ادبی که عادت شاعران مکتب بازگشت ادبی است، و تاثیرپذیري از شاعرانی برجسته چون عطار، سعدي، مولوي، 

اي سعی بر شناساندن و... در اشعار این شاعر صوفی بخوبی نمایان است. این جستار پیش از هر انگیزهحافظ و باباطاهر، قاآنی 
زبانی (لغات، ترکیبات و کنایات و ارزشهاي ادبی و تاریخی این شخصیت ادبی پرشعر، اما ناشناخته و بررسی عناصر تازه

مثلهاي) وي دارد.
ی ماهوري، دیوان اشعار، مکتب بازگشت.شعر کالسیک معاصر، محمد علکلمات کلیدي:

amahmoudi64@yahoo.com(نویسنده مسؤل)*

Gsharifi22@yahoo.com

گروه زبان و ادبیات -دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه اصفهان-هزار جریب –اصفهان 
.8174673441کد پستی: -فارسی
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احوالشدر شناخت ماهوري و آثار و:مقدمه-1
ماهورمیالتی از توابع شهرستان ممسنی هجري شمسی در روستاي بابامنیر1287ِحاج شیخ محمدعلی ماهوري در سال 

به اتفاق یار دیرین خویش دیده به جهان گشود. خواندن و نوشتن و سواد اولیه را نزد پدر و مالهاي محلی بیاموخت و سپس
ادبیات عرب از محضر فقها و وصرف و نحو ،معارف اسالمی و قرآنی، فقهیبه مدت ده سال در علوم آقاسید حسن ابطحی

شاعر در اشعارشیاد این یاران همدم دانشمندان سیدابوطالب و سیدمحمد ابطحی فهلیانی در فهلیان ممسنی کسب فیض نمود.
را گرامی داشته است:
کو؟1رفیق و همدمم از فهلیان و جنجاني تحصیلي مهر دورهکجاست زمزمه

)320: 1384(ماهوري،
او سپس راهی شیراز شد و به مدت ده سال دیگر در این شهر به ادامه و تکمیل تحصیالت حوزوي فقه و اصول و حکمت 

در دبیرستان حیات شیراز که موسس آن شیخ 1310تا 1300و منطق و تفسیر و حدیث پرداخت. عالوه بر آن وي بین سالهاي 
چون محمدحسین استخر، تادانیر معارف فارس به تحصیالت دبیرستانی پرداخته و از محضر اساز اکاب، محمدحسین حیات

شیخ یحیی ستوده، محمدصادق ستوده، حبیب اهللا نوبخت، میرزا عبدالرحیم برهان، ابوالقاسم برهان و... کسب فیض نموده و 
است.او در همان اوان با مساعدت و ارشاد مرحوم شیخ هاي فراوانی برده از دیگر محافل علمی، ادبی و عرفانی شیراز نیز بهره

تحصیل به شغل معلمی نیز اشتغال داشته است. وي در شیراز با ارباب يمحمدحسین حیات ریاست فرهنگ فارس ضمن ادامه
و از مجاز بهگذاشتدر راه سیر و سلوك قدمدانش و مردان راه حق و عرفاي عالیقدر آشنایی و مصاحبت حاصل کرد و 

هاي شاعر نیز . ارادت به شیراز و معنویات درونی دوستان و فیض روح قدسی مردمان آن شهر از گفتهحقیقت پیوست
پیداست:

رو بـــه بـــزم مــعـنی شیــراز کــنروز  آدینــه پــس از تــطهــیر دل
_______

.رومــیاز بهر راز جـــانب شیـــراز مبسیار راز و رمز بود به دیدار اهل راز

)302و 295(همان: 
اي خورشیدي به بعد ضمن تاسیس مدرسه و مکتب با عالقه1317در طول دوران زندگی خویش بخصوص از سالهاي 

دوست ماهور میالتی همت گماشت. در روزگاران دور و آن وافر به تعلیم و تربیت فرزندان عشایر ایل قشقایی و اهالی دانش
فرهنگيادارهبه شکل امروزي نضج نگرفته بود و از لحاظ اداري استقالل نداشت، شیخ ازتان شهرسفرهنگ ادارهزمان که

-اي را در بابامنیر و براي آن دیار گرفت گرچه در ازاء این کار حقوق و حق الزحمهتاسیس مدرسهيبوشهر رسما اجازهشهر

چندسالی را در روستاهاي میشان و باباکالن و مدتی داشت.یکی دوسال را در طایفه دره شوري و یاي از فرهنگ دریافت نم
را در باشت بابوئی که اکنون از شهرهاي استان کهگیلویه و بویراحمد است به تدریس و تعلیم و تربیت فرزندان اهالی بومی و 

در » لیدوما«نام دو روستاي تاریخي شھرستان ممسني کھ اخیرًا ابنیھ ھاي تاریخي -١
اطرافشان کاوش شده است.
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دم آن سامان و اش در بابامنیر دایر بود و فرزندان مرمکتب خانه1335تا اواسط 1317عشایر سپري نمود و بخصوص از سال 
عشایر طوایف دره شوري و کشکولی از ایل قشقایی نزد وي به تحصیل میپرداختند.

عرفان، تصوف و شاعري ماهوري-2
با داشتن قریحه و ذوق ادبی و در پرتو هوش و استعداد سرشار خداداده در سرودن انواع گوناگون شعر از قبیل ماهوري 

ترجیع بند، مستراد، دوبیتی، رباعی و قطعه در بحور و اوزان مختلف طبع آزمایی مثنوي، غزل، قصیده، مسمط، ترکیب بند، 
هاي خویش اشارات گوناگون و فراوانی به آیات قرآن مجید و احادیث و روایات و نموده است.شیخ ماهوري در سروده

الق، منطق، کالم، حقوق، نجوم و هاي زیست شناسی، فلسفه، اخداستانها و تمثیالت و براهین عقلی و مضامین علمی در زمینه
ها و نظرات خود هیات، ریاضیات، تاریخ، جغرافی و اصطالحات متداول ادبی نموده است بلکه بتواند با ارائه این براهین ایده

را به هدف غائی که همان دریافت جذبه عشق الهی و پیوستن بدان است نزدیک نموده و با تفهیم و تفهم مراحل شور و شوق 
ختگی در راهیابی به عرفان ناب اسالمی کامیاب افتد.دلبا

هاي متعالی عرفان و تصوف را در قالب اشعار شیخ ماهوري مانند دیگر شاعران عارف مسلک سعی نموده است اندیشه
خویش گنجانیده و با شعرهاي روان عشق معنوي و طریق سیر و سلوك و مسائل عرفانی را به شیوه اي دل انگیز طرح و شرح

و ائمه علیهم السالم و نکات اخالقی از کشتن نفس و خوار شمردن (ص)نماید و از این رو مباحث توحید، ستایش پیامبر اکرم
آز و دوري از دنیا و بیزاري از ظاهر و توجه به باطن و ترك خودپرستی و خودبینی و راهیابی در سیر و سلوك و احراز 

هاي وي به چشم میخورد، حتی در اشعار طنزگونه و لطایفی که جاي جاي سرودهمقامات معنوي و تحصیل ایمان و عرفان در
به مناسبتهاي گوناگون سروده ردپا و یا اشاره اي از نکات اخالقی حسنه و هشیار دهنده که الزمه کار هر انسان خداجوي و 

.)15- 14: 1384(ماهوري، مقدمه، دیده میشوداست،مورد نیاز وارستگان از لذایذ و مالعب دنیوی
به ،او داشتخاندانو (ع)بود و عالقه و محبت مفرطی به حضرت علی(ص)او دوستدار و ارادتمند سرسخت پیامبر اکرم

هاي او متجلی و بارز است و در غالب آثارش یا از نام نحوي که میتوان گفت این شیفتگی و دلدادگی در بسیاري از سروده
هاي آن بزرگواران یاد نموده و بدانها تمسک و یا اشاراتی به خصائل و صفات و راهنمایییکی از ائمه اطهار الهام گرفته و

توسل جسته است، همانگونه که حماسه سراي بزرگ طوس هنگامی که در شاهنامه از رستم سخن میگوید کالمش اوج 
نان بی پروا میسراید که انسان را میگیرد و لطف سخنش مضاعف میگردد. شیخ ماهوري نیز آنگاه که از علی (ع) میگوید آنچ

به توهم غلو نزدیک میسازد، چه او شیفته علی است و در راه این دلباختگی و از خود بی خبري چنان میشود که به مصداق 
شعر عارف گرانقدر حکیم سنایی از غیر دوستان علی دل برمیگیرد.

هر که گو باش من ندارم دوستجانب هر که با علی نه نکوست
نایی غزنوي)(س

هاي بازپسین ماهورينفس-3



8891مجموعه مقاالت                                                          

شیخ ماهوري روزها و سالهاي واپسین زندگی را در اتاقی که خود آن را پستو خوانده به تنهایی سپري مینمود و بسیاري از 
با آنکه در نموده است.هایی است که در شبهاي عزلت بدو رویهاي پرشور او بازتاب این حاالت تنهایی و اندیشهسروده

ل و مجالس عادي ظاهرا کمتر او را غمگین مییافتیم و با آنکه دوستان از ظرافت کالم و نکته سنجی و بشاشت و بدیهه محاف
اما هیچگاه از غم دوري دوست تهی نبود و دوست میداشت که این آتش ،گویی و سخنان طنزآمیز ادبی او بی بهره نبودند

اي میسراید:ند. در چکامهسرکش و شعله ور بمادرون جانشجانکاه هماره در
راغ و شیشه دلـان کن چــدرخشه دلـا ریشـرمـدایا گرم فـــخ

تهـل نشسـرتو در گــــبه راه مهتهــدلی بخشاي در عشق تو خس
الم دلـدر عــاه انـــی آگـــدلره از بار غم دلـربهـــی پــدل

به رحمت ایزدي پیوست و - بابامنیر-رشیدي در زادگاهشخو1366این عارف و شاعر بدیهه سرا در یازدهم بهمن ماه 
مزارش در همانجا است. بر طبق محاسبه فرزند ایشان، این شاعر صوفی حدود چهل و پنج هزار بیت از خود به جاي گذاشته 

به » هاي ماهورنغمه«تحت عنوان -به قالبهاي مختلف-دفتر اول این مجموعه اشعار ماهورياست. 
انتشار یافته است. دفتر دوم از 1384توسط نشر نوید شیراز به سال -فرزند شاعر-ی ماهورکوشش قربانعل

در حدود یازده هزار بیت باز از » نواهاي ماهور«مجموعه اشعار این شاعر صوفی مسلک تحت عنوان 
) چاپ شده است.1391سوي انتشارات نوید شیراز (سال 

ماهوري و مکتب بازگشت ادبی-4
ارسی زبان پس از انقراض صفویان و در عهد نادرشاه و کریم خان رویکردي متفاوت به سرودن شعر پیدا شاعران ف

نمودند. این شاعران با انتقاد از طرز سرایش شعر عهد صفوي و مضمون اندیشی و خیال پردازي افراطی شاعران آن عهد، 
بدین ترتیب جنبش «انی و سبک عراقی است.موجد سبکی خاص شدند و آن یک نوع بازگشتبه شعر کالسیک سبک خراس

ي افشاریه پدیدار شد و در عهد کریم خان توسعه یافت. اما رواج بازگشت در نیمه دوم قرن دوازدهم یعنی از اواخر دوره
سرایی به سبک اصلیو اشاعۀ آن از زمان فتحعلیشاه قاجار به بعد است. نهضت بازگشت دو شاخۀ اصلی دارد: اول قصیده

سرایی به ن خراسان و عهد سلجوقی. شعر کسانی چون صبا و قاآنی و سروش و شیبانی از این دست است. دوم غزلشاعرا
سبک عراقییعنی تقلید از حافظ و سعدي که شعر مجمر اصفهانی، فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی چنین 

).306: 1382شمیسا،»(است
دراینمقطعتاریخی،یعنیاواخردورةافشا.ازدههجریبرضدسبکهندیشکلگرفتدورةبازگشتادبیباعصیانادبیچندتنازشعراینیمۀقرندو

ر،اندکیپیشازآنکهفتحعلیشاهگویندگانوسخنورانرادردربارباشکوهخودگردآورد، 
هایسبکهندیآزردهوملولگردیدهونهضتنسبتاً هاونکتهسنجیپردازيذهنمردمازسبکمتکلفدورةمغولوتیموریانوعبارت«

.)13: 1382،آرینپور(»مهمیدرشعرفارسیآغازشد
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-هایاصفهانبهدستافغاندرحقیقت،سرچشمۀایندورهرابایدوقایعیازقبیلفروپاشیحاکمیتصفویهوسپس،تاراجکتابخانه

هادانستکهدرحملۀ 
آشناییاهلفضلبااینکتبقدیمیبعدازگذشتمدتیدر«ازاینباب.نادرافشاربهایرانبازگشتومقداریازآنکتبنیزتوسطازبکانبهایرانیانفروختهشد

دورة 
وجهمردمبهشعرونثرقدیمگردیدوبابتتبعدرادبیاتقدیمگشودهشدکهثمرةآندرشعر،نهضتبازگشتودرنثر،رهایینثرازانحطاطقاجارباعثت

.)238: 1382شمیسا،(»ها استوغلطنویسی
-دارانایندورةادبیدرشهراصفهانافرادیچونمشتاقاصفهانی،نصیراصفهانیوشعلهگرچهپرچم

بههیچوجهخلقالساعهوتنهامولودخواستوارادةامثالمشتاقوآذروهاتفوصباحییاصفهانیبودند؛بدونشکدرعصرصفویهبیسابقهنبودوآنرا
-ازهماناوایلعهدصفویهمکسانیبودندکهطرزقدمارادوستمیداشتندوآنرامخصوصاً درشیوه.نبایدپنداشت

.)455: 1383زرینکوب،(»یقصیدهسراییتتبعوتقلیدمیکردند
ي پیش یک عادت و سنت ن، از شش هفت سدهچنین رویکردي نسبت به ارزش و میراث برجاي مانده از ادبیات که

هاي غنایی و عرفانی امیرخسرو، جامی، مکتبی شیرازي، و نویدي بیگ ي پیروي و تقلید در منظومهادبی شده است. این شیوه
شیرازي گرفته تا قصیده و غزل سرایی عهد صفویه به مسیر خود ادامه داده استو چون به مکتب بازگشت رسیده با وجود 

ریهاي اندك، دچار یکنواختی و تکرر مضامین شده است و سپس در دوران معاصر نیز این چنین رویکرد تاثیرپذیري را نوآو
با ایدئولوژیهاي نو و تازه تر، کم و بیش مشاهده میکنیم.
این و آخرین شاعران بازگشتی عصرقاجار منسوب به » تثبیت و رواج«یکی از بحثهاي دیگر در مورد سبک بازگشت ادبی 

است که حاج شیخ محمدعلی ماهوري) ویکی از جمله شاعران معاصر ما 250: 1372مکتب است(رك لنگرودي،
روش و سبک سرایش وي نیز شبیه به شعر مکتب بازگشت ادبی است. این شاعر صوفیهرچند نسبت به نوآوریهایزمان خویش 

ت و طبع شعرگویی و چون آب روان وي به قالبهاي مثنوي، بی توجه نبوده است،اماباز سبک سرایش قدما را بهتر پسندیده اس
قصیده، غزل، رباعی ، دوبیتی و مسمط و ترکیب و ترجیع بند و... با همان مضامین اشعار متقدمین است.حضور مضامین اشعار 

سرایش این شاعران برجستۀ کهن و تضمین اشعار قدما در اشعار این شاعر صوفی مسلک به افراط نبوده و قراردادن سبک 
شاعر در حوزه مکتب بازگشت ادبی، چیزي از ارزشهاي حقیقی شعر این شاعر نخواهد کاست هرچند که شعر دوره بازگشت 

اي و ها ، زبان محاورهدر حوزة زبان شعر که شامل لغات، ترکیبات، ضرب المثلماهوريهاي نیز بی ارزش نیست. تالش
هاي شهریار تبریزي جهت نوسازي زبان کهن شعر است. شعر ماهوري ه به تالشعامیانه است به شعر وي حالت و سبکی شبی

اي مبتنی بر ادبیات عرفانی پل گذاري بین سنت و نوآوري است اما خصوصیات سنتی و بخصوص محتواي عرفانی و صوفیانه
کهن حفظ کرده است.قدیم، این طرز سخن وي را با همان اسلوب

ید و نوآوري ويخصایص اشعار ماهوري:تقل-5
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گفته شد که سبک و طرز سرایش و بیان ماهوري در حوزه اشعار مکتب بازگشتی قرار میگیرد و  زبان شعر وي( لفظ 
پردازي و ترکیب سازي) و محتوایاشعار وي نیز از این مقوله است با چند رویکرد متفاوت. از یک سو زبان و لفظ شعرهاي 

اي دگر بدان بخشیده است. اي وي وجههن دارد و از سویی زبان نو و محاورهماهوري روي سویزبانشعر و ادبیات که
زبان کهن،  سنتی و عالی

زبان اشعار ماهوري
اي و دانیزبان نو، محاوره

ائی آن و قدمایی خالصه نمود، زبانی نوقدمایی در سطح ابتداین سبک سخن را میتوان در اصطالح منقدان ادبی در زبان نو
نه به میزانی که فی المثل در اشعار غزلسرایان معاصر چون منزوي، بهبهانی، ابتهاج و ... هست. سطح محتوایی اشعار ماهوري 
نیز در همین قاعده میگنجد، از یک سو بیشتر محتواي اشعار وي را همان مضامین قصاید و غزلیات و مثنوي هاي کهن 

وصف غزلیات و روایت مثنویهاي وي شبیه به سبک قدما است.این تقابل و دوگانگی در دربرمیگیرد و زبان مدح قصاید، و 
در شکل ابتدایی آن.و نمودار حضور محتوا و مضامین متنوع در » توجه به سنت ادبی و گریز از آن«یک عبارت میگنجد

دیوان ماهوري به شکل زیر است:
صوفیانه، اندرزي و مذهبی

محتواي اشعار ماهوري
عاشقانه و غنایی

-524در قصایدتنزل میدهد(به قصیده واوي در صفحات -بخصوص–گاهی تنگناي قافیه سطح زبان شعر ماهوري را 
تراشی شعر ماهوري را در سطحیفرودین قرار میدهد و گاه بیان سلیس و طبع اندیشی و مضمونبنگرید). گاه قافیه526

یابد. گاه زبان غزل ل و روان لغت و ترکیبات ابیات در آن نرم نرمک جریان میروانش، همچون نهر آبی است که آبهاي زال
وییادآور لطافت غزل سعدي و حافظ و مولوي است و گاه قصاید وي خاطرة اشعار فرخی و عنصري و قاآنی را به ذهن زنده 

: )1:تقسیمکرد) پخته(وپیشرفته) خام(ییهایتاریخیایننهضت،بهزبانابتدازبانشعرشاعرانبازگشترامیتوانباتوجهبهدوره«میگرداند.
): خام(زبانابتدایی

زبانشاعراندورهاول،بویژهزبانشاعرانانجمنمشتاق،ابتداییوخامبود؛بههمینسبب،آناندرکارتقلیدازقدماوتتبعدرآثارایشانچندانکامیابن
): پخته(پیشرفتهزبان: )2.دلیالینامرآناستکهشاعراندورهاوالزدقایقشعرپیشینیانآگاهیچندانینداشتند. بودند

. زبانشاعراندورهدوم،یعنیزبانشاعرانعصرقاجار،زبانیپیشرفتهوپختهاست
درایندوره،زبانپیشرفتمیکندوتعالیمییابدوزباندرستوشیوایفارسی،یعنیزبانگویندگانقدیماحیامیشودواینازآنروستکهدستکمشماریاز

-اربردالفاظوتعبیراتمسلطشاعراناینعصرمثلقاآنی،شیبانیوداوریازدقایقشعرپیشینیانآگاهیدارندوبرک

. اندوسخنانشانازحیثرعایتنکاتودقایقفنی،اختالفیباسخنانقدماندارد
-یاولوپختگیوکمالدورهشمیسابهتفصیالزمختصاتزبانیشاعرانبازگشتسخنگفتهوباذکرشواهد،خامیزباندوره

، دادبه: ذیل مکتب بازگشت)المعارف بزرگ اسالمیهدایر(».یدومرابازنمودهاست
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وري نیز از جمله شاعران مرحلۀ دوم بازگشت ادبی محسوب میشود. تفکیک دووجهی از زبان و محتواي محمد علی ماه
اشعار وي و دو سطح عالی و دانی آن در مسیر تطور و تکامل ذهن و زبان خود شاعر به وجود آمده است. هر شاعري که 

ار گذاشته است.شیخ ماهوري نیز این برداشت و باشد، اشعاري از دست عالی و دانی و متوسط در مجموعه اشعارش به یادگ
نقد را از شعر خویش داشته و مشخص است که خود شاعر نیز به روند کمال و پختگی زبان و دو سطحی بودن شعرش توجه 

داشته است:
از صد قصــیده تقلید، یک ابتــکار بهــــتر تقلید گرچه سهل است در نثر و نظم اما

امـسال طــبع شــعرت الحــق ز پار بـــهتر1شیـخ بامنیـريماهوري ار چه پیري اي
)229(ماهوري: 

شعرهاي غنایی ماهوري-6
با وجود این که شاعر نسبت به سیر تطور و تحول در شعر خویش آگاه بوده است ما در مطالعۀ اشعار دیوان این شاعر به 

هاي ادبی شهر شیراز ن شاعر با کسب تجربه و شرکت در انجمنپیشرفت ذهنی و زبانی وي در بستري نئوکالسیکی میرسیم. ای
شمسیسروده با یکی از 1318هاي شاعر را که به سال یابد. بدین منظور میتوان یکی از سرودهتر از پیش دست میبه زبانی پخته

« ام و ابتدائی چنین میگوید:اش با زبانی خاشعار زمان کهنسالی شاعر مقایسه نمود. فی المثل، ماهوري در آغاز شعر و شاعري
اند اي بهترین نمونه مردم به مردمک/ موزون قد و قامت و شیرین و با نمک. من میچشم نمک ز لبان شیرین تو/ هرچند گفته

با گذشت )261همان: »( به شیرین منه نمک. هم حاضري به دیده و هم همرهی به دل/ گویا که خانه تو بود حس مشترك
اششکلیمتناسب و درخور به تر میشود و سالست و روانی به همراه مضمون پردازيشعري، زبان شاعر پختههايزمان و تجربه

سال از سرودن شعر منقول، اشعار نغز و پرمغزتري را سروده است.یکی از این اشعار غزل زیر 25خود میگیرد.ماهوري پس از 
نا است:است که طرب و شورانگیزي وي از قماش غزلیات شورانگیز موال

2اي همه جا به هــر مکان روي تو روبروي مناي همه دم به هر زبان نام تو گفتگـوي من

مهر تــو در روان من پر زمی ات ســبوي منپر زغم تو جــان مـن ذکـر تو بر زبان من 
عـادت من بالي من سـیرت من عــدوي مـنمهــر تـوئی وفا توئی عمـر توئی بقا توئی

مهـر تو مهــر خامشـی زد به لب مگـوي مـنکسته خاطرم حرف بـه لب نیـاورمبی تو ش
تا تو بهار من شدي خوش شده رنگ و بوي منتا تو نگار من شـدي رنگ طرب گرفـت دل

کیست در این جهان کند جز تو نظر به سوي منموي به موي و سو به سو شهر به شهرو کوبه کو
)313-312: 1384(ماهوري،

منسوب بھ روستاي بابامنیر و زادگاه شاعر-١
علن مفاعلن است. وزن مورد عالقة مولوی و حافظ و این غزل بھ وزن پرکاربرد شعر فارسی مفت-٣

سعدی برای ایجاد شور و ھیجان در غزل.
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اول بیت آخر این غزل برگرفته از شعري است از بیدل دهلوي. به هر حال، ماهوري را اشعار پرنغز و مغز فراوانی مصرع
هست که میتوان آنها را در زمره اشعار شاهکار و ماندگار این شاعر قلمداد نمود. از میان قصاید شاعر چندین قصیده وي بسیار 

ل وي واقعاً شاهکار است.قصیدة زیر از ماهوري که زبان  آن بی نقص و عیب زیبا است و از میان غزل هاي وي چندین غز
غزلسراي -ام) از رهی معیريخارم ولی به سایه گل آرمیده-است،یادآور شعر معروف(اشکم ولی به پاي عزیزان چکیده ام

ز در سطحی عالی است:هاي صناعی و بالغی خوبی دارد و عاطفه و احساس آن نینوقدمایی معاصرست. شعري که زیبایی
از کــنار کامکــاري بر کــنار افـتاده در گلسـتان جـهان چـون خار خوار افتاده ام

ام
قطره اشــکم ز چشـــم روزگــار افتادمنــامه عشـــقم ز خاطـرهاییـاران رفتـه ام

ار افتـاده امشاخه بشــکسته ام از برگ و ببارهـــا باریـــده بـــر مــن ابر بــاران بال
کاه زردم بر فضــاي روزگــار افتــاده برگ خشــکم تکیه بـر سیل حـوادث داده ام

ام
با نواهــاي حزیــن همچون هزار الله زارم داغــدارم زخــم بر جان صـد هزار

افتاده ام
)471(همان: 

گسـاريمیبه نواي بانـگ تـاري بکـنی تو چه خـوش است با نگاري به کنار کشتزاري
همه روز و شب بکوشی به نواي بانگ تاريمی ارغوان بنـوشی به خزان چو می بجوشی
مگــر آرزوي دل را بـه کف آورد همه در غــمند مــردم که بیــفکنند دامـی

شـکاري
تووعقل در شتــابی مـن و وصـل برو اي حریف ناصح بگـذار پنــد  و بگذر

گلعذاري
کـه بـر آن جنــاب بســته نظـر  امیدوارياهور رهد از هراس از آن رو...دل شرمسار م

)536- 535(همان: 
موضوع غنایی و لیریکی این قصیده که چهار بیت اول نسیب و تشبیب تغزلی آن زبان سهل و ممتنع سعدي در غزل را 

ه در بحر رمل مثمن مشکول(فعالت فاعالتن دار غزل غنایی ادبیات کهن است؛ و وزن روان این غزل کآورد، میراثفرایاد می
فعالت فاعالتن)بوده، به غنایی شدن آن افزوده است. شایسته است دیوان اشعار این شاعر بیشتر مطالعه شود تا جایگاه درخور 

این شاعر براي اهل ادب نمایان شود.

مضامین شعر ماهوري-7
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بک بازگشت ادبی محسوب میشود هرچند از نگاه زبانی و بالغی شیخ ماهوري از جهت تاریخی در زمرة شاعران متأخر س
اند، در شعر وي بازخواند. خود نمیتوان ایرادهاي زبانی و دستوري را آنچنان که از اشعار اغلب شعراي این سبکی گرفته

دیوانش بخوبی مشخص ماهوري به ماهیت تقلید و ابتکار ادبیآگاه بوده است اما با این حال نیز توجه وي به ادبیات کهن در
است. تقلید وي کورکورانه  نیست بلکه همراه با نوآوري و ابداع است. جداي از صورخیال،  و زبان سنتی ادبیات که ماهوري 

ي فراوان دیگر که مثالش را در ) و .. افعال کهنه255،  292، 303بدان مسیر گام گذاشته است(مثل کاربرد اشکسته و اشکفته(
هم میبینیم)این شاعر صوفی مسلک از منظر محتوا و مضامین اشعارش متاثر از شعر غنایی و عرفانی سبک مثنوي معنوي 

آذربایجانی و عراقی قرار گرفته است. یکی از پربسامدترین این مضامین و رویکردها، عرفان و تصوف است. 

تصوف در شعر ماهوري7-1
اي داشته است. با اشعار عرفانی عطار، سنایی، مولوي آشنایی کامل داشته شیخ ماهوري زندگی عابدانه، عارفانه و صوفیانه

و این از البه الي اشعارش و در ضمن تضمینها و اقتباسهاي لفظی و محتوایی ابیاتشبه وضوح نمایان است. نکته اینکه تصوف 
، شعر صوفیانه هم در این دوره رواج عالوه بر قصیده و مدح«ماهوري و عرفان وي نیز  از نوع تقلیدي است. زیرا که اصوالً 

) در این زمینه شهرتی دارند اما عرفان این دوره هم عرفانی سطحی 1322داشت و صفی علیشاه و نورعلیشاه و صفاي اصفهانی(
).319: 1382شمیسا،»(و تقلیدي است

ه میان نیاید. در تذکره دریغ است که در کنار این چندتن شاعر مذکور، نامی از ماهوري در تاریخ ادبیات معاصر ب
دانشمندان و سخن سرایان فارس نیز متاسفانه نامی از ماهوري نیست واین بازمیگردد به تاخیر در چاپ و نشر دیوان شعر 

هاي دینی، تعلیمی، عرفانی، متصوفانه و اندرزي است. حضور پربسامد لغات و ي اساسی شیخ ماهوري اندیشهماهوري. دغدغه
یوان ماهوریدلیلی بر این مدعاست.تزکیه و تهذیب نفس و سیرو سلوك معنوي ماهوري رسمی نبوده و اصطالحات عرفانید

ي رسیدن به کمال اخالقی و انسانی خویش قرار داده است و در نظر وي تنها عشق مایهنشینی و عزلت را دستوي گوشه
صد رسید نه سیروسلوك سرد.است که سلسله جنبان و محرك طالب راه است و تنها با آن میتوان به مق

با شور عشــق و جذبه و اعـجاز میرومسیر وسلوك ســرد به مقـصـد نمیرسـد
)1384:295(ماهوري، 

تــا کـــه گـردي بنــده و آزاد حــقیاد حق کــن یاد حــق کـن یاد حــق
یـــذکــــرون اهللا فــرمــوده کثــیرذکـــر حـــق را دائم انــدر دل گـیـر

پــس ز اذکـــرکم دل خـود شـاد کنواذکــرونــی بـــشنو او را یــاد کـن
)82(همان: 

بقدر آن که یک لب را بخندانی نمی ارزدهمه عمر ار نماز و روزه و طاعت بجا آري
)207(همان: 
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1عبـادتی چو ندیـدم به ســوي آن رفتـمبه غیر خدمــت نــوع بشر در ایـن دنـیا

)276(همان: 
از وجوه تدین و تصوف شخصیت ماهوري در اشعارش تفسیرهاي منظومی است که از چندین سورهمبارکۀ قرآن 
انجام داده میتوان نام برد: تفسیر منظوم سوره حمد طی مثنوي طویلی، تفسیر منظوم سوره الرحمن در بیش از صد بیت زیبا و با 

)، ترجمۀ 38-36) تفسیر منظوم سورة جمعه(صص 35-29ت، (صص:پس از هر سه بی» فباي آالي ربکما تکذبان«تکرار آیۀ
آمیز حوادث کربال و )،  روایت مرثیه52-47)، تفسیر منظوم دعاي عدیله( 46-36دعاي صباح حضرت امیر(ع)(صص:

) و...  . 75-58شهادت امام حسین و اهل بیتش با عاطفه و احساسی سوزناك  از آغاز تا آنجام آن(

فان عطارماهوري و عر7-2
ها و توجهات شیخ ماهوري به ادبیات عرفانی کهن فارسی توجه به مثنویهاي عطار نیشابوري است. نظریۀ یکی از نگاه

این دنیایی است، نیز در این مقوله میگنجد. شیخ اي ماهوري که تحت عنوان مراحل هفتگانه زندگیعرفانی و صوفیانه
عشق و هفت وادي مدنظر عطار نیشابوري در منطق الطیر نبوده است. ماهوري تاثیر از هفت شهرماهوري در این بخش بی

را مقابل و » اعاده و بقا«و » ارشاد و فنا«، »آغاز معرفت«، »طلب«، »اندیشه«، »ورود به دنیاي هستی« ، »در راه هستی«هفت مرحلۀ 
:همسان با آن هفت وادي عطار سروده است و در بیان مرحلۀ هفتم چنین میگوید

انتــهاي راه و مــنزل شــد پـدیـدچون ز خود بی خود سـوي بی حد رسـید
عــود شـــد بر اصـل قـوس سائرهختم شـــد بر نقـــطۀ  قـــوس دایــره

ییــا لیتــنابــس بــــرآرد نعـرهدل دهــــد از دســــت و جان سازد فدا
حـیرت بـر او روئیـت شدهحسرت و اتحـــادش محـــــو در وحـــدت شده 

غــرقـــه انـــدر نــور ذات کبریارهـــروانـــی بـــی تـــکلف بـی ریـا
کل یـــوم هــــو فی خـلق جــدیدبر مزید2تا ابد خـــلع اســـت و لبــسی

)135- 132: 1384(ماهوري، 

ها در شعر بازگشتینوآوري و عامیانه8-1
اعر اواخر مشروطه و نسبتاً هم عصر با ما است و با تسامح میتوان ماهوري را از بازماندگان و از از آنجائیکه زمان حیات ش

جمله شاعران سبک بازگشت ادبی برشمرد، میتوان عناصر کهنه و نو، تقلیدي و ابتکاري شعر وي را از هم تفکیک نمود. او به 
روز ابایی ت، امثال عامیانه، زبان محلی، و لغات محاوره اي و بهمانند بیشتر شاعران متجدد مشروطه که از ذکر لغات و ترکیبا

حقیقت آن است که شعراي دوره «هاي تازة زبان عصرش توانسته است در شعر خویش استفاده کند.نداشتند، بخوبی از جلوه

- متاثر از سعدي شیرازي١
منظور از خلع و لبس جدید ھمان کون و فساد در عالم امکان است.-٢
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ه اول بازگشت میتوانیم اند و بارها در اشعار شعراي دورهاي عامیانه و الفاظ بازاري بودهبازگشت ادبی تحت تاثیر واژه
).143: 1371خاتمی، »(استعمال اینگونه کلمات و اصطالحات را ببینیم

این الگوي زبانی نه فقط متاثر از سبک سخن و شعر شاعران سبک هندي است بلکه ماهیت اجتماع و تغییر و تحوالت 
ده از زبان مردمی در شعر و به تبع آن اجتماعی این را سبب میشود، چه در پیش از سبک هندي نیز ما شاهدیم که استفا

اشکاالت دستوري به شکل کم و بیش بوده اما در زمان صفویه به دلیل بازاري شدن و رواج عام آن، این جنبۀ مثبت شعر 
گو این گونه شعر سرودند.از آنجا که شدت گرفت و شاعران بازگشتی نیز تحت تاثیر زمانه و نه فقط متاثر از شعراي هندیانه

بازگشت به اسلوب متقدمین و تقلید از زبان و اصطالحات «ی از ایرادهاي اساسی وارده بر مکتب بازگشت این است که یک
ادباي قدیم و حتی گاهی پیروي از طرز تخیل آنان که کالً مربوط به تاثیرات محیط اجتماعی و سیاسی خود آنها است و 

ر دیگر است یک انقالب ادبی کامل به شمار نمیرود. ادباي این دوره کمتر قابل انطباق با اوضاع اجتماعی و سیاسی ادوا
سبکی نو و طرزي تازه در طریق سخنوري به وجود نیاوردند، مقتضیات محیط را در نظر نگرفتند و افکار مترقۀ ممالک دور و 

تکار و ابداع در لفظ و معنی از آنان اي ابنزدیک و تماس با ملل اروپایی آنان را متوجه اسالیب جدید و افکار تازه ننمود و ذره
).396: 1371موتمن، »(به ظهور نرسید

ماهوري به دلیل درك شرایط زمانه تا حدودي توانسته است به سوي عوالم زبانی و تازه در شعر خویش روي آورد. 
غماینمسأله،همچونببااینکهاغلبشعراىدورةبازگشتباسوادوتحصیلکردهودرروزگارخویشهرکدامدردانشىسرآمدبودند،اماعلىر«

-هرخىشعراىدورةصفویهازبهکاربردنواژ
هاىمتداولدرزبانمردمعامیانهابایىنداشتند،گاهىاوقاتباعبارتىبسیارزیباوجذابدرشعرمواجهمىشویمکهدرکنارهمانترکیباتوعبار

.اتعالى،ازواژگانىسستوعامیانهوبهدورازفصاحت،کهارزشزیبایىوروانىشعررامىکاهد،استفادهشدهاست

- اند. امادرشعربازگشت،استفادهازواژهفادهازواژگاننهایتدقتوژرفنگرىرابهکارگرفتشعرادراست

هاىسستوعامیانهکهمتداولدرزبانمردمکوچهوبازاراست،امرىطبیعىاستوهمینمسألهازصالبتوصورتادیبانۀشعرمیکاهدوممکناستگ
نمونه اي از این گونه کاربردهاینو و در زیر .)1388:96دزفولیان و شاملو،»(اهىاوقاتآنرادرپایینترینحدممکنقرارداده است

نافصیح را در شعر شاعران بازگشتی نقل میکینم:
شـل  گـرددقــدربرسرامرقـضادســـتشــودلنگقضــاقــدرپــاىحــکمدرره

)125: 1340(مشتاق،
سرتاپاشکناستگردیدهقرعهچونپیــکرمکــربــالآرزوىکــزفـــشارشــــدمدتى

)128(همان: 
راخرابدلملکزکفدهــمنمىمـــفتراعتاببکشتــیغاىاگـــرنهبرســـرلطف

)11: 1346(مشتاق، 
قامـتخرامیــدنبـــهدیـدنکـوفرصـتازخویــشروممـىمنتوشــوقوازآیىمى

(همان)
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: 1382سعدي، »(ز هوشرفتی و نمیشوي فراموش/ می آیی و میروم من ا« آخرین بیت که تقلیدي از این بیت
مبدل شده است.شیخ ماهوري نیز » از خویش رفتن«) از غزلیات سعدي است که ترکیب از هوش رفتن سعدي به صورت 553

اي از این قاعده مستثنا نیست و وي را نیز اشعار از این دست هست. الزم به ذکر است که این گونه لغات و ترکیبات تا اندازه
ماهوري در مقابل اشعار فخیم و استوارش اندك است. تقابل زبان دووجهی کهنه و نو، عالی و دانی سست و عامیانه در شعر 

در شعر اکثر شعرا هست اما شعر بازگشتی را این خصوصیت الینفک است.

زبان نو در اشعار ماهوري8-2
: نظیرهاییمثالکلمه. هایمتداولورایجآندورهبوددراشعارگذشتۀشعرفارسی،تکیهشاعرانبرواژه

. کهشاعرانگذشتهبسیارقویوموثرازآنهابهرهبردهاند... ایاغ،شراب،سبو،قضا،لعل،نرگسچشم،شوال،صومعه،خراباتو
در شعر ماهوري در کنار .بهاقتضایشرایطامروز،شاعرانمعاصرسعیداشتهودارندتاازتعابیر،مثَلهاوکنایاترایجدرعموماستفادهکنند

وبهدورازفصاحت،کهارزشزیبایىوروانىشعررامىکاهد،استفادهشدهاست. این ترکیباتوعباراتعالى،ازواژگانىسستوعامیانه
گونه لغات و اصطالحات دیوان اشعار ماهوري دو دسته است:

ژاندارم، سینما و...-لغات و اصطالحات دنیاي جدید: مثل دکتر، کراوات-1
ن و...لغات و اصطالحات عامیانه: شل و ول، خوش و بش، ولو، فراري، شنفته، توپ در کرد-2

به خـــون تبـــدیل ســـاز شیــره زاهـاغذاهــازودپـــز دیــگجگـــر آن 
قــوطی دلهــــمه اســـرار حـــق در عجایــب عـــالـــم مـخــروطی دل

رقـــص عــضالنی تلمـبهزهی خـــوش جـوش و جنبههمیشــه در خـروش و 
)24(ماهوري: 

و ادبیدر شعر ماهورییک خصوصیت اساسی و سبکی است در اینجا نیز ماهوري در کنار گفته شد که تقابل عناصر زبانی 
، توانسته ابیاتی را با »ز بی چون پرس راز صنع بی چون/ وگر نه بی سبب دل را مکن خون« ابیات فخیم و واقعاً زیبایی مثل

« براي جگر و ترکیب اضافی بسیار بدیع» گرودپز دی« لغات و اصطالحات تازه بیافریند که سابقه و مانندي ندارد. ترکیب
اي از مثنوي طوالنیدر هجو ابناي نشان از طبع سرشار  و ذهن نوگراي ماهوري دارد. در قطعۀ زیر که گزیده» قوطی دل

مغرو زمانه است، میتوانیم قدرت زبانی ماهوري را در لغت پردازي عامیانه و هجوگویی نامردمان عصرش دید:
می کند ولی به زبــانخوش و بشنــده هـم پـیـمـاناحترامـی بــه خ

میکـشاند مــرا بــه بنـدگـیــشکـلـه گنـدگیــشمیدهـــد جـلـوه 
مـیقـاپــدحــق مــا را به زورمیــچـاپـدمـــال ما را بــه جــبر 

شده مـفتنعمــت و مال بر شمـاگـــردن نــازتان شده است کلـفت
)137: 1384(ماهوري، 
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دنیاي نو، عرصۀ تازه شعر و ادب را نیز به تبع خویش متحول می کند. از زمانی که مشروطه خواهان شاعري چون فرخی 
یزدي، بهار، ایرج میرزا و... شعر را محل ورود لغات و ترکیبات دنیاي تازة خودشان قراردادند و سپس نیمایوشیج، پدر 

صدا، بدآهنگ شعر شهریار نیز ما لغات و ترکیبات از نوع خشن، نرم، خوششعر نو نیز معتقد به این رویکرد شد. در
جهان نوین را میخوانیم و از آنجائیکه شیخ ماهوري نیز در ادراه ثبت اسناد وامالك مشغول به کار بوده، توانسته است در 

را در شعر وارد سازد:زمینه شغل خویش و اصطالحات مربوط بدان مثل: ثبت ملک، احرازثبت ، شغل، مدرك، محضر 
که ثبت ملک دلم را تو کرده اي احــرازبیا به خانۀ چشمم بنشیــن بـه صــدر اعـزاز

ز بــندگان تــو فامیــلی است شاهدبازمرا که شغل جنون است و شهرتم عشـق است
به محــضر تو نـمایندةخـضوع و نـیازخطــوط سیــنۀ من مـدرك وفـاداري اسـت

)234(همان: 
اي، ماهوري در راه تازه کردن ساختار زبان شعر خویش سعی بر بکارگرفتن زبانی شسته رفته و برگرفته از زبان محاوره

اي این فهم داشته است، او هم لغات و ترکیبات محاورهمحلی تا حدودي، زبان عامیانه و تا حد امکان ساده و همه-زبان بومی
ه و محلی مردم جنوب را به زبان شعرش وارد ساخته است:قرن را و هم لغتهاي زبان عامیان

بـزهکـاري دال با لـذت آنــی نـمـی ارزدگنه را لذت اي جان با پشیمانی نمی ارزد
به پاکی و جـالي قلب روحـانی نمـی ارزدوصال شاهدان ماهروي خوب سیمـین تن

ارزدام و طوفانینمـیبه یک شب بودن احشهمه شیر و پنیر و روغن و سرشیر قشقائی
)206(همان: 

ترکیبات، کنایات و امثال نو در شعر ماهوري8-3
دانند که اند در این میسرایان معاصر را که به اقتفاي شعر و غزل حافظ و سعدي و مولوي رفتهعلت اوفیق برخی از غزل

ز ادبیات کهن فارسی به درج زبان روز در شعر نیز هاي ادبی و پیروي ااند عالوه بر به کارگیري سنتآن شاعران موفق توانسته
افتد. ماهوري توجه وافر نشان بدهند. این طرز سخن اگر به جا و همراه با انتظار مخاطب باشد قبول طبع و خاطر اهل ادب می

ي را نیز بپیماید. نمونه در این زمینه نیز دستی توانا داشته است تا بدین وسیله زبان شعرش از تقلید بگسلد و راه ابتکار و نوآرو
آیند:هاي زیر از این دسته به حساب می

پرســـند اگر، بـــگو سـر تیمـار می رومبـه مــاهوریت بــرسیـک روز بـهانه را 
295(همان:

(
زنــی چـانـه؟چـون کـه او هـرچـه خـواهــدش بکـند         تــو چـــه مـاهــوریا 

)329(همان: 
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مـن  به  پیکار آمـدم نی نی پی کار آمدمغیبــش زدهبنمـوده و ترك، ترك خانمان
)684(همان: 

دسـت پتـیهر وجب ز این خـاك باشد بس گـران و قیمـتیحیـف از جــهل زیـاد آخ از 
)687: 1384(ماهوري، 

میخوريپا تیپا مکن در پاي عشق اي عقل عــاقـل یکــروزه بــین پــایان کـار دل ندیـد
میخـوريگلــوبند ثــریا گـولتا به کـیصـد هزاران عــالمــند این اخــتـران فـکر ما 

)539(همان: 
دستـت دهند کار و دو شـستت خبـر شوددخــتر مـده به هــرزه و بــی پایـه مـردمـان

پکــر شـودار، مبـادا سختـش مگیـر کــاوالد    را  بــه  تربیـــت   عـصـر   پـروران 
)419(همان 

کار دست کسی دادن: کسی رابه مخمصه انداختن، دردسر و گرفتاري فراهم کردن براي کسی، بالیی به سر کسی 
نجفی، »(من که جرئت نمیکنم نزدیک این پسره جاهل بروم براي اینکه جوان است ... و یک کاري دستمان میدهد«آوردن: 

شست زرین کاله «شست کسی خبردار شدن: ناگهان پی بردن، به فراست دریافتن «کسی دادن). : ذیل کاردست1387: 2ج 
همان).»(خبردار شد که گل ببو به او حقه زده است

قلبم جر زدي خون در جگر به مغزم غم به همسر بد شوهر یاغـیتو اي اقبـال همچون 
کـردي

بی مـادري را عــاشـق هر بــی پـدر من برديبـی پدرمرا اي دل تو بردي بر در هـر 
کـردي

یک بـاره اعالم خـطر چو چشمم گرم شد گرفتـی دســتم و دادي به دست آرزوي دل
کـردي
دو چــشمت باز شـد پائیـن و باالهـا نظـر ز مادر سـر زدي بیرونبد جنس ناقوالتو ای
کردي

)531-530: 1384(ماهوري،
چـولهمــیشه خانــه دلدادگان ز بــنز پـــول استهمــیشه کیســه عشــاق خالی ا

اســت
و مست و شنگول اســتدماغ بیــخردان چـاقحــــواس اهـل خــرد دائمـاً پـریـشان اسـت
اســتبنـجولمتاع پــول پرســتان کــساد و اگــرچــــه نـزد جـواهــر شـناسِ علم وادب

)173(همان: 
در فرهنگ لغات و همچنین فرهنگ لغات عامیانه جمالزاده نیز آمده است و در لغت نامهچول در مصرع دوم «واژة 

). برهان.(خموخمیده). اوبهی)(جهانگیري)(فرهنگاسدي.(خمیده)ص] (چو/ چ.[ چول«دهخدا چنین معنا شده است:
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. کهچولههمگویندخمیدهو کج). ناظماالطباء.(کجوخموخمیده). فرهنگنظام)(انجمنآرا)(آنندراج. (خمیدهوکج
)332فرهنگاسدي:(. زلفکچولوآنرخانچوماه): یادداشتمولف(

با این حال چول در تدوال عوام و در سکونتگاه ماهوري بیتشر به معنی اوضاع آشفته و نابه سامان است و این معنی در 
ه است. اما بنجول: بنجل که در فرهنگ عامیانه جمالزاده و همچنین فرهنگ لغات معاصر انژابی و ثروت بدین معنی ضبط نشد

-کاالي نامرغوب و بی مصرف، متاع وازده« مصرع انجامین آمده در فرهنگ لغات عامیانه جمالزاده و نجفی ضبط شدهاست،

اصطالحی کنایی است که از عهد قاجار به این سو در زبان محاوره » دماغ چاق بودن«: ذیل بنجل). 1387نجفی، »(ي مشتري
حاجی باباي «رایج شده است و به معنی بانشاط و سرحال بودن است، این اصطالح در ترجمۀ سرگذشت ودر احوالپرسی

اثر جیمز موریه نیز آمده است که جیمز موریه اظهار تعجب میکند از این جمله در زمان احوالپرسی که ایرانیان چرا » اصفهانی
. ?are your noise is bigگویند: چنین می

رکیبات عصر جدیدلغات و ت8-4
خوردگی یافت. ادبیات انقالبی و سیاسی و کارگري از زمان مشروطه شعر با مردم و اجتماعیات زمانه بیش از پیش گره

دروة مشروطه این درس را به کسانی چون نیما، دهخدا، شهریار و به مانند اینها ماهوري داد که شعر فقط غنایی و عاشقانه 
یبات دنیاي نوین در آن نیز میسر است. ماهوري نیز تا حد ممکن به درج کلماتی از جنس روح نیست بلکه ثبت لغات و ترک

زمان در شعرش رغبت نشان داده است:
تا قامتــت رونق دهد اي شیخ در بــازار مـنکراواتی بزنبر تن نما زیبا شلوار و کت

)309(ماهوري: 
بیوه «که روایت کوتاهی است. شاعر با محبوبی سر سخن میگشاید{این بیت با این لغات جدید در غزلی گنجانده شده 

گوید که «در پیرانه سر و آن بیوه زن شرط وصال شیخ با او را ستردن محاسن چون دستار وي میداند.»} زنی چون میوه اي
همان).»( باید همچو گل از ته تو ریشت برکنی/ گر وصل من خواهی به جان اي یار خوش رفتار من

اي مسلمــان تکیه بر این نفس دل کافر مکنسـیمـناي واهمـهاران رنگ دارد صد هز
تیـپ معنی چون نباشی توپ معنی در مـکنریش  تزویر تو ماهوري ز باد غم پریش

)304: 1384(ماهوري، 
یز برکشیده شده از توپ در کردن، ترکیبی کنایی و عامیانه اي نو است و به معناي اشتلم و ادعا کردن است. این دو بیت ن

چون اجابت «غزلی زیبا است که جز این دو بیت و لغات نو و تازة آن، همه لغات و اصطالحاتش فخیم و ابیاتی از دست 
).غیر از سینما و اصطالحات عصر 303همان: »( میرسد ازحضرت اَمن یجیب/ بر در هر بی سعادت خویش را مضطر مکن

هاي نو دیگري هست:هبیست و یکم میالدي در بیت زیر واژ
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هـر لحــظه بـا مسـافر غمها شـود روابر خـطّ  آهـن دل تنـگم قـطار   درد
بیــن ناوگــان فـکرِ مخـالف در اخـتفاانـدر خلیـج سـینه تنگم بـه کشمکش

)358(همان: 
اشعار ماهوري نیز حضور کلمات عصر جدید و دنیاي نوین که در شعر شاعران مشروطه یک سنت و عادت شده بود در

هایی چون نام کشورهایی از جمله بلژیک، آفریقا، آمریکاو... و کلماتی چون نفت و استخراج آن، مشاهده میشود، واژه
اشعار صنایع عصري که در آن اشاره به مصنوعات و اختراعات عصر حاضرشده است و .« کروات و کت و شلوار و سینما و... 

).38: 1326حکمت،»(اي زیبا و اکتشافات د رعلوم که خاص این دوره میباشد، سخن میگویداز تقدم علمی صنعتی و هنره

ماهوري واشعار محلی-9
در مجموع شعر ماهوري پل گذاري است از سبک قدیم و شعر نو البته با قالب کهن. شبیه به اشعار دهخدا، ملک الشعرا 

زة زبانی نمودار میشود و یک سویکمرنگ این ساختمان زبان گویش بهار، فرخییزدي، شهریارو ... که قالب کهن در شکل تا
رودر روي شعر رسمی، شعري غیر رسمی و غیردرباري وجود داشت که بیانگر اوضاع و احوال «محلی و زبان بومی است.

توانستند وجوي معنی غریب و بیگانه نمیمیدان، در جستزمانه بود. شعري التیام بخش و مسکّن حال دردناك ادباي بی
).از آنجا که شیخ 393: 1372لنگرودي، »(باشند، شعري که از مصائب و مشکالت و شادیهاي واقعی حرف میزد

ماهوریمنسوب به بابامنیر ممسنی است و اهالیاین منطقه به هر دو زبان قشقائی و لري تکلم میکنند، شیخ ماهوري نیز این چین 
غات و اصطالحات آنها امري مهم و درخور توجه است، در اشعار ماهوري در بوده است. به این دلیل که حفظ گویشها و ل

که چشمۀ «چندین جاي انگشت شمار اشعاري به ترکی و لري از او به جا مانده است که نشان میدهد که او هم میدانست:
ور نماینده آمار و ي زیر، شاعر شاهد حض).در قطعه396همان:»(اصلی شعر، نه شعر گذشته که همین زندگی روزمره است

ي ماهور است و مردم با او در حال گپ و گفتند، پیرزنی سر از کلبه به در میکند و به نماینده آمار چنین ثبت احوال در منطقه
میگوید:

آنــا جان پیلــه ورییــا آنکه عطاري بگو  آمدي اینجا گــنه از بهـــر هرکاري بگو
مشم          آب شیرین در میان دو لچه گـر داري بگومنده سویخ در فالکتده بو یوال دیشـــ

آنه جان هر کیم جو از آلده، ماهـوردن گدلر           از اُبا، احـشام سرحد هست اخـباري بگو...
1بچه مچه یک دو تا هسـتند و رفـته تا  ز دو             هــم مجک چیـنند گر آقا خریداري بگو

گنھ: دوباره-١
آنا جان :مادر جان

منده: من ھم
بو یوال: در این راه
دیشمشم: افتاده ام

): دول(ظرفي مخصوص براي نگھ داري آبدولچھ
آلده: خریده

ماھوردن: از ماھور



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی8904

)685: 1384(ماهوري، 
ـــر بـــامـــداد از کُـــم شـو    شــــد پدیـدار و شـــد افــق مـهـَتودخــت

چــــه عجــب مــیکنــی اگـر نـاگاه    چـــون کنـــم باز دیـدگــان از خَـو
بـــر دو چــشمم زنـــد فلــق خنـده   از کنـــار افــق ســـپیـدش لَـو

و دده نــه دي و نهبـو...رفــت خـالو و خاله و تـاتـه    نـــه برار
همــه جانــها کنــاره، او دریا     هــمه دلــهـا ستــاره او اَفتو

ســـر به فــرمان نـــهاده بـر پـایـشاز ســـر کـــوهـپایه تــا لب اَو
)526- 524(همان: 

ب، خو در مصرع چهارم از کُمِ شَو در مصرع اول به معنی شکم شب، مهتو در پایان مصرع دوم یعنی مهتابی شدن ش
صورتی از همان فعل کهن خسبیدن و خفتن است، لو : لب،تاته: عمو، دده : خواهر ، دي : مادر و بو: بابا، افتو: آفتاب معنی 

).20: 1383میدهد و او که پیش از دریا آمده به معنی آّب است(رك عزیزي،
باز هم به همت نشر نوید شیراز چاپ و انتشار یافت، به شمسی) که جلد دوم از مجموعه اشعار ماهوري1391سال گذشته(

این مجموعه نیز نظري انداخته شد و در چندین جاي این دیوان به اشعار محلی گویش لري و ترکی برخوردیم. غزل زیر 
ست:فارسی است به گویش لري به شکلی روان و پر نغز سروده شده ا» تیر مژگان«که معادل » سیزِن مرزنگ«تحت عنوان 

تــش زد به دلُم بی خَورم کرد و کلو یـــارم هــوس پـیــدن و مـیـل ِ بـکَـلُو کـِـرد
1کرد...

سیــزن و تیــم زد، جـگرُم خار فـرو تمـون زري، چــین سـرِ چــین، حـاشیـه قیـطون
کرد

ي نو دیونه تـرم کرد چـو وبـر جـومهخوش مهس و ملوس بید و نه دین لشت و نه ایمون
کرد...

با سیزن مرزنگ خوش این چاکه رفو سیــلِ تیـلــِش پــاك نــمــوده جگـرُم چـاك
کرد...

)167: 1391(ماهوري، 
هاي روئیده بر آب چشمه نمود. او با این کارش به دل من آتش زد و بی هوش و بیت اول: یار من میل چیدن پونه و سبزه

مجنونم کرد.
نی محلی با قیطونهاي زیبایش سوزنی به چشمان من وارد کرد و خاري به جگرم فرو کرد.لباس زیباي زرد چین چی

گدلر: رفتن
ابا: خانھ ھا

سرحد: مناطق سردسیري
مجک: بادام تلخ

این غزل بھ وزن پرکاربرد شعر فارسی مفعوَل مفاعیَل مفاعیَل فعولن است.-٧
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بیت سوم: محبوب مست و زیبا بود و برایم دین و ایمان نگذاشت، و با پوشیدن پیراهن نو و جدیدش مرا دیوانه ترم کرد.
ت و از آن طرف براي مرهم دردم با سوزن بیت چهارم: محبوبم با نگاه چشمان خویش جگرم را تماماً پاره پاره نموده اس

مژگان خود آنرا رفو کرد.( مضمون بدیع و تازه)

نتیجه گیري
شعر کالسیک ایران در سبک عراقی به اوج و کمال پختگی لفظی و معنایی خویش رسید و شاعران پس از آن زمان به 

هاي افشاریه، زندیه و قاجاریه که تحت عنوان عراي دورهها و تکنیکهاي زبانیآن شاعران هستند. شعر شهر نوعی وامدار اندیشه
اند و مکتب بازگشت ادبی خوانده میشود وامدار ادبیات کهن فارسی است. در گوشه و کنار ایران زمین شاعرانی زیسته

ر و غزل نو خواهند زیست که شاید در هیچ کتاب تاریخ ادبیاتی از آنها ذکر و نشانی نمیتوان دید. در دوران معاصر که شع
پیشرفت و جایگاهی فراتر نسبت به سایر انواع شعر دارد، کمتر کسی به سراغ دیوانهاي شاعرانی چون حبیب خراسانی، ذبیح 

اله صاحب کار، صفی علشاه، محمدعلی ماهوري و امیري فیروزکوهی و... میرود. 
اي برون ي آخرش را میکشید از گوشهشیخ محمد علی ماهوري با وجود این که عمر شعر مکتب بازگشت ادبی نفسها

آمد و با همان سبک و سیاق به پیروي از سبک سرایش متقدمین ادب ایران پرداخت. ناشناخته ماندن شیخ ماهوري به دلیل 
ي ایران زمین، سبک تاخیر در انتشار مجموعه اشعار او بوده است. دلیل ثانی گمنامی و خمول این شخصیت ادبی و صوفیانه

بکارگیري قالبهاي کهن و همچنین زبان وام گرفته و تقلیدي شعر وي است. با این حال محمد علی ماهوري شاعري سرایش و
برجسته و داراي اشعار روان و پرنغز است که بخوبی توانسته است در کنار عناصر کهن شعر، به نوآوري و درج عناصر 

اهوري زبان نو با لغات، ترکیبات، امثال و کنایات زمانۀ نو حضور اش در شعر بپردازد. در شعر مزندگانی عصر نوین و زمانه
پررنگ دارد.

منابع
.تهران. محدثمیرهاشمتصحیح. آذرآتشکده. )1378(. آذربیگدلى،لطفعلى-
.فرانکلینانتشارات: تهران. محمدگلبنکوششبه. فارسىوادببهار. )1351(.بهار،محمدتقى-
. تهران : انتشارات سخن.فرهنگ لغات عامیانه). 1382جمالزاده، محمدعلی(_
، چ اول، تهران{بی نا}.نخستین کنگره نویسندگان ایران». شعر فارسی در عصر ما). «1326حکمت، علی اصغر(_
(یا نشانه هایی از سبک هندي در شعر دوره اول بازگشت)، ). سبک هندي و دوره بازگشت1371خاتمی، احمد(-

اپ اول.ناشر: بهارستان. چ
نگاهی به چرایی بازگشت ادبی از منظر نظریه گفتمان میشل ) «1389خاتمی، احمد، امن خانی، عیسا، علی مددي، منا(-
.87-73. صص: 3دانشگاه شهید بهشتی، شماره مجله تاریخ ادبیات فارسی، »فوکو



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی8906

زدهم ، زیر نظر کاظم موسوي ، جلد یادایره المعارف بزرگ اسالمیدر: » بازگشت ادبی). «1381دادبه، اصغر(-
بجنوردي، مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی، چاپ اول. 

مجله تاریخ ادبیات ». بازگشت ادبی و مختصات زبانی شعر آن دروره). «1388دزفولیان، کاظم، شاملو، اکبر(-
.102- 90. صص 3دانشگاه شهید بهشتی. شماره فارسی

.خیامپورکوششبه. داراتاننگارس. )1342(. دنبلى،عبدالرزاق-
.اولچاپلغتنامه،ادبیات،سازماندانشکدهتهران،.لغتنامه).1342(اکبردهخدا، علی_

جلدي، تهران: کتابفروشی 4. تذکره دانشمندان و سخن سرایان فارس). 1340رکن زاده(آدمیت)، محمد حسین(
اسالمیه و خیام. چاپ اول.

.نشرنوین: تهران. درشعرفارسىسیرى. )1363(. کوب،عبدالحسینزرین-
.چهاردهمامیرکبیر،چاپ: فروغی،تهرانمحمدعلیاهتمامبه،سعديکلیات). 1386(سعدي شیرازي_
.نشرمرکز:تهران.هاي افشاریه، زندیه و قاجاریه)(بررسی شعر دورهبازگشتمکتب. )1372(. شمسلنگرودى،محمد-
.انتشاراتفردوس: تهران. ارسىشعرفسبکشناسى. )1382(. شمیسا،سیروس-

: واژه نامه لري به فارسی. ممسنی: چاپخانه فجر. چاپ اول.فرهنگ لغت لري). 1381عزیزي، نصیب اهللا(
. به تصحیح و مقدمه قربانعلی ماهوري، شیراز: انتشارات نوید.هاي ماهورنغمه). 1384ماهوري، محمد علی(-

تصحیح و مقدمه قربانعلی ماهوري. شیراز: انتشارات نوید.. به نواهاي ماهور). 1391(_____________
. مکىحسینومقدمهتصحیح. اشعاردیوان)، 1340(. اصفهانى،میرسیدعلىمشتاق-
. کتابخانه طهوري: چاپ چهارم.تحول شعر پارسی). 1371موتمن، زین العابدین( -
ن: نیلوفر چاپ اول.، دوجلدي، تهرافرهنگ فارسی عامیانه). 1387نجفی، ابوالحسن (_
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زهدانگاري حافظ در ترازوي صحیفه ي سجادیه

صادق سیاحی
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز
حامد صافی

(نویسنده مسئول)دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هد در سروده هاي حافظ نشان دهنده ي آن است که این شاعر توانا و سترگ هم زهد تحلیل و بررسی انگاره ي ز

ستیز بوده است و هم زهد گرا. سنجش و ارزیابی زهد انگاري حافظ با آموزه هاي صحیفه بیانگر این است که زهد 

در این باره هصحیفدر معناي کناره گیري از دنیا و دل نبستن به زینت هاي آن در اشعار حافظ با چهارچوب نظري

سازگار بوده و هیچ گونه منافاتی ندارد. حافظ تنها  با واژه ي زهد و کسانی که از زهد تنها به ظاهر و نام آن بسنده 

می کنند در ستیز بوده و به هیچ وجه با زهد به معناي حقیقی اش در مبارزه نبوده است.

سجادیه، واژگان کلیدي:زهد انگاري،ترك دنیا ،حافظ، صحیفه ي 
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پیشگفتار

تمسک به میزان ومعیار ، همیشه یکی از مسائل مهم در بررسی یک اثر ادبی است. تفاوت در معیار بررسی یک اثر ، 

ایجاد نقد ها و مکاتب گوناگون ادبی را به دنبال دارد. گاه یک پژوهشگر ادبیات ، اثري را تنها از جهت تاثیر و 

اود و گام در عرصه ي نقد جامعه شناختی می نهد. گاه نیز در اثر به دنبال رد پاي تاثرش نسبت به اجتماع می ک

شخصیت آفریننده ِ آن می گردد و ترجیح می دهد از نقد روانشناختی بهره بگیرد. پژوهشگري نیز ممکن است از 

آموزه هاي آن می دیدگاهی دیگر و با معیار هاي دیگر به داوري یک اثر بپردازد. چهارچوب باورهاي اسالمی و

تواند در تشخیص درستی یا نادرستی مفاهیم یک اثر هنري راهگشا باشد. آموزه هایی که از طریق وحی و از 

سرچشمه ي الیزال الهی در اختیار ما گذاشته شده است. این چهارچوب به جهت اتصال به سرچشمه ي وحی از 

مل به حساب می آید. سنجش آثار ادبی و هنري با هرگونه خطا و لغزشی بري است و به همین سبب معیاري کا

معیارهاي اسالمی می تواند به عنوان یکی از کامل ترین عرصه هاي نقد ادبی به کار آید.

حافظ در مجموعه ي غزلیات خود ، به داوري پیرامون مسائل گوناگونی پرداخته که در روزگار خود با آن ها روبرو 

ارد است. او تحت تاثیر تلقی اجتماع از زهد و رفتار انسان هاي هم روزگارش در بوده است. زهد ، یکی از این مو

قبال آن و با توجه به جهان بینی اش ، موضع گیري ویژه اي در برابر زهد دارد. سنجش درستی یا نادرستی  موضع 

ما در این پژوهش گیري حافظ در برابر زهد چه منفی (زهد ستیزي) و چه مثبت(زهدگریزي) می تواند پرسش اصلی 

باشد. صحیفه ي سجادیه و چهارچوب نظري امام سجاد پیرامون زهد معیار ما در این سنجش خواهد بود.چرا که امام 

سجاد (ع ) به عنوان قرآن ناطق نمونه ي عملی آموزه هاي دینی به حساب می آیند و صحیفه اي که از زبان قرآن 

قرآنی سرچشمه یافته است. به همین سبب در آغاز با مشخص کردن ناطق به ثبت رسیده است، بی تردید از آیات

معناي لغوي و اصطالحی زهد و سپس ترسیم چهارچوب نظري صحیفه در مورد زهد، به بحث پیرامون موضع حافظ 
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در قبال زهد خواهیم پرداخت. در پایان نیز به سنجش این موضع گیري حافظ  در ترازوي صحیفه خواهیم پرداخت. 

یاد آوري است که در این پژوهش از دیوان حافظ چاپ دکتر قاسم غنی و قزوینی بهره بردیم.شایان

معناي لغوي زهد

تمامی فرهنگ هاي واژگانی و قاموس هاي زبان عربی ، زهد را دوري جستن و کناره گیري کردن از چیزي دانسته 

در المنجد (زهد یزهد فی الشی ) از آن چیز دوري اند. تاج العروس زهد فیه و عنه را در معناي منع ضبط کرده است.

جستن و کناره گیري کردن معنا شده است. لسان العرب ، زهد را ضد رغبت و حرص می داند. المعجم الوسیط ، 

زهد فیه و عنه را مترادف اعرض عنه و ترکه الحتقاره دانسته است. 

بیان داشت که زهد در لغت به معناي ترك کردن و بر پایه ي جستجو در فرهنک هاي نام برده می توان اینگونه

ئوري جستن از چیزي است. این دوري جستن نیز گاه از روي بی میلی و گاه به سبب کوچک شمردن و بی اعتنایی 

به چیزي است.

معنای زھد در اصطالح (برپایه ی روایات و تفاسیر قرآن)

یکبار در شکل اسم فاعل ذکر شده است:(و کانوا فیه من اگر واژه ي زهد هیچ گاه در قرآن نیامده است و تنها 

.اما اشاره به مفهوم آن هم در روایات قرآن کریم و هم در سیره ي ائمه ي معصومین ،بارها و 20الزاهدین) یوسف/

سوره ي قصص اینچنین می 60بارها تکرار شده است. براي نمونه عالمه طباطبایی در توضیح پیرامون آیه ي 

نزدیککه–ع نعمت هاي دنیویه که خداوند به شما عطا نموده است، کاال و زینتی است که این دنیا جمی"گوید:

ازکهآخرتعالمدرالهیثوابوشودمیوفانینابوداینهايهمهوشودمیآراستهآنبه–شماستحیاتترین

نده تر می باشد. پس سزاوار است که آن را پایوبهتر،شودمیحاصلخدابهایمانوالهیهدایتتبعیتيناحیه
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) در روایتی از رسول اکرم روایت شده است که 240/ص1380:13(طباطبایی:"بر کاال و زیور دنیا ترجیح دهید.

اي پسر مسعود!لیبلوکم ایکم احسن عمال یعنی کدام یک از شما در دنیا زاهدتر "فرمودند:

این آیه به "سوره ي حدید  اینگونه بیان شده است که23و 22) در تفسیر آیات 435:ص1384(طبرسی:"هستید؟

چهار چیز اشاره دارد. اول خلق نیکو . براي اینکه اگر کسی بود و نبود  در نزد او یکسان باشد، حسد و عداوت و 

بزگ  بخل را کنار خواهد گذاشت. چرا که همه ي اینها از پیامدهاي دوستی دنیاست. دوم تحقیر دنیا و اهل آن. سوم

36:ص)1406(طبرسی:"داشتن آخرت براي پاداش دائم . چهارم نیز افتخار به ذات مقدس احدیت نه اسباب دنیوي.

امام علی (ع) زهد را تاسف نخوردن بر آنچه از دست رفته و خشنود نشدن از آنچه به دست می آید ،می دانند که 

الزهد کلمه بین "نیز با الهام از قرآن کریم است: بی شک این معناي اصطالحی براي زهد از جانب امیر مومنان

کلمتین من القرآن قال: لکیال تاسوا علی ما فاتاکم و التفرحو علی ما اتاکم، ومن لم یاس علی الماضی و لم یفرح 

جاد ) همین تعریف از زهد را می توان در فرمایشات گرانبار امام س248(حویزي:بی تا:"باآلتی فقد اخذ الزهد بطرفیه.

فقال عشره اجزاء. فاعلی "(ع) نیز مشاهده کرد. ایشان در پاسخ شخصی که معناي زهد را پرسید اینگونه فرمودند:

)62:ب 1412(حر عاملی:"درجه الزهد ادنی درجه الورع. وان الزهد کلمه فی آیه من کتاب اهللا :لکیال تاسوا...

اوست، پایدار است و در برابر آن، دنیا و هر آنچه در آن بر پایه ي آیات و احادیث ، ذات حق تعالی و آنچه نزد 

است، نابود شدنی است. در این میان آدمی از دل بستن به آنچه که پایدار نیست ، برحذر داشته می شود و به گرایش 

هاي خود به پایدار مطلق فراخوانده می شود.در این میان فالسفه و عرفا نیز با الهام از معارف اسمانی و گاه برداشت

از آموزه هاي دینی ، به مشخص کردن چهارچوب زهد پرداخته اند. ابن سینا در اشارات و تنبیهات خود هنگام 

(ابن "المعرض عن متاع الدنیا و طیباتها ، یخص باسم زاهد."تعریف زاهد، تلویحا زهد را هم معنا می کند:

زهد این است که دنیا را با قلب خود "چنین می نویسد:)  مال احمد نراقی در جامع السعادات این36/3:ص1375سینا:
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)  امام خمینی (ره) 399/1:ص1383( نراقی:"اراده نکند و با جوارح خود آن را ترك کند ، مگر به مقدار ضرورت.

زهد اصطالحی اگر عبارت باشد از "زهد را به دو بخش جوارحی و جوانحی تقسیم می کند و اینگونه می نویسد:

اي رسیدن به آخرت ،از اعمال جوارحی محسوب می شود و اگر عبارت باشد از بی رغبتی و بی میلی به ترك دنیا بر

دانشمند متفکر ، شهید مطهري در تعریف زهد "دنیا که مالزم باشد با ترك آن از اعمال جوانحی محسوب می شود.

ر دنیا در مقابل یک حقیقت دیگر حقیقت این است که زهد عبارت است از ترك و بی اعتنایی بر امو"می گوید:

که آن خدا یا آخرت یا شرافت و یا آزادي یا مساوات و یا چیز دیگر است و این ترك زندگی نیست ، بلکه ترك 

)296:ص1382(امام خمینی:"یک نوع زندگی ، یعنی لذت گرایی و انتخاب نوع دیگر از رندگی است.

د بیان شد ، می توان اینگونه بیان داشت که معناي اصطالحی زهد بر پایه ي آنچه از نظرات متفکران پیرامون زه

ابعادي چند دارد. نخست بی اعتنایی به دنیا به عنوان عنصري ناپایدار. دیگر ترجیح چیزي که نسبت به دنیا پایدار تر 

نیا و امور آن است. سوم بسنده کردن به امور دنیوي به مقدار ضرورت. به بیانی دیگر بی اعتنایی و بی میلی به د

مفهوم زهد را کامل نمی سازد . بلکه شخصی که در وادي زهد پاي می گذارد ، بایستی به جاي دنیا و امور آن که 

به دلیل ناپایداري ارزش دل بستن ندارد، چیز پایدار تري را جایگزین کند. بر مبناي آن چیزي که انسان به جاي دنیا 

زش گذاري کرد. گاه شخصی بهشت و لذات پایدار آن را می گزیند . گاه بر می گزیند، می توان زهد  او را ار

رهایی از آتش دوزخ را و گاه تنها و تنها معبود الیتناهی را. به هر صورت باید این جایگزین ترجیحی بر امور دنیا 

بیرونی است، جلوه داشته باشد. به هر روي بی میلی به دنیا در دل زاهد بایستی به صورت ترك امور دنیوي که امري 

گر شود. کی بی شک این به معناي کنار گذاشتن دنیا به طور مطلق نخواهد بود. بلکه زاهد بایسنی از نعمت هاي دنیا 

در حد رفع نیازهاي اولیه اش بهره ببرد. این بهره برداري نباید به حد پرستش کاالي دنیا برسد که در این صورت 

اد.شخص از وادي زهد به در خواهد افت
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زهد در صحیفه ي سجادیه

الصحیح ".ششمین تصنیفی که در اسالم صورت گرفته ، صحیفه ي سجادیه است. زیرا چنین نقل گردیده است که

ان اول من صنف امیر المومنین ثم سلمتن ثم ابوذر ثم االصبغ بن نباته ثم عبید اهللا بن ابی رافع تم صنف الصحیفه 

سند ان به بهاء "ه اي که به دست ما رسیده است ، پنجاه و چهار دعا دارد. ) صحیف24:ص1380(شهیدي:"الکامله.

در ماه ربیع الول این دعا ها را به سندي که در اول صحیفه نقل شده دریافت کرده 516الشرف می رسد. وي در سال 

و کماالت را ) امام سجاد(ع) در این کتاب شریف بر آن بوده است تا واالترین معارف9:ص1385(سبحانی:"است.

در قالب دعا بیان فرماید که براي انسان الزم و در پرورش روحی و وظایف فردي و اجتماعی بشر تاثیر گذار 

هستند.بیان توصیه هاي امام در قالب دعا ، کمترین حساسیت را در حک.مت ستمکار زمان ایجاد می کرد و ظاهر 

نان امامت زین العابدین به از بین بردن آن ها بپردازند. دعاگونه ي این آموزه ها ، مانع از آن می شد تا دشم

با استخراج آموزه هایی که در صحیفه بیان شده است ، می توان یک دوره ي کامل عرفانی را در چهارچوب قوانین 

امام سجاد (ع) اگرچه مروج مکتب عرفانی و الهی است، اما عرفان و تربیت آن "وحیانی اسالم ترسیم کرد. 

) ایشان در هیچ بخش از صحیفه ي خود 25:ص1383(برزگر:"عرفان حضور است نه عرفان انزوا و پرهیز.حضرت 

به انزوا و گوشه نشینی و دوري از اجتماع توصیه نفرموده اند. امام با بر شمردن رذایل اخالقی که مانع رشد انسان 

کتب عرفانی اسالمی را با نظریه اي تربیتی در هستند از سویی، و با پافشاري و پر رنگ نمودن عوامل رشد بشري ، م

هم آمیختند . به گونه اي که در البه الي دعاهاي این کتاب شریف  نظریه ي تربیت عرفانی نهفته است .

زهد و دوري از دنیا و وابسته نشدن به زینت هاي آن از دیدگاه تربیت عرفانی صحیفه، یکی از عوامل رشد بشري به 

ان موجودي کمال طلب است. از سوي دیگر با فرا رسیدن مرگ ، نه تنها آدمی نابود نمی شود شمار می رود. انس

بلکه زندگی دیگر او آغاز می شود. اما دنیا و زینت هاي آن اموري فانی و نابود شدنی هستند و وابستگی به آن ها با 
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ا، ذخایر دنیوي نیز به پایان می رسند. در کمال طلبی انسان در تضاد است. چه با پایان یافتن فرصت آدمی در این دنی

این صورت بشر باید در فرصت اندکی که دارد به چیزي مشغول گردد که براي او ماندگار است. امام سجاد(ع) 

هنگام دعا براي یاران پیامبر و همسران و فرزندان آن ها از خداوند برایشان زهد و ترك دنیا را در خواست می کند 

ترك دنیا دوستداري به عمل براي آخرت را می طلبد:و در برابر این 

الهم صل علی....... صاله تزهدهم فی سعه العاجل و تحبب الیهم العمل لآلجل

نکته ي قابل توجه آن است که امام سجاد (ع) ،زهد در دنیا و مشغول شدن به توشه اندوزي را براي آخرت ، موهبتی 

هرگونه رشد و کمال حاصل هدایت الهی است. نخستین تاثیر دنیا طلبی ، از جانب خداوند می داند. به بیان دیگر

بازداشتن انسان از عبادت خداوند و فراهم آوردن توشه براي آخرت است.به بیانی دیگر دنیاگرایی و مشغول شدن به 

د. البته این به زینت هاي دنیوي با عمل آخرت همسویی و همسانی ندارد. و به منزله ي جمع نقیضین ، محال می نمای

معناي تالش نکردن براي کسب روزي حالل نیست. بلکه به معناي اکتفا کردن به آن چیزي از دنیاست که نیازهاي 

اولیه آدمی را برطرف می سازد. بنابراین امام از خداوند می خواهد که کسب  روزي سبب دوري از عبادت نشود:

تساب و ارزقنی من غیر احتساب فال اشتغل عن عبادتک بالطلباللهم صل علی محمد و آله و اکفنی موونه االک

دنیا و هر آنچه متعلق به آن است ، ناپایدار است. بنابراین بی شک نه بهره هاي به دست آمده اش می تواند خشنودي 

گینی همیشگی به بار بیاورد و نه محرومیت هایش ، غمگینی دائم را در پی خواهد داشت و انسانی که خشنودي و غم

اش در گرو بهره ها و محرومیت هاي دنیوي باشد از زهد حقیقی به دور است. امام (ع) از خداوند می خواهد که 

توفیق رسیدن به این درجه از زهد را روزي اش گرداند. ایشان مشغول شدن به ستایش و عبادت خداوند را راه حل 

ند:مناسبی براي فاصله گرفتن از غم و خشنودي دنیایی می دان
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اللهم صل علی محمد و آله و اجعل ثنائی علیک و مدحی ایاك و حمدي لک فی کل حاالتی حتی ال افرح بما 

آتیتنی من الدنیا و ال احزن علی ما منعتنی فیها

ستایش و سپاس از خداوند عالوه بر اینکه راه حلی براي رهایی از دل مشغولی دنیاست ، بیانگر این مطلب است که 

باید در همه حال چه بهره مندي و فراخی دنیوي و چه تنگدستی ، سپاسگزار خداوند باشد.انسان زاهد 

امام (ع) در فراز هشتم دعاي بیست و دوم صحیف نیز رغبت در عمل براي توشه اندوزي آخرت را راه حل مناسبی 

براي جدایی از دنیاطلبی می دانند:

عمل لک آلخرتی حتی اعرف صدق ذلک من قلبی و حتی یکون اللهم صل علی محمد و آله و ارزقنی الرغبه فی ال

الغالب علی الزهد فی دنیاي

با توجه به فرازهایی که از صحیفه ي سجادیه پیرامون زهد ذکر شد، می توان چهارچوب اصلی زهدگرایی را در 

یافتنی است. به گرایش به زهد و ترك دنیا تنها با عنایت و توفیق خداوندي دست-1صحیفه اینگونه ترسیم کرد:

افزایش رغبت قلبی و درونی -2همین خاطر امام سجاد(ع) در تمامی مراحل زهد از خداوند کسب توفیق می نمایند.

مشغول شدن به اعمالی که براي توشه -3انسان راه حل مناسبی براي ایجاد بی رغبتی نسبت به دنیا طلبی است. 

از آن جایی که دنیا و متعلقاتش -4ل مشغولی هاي دنیایی.اندوزي آخرت سودمند است، جایگزینی است براي د

ناپایدار است ، خوشی و ناخوشی هاي آن نیز ناپایدار بوده و سزاوار خشنودي و غمگینی نیست.بنابراین انسان زاهد 

بایستی ضمن اینکه از ناخوشی هایش غمگین نشود از خوشی هاي دنیا نیز خشنود نشده و در هر حال سپاسگزار 

ند باشد.خداو

زهد در دیوان حافظ
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از روي شعر حافظ نمی توان شیوه ي زندگی اجتماعی او را تعیین و ترسیم کرد و علتش هم آن است که "اگرچه 

)اما با نیم نگاهی  به 5:ص1382(پورنامداریان:"شعر حافظ انعکاس مستقیم زندگی روزمره ي و واقعی او نیست.

حافظ به این نتیجه می رسیم که این شرایط در سروده هاي حافظ بی تاثیر اوضاع اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی عصر

نبوده است. حتی با این دید ، می توان تاریخ تقریبی سرایش برخی از غزل هاي او را حدس زد. اگر در درون مایه 

هاي غزل هاي حافظ هم خوشگذرانی و خوش مشربی و در مقابل شکایت از سخت گیري هاي محتسب و بسته

شدن در میکده ها می بینیم ، در دنیاي بیرون از دیوان حافظ نیز شیراز با شرایط متضاد و حکومت مبارزالدین و شاه 

) را درك 754-759حافظ خود چند سالی از دوران کوتاه حکومت امیر مبارزالدین("شیخ ابواسحاق بوده است. 

ا نداشته بود، ناگهان توبه می کند و شیراز را که بر سر کرده است. این امیر که تا چهل سالگی از ارتکاب مناهی اب

اگر چه این "هم شهر شادي بوده است ، تبدیل به یک دستاق خانه می نماید و محتسب و خم شکن لقب می گیرد.

آن این است که "سخت گیري هاي او همه را به تنگ آورده بود ، اما همراه با برکتی براي ادب فارسی بود. 

بهترین غزل هاي حافظ، حاصل تجربه ي دوران اویند و این غزل ها همان ها هستند که در آن ها به تعدادي از

(اسالمی "صراحت یا کنایه یا طنز ، تزویر و ریا بزرگترین بلیه ي انسانی خوانده شده است.

،  وضع کامال )این در حالی است که که دوران شاه شیخ ابواسحاق ، قربانی امیرمبارزالدین232:ص1387ندوشن:

متفاوت بود. بساط شادخواري و خوشگذرانی گسترده و فراهم بود. پس از مبارزالدین ، شاه شجاع نیز میکده ها را 

بنابراین حافظ دچار قبض و بسط زهد و فسق این دو زمانه گردیده "بازگشود و وضع را به منوال گذشته باز گرداند. 

رمبارزالدین با پرهیزگاري و تقواي متظاهرانه او تناقض بود و می دید که رفتار خشک و خشن امی

)به همین سبب او در سرتاسر دیوان خود مردم را از زیاده روي ها و کم کاري ها بر 27:ص1373(مزارعی:"دارد.

حذر می دارد.چه به باور او هر افراطی ، تفریطی را به دنبال می آورد و هر تفریطی دنباله ي افراطی خواهد بود. 
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فظ به عنوان یک انسان شاعر همواره در نیمه ي آسمانی و نیمه ي زمینی اش در نوسان است. هرچند برخی بر این حا

شعر حافظ محصول جهان بینی ناشی از ترجیح یکی از دو سوي این مقام برزخی انسان نیست.توضیح و "باورند که

وال روحی انسان ایستاده در این مقام تفسیر منطقی آن مقام عدل هم نیست. شعر حافظ تعبیر و تفسیر اح

) اما باید گفت که این قاعده در همه جاي سروده هاي حافظ مطلق نیست. آن 7:ص1382(پورنامداریان:"است.

انسان "جایی که حافظ به توصیف انسان هاي پیرامون خود می پردازد این سخن درست خواهد بود.در این حال 

ند ، دو گروه اند. یک گروه آنان که اهل ریا و تزویرند و گروه دیگر که هایی که در شعر حافظ زندگی می کن

) حافظ ضمن توصیف این دو گروه ، به ترجیح  گروه انسان هاي ساده و 15(همان:ص"صاف و صادق و بی ریایند.

بی ریا و در عین حال گناهکار بر گروه انسان هاي زهد فروش زاهد نماي ریاکار می پردازد:

که در او روي و ریایی نبود             بهتر از زهد فروشی که در او روي و ریاستباده نوشی

از دیدگاه حافظ کسانی که از زهد تنها نام و ظاهر آن را به خود می چسبانند نه تنها برتري بر انسان هاي فاسق 

ومایه تر از آن ها هستند. به سبب گناهکار ندارند، بلکه به سبب ریا و نفاقی که از آن ها سر می زند ، پست تر و فر

آن که این گروه از انسان ها زهد را مایه ي مباهات خود دانسته اند و تنها نان آن را فریاد می زنند . گویی لفظ زهد 

و زاهد، تقدس خود را از دست داده است. اگرچه حافظ در بسیاري از موارد واژه ي زهد را به همراه صفتی و 

ن: زهد ریایی ، زهد فروش، زاهد ظاهر پرست بیان می کند، اما به خاطر تنفري که از لفظ زهد درقالب ترکیباتی چو

و زاهد پیدا کرده است ، هرجا که این واژه را ذکر می کند حتما در برابر آن معانی چون مستی ، باده، جام ، گناه و .. 

هد. در ابیات زبر می توان تقابل زهد  را با معانی را  می آورد تا به نوعی زهد دروغین ظاهرنمایانه را چرکین جلوه د

متضادش به خوبی دید:

زاهد/رند،مست
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راز درون پرده ز رندان مست پرس          کاین حال نیست زاهد عالی مقام را

زهد/آب خرابات

خرقه ي زهد مرا آب خرابات ببرد         خانه ي عقل مرا آتش میخانه ي بسوخت

زهد فروش/رند

ي زهد فروشان گرانجان بگذشت          وقت رندي و طرب کردن رندان پیداستنوبه 

###

دال داللت خیرت کنم به راه نجات           مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش

زاهد ظاهر پرست

ستزاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست           در حق ما هر چه گوید جاي هیچ اکراه نی

زاهد پاکیزه سرشت(طنز)/ رند

عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت           که گناه دگران بر تو نخواهتد نوشت

زاهد مغرور/رند نیازمند

زاهد غرور داشت سالمت نبرد راه               رند از از ره نیاز به دار السالم رفت

زهد خشک/باده ، می

ناب        که بوي باده مدامم دماغ تر داردز زهد خشک ملولم کجاست باده ي

###

صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش           وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش

زهد ریا/رند/ باده
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حافظ مکن مالمت رندان که در ازل              ما ر ا خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد

###

به باده ي مشکین دلم کشد شاید              که بوي خیر ز زهد ریا نمی آیدگر

زاهد خام/می

زاهد خام که انکار می و جام کند            پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد

زاهد ، عجب ، نماز/حافظ ، مستی ، نیاز

زمیان با که عنایت باشدزاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز          تا تو را خود 

زاهد خود بین/ در میکده ها

اگر از بهر دل زاهد خود بین بستند(در میکده)            دل قوي دار که از بهر خدا بگشایند 

###

برو اي زهد خود بین که زچشم من وتو              راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود

###

یارب آن زاهد خود بین که ثباتی ندهد              آتشی اطز جگر خام در امالك انداز

زهد گران/ شاهد، ساقی

زهد گران که شاهد و ساقی نمی خرند              در حلقه ي چمن به نسیم بهار بخش

عبوس زهد/ دردي کش خوش خو

مرید خرقه ي دردي کشان خوش خویمعبوس زهد به وجه خمار ننشیند             

از ابیاتی که نقل شد، چنین بر می آید که زهدي که حافظ با آن سر ستیز دارد ، همیشه ویژگی هایی را با خود به 

دنبال دارد . مهم ترین ویژگی این زهد ، متصف بودنش به ریا ست. او گاه ترکیب زهد ریا یی /زهد ریا را مذموم 
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گاه در طول یک غزل به سرزنش آن می پردازد. این زهد همراه با عجب و غرور است. زاهد خودبین می شمارد. و 

و مغرور راه به جایی نبرد و در چشم حافظ ثباتی ندارد. زاهد وسعت دید ندارد و خام و بی تجربه است وباید نظري 

آن زهدي در ستیز است که تنها در حد ظاهر و بر می خام اندازد تا این خامی از او دور شود. به بیانی دیگر حافظ با 

نام باقی می ماند و هیچ گاه در  معناي واقعی اش تجلی نمی یابد. حافظ به گواه ابیات بسیاري در دیوانش به زهد در 

معناي ترك دنیا و تعلقات آن باور دارد و حتی مخاطبانش را به آن فرا می خواند. او دنیا را عروسی هزار داماد می 

ند که نباید در دامش افتاد. حافظ بر این باوراست که چون که انسان از مرگ ناگریز و ناگزیر است و سرنوشت دا

همه ي انسان ها جدایی از این سراي فانی است، پس نباید به فکر ساختن کاخ بزرگ و خانه هاي آن چنانی بود . 

ند و اتفاقا اختالف او با زاهدان زمانه اش در همین حافظ به شدت با دنیا پرستی در جنگ است و آن را ناپسند می دا

دنیاپرستی آن هاست. در حالی که زهد در اصطالح به معناي گریز از دنیا و قناعت به آن در حد ضرورت است. آن 

ها با ریا و نفاقی که دارند ، در ظاهر زهد فروشی می کنند و در خلوت کاري دیگر.

مطلب           کاین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان رابرو از خانه ي گردون به در و نان

هرکه را خوبگه آخر مشتی خاك است              گو چه حاجت که به افالك کشی ایوان را

###

از این رباط دو در چون ضرورتست رحیل          رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست

کبود             زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد  استغالم همت آنم که زیر چرخ 

###

حافظا ترك جهان گفتن طریق خوشدلیست          تا نپنداري که احوال جهانداران خوش است

###

خوش عروسیست جهان از ره صورت لیکن        هرکه پیوست بدو   عمر خودش کاوین داد
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###

زیر بارند درختان که تعلق دارند          اي خوشا  سرو که از بار غم آزاد آمد

###

دل در جهان مبند و به مستی سوال کن          از فیض جام و قصه ي جمشید کامگار

###

ه این متاع قلیل است و آن عطاي کثیرنعیم هردو جهان پیش عاشقان بجوي            ک

###

نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر           نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش     

اگر معناي اصطالحی زهد را  که در بخش گذشته بیان شد{ترك دنیا و وابسته  نشدن به آن و..} در نظر داشته 

حافظ برویم ، خواهیم دید که حافظ همواره به زهد به معناي واقعی اش باور داشته است و باشیم و به سراغ دیوان 

مخاطب خود را به آن فرا می خواند. او دنیا را سرایی دو در می داند که از یک در آن وارد می شویم و ناگزیر از در 

د بود . دنیا عروسی خوش صورت دیگر بیرون خواهیم رفت و چون سرنوشت اینست ، دل بستن به آن معقول نخواه

و هزار داماد است ، که به هیچ کس وفا ندارد. او حتی سرو را به سبب تعلق نداشتن بر دیگر درختان برتري می دهد 

و با این تمثیل زهد واقعی را به تصویر می کشد. او در تعریف و به تصویر کشیدن زهد ، به جاي واژه ي زهد و زاهد 

درویش بهره می گیرد. او مرحله ي کمال زهد را عشق می داند و آن در صورتی به دست از اصطالح خوشدلی و 

می آید که ترك دنیا به خاطر به دست آوردن نعمت هاي جهان دیگر و ترس از دوزخ نباشد. خوشدل و در ویشی 

اع الدنیا قلیل است. از که به این مرحله دست یازد، عاشق است. بهره بردن از اصطالح متاع قلیل یاد آور آیه ي و مت

سوي دیگر اگر به زهد به معناي آیه ي شریفه ي لکیال تاسوا.. توجه داشته باشیم، خواهیم دانست که حافظ به زهد 
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به این مضمون نیز باورمند بوده است. او اعتقاد راسخ دارد که این دنیا عرصه ایست آمیخته با عیش و رنج و هیچ گل 

حافظ شکایت از سختی هاي پیش آمده از روزگار و ناامیدي را نیز ناپسند می شمارد.بی خاري یافت نخواهد شد. 

بیا قصر امل سخت سست بنیادست                بیار باده که بنیاد عمر بر بادست

غالم همت آنم که زیر چرخ کبود                 زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزادست

خراب     سروش عالم غیبم چه مژده ها دادستچه گویمت که به میخانه دوش مست و 

کا اي بلند نظر شاهوار سدره نشین                نشیمن تو نه این کنتج محنت آبادست

تو را زکنگره ي عرش می زنند سفیر             ندانمت که در این دامگه چه افتادست

پیر طریقتم یاد استنصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر              کا این حدیث ز

غم جهان مخور و پند من مبر از یاد             که این لطیفه ز رهروي یادست

رضا به داده بده وز جبین گره بگشاي           که بر من و تو در اختیار نگشادست

مجو درستی عهد از جهان سست نهاد           که این عجوز عروس هزار دامادست

ت در تبسم گل               بنال بلبل بی دل که جاي فریادستنشان عهد و وفا نیس

باور به بر باد بودن بنیاد عمر ،توصیه به آزادبودن از تعلقات دنیوي، غم جهان نخوردن و راضی بودن به آنچه خداوند 

طر به دست روزي انسان کرده است و یاد آوري معناي غمگین نشدن به خاطر از دست رفته ها و خشنود نشدن به خا

آمده هاست. 

مقام عیش میسر نمی شود بی رنج                  بلی به حکم بال بسته اند عهد الست

به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش           که نیستی است سرانجام هر کمال که هست



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی8922

یچ طرف نبستشکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر              به باد رفت و از او خواجه ه

به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی              هوا گرفت زمانی ولی به خاك نشست

انسان دل خوش که همان زاهد است به آنچه دارد یا ندارد نباید خویشتن را سرگرم کند. چرا که سر انجامش در این 

ا مرگ اصف و سلیمان از میان می رود. حافظ دنیا مرگ است. حتی شکوه آصف برخیا و دانستن زبان پرندگان نیز ب

در این بیت معناي آیه ي التفرحو را به زیبایی به تصویر کشیده است. انسان نباید به بال و پري {دارایی ، نعمت ها، 

خوشی ها و..} که دارد مغرور شود و به سبب این خشنودي از راه منحرف شود . چراکه تیر هنگامی که پرتاب می 

اي اوج می گیرد و پس از آن به زمین می نشیند. به بیانی دیگر خوشی ها و ناخوشی هاي دنیایی از پی شود، لحظه

هم در گذرند . پس خوشدل(زاهد) نباید از ناخوشی اش غمگین شود. چراکه پس از آن، خوشی خواهد بود . از 

د. به همین سبب نه آسایش دنیا خوشی آن نیز نباید در فرح و غرور غرق شود که از پس  آن ناخوشی خواهد بو

ثبات د اردو نه غم و اندوهش. مکانی که اینچنین است ، دل بسته بودن به آن معقول نخواهد بود و هرکه دلش را در 

غم دنیایی دون مشوش کند دانا نیست.

سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش        مذاق حرص و آز اي دل بشو از تلخ و از شورش

###

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج           فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

###

غم دنیی دنی چند خوري باده بخور             حیف باشد دل دانا که مشوش باشد
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بستن به آن است. طریق خوشدلی که حافظ آن زهدي که مورد پذیرش حافظ است، همانا پرهیز از دنیا پرستی و دل 

مبلغ آن است، رضایت به داده هاي خداوندي و شکایت نکردن از ناخوشی ها و از دست دادن دارایی ها ، تعلق 

نداشتن به زینت هاي دنیایی را به دنبال می آورد. انکه در طریق خوشدلی پاي می نهد، درویش است و برترین 

بی توجهی به دنیا و عقبی و توجه به خالق یکتاست.مرحله ي طریقت، عشق است که

ارزیابی زهدانگاري حافظ با معیارهاي صحیفه ي سجادیه

انگاره ي حافظ درباره ي زهد در غزلیات او دو جنبه دارد. نخست زهد ستیزي که به سبب وجود واژه ي زهد در 
او به عنوان شاعري که خود را در برابر این موضع گیري اش نمود بیشتري دارد. در این بخش از موضع حافظ، 

حوادث اطرافش مسوول می داند، زهد را پیراهنی آلوده به ریا می یابد که بر تن زاهدنمایان خودنمایی می کند. در 
این حال به خشم می آید و در برابر این زهدفروشان مقابله به مثل می کند و نسبت به واژه ي زهد احساس نفرت 

دهد. حافظ به هیچ وجه از لفظ زهد به خوبی یاد نمی کند . به بیانی دیگر او در این بخش از انگاره خود را نشان می 
اش به نیمه ي زمینی خود بیشتر نزدیک می شود و به جاي مشخص کردن ابعاد صحیح زهد به کلی با هرگونه زهد 

د زهد فروش رنج می برد. سنجش این به مبارزه می طلبد. بدون تردید در هر روزگاري جامعه از وجود چنین افرا
رفتار حافظ با رفتار امام سجاد (ع) نشان دهنده ي آن است که اتصال همواره ي امام به منبع وحی و دوري از هوي و 

هوس و خشم هاي زمینی ، مانع از آن می شده است که با دیدن نامالیمات و رفتارهاي منفی از یک گروه از انسان 
والَ یجرِمنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ علَى أَالَّ تَعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرَب للتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه إِنَّ اوات به دور افتد . ها ، از عدالت و مس

)8اللّه خَبِیرٌ بِما تَعملُونَ(مائده/
ه مبارزه ي همه جانبه با زهد به بیانی دیگر حافظ در بخش زهد ستیزي خود از دادگري به دور افتاده است و ب

پرداخته است .به باور حافظ از آن جایی که برخی انسان ها از واژه ي زهد بهره ي نادرست برده اند ، پس لفظ زهد 
نیز آلوده است و بدیمن. این رفتار حافظ ماانند این است که بگوییم از آنجایی که برخی از انگور شراب می سازند 

ور نمی گوییم و نام دیگري بر ان می نهیم. البته رفتار زهدفروشان در بهره بردن از زهد نادرست دیگر به این میوه انگ
و مذموم است و احساس مسوولیت حافظ در برابر جامعه اش ستودنی. این درحالی است که امام سجاد(ع) در 

عنوان قرآن ناطق آموزه هاي صحیفه ي خود به معرفی زهد به معناي حقیقی اش پرداخته اند.و در عمل نیز خود به
دینی را به کار بسته اند. به عبارت دیگر با توجه به چهارچوب معیارهاي صحیفه، معرفی زهد واقعی و ویژگی هاي 

آن و عمل به آن راه حل منطقی تري براي مبارزه با زهد فروشان است.
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ش به هیچ وجه از واژه ي زهد بهره جنبه ي دیگر زهد انگاري حافظ، زهدپذیري اوست. اگرچه حافظ در این بخ
نمی برد و به جاي آن خوشدلی را به کار می بندد. اما با در نظر گرفتن زهد به معناي ترك دنیا و وابسته نشدن به 
زینت هاي آن در می یابیم که حافظ کامال زهدپذیر بوده است. انگاره ي حافظ درباره ي زهد در این جنبه ، با 

منطبق است. حافظ  خوشی ها و ناخوشی هاي دنیا را ناپایدار می داند:معیارهاي صحیفه کامال
مقام عیش میسر نمی شود بی رنج                  بلی به حکم بال بسته اند عهد الست

به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش           که نیستی است سرانجام هر کمال که هست

طیر              به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبستشکوه آصفی و اسب باد و منطق

به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی              هوا گرفت زمانی ولی به خاك نشست

این دیدگاه حافظ درباره ي دنیا با آموزه هاي صحیفه ، همساز است:

دي لک فی کل حاالتی حتی ال افرح بما اللهم صل علی محمد و آله و اجعل ثنائی علیک و مدحی ایاك و حم

آتیتنی من الدنیا و ال احزن علی ما منعتنی فیها

حافظ دنیا را ناپایدار میداند و پایگاه آدمی را بلندتر از  دنیا و زینت هاي آن می داند.توجه به آموزه هاي اسالمی در 

رد که بپذیریم حافظ در این بخش از انگاره ي مورد زهد و به ویژه معیارهاي صحیفه ي سجادیه  ، ما را بر آن می دا

خود از معارف اسالمی الهام پذیر بوده است

نتیجه گیري:

زهد در آموزه هاي دینی به معناي ترك دنیا و وابسته نشدن به زینت هاي آن و بسنده کردن به ضروریات دنیوي -1

است.
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آموزه هاي اسالمی در صحیف زهد را به عنوان ترك امام زین العابدین به عنوان قرآن ناطق و نمونه ي عملی -2

دنیا و وابسته نشدن به آن و سرمست نشدن از خشنودي دنیوي و غمگین نشدن از سختی هاي آن معرفی کرده اند.

انگاره ي حافظ درباره ي زهد دو جنبه دارد: زهد ستیزي و زهدپذیري-3

د شمرده و با هر آن کس که خود را زاهد می شمارد در حافظ در جنبه ي زهد ستیزي ، واژه ي زهد را ناپسن-4

ستیز است. این بخش از موضع حافظ نشان دهنده ي بعد غیر وحیانی بودن سخن و جهان بینی حافظ دارد. شاعر به 

دلیل ناپسند بودن استفاده ي افراد از زهد، به طور کلی زهد را ناپسند می شمارد. در حالی که امام سجاد که آموزه 

ي خود را از سرچشمه ي وحی دریافت کرده اند، به جاي ستیز با زهد دروغین و زاهد نمایان به معرفی زهد ها

حقیقی و چهارچوب آن پرداخته اند.

جنبه ي زهد پذیري انگاره حافظ (اگرچه از واژه ي زهد استفاده نمی کند) با معیارهاي صحیف کامال انطباق -5

همانند صحیفه، ضمن ناپایدار دانستن دنیا وابستگی به آن ناپسند شمرده می دارد. در سروده هاي حافظ  درست

شود. انسان به خوشی هاي دنیا نباید سرمست شود و از نامالیماتش نباید غمگین گردد.
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ي مال زلفعلی کرّانی بختیارينگاهی توصیفی به معراج نامه
دکتر عباس قنبري عدیوي

نشگاه پیام نوراستادیار دا

چکیده:
تشکیل شده است؛ بخش نخست اسم ابزار عربی » نامه«و » معراج«واژه اي مرکّب که از دوبخش »نامهمعراج«

اي فارسی به و بخش دوم آن واژهاست» معاریج«و » 1معارج«و جمعش » نردبان«به معناي » مفعال«بر وزن 
اي منظوم یا منثور است رساله» معراج نامه«توان گفت که یف میکتاب) است. با این تعر»(دفتر«و » نوشته«معنی 

از فضاهایی مانند آید ومیبه طبقات آسمان تن انسانباال رفدر آن شرح شود ومیمربوطبیعهماوراءالطَّبهکه 
در فرهنگ .آیدمیسخن به میان دیدار با فرشتگان و یا دیدار الهی نیز وهاآنو کیفیتبرزخو دوزخ، بهشت

دانند. بنیاد این ها مرتبط میدینی و ادبی ما، این واژه را با واقعه ي تاریخی سفر پیامبر اکرم اسالم(ص) به آسمان
شرحی از این حادثه » شب معراج«) است. بنا بر این اعتقاد، 2ي یکمجید (سوره ي االسراء آیهتفکّر در قرآن

اي که سبب است که در شعر و ادب فارسی(تعلیمی، غنایی و عرفانی) جایگاهی بس واال یافته است، به گونه
اي ها سابقهنوع کتابهاي بسیاري شده است. در ایران، پیش و پس ازظهور اسالم، این »معراج نامه«تالیف 

نامه است که پیش از اسالم تالیف شده و نوعی کتاب فقهی یا معراج» نامهارداویراف«طوالنی دارد. براي نمونه 
ها رفته و سرگذشت و حوادث بهشت و دوزخ  شرح سفر معادي مردي ساده و خوش قلب است که به آسمان

سرایان ایرانی پس نامهي یکی از معراجه معرفی شعر و اندیشه). در این نوشتار ب1372کند(ژینیو، را حکایت می
از اسالم، خواهیم پرداخت. شاعري شیعه مذهب و ارادتمند اهل بیت(ع) از دیار بختیاري که با زبان بومی 

» معراج نامه«ي حاضر به سبک و درون مایه ي این نیاگان خود، این اندیشه ي واال را بیان می کند. مقاله
دارد.  اختصاص

معراج نامه، بختیاري، چهارمحال و بختیاري، مال زلفعلی کرانیکلید واژه:
مقدمه:

. نام سوره هفتادم قرآن کریم.1
من المسجدالحرام الی المسجد االقصی الذي بارکنا حوله لنُریه من ایتنا انّه هو السمیع البصیر..سبحان الذي اسري بعبده لیال 2
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به مسجد الحرام(ص) پیامبر خود، از محمد بن عبد اهللامسلمانان طبق آیات قرآن به سیر شبانه حضرت 
نامند. می» معراج«و عروج جسمانی او از مسجد االقصی به آسمان اعتقاد دارند و این واقعه را مسجداالقصی

، یهودیتدر نبیء اشعیاچنین در ادیان دیگر نیز وقایع مشابه (عروج به آسمان) گزارش شده است، مانند: هم
. در این ماموریت ویژه، جبرییل(ع)، زرتشتیدر ارداویرافو موبدکرتیرو مسیحیتدر رسولپولس

را براي او آوردند و » براق«(ص) به آسمان مرکبی موسوم به محمدمیکاییل(ع) و اسرافیل(ع) به منظور سفر 
محل سخن گفتن خدا با طور سیناد(ص) در سپس با سوار شدن بر براق معراج آغاز شد. حضرت محم)

بیت می خواند و سپس به نماز(ع)) توقف کرده و عیسی(محل تولد  حضرت بیت الحم(ع)) و موسیحضرت 
اي زیاد از انبیا برخورد موسی(ع) و عیسی(ع) در میان عدهخلیل(ع) وابراهیمجا به رود. در آنمیالمقدس

کند که همگی مهیاي نماز بودند و جبرییل(ع) بازوي محمد(ص) را گرفته و جلو برده و بر آنان امامت کرده، می
نماز می گزارند. سپس پیامبر(ص) با راهنمایی حضرت جبرییل(ع) در هفت آسمان سیر کرده و حتّی جایی از 

» سدره المنتهی«ي وحی نیز پیشی می گیرد. شرح حضور رسول مکرّم (ص) در عرش و عبور ایشان از فرشته
ي ادیبان، عرفا و وعاظ شده است. پیامبر مایههمه از نکته هایی است که دست1»قاب قوسین«ي و مساله

بازرگانی کاروانرا پی گرفت. او در میان راه به مکّهفرود آمد و راه بیت المقدساکرم(ص) در مراجعت، در 
جا بود گشتند، از ظرف آبی که آندند و به دنبال آن میرا گُم کرده بوشتريکه آنان برخورد و در حالیقریش

مقداري آب خورد و باقی آن را بر روي زمین ریخت. بنا به روایتی سرپوشی بروي آن گذاشت. تا پیش از 
زد او بازگفت. در روز همان فرود آمد و براي نخستین بار راز خود را به ن» هانیاُم«طلوع خورشید در خانه ي 

شب محمد(ص) در مجامع و محافل قریش پرده از راز خود برداشت. داستان معراج که در میان قریش امري 
محال بود در تمام مراکز دهن به دهن گشت و موجبات نگرانی سران قریش را پیش آورد. قریش نیز چون 

اند، را دیدهبیت المقدسکسانی در مکه هستند که «ند: همیشه به تکذیب او پرداخت و در تایید این ادعا گفت
بر پایه ي روایات محمد(ص) نیز به » را تشریح کن.بیت المقدسهاي ساختمان گویی ویژگیاگر راست می

المقدس پرداخت و حتی حوادثی را که در میان مکه و بیت المقدس بر او تشریح خصوصیات ساختمان بیت
ها گم شده بود و روان فالن قبیله برخورد نمودم و شتري از آندر میان راه به کا«گذشته بود بازگو کرد و گفت: 

اي به گروهی ها ظرفی پر از آب بود و من از آن نوشیدم و سپس آن را پوشانیدم و در نقطهدر میان اثاث آن
پرسیدند: از کاروان قریش خبر ده. قریش» ها رمیده و دست آن شکسته بود.برخوردم که شتري از آن

ها (ابتداي حرم است) دیدم و شتر خاکستري رنگی در پیشاپیش آن» تنعیم«ها را در (ص) گفت آنمحمد

(ر.ك. به تفسیر این آیات شریف).1- 18ي ي شریف نجم، آیه. سوره1
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شوند. قریش که از صدق خبر او روي آن گذارده بودند و اکنون وارد شهر مکّه میايکجاوهکرد، و حرکت می
شود. چیزي نگذشت روشن مینگران و سخت عصبانی شده بودند، گفتند: اکنون صدق و کذب گفتار تو بر ما 

(ص) را تصدیق کردند(با اختصار از ویکی پدیا).محمدهاي کاروان وارد شهر شد و گزارش
: زندگی، آثار و اشعار مال زلفعلی

او ) است.خ1301- خ1223برابر ق..ه1340ـ 1260( (شهرانی)یا شهرونیـرّانی یا کرونیعلی کُمال زلف
می داند(دهقان، » مجرم«و متخلّص به 1علی بن غریب بن شهرون(شهران)بن اسداهللاعلی بن فتحفرزند لطف

و ابوالحسنه.خ.)1302-1369(دزکیهللا گانی د حسن ص را محمتخلّاین).1132: 1378؛ شایان، 1376:4
استان هستند، نیز برگزیده اند. این سراینده ي سرایندگانقهفرخی که از ه.ق)1110-1180ن(فرزند محمدحس

از توابع منطقه ي میزدجِ شهرستان فارسان نشو ونما کرد و پس از نابینایی ناشی از آبله » کُرّان«توانا در روستاي 
جونقان) به خاك سپرده شد.-درپیري، در همان منطقه(گویا گینکان

که در یک » ي بختیارياشعار بومی و عامیانه«، »حدیث کسا« ، »نامهمعراج«ي او عبارتند از : عمدهآثار
هاي مختلف به زبان مردم ي مستقل یا جداگانه، گردآوري و چاپ شده است. وي در قالبمجموعه

ت. پس از مال زلفعلی، هاي هنري و ادبی او اسآزمایی کرده که بیانگر توانایی و شایستگیبختیاري(لُري) طبع
خ) و...شعر مذهبی را 1353-1279خ)، حسین پژمان بختیاري(1359-1279کسانی چون داراب افسر بختیاري(

هایی نیز دارد. مال هاي طنز و فکاهی، مدح و بدیههگسترش داده اند. ایشان عالوه بر شعر آیینی و مکتبی، سروده
از اعتقاد دینی او نشان دارد. مال در » مجرم«گزینش تخلّص داري و پاکی شُهره بود،به سالمت نفس، دین

هاي متعددي نقل می کنند که ها و حکایتدادهاي اجتماعی و فرهنگی منطقه حضوري فعال داشت و خاطرهرخ
مال زلفعلی و اجدادش در کران صاحب آب و ). 4-10: 1376ي این نوشتار خارج است(ر.ك. دهقان، از دایره

، علوم قرآنی،سرشاري که داشتیهوشتیزو با درس خواندهمیزدج،ي قدیمیخانهاو در مکتبملک بودند. 
آموخته خوبی، بهرا ي فردوسی و دیوان شاعران برجستهي شاهنامه، مطالعهصرف و نحو عربی،دینیمسایل 

وجود . ق.ه1329و1294رجب26نوشتی مزین به خط، مهر و انشاي مال در هاي دستقبالهاست.
اي و دبیري او حکایت می کند. تلمیح و اقتباسی که ایشان به منابع خانهدارد(شایان، همان) که از جایگاه مکتب

توان گفت وي با این همه، میهاست.مختلف دینی، ادبی، اشعار حماسی و اخالقی کرده است، موید این توانایی
ختیاري است.سراي چهارمحال و بنامهنخستین شاعر معراج

ه.ق. زنده بودند.1150. ایشان تا 1
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ي تحقیق:پیشینه
ه.خ. 1307و آثارش از » مال زلفعلی«هاي معرفی و بازشناسی ام، پژوهشآن گونه که بررسی و جستجو کرده

ي زندگی و آثار اي که در بارهگردد. ده کار عمدهآغاز شده و اغلب کارها به دوران پس از انقالب اسالمی برمی
خ، از این قرار است:ایشان انجام شده، به ترتیب تاری

و 631، صص 10، ش9دوره ي »(ارمغان«محمد  وحید دستگردي در مجله ي 1307سال .1
ي اي که از اصل بد و نیک هور خت داري/ پردهشعري با مطلع (» آثار مال زلفعلی« ) با عنوان632

در » مارویکپروفسور«) را آورده است و اشاره کرده که این شعر را عیو مکن پاره که خُت ستّاري
روسیه ترجمه و منتشر کرده و یک نسخه از آن را براي ارمغان ارسال کرده است!!!

تاریخچه ي دو قرن اخیر شعرا و «سرهنگ ابوالفتح اوژن بختیاري در کتاب 1332سال .2
پرداخته » مجرم«به معرفی کوتاهی از زندگی و آثار 185و 184، صص»عرفاي چهارمحال و بختیاري

است.
ي مال و مداح هایی از حدیث کسا و معراج نامهکتاب فروشی صافی اهواز مجموعه1345سال .3

است. این » حدیث کسا به زبان لري از زبان مال زلفعلی بختیاري«خوانساري را منتشر کرد. این منظومه
خ. است که از روي تقریر شخصی، به 1317کتابچه براساس نسخه ي به همت آقاي بیگدلی به سال 

).675: 1355ط نسخ خوش نگاشته شده است(قیصري، خ
مقاله ي دو » یغما«مجله ي 342و 341دکتر ابراهیم قیصري در شماره هاي 1355سال .4

منتشر کرد و ضمن معرفی شاعر و » ي حدیث کسا به گویش بختیاريمنظومه« قسمتی مفصلی با عنوان
ظمی روان و جذّاب برگردانده است.بیتی حدیث شریف کسا را به نثر و ن132اثر، مجموعه ي 

اي ) مقاله65و 64، صص 4، س20ش»(شعر«محسن دهقان فارسانی، در مجله ي 1375سال .5
ي زندگی و شرح اشعار وي نوشت.در باره» یا ستّار العیوب«به عنوان

را با کمک انتشارات مشعل » دیوان مال زلفعلی بختیاري«محسن دهقان فارسانی، 1376سال .6
این اثر اگرچه پیشگام است ولی متن معراج نامه ناقص است و تا بیت: بدونید اسم ن منتشر کرد.اصفها

). در این 51تند و تیز، چی روز گرم رستاخیز/ سوار آبید او چی برق، چه وردشت و چه ور کهسار(ص
. 1بیت وجود دارد23مجموعه  

ظر قالب نیز اشتباه است.صرع نوشته شده است که از نم. متاسفانه در این کتاب هر مصرع به عنوان دو 1
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کتاب سه 1378چهارمحالی سال بین، پژوهشگر و شاعررحم شایان، مدیر انتشارات جهانعلی.7
را در شرح حال شاعران استان چهارمحال و بختیاري منتشر کرد. » 1پارسی سرایان بام ایران«جلدي 

جلد دوم مجموعه این شاعر را معرفی کرده است.1132- 1134درصص 
دیوان مجرم، مال ذلفعلی «مرید محمدي شاعر و مدیر انتشارات مرید شهرکرد، 1379سال .8

را منتشر کرد.» رّانی بختیاريک
ي فرهنگ بام ایران(چهارمحال و بختیاري) زمستان فصل نامه16-17ي مشترك در شماره.9

از » درآمدي بر اشعار مال زلفعلی کرّانی بختیاري(متخلّص به مجرم)« ي،  مقاله1382و بهار 1381
عباس قنبري عدیوي منتشر گردید.

در » سبک و اشعار مال زلفعلی کرّانی(بختیاري)«يدر مقالهعباس قنبري عدیوي 1385سال .10
هاي مذهبی و تاریخی وي پرداخته است(قنبري به شعر و اندیشه» یک جرعه از خیال«کتابی با عنوان

).91-111: 1385عدیوي، 
معراج نامه:

یا رساله هاي هایی اغلب به صورت اشعار مستقل نامهشاعران و دانشمندان صاحب نام ادب فارسی، معراج
)، سعدي و 6)، نظامی(ق6)، سنایی(ق5منظوم و منثور آفریده اند که قابل توجه است. ابوعلی سینا(ق

ي ) و محمد حسین شهریار از زمره10)، وحشی بافقی(ق9)، جامی(ق8)، سلمان ساوجی(ق7امیرخسرو(ق
فاع و اثبات واقعه و بعد جسمانی این هاي خود را در دها را دارند که افکار و اندیشهمشهورترین معراج نامه

. 2ي بزرگ را بیان می کنندمعجزه
ي مال:معرفی معراج نامه

اند؛ مال چون خاقانی شروانی، را براي معراج نامه هایشان، برگزیده» مثنوي«به خالف سایر شاعران که قالب 
سروده است. البتّه » قصیده«را در قالب فیاض الهیجی، محتشم کاشانی، ملک الشّعراي بهار و شهریار، این اثر 

جمال الدین عبدالرّزاق اصفهانی قالب ترکیب بند را براي این نوع شعر انتخاب کرده است.
کریما شُرگ تو « در این مقاله، دیوان تصحیحی آقاي مرید محمدي، مالك ماست. این قصیده با مطلع: 

الهی حرمت احمد، «و مقطع: » ز پشت روز، شومِ تارتکرار کنم روري هزارون بار/ که روز روشنی داري، 

منتشر کرد. 1385شاعر دیگر در سال 210و سپس جلد سوم را شامل 1378شاعر در سال 583. انتشارات جهان بین جلد اول و دوم شامل 1
. پرداختن به این بخش از حوصله ي خوانندگان و موضوع مقاله، خارج است.2
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بار 4بیت است. وزن شعر(123حاوي» اي غفّار» مجرم«تو عمر و عزّت بی حد/ به جمله امتونس ده، ببخشا 
مفاعیلن) و در بحر( هزج مثمن سالم )است. در این بین نیز محمدحسین بهجت تبریزي(شهریار) و مال 

وزن و بحر را به کار برده اند. این تشابه ها نیز در جایگاه خود قابل بررسی است.عبدالرزاق الهیجی نیز این 
شاعر با سه بیت مناجات پر معنا و موجز، که بازتاب معرفت واقعی اوست، آغاز می گردد:

کریما شُرگ تو تکرار کنم روري هزارون بار
که روز روشنی داري، ز پشت روز، شومِ تار

ایی نید که بشمارهز تو ایقدر آساره، پی
نه دولتمند، نه بیچاره، کسی هم نیکنه انکار
کتاوا هرچه ایخونم، شریکی ور تو نیدونم

)1- 3، بب37تو خُت یه نفري دونم، نه بو داري، نه کس نه کار(ص
پس از این آغاز زیبا، واقعه ي تاریخی را روایت می کند:

شوئی بید خرّم و خندون، چه روز، هیجده قربون
)4، ب37و بید هفتاد یک، وي بخت بید هم بیدار(صکه خ

خداوند متعال، اشتیاق خود را براي دیدار رسول مکرّم اسالم(ص) به جبرییل (ع) می فرماید. سپس در 
ي اسب او را مزین به نام دوازده امام شیعه می گوید:براق را توصیف می کند و دهانه11تا 8ابیات 

طوسس به دنیا طاقز طوبی پر گرید تا طاق، تکل 
)8، ب38(صنقش هشت و چاررکاو طوق گرون از ملک، لقومس 

مالقات حضرت جبرییل (ع) و حضرت محمد(ص) و ابالغ پیام الهی بسیار ساده و عاطفی است. دو باره 
ي مال در توصیف اسب و سرکش بودنش نمایان می شود، اما این یاغی گري از سر نیاز وروح ایلیاتی و عامیانه

ارادت تمام هستی در پیشگاه رسول نور(ص) است. پس از خودداري ایشان از سوار شدن بر براق، جبرییل 
اسب را تنبیه می کند ولی سخن گفتن براق شنیدنی است:

براق خَورد ترکه از مهتر، به زیر وند از خجالت سر
درآورد او زوون و گُد نه بد دنگُم نه بد رفتار!

م(تورم)، بدون درد و منظورمنه یابووم نه هم طور
سواري چنین شخصی نداره سی مو عیو وعار

توقع هد که پیغمبر کنــــه اقرار ور محشــــر
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)29-31، بب 41- 42صصسوارم بو به پیش خلق، هم اي شرط و هم اي اقرار(
م می رسد. پیامبر عظیم الشّان(ص) جبرییل را شاهد می گیرد. اسب با یک چشم به هم زدن به آسمان چهار

در این وادي حضرت عیسی(ع)، حضرت یوسف(ع)، حضرت موسی(ع)، حضرت آدم(ع) و حضرت حوا(س) 
مندي آن حضرات است:به پیشواز ایشان می آیند، این مالقات توام با احترام پیامبر اسالم(ص) و ابراز عالقه

به پیشوازس اُوید عیسی(ع) بجستک یوسف و موسی
د: حوا بیو کر آر!پاپا آدم تُرُکستَک، بگُ

چو محمد دید پاپاسه، همه گویل بدینداسه
پیاده بید از اسبس، به جبرییل گد جلَو وادار

به از صد طوطی و بلبل، سلومی کرد، دهون پر گُل
)25-27، بب43ببوسید دست باباسه، پاپا کرد جون ور او ایثار(ص

ها در دهد که سفري در پیش دارد. آند و شرح میپذیرپیامبر دعوت آن عزیزان را به علّت دعوت حق، نمی
تخفیف اعمال نماز و روزه را بخواهد. مال -جلّ عال- خواهند که از حضرت حقنخستین مرحله از وي می

ها را مانع سیر خود کند و اینزلفعلی از رفتارهاي عامیانه و بومی چون قلیون کشیدن و چاي خوردن یاد می
شمارد:می

بکن منزل، نشین یه ساعتی ور گلبیو ور مال، 
بخور چاي و بکش فیلون، سوار آبو بزن بِندار

اوادون حونه گُد محمد، که نصم شو گمونم رهد
)33- 34، بب45خوریم چاي و کشیم قیلون، پشیمونی ایاره بار(ص

رت جبرییل غرّد. حضها ظاهر می شود و میپس از ادامه ي راه نره شیري با صداي باهیبت خود سر راه آن
ي عبور بدهد. رسول اکرم(ص) انگشتري گیرد، باید چیزي به او بدهی تا اجازهفرماید این شیر در راه باج میمی

دهند.خود را در دهان شیر می افکند و به راهشان ادامه می
خواهد که فکري برايي وحی میشود و حضرت پیامبر(ص) از فرشتهدر این مرحله اسب(براق)ناتوان می

آورد:را می» رفرَف«فرماید که اسبی در جایی پنهان کرده است و مرکب بکند. حضرت جبرییل(ع) می
بگُد کاکا مبو دلگیر، که اسم خَم بید ایبو دیر

مو دونستم ز خومی سون یه اسم دارم لَور بیدار
لَورگه رهد و اسم آورد، وریستاد زین و بلگس کرد
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)46-47، بب 48فرف رهوار(صپیاده از براق آبید، سوار بید ر
ي مایهیکی از جلوه هاي شگرف معراج، بازماندن جبرییل (ع) از همراهی پیامبر اکرم(ص) است که دست

شاعران براي برتري دادن انسان کامل بر فرشتگان قرار گرفته است:
یه قدري رهد باالتر، بگُد جربیل: اي سرور

)48، ب48ي بندار(صکه اي باالتر آیم، ندارم قوه
گیرد. مهمان در مسیر سرگردان است که ناگهان ماند و جبرییل(ع) هم راه خود را میپیامبر(ص) تنها می

خواند. سپس پیامبر اکرم(ص) به حریم الهی آید و او را به سراپرده ي خویش فرامیندایی از حضرت حق می
محلی شیربرنج گرم و خرما را که براي سینه افکنند. مال خوراكاي میشود. از پس پرده برایش سفرهوارد می

ي الهی می بیند:مناسب است، در سفره
بگد: سیت شیربرنج گرم، بپهدم سینته کن نرم

)60، ب51بخور حرمانه وا شوروا ز سرد و گرم خنه وادار(ص
ي شیعی حلهجا داستان معراج به مري ایزد تعالی، صداي آشنایی به گوش مهمان می آید. ایناز پشت پرده

رسد:مال می
ي ایزدگمون ایکرد کاکا محمد، ز پشت پرده

)61،ب52که اي کرکَر مظنُم هد، صداي حیدر کرّار(ص
پیامبر می خواهد که چون امیرالمومنین (ع) حضور ندارد، سفره را جمع کنند:

بگد احمد تو آگاهی، نخوردم چی به تنهایی
)62، ب52(صه ورداررفیق نید نی خورم چیته، تو جلد بو سرفت

در همین موقع دستی از پشت پرده بیرون آمد و خوراك را با هم میل کردند. سپس از پشت پرده، نیمه ي 
سیبی را به او تعارف کردند که نزد خویش نگه دارد:
چو خردن، شُرگ گُد احمد ز پشت پرده ي ایزد

)64،ب52تک سیوي بدادن ورس، گدن سی خوت هنه وادار(ص
خواهد که به پاس این رنج و محنت سفر، چیزي بخواهد. ین ضیافت، خداوند منّان از رسولش میپس از ا

کاریم و اگر تو افتد و می گوید که خداوندا چیزي نزد تو پنهان نیست، ما گنهحضرت محمد(ص) به زمین می
پردازد:مارا نبخشی، کسی را نداریم. آن گاه مال از زبان رسول مکرم (ص) به حمایت لرها می

خداوندا گنه کاریم، بغیر از تو کیه داریم؟
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ایر که تو نبخشیمون، نداریم یه نفر پادار
لر بیچاره، آگاهی، ندونه سالی و ماهی

)67-68، بب53(ص!امام و مجتهد کینه، که ور قولس کنه اقرار
ار می دهد:هاي زندگی لرها را علّتی براي درخواست کاهش تکالیف شرعی قرسپس حجم کار و سختی

به روز ایچارنه چارتا بز، نخوسه شو ز ترس دز
نماز و روزه زس ایخوي؟ تو کی دیدي لرِ بیکار؟

باهار مالسون ایا ایالق، زمستونا ارن قشالق 
ز زرده و هزار چشمه ز تاراز و کُه شیمبار

خور داري ز ره و رو که حاجت نید به گفت و گو 
)69- 71، بب54و بسیار(صلگ و دکَشت چار من غله، خورن بانن ککُ

کند ها و محصوالت وحشی کوهستانی، اسامی مردان و زنان را بیان میپس از این، مال با ذکر برخی خوراکی
ها می گوید:و با استناد به این نام

بقربون تواسماسون، هم اینون و همه اونون 
)77ب،56کسی که همچو اسم داره، تو با اونون چه داري کار؟ (ص

سپس برخی طوایف و مناطق را براي اثبات سخن خود بیان می کند. شاعر به نوع خوراکی ها و مواردي که 
هاي چرب و شیرینی ها و میوهدر حوزه ي زندگی و کار عشایري است اشاره می نماید و با اشاره به خوراکی

انی که در آنجا وجود دارد و مقایسه ي که در برخی شهرها چون اصفهان، شیراز، قم و کاشان وجود دارد وگناه
خواهد که کاري به لرها نداشته باشد:سادگی و پاکی لرها،  از خداوند می

مو خیرخواهم ندارم جر، مکن با خلق جرّ و فر 
سلوك خو بکن واسون که بینی آخر اي کار

خیال داري ور مردن، به دل آرمون به گل بردن 
قور، تنگ و تارنکیر و منکر ایفشنی، کنن ور 

به اي حالت ندارن حرف، کنن عمره به تحلی صرف  
)90- 92، بب60ایگه هن هم خدایی هد، کفایت اي کنه صدبار(ص 
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به روایت مال زلفعلی، پیامبر اکرم (ص) در محضر پروردگار از لر و ترك حمایت می کند و می فرماید که 
من این بزرگی و کدخدایی را نمی خواهم:تو اینها را به جهنم می بري و من بدنام می شوم و

مو اي توشمالیه نی خُم، تو خوت دونی که اي مردم 
لر و ترك به جندم بر، بهشت بل تو سی بنوار
تو اونونه بري جندم، مو ایبوم آخرس بدنوم  
مو سی چیم کدخدا چینو، مو ایدونُم اخیرِ کار

ورایستاد هو به قهر از جاس گرهد دست خدا چوقاس
)93- 95، بب61که جا قهر نید، نشین دوسم، قراري اینهم ورکار(ص

سپس ذات احدیت از رسولش دلجویی می کند و او را صاحب اختیار و بر خلق مختار می کند:
تو نه آوردمه باال، مکدر زم روي حاال؟

صالداري به کُلِّ خلق، تویی ورهمه سون مختار
موکلومت هد کلومِ مو، غلومت هد غلوم

بهشت سی خُت و دوستونت، به بدخواه تو دارم کار
مو فهمیدم لرِ ایخوي، که ایقدر زِ هنون ایگوي

)97- 99،بب 62مو هم دوسِ تو دوس دارم، بگو شرّي نیارِن بار...(ص
کند که لرها نیز نباید کارهاي خالف و گناه را انجام دهند تاآنگاه خداي متعال، به نبی مکرم(ص) توصیه می

من هم نعمت و رحمت خود را نصیب آنان کنم:
بده پند و نصیحت سون، کنم کار خوي  سیسون
ایر لر کشت یتیمونم، تویی حیندار، تویی حیندار

گُدي لرّون فقیرن کُل، ندارن ظرف مس و جل
به جون خت دهم ور لُر، سه بهره دولَت بسیار
چنون دولت بدم وا لر، که از دولت زمین بو پر

)101-103،بب63ور او لرّي که فهم دارِن به دینت ایکنن اقرار (ص
و خواسته هاي خود را به گفتگوي میان خداوند و رسولش می آورد:هاآرمانمال زلفعلی 

جالل و دولت و شوکت، به لر ایدم مو از حکمت
که با هر سختی و تحلی، جهون گرده به کامس یار
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ایبو ور یه سالحجی ایقدر ور ایل و مال، فراوون 
)104-105، بب64سه تا کرو بو وایک، روِن مکه تعجووار(ص

در ادامه خداوند  می فرماید به طایفه ي موري، سماور، به منجزي بشقاب(دوري)، به گندلی، ده گز قلمکار 
می دهم تا سفره و قلمکار درست کنند. آن قدر به عشایر گله و گوسفند می بخشم که چون ستارگان قابل 

شمارش نباشد:
به کفت هی گلّه بشماره، گله وابو چی آساره

)108، ب65به روز نیبو که بشماري ز کثرت دولت و جوندار(ص
پروردگار متعال، به رسولش می فرماید توبه لرها بگو نماز بخوانند و روزه بگیرند، من دیگر با آنها کاري 

ندارم:
نمازِ پنج وقت، بگو خونن، کنم آسونسون، دونن
مهی روزه گرِن هر سال، وراینون دي ندارم کار

ز عقد و از اصول دین، کتاوي ایدهم پایین
که روشن بو، ز بعد از تو، نویسم روشن و آشکار

کتاوي ایدهم وا لم، بخونن امتت بی غم
به قدر قوه، خوس هرکس، کنه از ري کتاو رفتار

ز لر و ترك بیچاره گذشتم مو به یک باره
)110-113، بب65-66خوویاي تو، مو هم کردم به تو اقرار(صصبه سی او 

وقتی درخواست پیامبر اعظم(ص)در باره ي عفو و آسان گرفتن بر لر و ترك، مورد قبول و پذیرش 
پروردگار قرار گرفت، رسول (ص) عزم بازگشت میکند و بر رفرف سوار می شود؛ جبرییل(ع) سر راه مسافر 

ی نکردن، پوزش می خواهد:آید و از جرم همراهعرش می
بدید جربیل اوید از دیر، سرِ وند از خجالت زیر
)115،ب66که اي کاکا تو هم دونی، نبید قوم زنُم بندار!(ص

گردد:اش برمیپذیرد و به خانهپیامبر(ص)عذر او  را می
چو عذر خواهینه دید احمد، گدس غُصه مخورایقد

سبنه واداربراق آور تو ور پیشُم، سوار بوم ا
بوستک ور جلو جربیل، گگو محمد بکرد تعجیل
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)117- 118، بب67به یه تی زیدنِ وریک، اوید ور حونه خُس ناچار(ص
خیزد، امام علی(ع) به پیشواز او می آید و معراج را به وي پیامبراکرم(ص) براي نماز صبح از جاي برمی

تبریک می گوید:
جاز ترس خالق یکتا، دم صحو بید بجست از
اوید مسجد نماز خونه، بِوسید دستسه کرّار

بکرد عرض اي به عالَم تاج، موارك بو به تو معراج
تعجو کرد پیغمبر، چه دونه حیدرِ کرّار؟

مال زلفعلی، پس از این سخن، بدون پاسخ دادن به چگونگی اطالع موال علی(ع) از سفر معراج، از تردید 
، سخن می گوید و بر آنان لعنت می فرستد و در مقطع قصیده، براي امت چند نفري که معراج را قبول نکردند

رسول(ص) عمر و عزّت می خواهد و براي خودش آمرزش و مغفرت:
ز معراج رهدنِ محمد، دوسه بدبخت کردن رد

گُدن ول کرد دینه مر، که ورگشت زآسمون یه بار؟
تو بر شکّاك کن لعنت، ز امروز تا به قَیومت

م بر شکّاکه بکن لعنت تو اي [ستّار]به جند
الهی حرمت احمد، تو عمر و عزّت بی حد

)121-123، بب68اي غفّار(ص» مجرم«به جمله امتونس ده، ببخشا
خالصه و نتیجه گیري:

هاي زیر قابل توجه است:در پایان این نوشتار یادآوري و استنتاج
که اصل سخن مال چه بود؟!متاسفانه هیچ نسخه ي مستقل و معتمدي وجود ندارد.1
نسخه ي موجود به صورت دست نویس و تقریري به دست آمده و ممکن است که از نظر امالیی و .2

بیت فراتر باشد، چون برخی مطالب 123وزنی ایرادهاي بسیاري داشته باشد. چه بسا تعداد ابیات هم از 
به صورت بریده بریده و یا تکرا قوافی و... بیان شده اند.

دیوان موجود(تصحیح آقایان دهقان و محمدي) هر دو ناقص اند و ممکن است تمام اشعار مال را در دو.3
برنگیرد.

مال فردي آگاه به مسایل دینی، ادبی و تاریخی است. برهمین اساس از آرایه هاي ادبی و صورخیال به .4
خوبی بهره گرفته است.
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او به علوم قرآنی است.تاثیر قرآن و حدیث در اشعار مال، نمایانگر آگاهی.5
ادبیات عامیانه و فرهنگ بومی در شعر او تجلّی دارد..6
معراج نامه در برگیرنده ي معرفت وتوحید، مدح نبوي و منقبت علوي است. این اندیشه بازتاب تفکّر .7

شیعی شاعر است.
سروده است. او می مال این معراج نامه را به عنوان اثري فقهی براي تاکید بر بایدها و نبایدهاي دینی.8

هاي خواهد با این اثر ضمن نشان دادن رافت و رحمت الهی، عشق و محبت اهل بیت و تقویت بنیان
ها آگاه نماید.دینی، لرها را به این ضرورت

شرح معراج از زبان مال، بیشتر مالقات پیامبر(ص) با پروردگار براي بخشیدن لرها و کاهش اعمال و .9
هاست. ساده کردن واجبات آن

هاي عشایري در این معراج نامه مشهود است و بیشتر ها، نام گذاري، کوچ، زندگی سخت و سنتآیین.10
کند.نامه ي اجتماعی نزدیک میآن را به شناخت

خواهد بگوید که در معراج پیامبر(ص)، حضرت علی(ع) نیز حضور داشته است. کسی که با او مال می.11
گرفته است، شخصی جز امیرالمومنین (ع) نیست.خوراك خورده و یا نیمی ازسیب را

مال متن معراج نامه ي خود را با حوصله و نیاز عشایر منطقه تنظیم کرده است..12

کارمایه:
ي دو قرن اخیر شعرا و عرفاي چهارمحال و بختیاري، ؟)، تاریخچه1332اوژن بختیاري، ابوالفتح(

بختیاري، مشعل، اصفهان.)، دیوان مال زلفعلی1376دهقانی فارسانی، محسن(
.65و 64، صص 4، س20)، یا ستّار العیوب، مجله ي شعر، ش1375دهقانی فارسانی، محسن(

انجمن -نامه(ارداویرازنامه)، ترجمه ژاله آموزگار، شرکت انتشارات معین)، ارداویراف1372ژینیو، فلیپ(
شناسی فرانسه، تهران.ایران

ایان بام ایران، جهان بین، فرخشهر.)، پارسی سر1378رحم(شایان، علی
)، یک جرعه از خیال، مرید، شهرکرد.1385قنبري عدیوي، عباس(
، »درآمدي بر اشعار مال زلفعلی کرّانی بختیاري(متخلّص به مجرم)« )،1381-1382قنبري عدیوي، عباس(

.64-69، صص16-17فرهنگ بام ایران، ش 
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، 1355، بهمن 341ي یغما، ش ث کسا به گویش بختیاري، مجلهي حدی)، منظومه1355قیصري، ابراهیم (
.675- 681صص 

، اسفند 342ي یغما، ش )، مجله2ي حدیث کسا به گویش بختیاري ()، منظومه1355قیصري، ابراهیم (
.720-726، صص 1355

)، دیوان مجرم، مال ذلفعلی کرّانی بختیاري، مرید، شهرکرد.1379محمدي، مرید(
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بررسی و تطبیق رمئو و ژولیت شکسپیر و لیلی و مجنون نظامی
(عشق عذري و وصال اُخروي)
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دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، گرایش غنایی دانشگاه اصفهان.
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استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
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ازجهانمردمها وملتروابطبیانگرمختلفزباندوازاثردوهماهنگىوهمانندىهاىزمینه. داردواالیىبسیار
ي تطبیقی نمایشنامه هاي شکسپیر با مطالعه.نمایداستوارتر مینیز فکرى روابطسایرازگاهکهبودهیاتادبوهنرطریق

هاي مشترکی برخورد. شب دیدار رومئو و ژولیت به شب دیدار زال و توان به مضامین، و صحنهو آثار ادبی فارسی، می
شود تا با تکیه بر ادبیات تطبیقی، به در این مقاله سعی میلیلی و مجنون شبیه است.رودابه و عشق ناکام این دو به داستان 

هاي مضمونی و ساختاري دو داستان نظامی و شکسپیر پرداخته شود. هرچند وجود ارتباط میان دو بررسی شباهت
کمی دور از ذهن است؛ اما فرهنگ ایرانی و غربی در این دو برهه از تاریخ(قرن ششم هجري) و تاثیر و تاثر این دو 

بر سر زبان مردم دهد داستان لیلی و مجنون در عهد شکسپیر به شکل روایی و شفاهیقراین و دالیلی هست که نشان می
آن سرزمین بوده است.
لیلی و مجنون و رمئو و ژولیت.، ادبیات تطبیقی، نظامی گنجوي: کلمات کلیدي

amahmoudi64@yahoo.comنویسنده مسئول:  * 

** .m.hashemi@ltr.ui.ac.ir

–گروه زبان و ادبیات فارسی -دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه اصفهان-آدرس مکاتبه: اصفهان

. 8174673441کد پستی: 
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اي؟یا مقابله1ادبیات تطبیقی
هاي ملل مختلف امري انکارناپذیر است. از میان این ن و همسان در ادبیات و داستانهاي یکساگویا مضامین و صحنه

ها که روایتگر ناخودآگاه جمعی بشر . این داستاناشاره داشتهاي عاشقانه داستانتوان بهها میها و تاثیرپذیريسلسله شباهت
ها، روابط عاشقانه پردازيها، مضامین، شخصیتآید در یک مجموعه مباحث، صحنهدر اقران و احوال مختلف به شمار می

، که نیز گرددنماید و این  به سرشت مشترك نوع بشر برمیو.... داراي همسانی و اشتراکاتی است که عجیب و شگفت می
تواند نتیجه دو عامل باشد:می

الف) گاه این آثار مشابه با تاثیرگذاري و اثرپذیري خلق شده است
گردد.ها  به همان مسئله توارد برمییابی این شباهتریشهب) و گاه، 

آید، موضوع آثار مشابهی که بدون رابطه فرهنگی و ادبی بین دو ادب به وجود می«زیرا که در نگاه بعضی از منتقدان 
اقتباس ادبی ها با هم است، نه ثمره اخذ وها، حاصل اشتراکات روحی انسانگیرد؛ زیرا این مشابهتبحث تطبیقی قرار نمی

ها شبیه به هم است و نیاز وعاشق و ناز معشوق اختصاص به ملت ها از یکدیگر. مانند روابط عاشقانه مردم که بین همه انسان
یک ملت و یک ادبیات خاص ندارد، بنابراین بسیاري از همانندي هاي ادبی بر اثر تصادف و توارد به وجود می آید نه در 

).809: 1363شیدورد،فر»(نتیجه تاثیر و تاثر
اي باید قرار است، در حیطه ادبیات مقابلهمطالعه تطبیقی آثاري که به صورت ناآگاهانه و از نوع توراد شکل گرفته

هاي نقد تطبیقی جاي داد. براي مثال نامید و ذیل روش2ايمطالعه تطبیقی چنین آثاري را می توان ادبیات مقابله«بگیرد. 
شعار جبران خلیل جبران و سهراب سپهري انجام شده و می شود؛ همچنین مباحث تطبیقی میان شعرهاي اي که بین امقابله

شاملو و آدونیس، یا غاده السمان و فروغ فرخزاد، و ویلیام بلیک و مولوي و همه ازاین قبیل اند؛ چرا که ظاهراً هیچ گونه 
). 22: 1387آذر، »(ر یکدیگر بی خبر بوده اندارتباطی بین شعراي نامبرده وجود نداشته و از افکار و آثا

باید آن دسته حال، با این حساب اگر سندي یافت نشود که ویلیام شکسپیر از ادبیات فارسی و عربی بهره گرفته باشد، می
بررسی اينویس انگلیس که به شیوه ادبیات شرق نگاشته شده، از دریچه همین شیوه مقابلهاز آثار این  شاعر و نمایشنامه

اي{ برد که چگونه اندیشهدر ادبیات تطبیقی بیش از هرچیز می توان به نقاط وحدت اندیشه بشري پی«شوند. اما از آنجا که 
شود و در نقطه دیگر اي از جهان توسط اندیشمندي، ادیبی و یا شاعري مطرح میمثل پرداختن به  مرگ یا عشق}، در نقطه

1 )Compraitive Literature
2 ) contrastive Literature
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هاي میان آثار ادب فارسی توان اینگونه مشابهت)؛ پس می27همان: »( مجال بروز می یابداي دیگر، همان اندیشه به گونه
قرن ششم هجري و آثار شکسپیر را که متعلق به دورانی پس از این بوده است، از دریچه همین ادبیات تطبیقی بررسی 

کرد.
ي زبان سراداستان، شاعرسوي نظامیکه از ،ي عربی و از نوع عشق پاك و عذريداستان عاشقانه»لیلی ومجنون«
انگلیسی درآمده زبان ایتالیایی که به آبشخورينیز داستانی با »رومئو و ژولیت«و به نظم فارسی درآمده استفارسی

آغاز دوران نویسندگی شکسپیر ، مربوط بهاينامهدر واقع نمایشوشباهت به داستان لیلی و مجنون نیستاست. این داستان بی
ت.اس

نامه از مجموعه مقاالت پانزده گفتار، درباره نمایش» نمایش تاجر ونیزي«با توجه به تحقیق مرحوم مینوي در مقاله 
توان این را حدس زد که اي فارسی(شرقی) است انجام گرفته؛ پس میتاجر ونیزي شکسپیر و قصه قاضی حمص که قصه
ده که این مشباهت در دو اثر هنري از دو فرهنگ متفاوت رخ داده البد تاثیر و تبادلی در میان دو ملت و فرهنگ بو

گانه شکسپیر شاید یکی هم نباشد که قصه و داستان آن را خود او اختراع کرده هاي سی و پنجنامهدر میان نمایش«است. 
نمایش شکسپیر، از نمایشی اقتباس شده که نوزده بیست سالی قبل از نوشته شدن » تاجر ونیزي«باشد، و این نمایش 

هم از منابع و مآخذ متعدد دیگري داستان قدیمیشخص دیگري ساخته و نمایش داده بوده است و قصه اصلی آن 
). 156: 1367مینوي، »(شودآمده است که تمام آنها به قصه رومی و یک قصه هندي منتهی می

بهایی براي سرزمینی چون ) اندوخته گرانهاي شرقی(هندي و ایرانیها و داستانجان ملکم عقیده دارد که افسانه
هاي انگلیس از این قصص و افسانه« چنین می نویسد» طرح هایی از ایران« انگلیس به شمار می آمده است. او در کتاب

مشرق زمین فواید بسیار برده است. در میان غنایم متعددي که از معدن قوه مخیله، عاید ما شده است آن قصه اصلی است 
سپیر نمایش تاجر ونیزي خود را بر آن نهاده است. داستان یک یهودي و یک مسلمان در بسیاري از کتب و قصه که شک

). 179(همان: » این داستان، طرح را چنین ریخته اند: ..... روایت فارسیهاي شرقی دیده می شود. در یک 

خسرو و «سیاري جهات با منظومه هاي سلحشورانه قرون وسطاي اروپا، از برمان«گذشته از این مباحث، 
ي بوکاچو هنرمند ایتالیایی تاثیر نهاده است. »آمتو«نظامی بر » هفت پیکر«نظامی مشابهت دارد. » شیرین

درباره نزدیکی مضمون هفت پیکر نظامی و شاهزاده توندراندت کارلو گوتسی فراوان سخن رفته است. 
نظامی » هفت پیکر«تان خسیس اثر ولتر نیز با موضوع اُپراي شاهزاده چین ساخته لساژین و  داس

نامیده و گوته شاعر » رومئو و ژولیت شرق«نظامی را » لیلی و مجنون«هماهنگی دارد. بایرون منظومه 
آراسلی نوشابه، مقدمه مخزن االسرار، »(غربی نظامی را ارج نهاده است-بزرگ آلمانی در دیوان شرقی

).47و46: 1380
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محققان نیز تشابهات داستان لیلی و مجنون را با داستان رومئو و ژولیت چیزي جز با وجود این، برخی
طرح لیل و مجنون و رومئو و ژولیت «این می دانند و معتقدند که این چیزي از همان مقوله توارد است. 

نظامی مشابه یکدیگر است و این اصالً به معناي تاثیرپذیرفتن شکسپیر از -حتی د ربسیاري از جزئیات–
نیست، بلکه صرفاً نشان می دهد تجربه تراژیکی که مبناي شکل گیري این دو اثر بوده است، تجربه اي 

هنري در جهان -). از این نمونه تشابهات فرهنگی  223: 1382پاینده، »(انسانی و لذا جهان شمول است
از سوي یونگ بیشتر روشن مطرح شده » ناخودآگاه جمعی« بسیار می توان یافت. تشابهاتی که از طریق 

از » هنگامی که سخنان ستاره شناس دانشور را شنیدم« شد. نمونه اي از این همانندي را می توان در شعر
سهراب سپهري دید. » هم سطر هم سپید«والت ویتمن آمریکایی (قرن نوزدهم) و شعر 

فرهنگ شرق در غرب
یاي قدیم امري بدیهی و روشن است. یکی از منتقدان فرانسوي به عربی در اندلس و اسپان- حضور تمدن اسالمی و شرقی

نام سیلییر که معارض سرسخت نهضت ادبی رمانتیسم است، بر این باور است که این مکتب ادبی و بیمارگونه رمانتیسم 
پیش از رنسانس، در دوره قرون وسطا یعنی «برگرفته از فرهنگ شرقی است. در کتاب سیر رمانتیسم در اروپا می خوانیم که 

شعر و ادبیات مناطق جنوبی اروپا و بویژه منطقه پروانس از حال و هوایی رمانتیک، به معنی عام کلمه برخوردار است. بهترین 
جلوه این امر در سرودها و آوازهاي تروبادورها به وضوح دیده می شود. این فرهنگ شگفت و شرقی مآب، پدیده هایی از 

د: آرمان هاي شوالیه گري و جوانمردي، بی قیدي و شادخواري، و ستایش عنصر زنانه و بانوي این دست را در خود دار
عربی این فرهنگ را که از –، نوعی الحاد سرخوشانه، که براحتی می توان منابع شرقی ستایش عشق ناکام و پاكمتعالی، 

). 95: 1378(جعفري جزي، »طریق اندلس به اروپا رسیده است شناسایی کرد
زجل یکی از گونه هاي شعر عربی است که در مغرب یا بغداد شکل گرفت و در اندلس رواج یافت و از اندلس به 

برخی از مستشرقین معتقدند که لفظ تروبادورها از واژه عربی طرب مشتق شده است. موضوع شعر « جنوب فرانسه رفت.
ر داستانهاي عربی نهفته است، داستان هایی مانند لیلی و تروبادورها مبتنی بر عشق عذرا است و ریشه اشتیاق به معشوق د

).1389:203(طه ندا،»مجنون
در قرون وسطا به مجموعه نظریات و مراودات «این گونه شعر پاك و عذرا در اروپا معادل طریقت خاکساري است که

وازدهم تا پایان قرن چهاردهم شد که برروي هم، مسلکی در عشق و ادب بنیان نهاد. از آغاز قرن داجتماعی اطالق می
در این گونه ). 121: 1379(ستاري،»میالدي در پروانس و النگدونک و کاتولینا و بورگونی و شامپانی و ایتالیا رواج داشت
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عشق ورزي ها که در دو فرهنگ متفاوت ولی به یک شکل دیده می شود، تملک جسمانی، در حکم کشتن عشق است. 
).436(افالکی: »زید فی السماع و ینقض بالجماعالعشق ی«و به زعم موالنا

در عشق خاکساري وجود مانع میان عاشق و معشوق، ذاتی این عشق است و این مانع، رمزي نیست بلکه واقیعت دارد و در 
ا وهله نخست اجتماعی است و آن امتناع و سرباز زدن از زناشویی است. مانع دیگر بر سر راه عشاق، لزوم راز داري و افش

نکردن سرّ عشق است. از همین شرح مختصر ناگفته پیداست که عشق خاکساري، همانند حب عذرا در فرهنگ اسالمی 
).161: 1379( ستاري، است

شبیه به نوع عشق عذراي مطرح شده در لیلی و مجنون و یا رمئو و ژولیت، در آئین خاکسارانه و پاك پروانسی نیز، 
کنند ادامه یابد و عشق و ازدواج در تضاد با یکدیگر قرار می بایکدیگر ازدواج میتواند میان دو تن که عشق نمی

این گونه اعتقادات در البه الي اشعار و نوشته هاي نظامی و شکسپیر دیده شده است.  از آنجا که عنصر گیرند(همان). 
توان این را مفروض داشت که لیلی و شرق در ادبیات رمانتیسم قرن هجدهم و نوزدهم تاثیري بسزاتر از قبل داشته، می

مجنون، حداقل به صورت نقلی و روایی در نزد شکسپیر بوده که وي عناصري از نمایشنامه هایش را شبیه به این داستانها 
زبانان درآورده است. یا می توان این نکته را حدس زد که داستان لیلی و مجنون نظامی که ریشه در ادب جاهلی عرب

مان جنگهاي صلیبی قرن ششم و هفتم هـ.ق از خاور میانه و از سوي جنگجویان سپاه اسالم، به بالد اروپایی دارد، در ه
رفته است و سینه به سینه نقل گشته تا به عهد رنسانس و زمان شکسپیر رسیده و وي ماهرانه و با ذکاوت خاص خویش 

ه اصلی داستان لیلی و مجنون عشق است. و بیشتر خمیرمای«متاثر از الگوهاي روایی آن داستان واقع شده است.
ي وي در منابعی از قبیل الشعر و الشعرا و االغانی و دیوان مجنون هست، اما شاعر در خلق موضوعات اصلی منظومه

تصاویر و ایجاد صحنه ها از خود ابتکار نشان داده و در آنها دخل و تصرفات شاعرانه کرده است. بدین سبب اگر بگوییم 
استان با اصل غربی آن موافق است به خطا رفته ایم. به عالوه آنچه در کتابهاي عربی آمده است به صورت داستانی د

ي مجنون و لیلی که با اشعار مجنون در آمیخته است. نظامی این جامع نیست بلکه مجموعه اي از روایاتی است درباره
د پذیرفتن مضامین عرفانی بوده است، از عشق عرفانی بدان چاشنی روایات را با یکدیگر تلفیق کرده و چون داستان مستع

).241: 1370غالمرضایی،»(زده و آن را به صورت شاهکاري در ادبیات فارسی درآورده است
در مورد رابطۀ شکسپیر با شرق اگر قول کسانی که « کوب نیز در این زمینه چنین معتقد است که:مرحوم استاد زرین

راجع به هویت شکسپیر، او را با با آنتونی شرلی، ماجراجوي انگلیسی مقیم درگاه دربار شاه عباس در مشاجرة معروف
تر قابل توجیه خواهد اند، درست باشد عالقه او و بعضی از معاصرانش به دنیاي شرق به نحو روشنصفوي منطبق دانسته

).278: 1371کوب، زرین»(بود
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و ژولیتاشتراك هاي لیلی و مجنون با رومئو
ها و اشتراکات میان این دو داستان عاشقانه اشاره شده است. آنچه که هاي پیشین تا حدودي به این همسانیدر صفحه

فرجامی و ناکامی نامی گرداند، بخش انجامین آن دو و در واقع به همبیش از هر چیز این دو داستان را به هم نزدیک و شبیه
است. اگرچه این دو وصال در این دو داستان به دلیل در شانجسمانی و این جهانیال عاشق و معشوق براي رسیدن به وص

هم می رسند. الزمه وصالتقدیر نبودنشان در این دنیا به صورت نپیوست اما خالق هر دو اثر معتقدند که در آن دنیاي دیگر به
در هر دو داستان هر چهار شخصیت  تنها و خلق چنین عشقی، یعنی عشق پاك و عذري، وفاداري عاشق و معشوق است که 

-ورزند و تا دم مرگ، بر سر این پیمان و عشق پاکشان پایدارند و بر مرگ معشوق جامه میتنها به طرف مقابلشان عشق می

هر چند که به اعتقاد محققان هیچ داستان همچون درانند و در کنار جسم بی جانش در گور به حیات خودشان پایان می دهند.
شاید این آرزوي هولناك مرگ که واکنش درونی « لیلی و مجنون به موضوع عشق و مرگ به این خوبی نپرداخته است و 

دردمندان ناتوان در برابر احکام سخت و دلشکن محیط نفس گیر است، بهتر از آن که در داستان لیلی و مجنون بیان شده، در 
نم تنها داستانی از غرب که از جهاتی بسیار بدان نزدیک می شود، رمان قصه دیگري مجال تجلی نیافته است. و تصور می ک

می گوید: از بدو پیدایش ادبیات تاکنون، تنها دو موضوع عشقی 1تریستان و ایزوت است. بی سبب نیست که ژان کوکتئو 
ی می نویسد: چقدر درباره داستان تریستان و ایزوت به دوست2هست: رومئو و ژولیت و تریستان و ایزوت و پل کلودل

آمیز است. موهومات رمانتیک عشقی منحصراً جسمانی و عروتیز {اروتیک} این خر بزرگ یعنی تریستان به نظرم مسخره
) اما با این حال، ما اشتراکات رومئو و ژولیت را نسبت 257: 1366ستاري، »( عشق انسانی تنها وقتی زیباست که کامکار نباشد

دانیم، لیلی و مجنون داستانی بیابانی که قدمتش بیش از این دو داستان آن داستان قرون وسطایی میبه لیلی و مجنون بیش از
است.

در دو داستان مشابهآغاز 
توان به چگونگی آغاز دلبستگی عاشق و معشوق هاي غنایی و عاشقانه میاز دیگر نقاط مشترك و شبیه به هم در داستان

ریقی اولین برخورد آنان صورت گرفته و در وجودشان سلسه جنبانی به نام عشق بیدار گشته و این که از چه ط؛اشاره نمود
در باب آغاز این دلبستگی ها چندین شیوه رایج « شان نموده است که نه از آن گزیري است و نه گریزي. چنان برهم شیفته

شنیدن صداي معشوق -5نیدن وصف معشوق،ش- 4دیدن تصویر،- 3دیدن در خواب،- 2دیدن، - 1است که بدین قرار است:
) 27: 1382ذوالفقاري، »( و...

اي فرجام، شباهت گونهدر میان دو داستان لیلی و مجنون و رومئو و ژولیت از لحاظ آغاز این حادثه خوش ابتدا اما تلخ
آغاز دلدادگی لیلی و شود، منظور همین آغاز حادثه عشق است، در میان اختالف آرایی که در مورد چگونگییافت می

1 )j. Cocteau
2 )paul Claudel
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جامی در عبد الرحمان مجنون هست، یکی از روایت هاي متفاوت از روایت نظامی دیده می شود که البته مورد پسند 
سرودن لیلی و مجنون به روایت خودش شد.

به ی را اما بعضی دیگر ابتداي کار مجنون و لیل« ،در مکتب با هم آشنا شدنددو خوانیم که آن در روایت نظامی می
گویند: قیس، به تصادف لیلی را در یکی از مجامع زنان قبیله دید و به نخستین نگاه، عشق کنند و میدیگر بیان میشکلی

» تاریخ نویس عشقبازان« وي در دلش جاگرفت... جامی نیز ظاهراً همین روایت را پسندیده که گفته است بنا به روایت 
آباد همه آنها محبوب پدرش بود. قیس پیش از آنکه اسیر لیلی شود، در این غمیان مسید عامري ده پسر داشت و قیس از 

؛ هر روز به قبیله اي می رفت و از زیبارویان قبیله می پرسید و یکبار به »می داشت به هر جمیله میلی«زیست و آسوده می
خود عهد کرد که دیگر یار بی وفا کریمه نامی دل بست و چون کریمه به جوان دیگري التفات داشت، دلگیر شد و با

نگیرد. در این میان که قیس پریشان بود و :
وز الله رخان ســراغ مـــی جســـتبهر شـــب خود چراغ می جســــت

:جمعی به او گفتند در فالن قبیله دختري هست لیلی نام

مـیلــیواش کـــرده ــهر ســو به هـام و خیـــلی ـــلیلــی آمـــد بـــه نـ
ون اســتــن که چــهم خود برو و ببیت ــت برون اســحسن رخــــش از صف

)768: 1385(جامی،  
قیس به دیدار لیلی رفت و :

در خـــرمن هـــــم زدند آتــشگشـــتند به روي یکـــدگر خــوش 
بودنــــد ز بــــند هــر غـم آزادغافل ز فــــریب ایـــن غـــم آبــاد 

)770همان: (
پس این نوع آشنایی آغازین در داستان لیلی و مجنون اگر بنا به روایت تاریخ درست باشد، بی شباهت نسبت  به نحوه 

اش می شود تا برخورد و آشنایی رومئو و ژولیت نیست؛ که در آنجا نیز با شنیدن وصف زبیایی ژولیت است که رومئو دلباخته
کنیم. را به صورت کم و بیش مشاهده مییداديدر داستان رومئو و ژولیت نیز یک چنین روبه دیدنش برود و مابقی ماجرا. 

که مونس و همدم همیشگی رومئوي عاشق پیشه است و نگران او، چون وي را »بن وولیو«دوست رومئو شخصی به نام 
داند رومئو دل از دست داده ن که میاي براي او برمی آید. بن وولیو با اییابد، در صدد چارهگو میآشفته حال و هذیان

با توصیفی اغراق آمیز بن وولیوشرکت کند.در مهمانی خانواده ژولیت می دهد کهمعشوقی دیگرست اما به وي پیشنهاد
، را روزالینآمیز محبوب کنونی و قو مانندش، داند و حتی با ذکر تشبیهی طعنهاش میکنونیو دلدارژولیت را برتر از عشق

و برتر بودن ژولیت نسبت به دیگران را:خوبیدر بیان » بن وولیو«توصیف ببینیمدهد. زیبا جلوه میی در برابر این دخترِزغن
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در همین جشن قدیمی کاپولت، روزالین زیبا که آنقدر دوستش داري و تمام زیبارویان ورونا که همه مردم -بن وولیو
به آنجا برو و با چشمانی منصف، چهره او را با دیگران که به تو نشان خواهم داد ستایند به شام دعوت دارند. توآنها را می

».قوي تو زغنی بیش نیست« مقایسه کن آن وقت تو را متقاعد می کنم که 
وقتی  ایمان خالصانه چشم مرتکب چنین خیانتی شود وقت آن است که اشک مبدل به آتش شود.-رومئو

شدن مکرر هرگز نمی میرند.{ مقصود چشمان پر از اشک است}و این ها را که با وجود غرق 
ست؟ آفتابی که چشمش همه جا است، هرگز نظیر او را از آغاز دنیا ندیده است.ا.. مگر زیباتر از عشق من 

چه می گویی؟ زیبایی او موقعی در تو اثر گذاشت که کسی در آنجا نبود و او را تنها با خودش در چشمان -بن وولیو
ولی در این ترازوي بلورین، معشوقه خود را با دختر دیگري که در این جشن چون ستاره می درخشد و من به سنجیدي.خود

تو نشان می دهم بسنج و آن که اکنون برتر  از همه جلوه می کند به سختی می توان نام خوب بر او گذاشت.
)41(رومئو و ژولیت، شکسپیر، صحنه دوم: 

مراسم جشن خانواده کاپولت رفته با دیدن به ، جسورانهناشناس و ايبن وولیو، رومئو به گونهازاتبه دنبال این توصیف
سپارد و در همان شب جشن در مکانی خلوت و دور از چشم رقیب و دگران به گفت جمال رخسار ژولیت دل به عشق او می

. در این جاي داستان نیز به مانند بندندمیبراي زناشویییپیمان. در همان شب پردازندو گوي عاشقانه و راز و نیاز باهم می
این در حالی است که رومئو نیز به .تراز خانه استداستان زال و رودابه جایگاه معشوق که ژولیت باشد بر فراز و در پنجره و

همه بوس بود و کنار «ورزند و یو نیز به مانند داستان زال و رودابه عفت ممانند زال در جایی فرودتر از موقعیت ژولیت است.
»و نبیذ/ مگر شیر کو گور را نشکرید.

در مقایسه با آثار شکسپیردر لیلی و مجنون پاكعشق 6-2
ي اي به نام بنی عذره، که اصلشان از جنوب جزیرهاعراب برخاسته و به قبیلهفرهنگعشق عذري یا حب العذري از بطن

ي فراق و ناکامی ق، عشقی دو طرفه و بسیار عفیفانه است، که همواره عفت ورزي، مایه، تعلق دارد. این عشبودهعربستان
این عشق .که هر دو بر سر آن جان می بازنددازدگگاه این فراق آن قدر عاشق و معشوق را می. شودعاشق و معشوق می

مرادي و حرمان است؛ چه موانعی ي ممتاز آن نابودن به عشق عرفانی نزدیک است. خصیصهجسمی در پاکی و زهدآمیز
چون رقیب یا شوهر براي معشوق وجود داشته باشد یا نه. زیرا اقتضاي این عشق، ناکام از جهان رفتن و از درد عشق، بی 

شوند و رهایی از این حلقه نیز ممکن نیست. نکته وصال مردن است. عاشق و معشوق عذري بی اختیار و تقدیري عاشق می
.شان را از همه پنهان نگه دارندعاشق و معشوق باید راز عشق.در عشق عذري، رازداري و سرپوشی استبسیار مهم دیگر
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. ز آن جایی که لیلی ومجنون نظامی با بسیاري از عناصر این عشق مطابقت دارد، نظر برخی از محققین را جلب کرده استا
با تولد این . شوندخانه عاشق هم میی و در محیط مکتبنشین به حکم قضا و قدر در کودکیک عاشق و معشوق عرب بادیه

عشق زودرس، بسی مدارا کردند که این راز دلدادگی شان فاش نشود:
تــا راز نـــگـردد آشـکارا ـدارا ــکردنــد بســـی به هــم مــ

و آن عشق برهـنه را بپـوشـند کردنــــد شکیــــب تا بکوشـــند 
)1385:472نظامی،( 

ورزي هاي عفاف.ي آشنایان و غریبان باز شداما عشق آنان چون بوي خوش مشک آشکار گردید و زبان طعن و کنایه
لیلی و مجنون در تمام داستان برجسته شده است، به طوري که آن ها تنها دو بار یکدیگر را مالقات می کنند، آن هم از دور 

و عفیفانه :
و آن راضــی از این به جـست وجویی ه این از آن به بویی قانع شـــد

)61(همان: 
لیلی در حق مجنون ، که دیدار بیش از حد را براي او حرام می داند ، می گوید : 

ت ـرام اسـرض بر او حــزین بیش غاو نیز که عاشق تمام اســـت 
)185(همان: 

، صورت می گیرد. »پیرزن دیار لیلی« هایی چون و با کمک واسطهدیدارهاي عاشق و معشوق، پنهانی و دور از چشم
در رعایت این اصل، لیلی نسبت به مجنون .بند بودن به اصل کتمان راز استیک دلیل مهم این گونه دیدارها، همان پاي

ویشتن است و کار را با ختر است. زیرا راز عشق خود را با هیچ کس حتی به مادر و دوستانش نگفته است. اما مجنون بیموفق
هدف عشق عذري وصال کشاند. ي معشوق ظاهر شدن، به رسوایی میدر خانهو لیلی لیلی گویان و برسراییشعر و غزل

شود. به یاد بیاوریم آن قسمت از داستان لیلی و مجنون را که یابی به معرفتی است که از درد عشق ناشی مینیست بلکه دست
میرد خواننده عادي داستان به این گمان می افتد که با کنار رفتن این مانع بزرگ، لیلی و مجنون میلیلیناخواستۀوقتی شوهر

آن مجنون در آغوش تا این که لیلی و پس از،می توانند به وصال هم برسند و اما هیچ سخنی از ازدواج آنها به میان نمی آید
این ناکامی به یک نظام ارزشی مثبتی تبدیل شود و به مقام شهادت نائل آیند ، مرگ به ناز تا قیامت می خوابند. می خوابند تا

گوید: چنان که لیلی در بستر مرگ به مادرش می
تا باشـــد رنـــگ روز عیـــدم یدمـــشهم که من ـــن کفنــکخون

)39، ب 1385:570،نظامی(
که شکسپیر نیز به مثابه شوددیده میی به عشق میان لیلی و مجنون مطرح شد، بر اساس آنچه که درباره نوع نگرش نظام

پردازد. شقانه میاهاي عهاي خود از زندگی و، عشق و مرگ در قالب داستانفیلسوفی عارف به طرح دیدگاه خود و برداشت
سطا؟ و این اندیشه در ذهن خلجان شاید این سوال پیش بیاید که ادب فارسی و عرب را چه به ادبیات غرب و دوران قرون و

ها به دلیل در بر داشتن در پاسخ باید گفت که انسانشاید بتوانکند که چرا به این اشتراکات باید پیوند و گره کور داد؟
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باشند وها میهاي مشترك درونی و ذاتی حتا اگر با هم هیچ ارتباطی نداشته باشند، داراي این هم مانندياحساسات و اندیشه
و یا اینکه اصالً،  بتوان شکی در این نیست که هم نظامی و هم شکسپیر به دنیاي ارواح و جهان پس از مرگ قایل هستند.

هاي صلیبی به سوي ملل ها از خاور میانه، ایران قدیم و بین النهرین، در زمان جنگها و داستانگفت که این گونه روایت
بینی نظامی و شکسپیر نیز در شباهت ها و نقل محافلشان شده است. اشتراك جهاننرومی و غرب کشانده شده است و نقل زبا

-این دو داستان، بی تاثیر نیست. نظامی داستانی عربی را و شکسپیر حکایتی ایتالیایی را به زبان رایج عصر خودشان برمی

ي داستان مشترکی هستند که درون مایهگردانند و جاودانه می کنند؛ پس هر دو متفکر حکیم و داراي جهان بینی تقریباً
هایشان نیز نزدیک به هم است.

عشق مثلث اما کم رنگ
به نیزلیلیشود، دیده میهاي عاشقانه فارسی عشق مثلثیهمانگونه که در داستان لیلی و مجنون به مانند دیگر داستان

-رومئو و ژولیت نیز یک چنین اجبار و تحمیلی دیده میآید، در داستان الن عرب درمیاز متمو» ابن سالم«ازدواج تحمیلی 

کنت پاریسنیز، ژولیت به پیشنهاد پدرش، کاپولت و مادرش، بانوکاپولت، باید به ازدواج انیرانیشود، که در آن داستان 
زند، در این بازمینماید و سرخوانیم، لیلی از این امر استنکاف میجواب مثبت بدهد. باز همان گونه که در لیلی و مجنون می

کنیم. با این تفاوت که چون تمام ماجراي داستان شکسپیر در چهار روز به جا نیز چنین رفتاري را از ژولیت مشاهده می
به پیشنهاد ژولیترا با آن یکسانی و همانندي از این منظر نیست.طول و تفصیل داستان نظامی،نمایش گذارده شده است

همان راهبد تا پس از دو روز با کمک ونوشد و به گور سپرده می شروسی معجون بیهوشانه میدر شب عراهب آن کلیسا،
غبت ربا همسرش رومئو به شهر دیگري بروند، اما در داستان لیلی و مجنون، لیلی به ازدواج ابن سالمی که سپس ؛نجات یابد

داستان لیلی و مجنون به روایت نظامی تقدیر و همانگونه که درو ناکامش می گذارد. و میلی هم بدو ندارد درمی آید 
شود در داستان عاشقانه شکسپیر نیز این افگار مدام شنیده میلسرنوشت و اعتقاد به جبر الهی در ذهن و بر سر زبان مجنون د

ت هم می به تقدیر و سرنوش،ذهن خالق شکسپیر بوده است،شود. این همه حوادث را که خالق آناي یافت میچنین عقیده
در نمایش نامه شکسپیر نکته غیر قابل اجتناب بودن وقایع، اهمیت خاصی پیدا می کند و شکسپیر این مسئله «توان ارتباط داد:

.)13: 1388پازارگادي، »( را دائماً تاکید می کند و سرنوشت را مسئول بیشتر وقایع می داند

هر دو داستانغمناكپایان 
و دهداش میاي به دست خواننده اثر غنایی و عاشقانهزن انگیز و تراژدیک لیلی و مجنون نتیجهنظامی در پایان داستان ح

در آخرت در یک مهد ،دو عاشقی که مثل لیلی و مجنون در این جهان با هم وفادار و بر سر عهدشان استوار بمانندآن اینکه
و در کنار هم جاودانه می زیند:

خفتـــند در آن جــهان به یک مـــهدیــک عهد بودنــد و در این جهـــان به
)237: 1385(نظامی، 
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در آثار شکسپیر بارها و این که عشاق در دگر جهان به وصال ابدي هم می رسند، هاي امیدوارانه شبیه به این گونه اندیشه
در داستان ،نمونه. از بابشنیدهاي داستانی مثل آنتونی و کلئوپاترا و یا هملت و اتللو می توان دید واز زبان شخصیت

رسد، که با مرگ و خودکشی عاشق و معشوق به انجام بد می» آنتونی و کلئوپاترا« عاشقانه و تراژیک دیگر از شکسپیر، 
شکسپیر در سه «سخنانی از کلئوپاترا بر زبان آمده است که برخاسته از همان بینش عرفانی شکسپیر می تواند به شمار آید.

، نماد ازدواج را با نماد مرگ ترکیب می کند. به واقع در هیچ یک از »آنتونی و کلئوپاترا«و » اتللو«، »رومئو و ژولیت«سوگنامه
این سه نمایش نامه عاشقانه و غمناك، ازدواج قبل از مرگ کامل نمی شود. تولد دوباره و کامل شدن ازدواج پس از مرگ، 

)138: 1365لینگز، .»( قبل از رسیدن خبر مرگ ژولیت آن را باز می گویددر رویاي رومئو تلقین می شود، که درست 
دیدم به رویا که آمد بانویم و مرده یافت مرا،

رویایی غریب که به مرده مردي اذن اندیشه می دهد،
اي زندگی بر لبانم دمید،پس آن چنان با بوسه

که دیگر بار زنده شدم و شاهی بودم.
(شکسپیر، رومئو و... پرده پنجم: صحنه اول)

کند. این شوند، وحدت را به ذهن متبادر میاین که سرانجام این دو عاشق و معشوق در یک گور و در کنار هم دفن می
مثل لیلی و قیتقاد دارد، عاشق و معشوعچون همانطور که نظامی ا،سراغ داریمنیزخصیصه را در داستان لیلی و محنون

:زیندمیمجنون در آخرت در یک مهد در کنار هم
خفتـــند در آن جــهان به یک مهدبودند و در این جهان به یک عهد 

)237: 1385(نظامی، 
اش از البه الي سخنان عاشق و معشوق یک چنین رویکردي به عشق و ماندگارينیز، در پایان داستان آنتونی و کلئوپاترا

می شود. در این پایان داستان؛ کلئوپاتراي ناکام و نگران از مرگ معشوق خود چنین اعتقادي دارد:ناکام دیده
یدم به سان یک شهبانو. بروید و بیاورید بهترین زیورهایم. من باري دیگر به ئکنیزان من! بیارا

یاقی جاودانه در ام بدهید تاجم بر سر بنهید. من اشت، به دیدار مارك آنتونی. ... جبهمسدنوس می شو
خود دارم. اکنون دیگر شهد انگور مصر تر نکند این لبان را. شوهرم! می آیم. اکنون است که به اداي 
این نام، شهامتم بر جاي دارد لقبم را. حال من آذرم، من اثیرم و دیگر عناصر خود وامی گذاردم به 

جهان اسفل.
)2(شکسپیر، آنتونی و...، پرده پنجم، صحنه 

نیز در هنگام مرگ خود از مادرش می خواهد که عروس وار او را بیاراید و به خاك پرده دار سپاردش. لیلی 
سرمم ز غبار دوست درکش              نیلم ز نیـــاز دوست برکش
فرقم ز گالب اشـک تر کن              عطرم ز شمــامه جگـر کن 

ه خــاك پرده دارم    آراسـته کن عــروس وارم               بسپار ب
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)221: 1385(نظامی، 
منبعث از اعتقادات نویسنده و مردم عصر شکسپیر که در داستانش بیه به همین سخنانِشنکته جالب توجه این است که 

نی در . آنتومطلبی مشابه متن لیلی و مجنون می خوانیمنیزهمین نمایشنامه از زبان آنتونی در پرده پیشین نمود یافته است،
شرایطی مشابه که خبر مرگ دروغین شهبانویش را بدو رساندند، این چنین گفته بود:

آمدم، اي شاه بانوي من..... چشم در راه باش مرا« 
تا در آن جا که ارواح بر گلها آرمیده اند، ما دست در دست، 

و به شادمانگی خود، اشباح را خیره کنیم....
امادي خواهم بود که می شتابددرهنگام مرگ خود من آن شاه د

)14(همان: پرده جهارم: صحنه »گویی به جانب حجله.
چنین هم ما شاهددر سراسر داستان لیلی و مجنون که پایانی شبیه این سه نمایش نامه تراژیک از شکسپیر دارد،

، از سوي نظامی گنجوي هستیم:و مرگرویکردي به ترکیب عشق 
در عشق که وصل تنگ یاب است             شادي به خیال یا به خواب است

)158: 1385،(نظامی
هاي هایی با ملیتها که خالق آنها انسانهاي شگفت انگیز در میان این گونه داستانبراي آگاه شدن و پی بردن به شباهت

- و احساسات شخصیتداري، رفتاري و احساسی مشترکند، باید به جزئیات سخنان و رفتارمختلف، ولی داراي خصوصیات پن

ها توجه نمود. در لیلی و مجنون به روایت نظامی در پایان داستان به سخنان دردآمیز و بسیار احساسی هاي این گونه داستان
شکسپیر است. لیلی که مرگ خود را نتیجه درد هاي نمایش نامه هاي لیلی برمی خوریم که باز یادآور همان سخنان شخصیت

از رازش را خویش،دوري و فراق مجنون می داند، هنگامی که باخبر از رسیدن زمان مرگ خویش می شود با  مادر
می کند و در پایان می افزاید که تو به مجنون چون بر سر تربتم می آید، بگو که من در آن دنیا نیز در گورخانه دل آشکارا

مانم و در خاك نیز غم عشقش را بر دل دارم:ظار محبوب خویش لحظه شمار میانت
جیـرـو: لیــلی ازین ســراي دلگـیـر           آن لحــظه کـــه می بـرید زنـــگ

اد تـــو جــان پــاك مـی دادـبر یهر تو تن به خــاك مـی داد ــدر م
ســر کـار عاشقـی کردــان درـجـو صــادقـی کرد ـدر عــاشقــی ت

با عشق تو از جــهان بــرون رفــترفت؟ احــوال چه پرسیم که چون 
ت کاريــا غــم تـو نـداشـجــز بتا داشــت در این جهــان شماري   
ردـتــوشــه می بهـاي تــو راهغمو آن لحظه که در غـم تو مــی مرد
تــهــوس تـــو دردناك اسهم درو امـروز که در نقاب خـاك اسـت

و چشـم بـر راهــت از قبــل تـهسـن گـذرگاه    ــچــون منــتظران دری
یـی آیـــت تا کــر بازپــس اسـسو در پی آیـی  ـا تــــمی پایـــد ت

ردـر  کـــوآهنــــگ والیـــت دگرد ـاین گفــت و به گریه دیده تر ک
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)221: 1385(نظامی،
» النظامی الگنجوي شاعر الفضیله«مصري در این زمینه و در کتابکتر محمدحسنین عبدالنعیم، پژوهشگر برجستهد

توان تصور کرد. نظامی عشق مجنون را به صورتی تصویر می کند که دوایی جز مرگ براي آن نمی«گوید: چنین می
تواند به دیدار معشوق و اتحاد و رسیدن به ه میاي است کهریک از عاشق و معشوق معتقد است که مرگ تنها وسیله

یابیم که هنگامی که مشرف به موت است منظر مجنون است، همچنانکه سعادت ابدي منجر شود. بدین ترتیب لیلی را می
خواهد که او را بمیراند و از اسارت حیات خالص بخشد و به فنایی راهبري کند که آن فنا متضمن از خداوند در می

).317: 1373عبدالنعیم، »(با معشوق و سعادت دائمی استاتحاد

گیريیجهتن
ادبی شبیه هنري و و همچنین خصوصیات احساسی و فکري مشترك بین آنها باعث خلق آثار هاملتپیوندهاي فرهنگی 

م و آثار ادبی سعدي نون، رباعیات خیاجهاي نظامی بخصوص لیلی و مشود. شاهنامه فردوسی، اشعار حافظ، داستانبه هم می
هایی در بین ان جهان بوده است. اگر مستقیماً این تاثیرگذاري هم ثابت نشود باید اعتراف نمود که اشتراكبو... منبع الهام ادی

گردد. در پایان که به مقایسه لیلی و میبازهاله به سرشت مشترك انسانئخورد که این مسآثار ادبی ایران و جهان به چشم می
این نتایج به دست آمد:،ون نظامی  با رومئو و ژولیت شکسپیر پرداختیممجن

هاى مختلفى با هم تشابه دارند و حوادث اصلى دو داستان از عاشق شدن دو قهرمان، تبعید آنها، حوادثاز دیدگاهدو اثر
کمک افراد تا ، پاك زیستن آن دوبه خواستگاران متمولشوى دادن اجبارى ژولیت و لیلىتا به هازیاد زندگى آنو مشقات

شود؛ براى . البته اختالفاتى هم دیده مىدارندشبیه به همطرحی مختلف جهت حل مشکل دو عاشق و سرانجام مرگ آن دو 
گیرد یا در داستان لیلى و مجنون، اول لیلى از دنیا مثال؛ در داستان شکسپیر اختالف دو خانواده قبل از عاشق شدن شکل مى

ولى در داستان رومئو و ژولیت، اول رومئو و سپس ژولیت از دنیا مى رود. با توجه به اینکه اثر نظامى ؛د و سپس قیسرومى
و اثر شکسپیر متعلق به قرن پانزدهم اي از فرهنگ اسالمی،، و داراي ریشهمیالدى11. ق برابر با قرن ــمحصول قرن ششم ه

توان گفت شکسپیر در ر به صورت توارد به شکل هم درآمده باشند بلکه مىتوان گفت که این دو اثنمىاست،میالدى
و یا اینکه نسبت به روایات شفاهی آن مثل نوشتن اثرش داستان لیلى و مجنون را مطالعه کرده و تحت تأثیر آن بوده است

بسیاري از داستان هاي دیگر آگاهی داشت. 

و مآخذ:فهرست منابع
.ي رنسانس، نشر دانشگاه شیرازجلد پنجم نمایش نامهتاریخ ادبیات انگلیس،).1385،(ابجدیان، امراله

. تهران: انتشارات سخن.ادبیات ایران در ادبیات جهان). 1387آذر، امیر اسماعیل(
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.چاپخانه تهران مصور، چاپ سوم».در زمینه نقد ادبی و ادبیات تطبیقی«جام جهان بین:)1349.(اسالمی ندوشن، محمدعلی
، جلد هشتم (ادب فارسی در آناتولی و بالکان)، وزارت فرهنگ و ارشاد.دانشنامه ادب فارسی). 1383انوشه، حسن،(
ج، تهران: فرزان. 2عربعلی رضایی، :، مترجمتاریخ ادبیات جهان). 1373.(تراویک، باکنر
اول. . نشر روزنگار. چاپ گفتمان نقد( مقاالتی در نقد ادبی)). 1382پاینده، حسن(

، تهران: نشر مرکز.سیر رمانتیسم در اروپا). 1380جعفري جزي، مسعود(
چاپ دوم.،) نشر سخن20( از آغاز تا پایان قرن تاریخ ادبیات جهان).1387.(ده بزرگی، غالمحسین

.: نیما: معرفی،گزارش و تحلیل ده منظومه عاشقانه، تهرانهاي عاشقانه ادب فارسیمنظومه).1382.(ذوالفقاري، حسن

، بحث در فنون شاعري و نقد شعر فارسی، چاپ سوم. انتشارات علمی.شعر بی دروغ شعر بی نقاب). 1371زرین کوب، عبدالحسین(
تهران: نشر مرکز..سایه ازوت و شکر خند شیرین).1383.(ستاري، جالل
، تهران: انتشارات توس.حاالت عشق مجنون).1366.(________

، تهران نشر مرکز.پژوهشی در عشقنامه هلوئیز و آبالر). 1379. (_________
، ج اول ادبیات فرانسه، انتشارات ابن سینا.ایران در ادبیات جهان).1332.(شفا، شجاع الدین
چاپ شانزدهم.،فرهنگیو ، مترجم مسعود فرزاد، انتشارات علمی هملت).1387( ،شکسپیر، ویلیام.

، مترجم عال الدین پازارگادي، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوازدهم.ئو و ژولیتروم). 1388(ــــــــــــــ
ابراهیم یونسی، نشر اندیشه. :، مترجمطوفان). 1357ــــــــــــــ (

از سده چهارم تا سده هجدهم میالدي، انتشارات دانشگاه تهران.تاریخ ادبیات انگلیس).1348.(صورتگر، لطفعلی
جلد اول به کوشش سعید حمیدیان. نشر قطره.م. شاهنامهابوالقاسم،)1382(.وسیطفردوسی 

، تهران: انتشارات امیر کبیر.نقد ادبی).  1363فرشیدود، خسرو.( 
. مصر: بی نا.النظامی الگنجوي شاعر الفضیلههـ). 1373عبدالنعیم، محمد حسنین(

فردابه.« ز شعر فارسی در تا ابتداي قرن هشتم. تهراناز آغاداستانهاي غنایی منظوم:))1370غالمرضایی، محمد.(
نقره.ر، ترجمه سودابه فضائلی، نششکسپیر در پرتو هنر عرفانی). 1365.(لینگز، مارتین،

:(درباره چند تن از رجال ادب اروپا از امیروس تا برناردشا)، تهران: توس.پانزده گفتار). 1367مینوي، مجتبی.( 
، ترجمه زهرا خسروي، تهران: نشر فرزان روز، چاپ دوم.ات تطبیقیادبی). 1389ندا، طه.( 

انتشارات زوار. تهران:،لیلی و مجنون). 1385(نظامی گنجوي، الیاس بن یوسف
انتقادي آکادمی علوم شوروي، زیر نظر ي.ا. –بر اساس متن علمی خمسه نظامی( مخزن االسرار).). 1380. (_________

.48-23روفسور آراسلی نوشابه، تهران: ققنوس. صص: برتلس و با مقدمه پ
ي: محمد کلباسی و مهین . ترجمهادبیات و سنتهاي کالسیک: تاثیریونان و روم بر ادبیات غرب). 1376هایت، گیلبرت( 

جلدي، انتشارات آگه.2دانشور. 

Javadi. Hasan  (1983) Persian literary influence on English literature With
Special Reference To The Nineteenth Century , university  of Brekli.
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مشترك و مختلف تاریخ و داستان
1يدکترمحسن محمد

یار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه اصفهاندانش
يفضل اهللا خداداد

کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی

چکیده

ـ از رواسـینما و خاطرهسفرنامه ،خ ،یتار یرنـد امـا داسـتان بـه شـمار نمـ      یگیبهـره مـ  )narrationت (ی
ت تفـاوت  یـ ت ابـزار ارتبـاط متفـاوت اسـت هـر چنـد ممکـن اسـت در اصـل روا         یرواين گونه هایند.در ایآ

يدر همـه  ..کنـد ، یر وگفتـه هـا خلـق مـ    ینما داسـتانش را را بـا تصـاو   ید. سـ نگر  نداشته باشیکدیبا یچندان
پـس در همـه   تـاریخ داسـتانی اسـت کـه واقعیـت دارد     ولیعامـل زیـر بنـایی اسـت.    »داستان«مذکورآثارانواع 

تفـاوت داسـتان بـا    ت را مشـاهده کرد. یـ ي  آثاري کـه بـه شـکلی نزدیـک بـه داسـتان هسـتند مـی تـوان روا         
خ ، یداســتان را از تــاریالیــخياســت.واژه منثوریالیــت خیــن اســت کــه داســتان روایــر آثــار مشــابه ایســا

ـ یکنـد و منثـور بـودن    یادداشت روزانه جـدا مـ  یسفرنامه و  ـ اسـتفاده از کـالم غ  یعن داسـتان را از  ن یر آهنگـ ی
ـ    یکنـد. تـار  یلم و تئاتر جدا مـ یشعر ، ف ران قهرمانـان  یـ حـوادث کـه شـاهان وام   یدر پـ یخ بـه خـاطر نقـل پ

دارد یزمـان یرود کـه تـوال  یت بـه کـار مـ   یـ خ عنصـر روا یشـود و در تـار  یک مـ یـ آن هستند به داسـتان نزد 
ــر ا ــعــالوه ب ــدیحق«، »گفتگــو«ن ی ــ» کشــمکش «و »يصــحنه ســاز«، »يقــت مانن ن یاز عناصــر مشــترك ب
ـ  يخ است.اما تفاوت عمـده ا یداستان و تار ـ  یکـه ب د یـ خ باین اسـت کـه تـار   یـ خ وجـود دارد ا یارن داسـتان وت

توانـد در خلـق داسـتان از    یسـنده مـ  یت باشدونویـ د وفـادار بـه واقع  یـ ت باشد امـا داسـتان نبا  یوفادار به واقع
.در ایـن مقالـه بـه بررسـی عناصـر مشـترك و غیرمشـترك بـین داسـتان وتـاریخ           ز استفاده کنـد یل نیعنصر تخ

می پردازیم.و کاربرد هاي قالب داستان در تاریخ 
داستان ، تاریخ ، روایت ، حقیقت مانندي ، گفتگو ، تخیل: کلیديگانواژ

١fesharaki311@yahoo.com
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:مقدمه
ز یـ داسـتان ن ،نیش انسان نخستیدایتوان گفت با پیگردد و میه بر میاوليقدمت داستان به زمان انسان ها

ان اهـداف  یـ خ و سفر نامـه در ب یم ،تاریپانتوماتر ، ئنما ، تیوجود گذاشت. همه هنر ها اعم از سيبر عرصه يپا
ـ نها ابزار بآنهاست و تییروايربناین هنر ها در زیايشباهت همه یعنیرند یگیش از داستان کمک میخو ان ی
ش یان اهـداف خـو  ینما با حرکات و صوت ونور و. . . به بیم با حرکت ، سیکند.پانتومیر مییت است که تغیروا

يکند، اما با اسـتفاده از ابزارهـا  یان میک داستان را بیینام برده به نوعيک از هنرهایپردازند.در واقع هر یم
را مشـاهده کـرد.روالن   »ت یـ روا«تـوان  یهسـتند مـ  داسـتان شبه به یکه به نوعيآثاريمتفاوت.پس در همه 

ـ  یـ ز عالم روایهمه چداند ومعتقد است که یت میداستان ها را روايهمه ير بنایز1بارت یت اسـت.بارت حت
خ یتارکند.یف میک داستان تعریما يبرایغاتیتبليک تابلوییده دارد که حتیشده عقیوارد علم نشانه شناس

ثبت یعنیخ یتار«خ گفته اند:یف تاریکند ، چه در تعریت استفاده میع از عنصر روایان حوادث و وقایبيز براین
ع یان وقـا یـ بيمـورخ بـرا  ن است کهید ایآیف بر مین تعریاازآنچه )1351،7.اچ. کار:يا»(ع گذشتهیان وقایوب

ح یمـان توضـ  یرا برايم نکتـه ا یک مورخ بخواهیکند همان گونه که اگر از یت استفاده میگذشته از عنصر روا
را یعیز رشـته وقـا  ین» داستان.«خواهد کردت استفاده یمان نقل و در آن از ابزار روایبرایشک او داستانیدهد ب

ن مقالـه بـه   یـ خ اسـت.در ا یداسـتان و تـار  ير بنایت زیکند.پس روایت میروااست ،یواقعیکه شبه به زندگ
ـ داستان ، اسـتفاده از ا خ ویدر تاريقت مانندیل و حقیت ، تخیکاربرد روایبررس وبـه  خ ،یزار داسـتان در تـار  ب

.م پرداخت.یخواها هنر؟یعلم يخ از مقوله یا داستان وتارین سوال که آیپاسخ ا

:خ و داستانیتاريرابطه 
ن رمان ها اشـخاص برجسـته   ید. در ایتوان دیمیخیخ را در رمان تاریزش داستان وتاریآمين نمونه یبهتر

واز خ اسـت  یپردازد تـار یشود و از آنجا که به گذشته میميوسلسه حوادث و عصر گذشته بازسازیخیوتار
و رمـان تـاریخی از   کند داستان اسـت یاستفاده ميت وداستان پردازیان حوادث از عناصر روایبيآنجا که برا

یت مـ یـ درمـورد روا 2نیواالس مـارت آنجا که به شرح حوادث گذشته می پردازد تابع الگوهـاي روایـت اسـت.   
یداد در شکل دو گزاره گفته میو روب حداقل دیه نقادانه بر ترکیو نظریت در مطالعات زبان شناسیروا«د:یگو

يونـه ا گا (حـداقل  ییعليد رابطه یک بایات کالسین باورند که در روایه پردازان بر ایاز نظرياریشود و بس

1 Rolan bart
2 Valas martin
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داد هـا  یـ ن رویبیو معلولیعلين رابطه ی).در هم1382،307:نیمارت»(داد وجود داشته باشد.ین دو رویبمنطق)
یداستان آن است که مثال مـ «آمده است:1رمان اثر فورستريداستان در کتاب جنبه هارنگ و ین پیبيدر رابطه 

ع را به صـورت  ین وقایکه ما ایزمان.)به نقل از فورستر1376،66:یمیرصادق»(م شاه مرد وسپس ملکه مرد.ییگو
یمـثال مـ  «ردیـ گیرنگ شکل مـ یم، آنگاه پینیبیمین توالیپشت ایم و منطقیکنیان میاز حوادث بيرشته ا

یدمان ومنطـق خاصـ  یـ داد بـا چ ین دو رویاينجا رابطه یهمان؟)در ا»(م شاه مرد وسپس ملکه از قصه مردییگو
ز در یـ نیخیتـار يکند. رمان هـا یت میاست که رواين درست همان کاریف شده است وایخواننده تعريبرا

یخیرا هم در داستان وهم در شـرح تـار  یعلن منطقیکنند و ما ایميت پردازین نحو روایشروح خود به هم
رو الگـو  یـ خ هـر دو پ یم که هم داستان وهم تـار یریگیجه مین نتیم وچنیکنیخ) مشاهده میوتاریخیارت(رمان 

) هستند.یومعلولیعليت (رابطه یروايها
ت ساده تـر مـا   اربجالب این است که در روایات تاریخی از معلول شروع می کنیم وبعد به علت می رسیم به ع

پدیده اي را در تاریخ مشاهده می کنیم وسپس براي پاسخ به چرایی این مساله علتـی در گذشـته بـراي آن مـی     
يه یت فقـط در سـا  یـ ن هـر روا یآغـاز يدادهایـ رووپردازدیت به گذشته میروا).1385،306یابیم.(نجومیان:

ینده است ولیاز علوم معطوف به آياریشوند، بسیابند وعلت محسوب مییاست که معنا ميبعديدادهایرو
ن را یداد آغـاز یـ دادهاست کـه رو یسرانجام رویعنی، یزمانيان مجموعه هایت معطوف به گذشته است.پایروا

م ، چـه در داسـتان وچـه در    یدهـ یص مـ یان آن تشـخ یـ ت را با توجه به پایآغاز روايکند.نقطه یمشخص م
اسـتوار اسـت و بـا    یروابـط علـت ومعلـول   ینامه بر وارونگیو زندگیداستاناتیخ وادبین تاریت.بنابرایواقع

وایـن  میـی علـت بـر آ  یدارد تا در پیم. معلول ما را وا میدا کنیم تا علت را پیرویشناخت معلول به گذشته م
علت خود معلول جستجوي ماست. لحظه ي اکنون پر از علت ها و آغاز هاست ولی نمی توانیم تشخیص شان 

.)1382،50دهیم، لکن چون پایان فرا رسد خواهیم گفت :حاال فهمیدم.(مارتین:
کنـد ناخودآگـاه از   یک حادثـه را ثبـت مـ   یکه مورخ یوسته هستند ، هنگامیخ و داستان دو عنصر به هم پیتار
تان ل بـه داسـ  یاست که تبـد یخیست تاریخ محض نیگر تاریرد و متن او دیگیه میمايت و داستان پردازیروا

در مقابل داستان نویس نیز وقایع روزمره و حوادث زندگی را موضوع داستان خـود قـرار مـی دهـد     شده است
یعنی همان وقایعی را که در تاریخ آمده است یا می توانست وقایع تاریخی باشد موضوع داستان قرار می دهـد.  

تاریخ هسـت ، مـاده ي اولیـه ي داسـتان     در داستان نیز«در مورد تلفیق داستان و تاریخ خانم نوبخت می گوید:
تاریخ است ، اما بسته به این که داستان چقدر از واقعیت دور و به تخیل نزدیک باشد ، جوهر تاریخی آن کم یا 

1 Forster
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توصـیفی ، تحلیلـی و   1نوشته هاي تاریخی به سه دسته تقسـیم مـی شـوند   ).1378،33(نوبخت:» زیاد می شود.
ک یـ يدربـاره  یگزارشتاریخ توصیفی بدون اشاره به گذشت زمان مظهر گذشته را ارائه می کند مثال-روایتی
دولتی قدیم یا روستایی در قرون وسطی که جزئیات تشکیالت وترکیبات آن به طور ساده توصیف مـی  ياداره 

طول مدت اهمیتی ندارد وتمام اتفاقات سلسله وار روایت گردد.در روش تاریخ روایتی داستان بازگو می گردد و
).1386،92می گردد.(آلتون: 

پـردازد واسـتفاده از عنصـر    یمـ یخیع تـار یدر پوشش داستان به شرح وقا2یتیخ روایتاريم بندین تقسیطبق ا
يم بنـد یگر از تقسیدیکینموده است. طبق يداستان پردازیل به نوعیرا تبديخ نگارین گونه از تاریت ایروا

شـود کـه   یگفته مـ يخ نگاریاز تارین روش به نوعیاست. ایداستانيخ نگاری، تاريخ نگاریاز تاریها نوع
ا رمـان بـه همـراه    یـ دهد حوادث را در قالب داسـتان  یح میترجیخیمطالب مستند تاريسنده در آن به جاینو

ن سبک از نگارش به علت روان تر بودن مـتن و  ید چرا که اان کنیبیداستانير نماد هایا سایا اسطوره یافسانه 
ـ از پیق بخشـ ین طریکتاب خواندن نشاند و از ايتواند خواننده را پایکشش و جاذبه م را یخیتـار يام هـا ی

ا در قالب یم ویر مستقیم به طور غیمستقيام هایپيدهند به جایح میسندگان ترجین روش نوید.در ایمنتقل نما
نوهه یوسـ یفردوسـ يمثـل شـاهنامه   ییمثال کتاب هايان کنند. برایرا بیخیتاريماجرايگریديساختار ها

.)1382،87:یخ هستند.(توکلیل توارین قبیپزشک فرعون از ا
بررسی عناصر مشترك داستان وتاریخ

)narrationروایت(-
به کـار  1999تزوتان تودوروف در سال يله ین بار به وسیساختارگرا اولیبه عنوان اصطالحیت شناسیروا

کلمـه ي  ت اسـت.  یـ روایدستور زبـان علمـ  یت وبه عبارتیدر روایعلمیپژوهشیت شناسیرفته است .روا
است گرفته شده است.(افخمی:» دانستن«) که فعلی یونانی به معناي gnarusروایت و مشتقات آن از گناروس(

ه در اسطوره ، افسانه ،حکایـت اخالقـی ،قصـه ، تـراژدي ، کمـدي ،      روایت نه تنها در در داستان بلک).1382،2
ت تنهـا  یروا).1380،32نقاشی ، کتاب مصور ، خبر و مکالمه حضور دارد.(آسابرگر: حماسه ، تاریخ ، پانتومیم ،

ار گسـترده اسـت ،   یت ها بسیت روایموجوديشود بلکه حوزه یمطرح نمیات داستانیقصه و ادبيدر حوزه 
واساس ارتباط انسان هـا بـا یکـدیگر براسـاس در     ان دارد یجرییت هایز همواره روایروزمره نیدر زندگیحت

).1389،132یافت هاي گوناگون از روایت شکل می گیرد.(بهنام: 

1 ٩٢ترجمھ ی منصوره اتحادیھ ، ص:، ١٣٨٦نک: شیوه ھای تاریخ نگاری ،ج.ر.آلتون ، 
2 ٧١٢نک : مقالھ ی تاریخ در تاریخ بیھقی ،عباس میالنی ، مجلھ ی ایرانشناسی ،سال پنجم ، ص 
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ا بر یکه خسته از شکار یه هنگامیاوليش انسان دارند، انسان هایدایبه قدمت پيو داستان عمريت پردازیروا
یشدند ،قصه گو شروع به گفتن قصه مـ یجمع ميا رعد وبرق در غاریمثل طوفان یعیطبيایاز بالاثر ترس

نمود که تـرس از  یه را جذب داستان میت چنان انسان اولیان انتظار قصه بود که با استفاده از رواین جریکرد وا
شد تا انسانیخواهد شد؟باعث من که خوب بعد چهیايوانتظار برايبرد.کنجکاویاد میرا از یعیعوامل طب

ـ توانست از جریک شب به خوبیت را تا آخر آن دنبال کند شهرزاد در هزار ویرواجریان ـ ان انتظـار و روا ی ت ی
و جان خویش را نجات دهد.در تاریخ نیز مورخ براي بیان حوادث تاریخی دست به داستان استفاده کند يپرداز

ت جریان حوادث را به جلو می بـرد .بـراي مثـال در تـاریخ بیهقـی ، تـاریخ       پردازي می زند وبا استفاده از روای
سیستان ودیگر تواریخ مورخ در اکثر موارد جهت بیان تاریخ از روایت پردازي وداستان استفاده می کند.

بر طبـق نظـر   به نقل از منیک)1385،136راههاي درك جریان می داند.(لزکی: از یکیت را یروا1لوئیس منیک
ات یـ در ادبیکنند. حتیت استفاده میش از عنصر روایان اهداف خویبيس و مورخ هر دو برایک داستان نویمن
يمجموعه هایخ وقصص در بعضیست.تواریش فاصله نیبییبا قصه سرمویخیت تارین روایز گاه بیم ما نیقد
ان واقـوام  امبریـ م از احـوال پ یدر قرآن کـر »والقصصخ یمجمل التوار«ران در کنار هم ذکر شده اند:یخ ایم تاریقد

ن از یمسـلم يآنهـا در نـزد عامـه    يخوانده شده است .اما همه » قصص«گذشته که از باب تذکره آمده است ،
ا موبد که گـاه در نـزد   یدهقان ياز گفته » داستان«ز آنچه به عنوان یرود. در شاهنامه نیخ به شمار میمقوله تار

.یات واقعیروا-خ داردیشاعر مفهوم تار
ست که آن یخیکه قصه تاریشود ، در صورتیت میقت روایست که به عنوان حقیخ قصه ایتار«د: یگویم2ولتر

است کـه  یخ رمانین کالم  بتوان گفت تارین اییمبالغه در تبيد با قدریشایکنند. حتیرا به عنوان دروغ نقل م
زریـن کـوب:   »(قهرمانان آن اشخاص فرضی هستنداست که یخیتارکه رمانیقهرمانانش وجود دارد در صورت

يان هنـر گونـه   یـ دارد وآن بیفـ یخ با داستان اخـتالف ظر یت در تاری.اما کاربرد روابه نقل از ولتر)1370،28
پـرورد در  یخود ميف وهنرمندانه یان ظریت را با بیس روایخ است.داستان نویت در داستان نسبت به تاریروا
بـه نقـل از   1378،35: ياحمـد »(اسـت  يت همان کنش گزارشگریروا«3خ به قول ژرار ژنتیکه در تاریحال

رخ صرفا گزارشگر است و به مثابـه ي داسـتان نـویس قصـد بیـان هنـر گونـه اي از مطالـب را         ویعنی م.ژنت)
تان ، تاریخ نگار در نقش ندارد.حتی امروزه در نظریه هاي نقد هرمونوتیکی با توجه به برداشتن مرز تاریخ وداس

راوي داستان ظاهر می شود ، این راوي نه تاریخ را کشف می کند و نه به حقیقت تاریخی دست می یابد ، بلکه 

1 Louis mink
2 volter
3 Jherar jhenet
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، 1387با ابزار روایت و زبان در قالب تاوئل ، تاریخ را مـی سـازد و داسـتانی تـاریخی نقـل مـی کنـد.(حاتمی:       
آمریکایی متخصص در فلسفه ي تـاریخ مطـرح   1تیدن واین بار هایت را نخستیخ به عنوان روایمفهوم تار).76

کرد این بیان که به طور مشخص در فرا تاریخ نمود دارد ،بیان ایـن اندیشـه اسـت کـه آثـار تـاریخی در رونـد        
بازنمایی منسجم و منطقی رویدادها وتحوالت پیاپی عموما شکل روایی به خود مـی گیرنـد و در واقـع تمـامی     

اریخی بالذات بالغی و ادبی هستند . در این نظریه متون تاریخی بـه مثابـه ي آثـار ادبـی هسـتند و      تبیین هاي ت
).1387،4) از میان رفته است.(اسماعیلی: story) وداستان (historyتفاوت میان تاریخ (

)verisimilitudeحقیقت مانندي(-
ان وجود دارد و باعث واقعی جلـوه کـردن   کیفیتی است که در شخصیت ها (نگاه شخصیت ها) و اعمال داست

، ذیل حقیقت مانندي).1376آن نزد خواننده می شود.(انوشه:
باشد ، اگر چه در داستان حوادث آن طور اتفاق یرفتنیان گردد که از نظر خواننده پذیبيد طوریع داستان بایوقا
واقعی اسـت ، بـراي مـا    از حوادث را که شبه به حوادث ي. بلکه داستان سلسله ایواقعیافتد که در زندگینم

تصور می کند. یعنی نویسنده باید وقایع را به گونه اي تعریف کند کـه امکـان رویـداد آنهـا در زنـدگی واقعـی       
احساس گردد و از نظر خواننده باور پذیر باشد.(داستان واقع گرا).اما مورخ همیشه خالقیت خود را بـر اسـاس   

می سازد و حتی در مواردي که جریان زندگی به جا و مناسب به نظر می رسـد ، اسـتفاده از آن   گزینش استوار
ر یـ ن شرط را به زیايخ است ، اما مطهریتاریاز شروط اصلییقت گوی.حقخود نوعی گزینش به شمار می آید

وقت بـوده انـد و   يهار و در استخدام قدرت یآنها اجيم همه یین اگر نگویاکثر مورخ«د: یگویسوال برده وم
يجهانگشـا «و» دره نـادره «خـان  يمهدرزا یوقت نوشته اند مثال ميخ را به نفع قدرت هایشه تاریجه همیدر نت
ه را نوشته اند ، جزء یخ صفویکه کتب تاریر نادر است ، کسانیر ودبیکه خودش وزیالحسد در ینویم» ينادر

ن یشـان باشـد.بنابرا  یل اربابهاینوشته اند که مطابق میميخ را طورینها تاریآنها بوده اند و قهرا ايکس وکارها
ز در یـ د گونـاگون ن یـ و عقایو مـذهب ین تعصبات وطنین حرف ها اعتماد کرد؟ عالوه برایشود به ایچگونه م

یده شان موافق است نقل مـ یکه اطالع داشتند با فکر و عقرا یعیوقایعنیخ موثر بوده اند ، یغربال حوادث تار
ان حـوادث و  یـ چ گـاه بـه ب  یدرست که مـورخ هـ  ، انات ین بیرو ایبه نظر نگارنده پ).1375،124:يمطهر»(کردند

که به نفع حاکمان یکند (حوادثیان میا حاکمان زمانش باشد ، اما در آنچه بیپردازد که به ضرر او ینمیعیوقا
خ نوشـته انـد (بـا فـرض     یتاريا استر آبادییهقیاگر بیعنیت کرده است .یرا رعايقت مانندیزمانش بوده) حق

نش شـده )  یق گزیدر مورد آنچه نوشته اند (وقایکه به ضرر حاکمانشان بوده است ) ولیعیاز وقایچشم پوش

1 Hayden white
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قـت  یتـوان نظـر داد کـه اصـل حق    یکه ننوشته اند نمـ یعیان کرده اند و در مورد وقایرا بيقت مانندیاصل حق
م نـه در  ییگـو یخ وداستان سخن میدو قالب تاريسه ینجا در مقام مقایرا ما در ایزت نکرده اند.یرا رعايمانند
خ یدر تـار يقت ماننـد یتوان گفت حقین میپوشی کرده است.بنابر اان آنها چشم یکه مورخ از بیحوادثيباره 

یان مـ یبيعادیشبه به حوادث زندگیکه در داستان (واقع گرا) حوادثیدار است در حالیک اصل استوار وپای
ان یـ دهد .ارتباط مینشان میل آن را در حد حوادث واقعیتخیسنده با اندکیرد ونویپذیگردد که عقل آن را م

ان کهن هستند و هـر دو از  یت و داستان از آشنایواقع1ست.یشود نیکه فرض میت به آن سادگیداستان و واقع
ا یـ سـاختن  يآمده و در اصل به معنـا ینیالت) faser(يواژه ) از factت (ین گرفته شده اند . واقعیواژگان الت

) گرفته شده اسـت و  finger(ياز واژه fiction)(یات داستانیا ادبی) و داستان to makeانجام دادن است (
است. و هر دو مفهوم در عمل ساختن با هـم سـهیمند   ) to make or shapeا شکل دادن (یساختن يبه معنا

مورد تایید قرار گرفته است و در فرهنگ هاي لغـت  » واقعیت«در جهان یکسان رقم نخورده است.اما تقدیر آنها
ن وبه یک معنا آمده است در حالی کـه داسـتان همچـ   » صداقت«و » صحت«و در نوشته ها وگفتگو ها با مفهوم 

بـا  » صـداقت «و » صـحت «، » داسـتان  « و» واقعیت«پدیده اي غیر واقعی و ساختگی محسوب شده و رابطه ي 
).1387،116به آن صورت نیست که خود را در ابتدا نشان می دهد.(میرصادقی: » ابداع«و » جعل«

ند یآیکه هر دو با هم در میید در جایديگریديتوان آشکارتر در جایت را میب داستان وواقعیغريرابطه 
ت در خود ادغـام کـرده اسـت:    یفیدو معنا وکخ یتاريم. واژه یخ گذاشته ایکه  اسمش را تارییزند جایآمیو م

تـوان  یمـ یآورد و از طرفـ یپژوهش است که دو معنا را به ذهن ميآن به معنایونانیخ در اصل یتاريواژه 
ع به ین وقایاست که از اییت هایگر روایکه اتفاق افتاده است به کار برد واز طرف دیعیوقايخ را به معنایتار

دوم يخ در معنـا ی). بـه نظـر نگارنـده تـار    116وقایع گذشته و داستان این وقایع (همـان: ، یعنیجا مانده است 
ـ ابزار جهـت ب ینجا داستان به نوعیتوان گفت در ایع گذشته) کامال مطابق با داستان است و می(داستان وقا ان ی

ـ نمـوده اسـت وا  ع را در قالب داستان به مخاطب عرضهیل شده است. در واقع مورخ وقایتبدیخیع تاریوقا ن ی
گر استفاده از قالب داستان یده است و از طرف دیخ گردیحوادث تارییرایو ناميداستان است که باعث ماندگار

تاریخی باعث بر انگیختن ذهن و عالقه ي مخاطبان جهت شنیدن و خواندن این وقایع شـده  ان حوادثیبيبرا
است.» داستان«است. به عبارت دیگر هسته ي تاریخ وابزار بیانی که باعث ماندگاري آن می شود 

داستان
تاریخ

1 ٨٢،صترجمھ ی ضیاء الدین طباطبایی، ١٣٦٣دبلیو. اچ . والش ،نک : مقدمھ ای بر فلسفھ ی تاریخ ، 
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داستان ابزاري جهت بیان وقایع تاریخ

، اگـر چـه   م یخ بپـرداز یو تاریات داستانیادبيرابطه یشود که ما به بررسیآشکار مین رابطه زمانیصحت ا
اگـر  گونه اي از داستان (واقع گرا) وجود دارد که عین واقعیت است و میزان تخیل نویسنده در آن ناچیز است ، 

از واقعیـت در  ادتر است ، باز مقدار کمیدیگر گونه هاي داستان (غیر واقع گرا) میزان تخیل نویسنده زیچه در
واقعیت زیر ساخت هر تخیلی است. این طبیعی است زیـرا «1این داستان ها دیده میشود وبه گفته ي ساچکوف

توانـد بـدون   یاست که بشر از دوران باستان بدان سخن گفته است و همان طور که واژه نمـ يژه ایهنر زبان و
نـا وجـود   یاز رابطه اش با آنچه کـه ع یعنیمضمون ، ل را از یتواند تخیهم نمیباشد هنر واقعیمفهوم مشابه

از یبخشـ يمـاد يایـ دنيشه و احساس بشر که به اندازه یانديعت وچه در عرصه یطبيدارد چه در عرصه 
ـ بـر واقع یتوانـد مبتنـ  یداستان هم مـ ).10و1362،8ساچکوف:»(ت است محروم کند.یواقع ت باشـد و هـم از   ی
یرا خلق مـ ییروستاییفتاده است.مثال مارکز در صدسال تنهایاتفاق نیصحبت کند که هنوزدر زندگیاتیواقع

ـ  یب است درست است که ایوعجيار قویکند که قهرمان آن بس دور از ین روستا در عالم واقع وجود نـدارد ول
ر وکار ت سیز آنجا که با واقع.داستان اآیدبه وجود یین روستایز چنیتواند در عالم واقع نیست و میذهن هم ن

دارد به تاریخ شبه می شود و هر چه از میزان حقیقت مانندي آن کم گردد ، از تاریخ دور و به دیگـر قالـب هـا    
نزدیک می شود .در نمودار زیرمیزان ارتباط با واقعیت از سمت راست به چپ کمتر می شود ، یعنی تـاریخ بـر   

بر اساس تخیل است.مبناي واقعیت است در حالی که رمانس
2تاریخ                                                     رمان                                                رمانس

ــواقع ــت                                                                                     واقعیــــ ــت و تخیــــ ل                                                    یــــ
لیتخ

)Dialogue(گفتگو-
را بـه نمـایش مـی گـذارد ،     2، درونمایـه دهـد  یرا گسترش م1رنگیاز عناصر مهم است . پیکیدر داستان 

یکـ یامروزه مکالمـه  ).1384،463شخصیت ها را معرفی می کند و عمل داستانی را به پیش می برد.(میرصادقی:

1 sachkhof
قصھ خیالی منثور یا منظوم با وقایع غیر عادی وشگفت انگیز2
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يشـه هـا  یسـان بـا آن احساسـات و اند   یاست تا داسـتان نو يله ایشود و وسیاز عناصر مهم داستان شمرده م
را بـراي  ت هـا از نظـر خلـق و خـو     یشخصیزنده به خواننده منتقل کنند و گوناگونیت ها را به صورتیشخص

خواننده گان به نمایش گذارند. در تاریخ نیز مکالمه یکی از ابزارهاي اساسی جهت پیش برد اهداف و خواسـته  
ون روي به حسنک کرد وگفـت خواجـه چـ   خواجه بزرگ«هاي مورخ است.اینک نمونه اي از مکالمه در تاریخ:

می باشد وروزگار چگونه می گذراند؟گفت : جاي شکر است . خواجه گفت : دلشکسته نباید داشت که چنـین  
حالها مردان را پیش آید ، فرمانبرداري باید نمود به هر چه خداوند فرماید که تا جان در تن است امید صد هزار 

کند که با چنین سگ قرمطی که بـر دار  راحت است و فرج است .بوسهل را طاقت برسید گفت : خداوند را کرا
).232تاریخ بیهقی،»(خواهند کرد به فرمان امیر المومنین چنین گفتن؟

)setting(يصحنه پرداز-
).معمـوال  1384،449:یرصادقیند.(میگویرد را صحنه میگیصورت میکه در آن عمل داستانیزمان و مکان

يگـر صـحنه هـا   ید ، بـاران ، طوفـان ود  یطلوع وغروب خورشفیک داستان خود را با توصیسندگان کالسینو
، براي این که نشان دهند زمان وقوع داستان چه زمانی بوده است. این صحنه سازي هیچ کردند یآغاز میعیطب

ارتباطی با متن داستان ندارد واغلب می توان آن را حذف کرد بدون این که لطمه اي به اصل داستان وارد شود ، 
داستان هاي جدید صحنه چنان با اصل و محتواي داستان پیوند خورده است که نمی تـوان آن را حـذف   اما در 

کرد وحتی به پیشبرد پیرنگ ودرونمایه ي داستان نیز کمک کرده اسـت مـثال در بـوف کـور وتاریـک خانـه ي       
هرگز نمی توان آن هدایت ویا داستان عدل از صادق چوبک چنان صحنه با دیگر عناصر داستان آمیخته است که

ز اوقتی که برگشتم گمان می کنم خیلـی  «اینک نمونه اي از صحنه پردازي در بوف کوررا جدا و یا حذف نمود.
شب گذشته بود و مه انبوهی در هوا متراکم بود ، به طوري که درست جلو پـایم را نمـی دیـدم . ولـی از روي     

و در خانه ام که رسیدم دیدم یک هیکل سیاهپوش ، عادت ، از روي حس مخصوص که در من پیدا شده بود جل
ز آنجا که مورخ از ابـزار داسـتان   یخ نی).در تار176داستان یک روح:»(سکوي در خانه ام نشستههیکل زنی روي

دا یحسنک پ«یکی از عناصر مهم به حساب می آید. نمونه اي از صحنه سازي در تاریخ کند ، صحنه یاستفاده م
يزه و دسـتار یسـخت پـاک  یـی زد ، خلق گونه ، دراعه و ردایاه میرنگ با سيداشت حبريبند ،جبه ایآمد ب

:یهقـ یخ بیتـار .»(ده کـرده. .  یر دستار پوشـ یده زیسر ماليو موينو در پایلیکائیميده وموزه یماليشابورین
1376،231(.

تخیل در داستان وتاریخ

1 plot
2 Theme



نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی8964

یرا از متون ادبیخیمتون تارین بود که مرز روشنیات ایخ وادبیقالب از تارین سو تلقیاز زمان ارسطو به ا
کنـد کـه   یقا ارسطو استدالل مـ یبوطين هستند . در رساله یخ و داستان دو مفهوم لزوما متبایتار1کند.یجدا م

سـطو  ا به قـول ار ی(یست . خالق متون ادبیداده اند نيت امور آن گونه که واقعا رویرواینش گران ادبیکار آفر
ـ را آن گونه که ممکن است رخ دهند روادادها یفه دارد رویس وظیخ نویشاعر) بر خالف تار ت کنـد . داسـتان   ی

که در داستان ینیهرگز به آن شکل معیواقعيایکند که از دنیدرست میتیل ، روایس با مدد گرفتن از تخینو
يمتعـدد رو يتواند به انحاء گوناگون در زمان ها و مکان هایده است اما بالقوه میشرح داده شده حادث نگرد

کـه در  ییدادهایـ ل بلکه با استناد به شواهد و مدارك به جا مانده از رویس ، نه از راه تخیخ نویدهد، متقابال تار
ـ با روایت ادبیدهد . فرق رواین به دست میداد خاص و معیک رویاز یتیگذشته حادث شده است . روا ت ی

روایت تاریخی واقعی و حادث شده است ، اما روایـت ادبـی تخیلـی و ممکـن الحـدوث      ن است که یایخیتار
در شرایطی . در حقیقت در بخش هایی از تاریخ تنها راه ارتباط با گذشته ، تخیل است ).1384،147است.(پاینده:

در مـی آینـد .تخیـل    » خاطره خبر و «فعلیت تاریخی حضور رخدادها خاتمه می یابد و وقایع به صورت در که 
اولین و بدیهی  ترین صورت روبه رو شدن بـا تـاریخ و انعکـاس آن بـا ذهـن بشـر بـه شـمار مـی رود.(خیـر           

زیبایی رویا گونه ي دنیاي خیال چون با تاریخ در  آمیزد ، انگیزه و جذابیت بسیار نیرومندي ). 1381،15اندیش:
این زمینه ،تاریخ با دو مقوله هنـر و قصـه ارتبـاط مـی یابـد.(همان      براي مطالعه ي تاریخ به وجود می آورد. در 

ل در ادراك یـ تخيقوه يریاز به کارگیجالبينمونه 2).براي مثال داستان رابینسون کروزوئه اثر دانیل دفو16:
داستان نسون کروزوئه ،یر فراوان داشته است.رابیتاثیخینش تاریخود بر دانش و بياست ، که به نوبه یخیتار

شـکند .  یشـود و در هـم مـ   یاو دچار طوفان میرود ، اما کشتیمییایدرياست که به سفریشخصیزندگ
و خود را به جزیره اي می رسـاند او در جزیـره تـک و تنهـا     ابد ییار نجات میبسينسون پس از تالش هایراب

مجبور است کلیه ي وسایل و شرایط الزم براي زندگی خود مثل : لباس ، غذا ، امنیت ، مسکن ، سرگرمی و به 
ن اسـت کـه شـرایط و نخسـتین     آطور کلی هر چیزي را فراهم سازد . از نظر تاریخ نگاري ، اهمیت اثر دفو در 

الش هاي انسانی براي آفرینش تمدن را نشان می دهـد .ایـن داسـتان را مـی تـوان از نخسـتین و       تجربه ها و ت
مشخص ترین کاربرد هاي نوین تخیل در تاریخ نگاري دانست زیرا در این مورد به رمان تاریخی بسیار نزدیک 

است.
تارخ وداستانيتفاوت ها

1 ٢٩٠تا ٢٨٨صص ، ١٣٦١نقد ادبی ، زرین کوب ، جلد اول ، نک :
2 Daniyel Defo
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ات منحصر به خود هسـتند  یوساختار دو قالب جداگانه با خصوصخ وداستان از نظر فرم ین که تاریعالوه بر ا
آن اسـت  يست ، بلکه همانند و مثابه یرا جهان داستان جهان واقع نیگر تفاوت دارند زیکدیز با یاز نظر محتوا ن

یسازد در حالیرا میداستان جهانيسنده یباشد ،  نویت و خود جهان واقع مین واقعیخ عیکه تاری، در حال
ـ   یگر داسـتان نـو  یدهد. به عبارت دیرا گزارش میت حوادث جهانینیه مورخ عک مـورخ  یس خـالق اسـت ول

کـار شـاعر ایـن نیسـت کـه      :« 1تفاوت تـراژدي و تـاریخ آمـده اسـت    ل یارسطو ذيقایگزارشگر.در کتاب بوط
بنـابر احتمـال یـا    رخدادهاي واقعی را نقل کند ، بلکه کار او این است که در آن چیزهایی را روایـت کنـد کـه    

ضرورت ممکن  بود یا می توانست رخ دهد. شاعر و تاریخ نویس با هم تفاوت دارند نه به آن سبب کـه یکـی   
به نظم و دیگري به نظم می نویسد(اثر هردوت را می توان به نظم آورد ، ولی چه به نظـم باشـد وچـه بـه نثـر      

تاریخ نویس آنچه را رخ داده نقل می کند ، ولی شاعر آنچـه  بلکه به این دلیل که همچنان تاریخ باقی می ماند)
را که ممکن بود رخ دهد. به همین سبب شعر به فلسفه نزدیکتر است و از تاریخ برتر اسـت . شـعر بـا حقـایق     

.داستان نویس اصوال عالقـه ي چنـدانی بـه    )1386،62ارسطو:»(کلی سر وکار دارد ، ولی تاریخ با وقایع خاص.
ل ظاهري واقعیت ندارد و هدف از آفرینش داستان هنري این نیست که عکسـی از واقعیـت ارائـه    بازنمایی شک

شود . نویسنده ضمن جذب مفاهیم و تاثیرات برآمده از واقعیت دنیاي نامرئی و درونی شخصیت هـاي داسـتان   
در رمـان چشـم   خود تجربه ها و جهان بینی هاي آن ها را بازتاب می دهد. مثال شخصیت هنري اسـتاد ماکـان  

هایش اثر بزرگ علوي از الگو برداري از شخصیت نویسنده به عنوان هنرمندي مبارز است.
تاریخ وداستان ، از مقوله ي علم یا هنر؟

ن یا)1370،30ن کوب :یکه سر و کار علم با دانستن است .( زریهنر سر و کارش با ساختن است در صورت
هنر تعلق نـدارد .  يبه مقوله يخ چون با ساختن سر و کار ندارد ، نزد ویدهد که تاریارسطو نشان ميگفته 

ن چـون داسـتان   یبخشـد ، بنـابرا  یبه آن میو ادبيهنريسازد و جنبه هایک خالق دارد که آن را میداستان 
ر حالی کـه تـاریخ   ، کار هنري و از مقو له ي هنر به حساب می آید .دشود یسنده) ساخته میتوسط هنرمند (نو

فقط به گزارش حوادث می پردازد و مانند داستان هنري و ادبی نیست ، بنابراین به مقولـه ي علـم تعلـق دارد .    
جالب این است که آقاي مطهري تاریخ را در مقام مقایسه با دیگر علوم (فیزیک ، شیمی ، وپزشـکی) قـرار مـی    

که به انسان مربوط است علم نیست . از بـاب ایـن   آن جهتخ از یتار«2دهد و می گوید که تاریخ علم نیست.
که علوم طبیعی می تواند علم باشد ، از آن جهت که علم عبارت است از کشف قوانین کلی حاکم بـر موضـوع   

حاکم بـر بـدن انسـان را از نظـر صـحت و مـرض       ین کلیتوان قوانیرا میتواند علم باشد زیمآن علم . طب 

1 چاپ دوم ترجمھ ی زرین کوب ،) ١٣٤٣(نک : فن شعر ارسطو ،
2 ١٧٥و١٧٤، صص ١٣٧٥نک : فلسفھ تاریخ ، مرتضی مطھری ، چاپ ھفتم ، بھار 
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تـوان تحـت   یآنچه را که مربوط بـه انسـان اسـت نمـ    یهم علم هستند ولیاهشناسیگک و یزیبدست آورد . ف
ضابطه و قانون کلی در آورد و قهرا جامعه شناسی و تاریخ نمی توانند علم باشند چون هر دوي اینها بـه انسـان   

ی داشته باشـد  مربوط است. دلیل دیگر علم نبودن تاریخ  این است که تاریخ قانون نیست و نمی تواند قانون کل
.باتلخیص)175و1375،174مطهري:»(مثال فیزیک و شیمی داراي قانون هستند ولی تاریخ قانون خاصی ندارد.

:نتیجه گیري
کـه ت ن اسیت ایرواين کارکرد هایاز مهمتریکیکنند ، یت استفاده میخ هر دو از عنصر روایداستان و تار

ع گذشـته ، داسـتان   یان وقـا یـ بيبرد . مورخ بـرا یش میان امور را به پیخ وداستان جریاعم از تاريدر هر هنر
ـ لم از روایان اهداف نهفته در فیبينما برایه و سیرنگ ودرونمایش برد پیپيس براینو کننـد .  یت اسـتفاده مـ  ی

خ یداستان و تـار ن یز از عناصر مشترك بیني، گفتگو ، کشمکش و صحنه سازيقت مانندیت حقیعالوه بر روا
شتر و داستان یواقع گرا بيبسته به نوع داستان متفاوت است ، داستان هايقت مانندیاست .استفاده از عنصر حق

خ باعث شده ینام برده در تاریکنند. وجود عناصر داستانیت استفاده میکمتر از عنصر واقعیو ذهنیالیخيها
از طرف دیگر تاریخ در اکثر مواقع جهت بیان ل به داستان نمود.یبدبتوان تیرا به آسانیخیک متن تاریاست که 

وقایع تاریخی از داستان به عنوان یک ابزار کارآمد استفاده نموده است.ودلیلمان جهت اثبات این گفته این است 
اریخی توضـیح دهـد بـی شـک او     تـ که اگر از یک مورخ بخواهیم در باره ي یک اتفاق تاریخی یا یک نکته ي

ستانی برایمان نقل خواهد کرد.یعنی ناخودآگاه جهت بیان وقایع تـاریخی از ابـزار داسـتان و روایـت پـردازي      دا
قـانون  يکند کـه دارا یاستفاده ميعناصران آن از یبيدارد که برایرا خالقیداستان هنر است زاستفاده می کند.
ت یه ، شخصـ یـ رنـگ ، موضـوع ، درونما  ی، پيمختلف (فضاسازيبخش هايک داستان دارایوقاعده هستند ، 

ن چون داستان با قاعـده  یکاهد.بنابرایت داستان میفیک از آنها از کیکه فقدان هر يو. . .)است به طوريپرداز
ی شود از مقوله ي هنر است ولی تاریخ چون ساخته نمی شود(به مثابه ي داستان هنـري  ساخته ميوقانون هنر

لق دارد.وبا قاعده) به مقوله ي علم تع
و مآخذ:منابعفهرست 

) ، مقدمه اي بر فلسفه ي تاریخ ، ترجمه ي ضیاء الدین طباطبایی ، چاپ اول ، امیر 1363اچ والش ، دبلیو . (. 1
کبیر ، تهران 

) ، ساختار وتاویل متن ، چاپ چهارم ، مرکز ، تهران1378احمدي ، بابک . (. 2
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) ، بوطیقا ، ترجمه ي هلن اولیلیی نیا ، نشر فردا ، اصفهان 1386ارسطو (. 3
) ، فن شعر ، ترجمه ي زرین کوب ، چاپ دوم ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، تهران1344، (---. 4
دانشـگاه تهـران   یادبیات وعلـوم انسـان  يدانشکده نشریه ي ) ، زبان شناسی روایت ،1382افخمی ، علی .(. 5

62-55، صفحات 165،ش
) ، تاریخ چیست؟ ،ترجمه ي حسن کامشاد ، چاپ دوم ، خوارزمی ، تهران 1351اي . اچ کار ، (. 6
محمد رضا لیراوي ، سروش ، تهرانيترجمه ) ، روایت و فرهنگ عامیانه ،1380آسابرگر ، آرتور ، (. 7
) ، شیوه تاریخ نگاري ، ترجمه منصوره اتحادیه ، چاپ اول ، نشر تاریخ ایران ، تهران 1386آلتون ، ج . ر .(. 8
) ، ریخت شناسی داستان حسنک به روایت بیهقی ، پژوهشنامه ي زبان وادبیات فارسـی  1389(.بهنام ، مینا . 9

(گوهرگویا) ،شماره اول 
27فرهنگستان ، شماره ينامه خ به منزله ي داستان ، ) ، تاری1384(.پاینده ، حسین . 10
2) ، تاریخ در میانه ي داستان وواقعیت ،سوره ،شماره 1382. توکلی ، یعقوب .(11

79-74:، صفحات124، شماره ) ، تاریخ و وروایت ، کتاب ماه تاریخ وجغرافیا 1387(.حاتمی ، حسین . 12
، مهتاب ، تهران ) ، تاریخ بیهقی 1387خطیب رهبر ، خلیل . (. 13
17-12، صفحات: 9، رشد آموزش تاریخ ، شماره تخیل و تاریخ )،1381(خیر اندیش ، رسول ،. 14
) ، نقد ادبی ، جلد اول ، چاپ سوم ، امیرکبیر ، تهران 1361زرین کوب ، عبدالحسین . ( . 15
) ، تاریخ در ترازو ، چاپ سوم ، امیرکبیر ، تهران 1370. (----، ----. 16
) ، تاریخ رئالیسم ، ترجمه ي محمد تقی فرامرزي ، تندر ، تهران  1362ساچکوف ، بورس . (. 17
) ، تاریخ به مثابه ي روایت ، ترجمه ي حبیب اهللا اسماعیلی ، کتـاب مـاه تـاریخ    1387(.سوتر مایستر ، پل . 18

وجغرافیا
) ، داستان یک روح ، چاپ اول ، فردوس ، تهران 1372. شمیسا ، سیروس .(19
) ، جنبه هاي رمان ، ترجمه ي ابراهیم یونسی ، امیرکبیر ، تهران 1352فورستر ، ادوارمورگان . (. 20
انسـانی  ) ، درآمدي بر درك و فهم روایت ، نشریه ي دانشکده ي ادبیات وعلـوم  1385لزگی ، حبیب اهللا . (. 21

20دانشگاه شهید باهنر کرمان ، شماره 
، تهران هرمس) ، نظریه روایت ، ترجمه ي محمد شهبا ، 1382مارتین ، واالس . (. 22
) ، فلسفه ي تاریخ ، چاپ هفتم ، جلد اول ، صدرا ، تهران 1375مطهري ، مرتضی . (. 23
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ان ) ، عناصر داستان ، سخن ، تهر1376میرصادقی ، جمال . (. 24
) ، راهنماي داستان نویسی ، چاپ اول ، سخن ، تهران1387. (---، ----. 25
20شماره ) ، تاریخ در تاریخ بیهقی ، مجله ي ایران شناسی ، 1372میالنی ، عباس . (. 26
39) ، شماره 102تا97) ، تاریخ و داستان ، مجله ي نافه ، سال هشتم ،مسلسل (1378(. نوبخت ، الهام . 27
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درآمدي بر نقاب پردازي در ادبیات معاصر
چالش ها)لغزشگاه ها و اصول،(تبارشناسی،

دکتر علی اصغر حبیبی

(استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل)
)(کارشناس ارشد ادبیات فارسیامیر بهارلو
)(کارشناس ارشد ادبیات فارسیمهدي جوان بخت

چکیده
با محیط و اجتماع پیرامون خود برخوردار نري و ذاتی، از ارتباط تنگاتنگیشعر به عنوان پدیده اي ه

هاي مختلف, بروز تحول در هبه تبع دگرگونی اندیشه ها و دغدغه هاي بشر در دوراز طرفی، است.
در دوران معاصر نیز شاعران با روي اسلوب ها و تکنیک هاي شعري امري کامال گریز ناپذیر می باشد.

پارا فراتر نهاده و به مسائل بشري و عام روي آوردند. ایشان غنایی گري و رومانتیسم افراطی,گردانی از
در ضمیر ناخودآگاه جمعی بشررا بهترین کهن الگوها و انگاره هاي اسطوره اي ریشه دار،در این راستا

با تکیه بر تکنیک نقاب، در ادامه برخی از شاعران توانمند,ابزار براي ارائه تجربیات شعري خویش یافتند.
به همزادپنداري  با این شخصیت ها پرداختند.بهضمن الهام گیري از شخصیت هاي کهن و اسطوره اي,

پیش جستار گانِادب فارسی، نگارندۀواسطه ارزشمندي، تازگی و ناشناختگی نسبی این تکنیک در عرص
رابطه همچون تبارشناسی،,یک نقاب شعريابعاد گوناگون تکنتا با نگرشی اجمالی،،دنسر آن داررو

یج این جستار انتد.نمراحل کاربرد نقاب موفق و لغزشگاه هاي نقاب را واکاوي نمایو اصولنقاب و شعر،
عدم اهتمام به آن ها فرجامی وواعدي استداراي اصول و قدر شعرنقابتکنیک؛ کهگر آن استبیان

این حوزه نخواهد داشت.جز گرفتار آمدن شاعر در لغزشگاه هاي
همزادپنداري، میراث کهن، اسطوره، نقاب شعري:کلیدواژه ها

 :09155171886همراه
amin_habiby@yahoo.comپست الکترونیک:  

dr.aliasghar.habibi@gmail.com
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مقدمه
اجتماعی و فرهنگی جامعه و محیط شاعر معاصر در راستاي تعهد به پرداختن به موضوعات مختلف سیاسی,

نداري و الهام گیري از شخصیت پیرامون خویش از ابزارهاي هنري گوناگون همچون اسطوره، نماد, فراخوانی، همزاد پ
و میراث کهن راانگاره هاي اسطوره اي ،کهن الگوها،در این راستاوا.بره استهاي اسطوره اي  کهن و گاه معاصر بهره 

ري از شخصیت ضمن الهام گی,نواندیشدر ادامه برخی از شاعران تجربیات شعري خویش یافت.ۀ بهترین ابزار براي ارائ
ا را محور اصلی شعرشان قرار دادند و با همزادپنداري  با این شخصیت ها و بر چهره زدن صورتک آن هنآ،هاي کهن

ي کارکردهاو از دبه طبع آزمایی پرداختن"نقاب"ها، به سخن گفتن از زبان آن ها روي آوردند و در تکنیک نوظهور 
تکیه تکنیکی که به جهت رمندانه بهره بردند. آن در جهت بیان نهفته هاي درونی خویش بگونه اي عینی و هنگوناگون 

هنري ترین ابزارها در بیان قابلیت تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین و داشتن بر اسطوره و کهن الگوهاي جمعی بشر
حال و آینده، شعر او را تا ضمن گستراندن پلی بی کران میان گذشته،،نهفته ها و دغدغه هاي درونی شاعر امروز را دارد

و حتی قومی گذرانده و با افکندن خصوصیت فراگیري و شمول به اعماق ذات بشري گرياز مرزهاي شخصی و غنایی 
.پیوند زند

تکنیک نوظهور نقاب معرفیدر این جستار با هدفمعاصر، از این رو و با توجه به اهمیت تکنیک نقاب در شعر سرایی 
ابعاد دیگر آن اعم از شناسی و خاستگاه نقاب بررسی شده و در ادامه و واکاوي جوانب مرتبط با آن، ابتدا تبارشعري

لغزش ها و اشکاالت در نقاب پردازي از دیدة ، کاربرد نقابو مراحلاصول، شرایط، اخذ نقاب در ادبیاتۀ دایره و زمین
نقد گذشته است.

است:توصیفی و سؤاالت و فرضیات آن به شرح زیر-روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی
سؤاالت تحقیق:

آیا تکنیک نقاب، از قابلیت ها و کشش هاي الزم براي بیان دغدغه ها و احساسات شاعر معاصر برخوردار است؟- 1
آیا کاربرد نقاب در شعر تابع مراحل، شرایط و اصول خاصی است؟- 2

فرضیات تحقیق:
یکسان سرایی، تکنیک نقاب شعري، می تواند با توجه به شرایط خاص دوران معاصر و رویگردانی از صریح گویی و - 1

براي بیان احساسات شاعر باشد.هابهترین ابزاریکی از 
تکنیک نقاب داراي قواعد و اصول خاص خود است.- 2

تحقیقۀ پیشین
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در حوزة نقاب و کاربرد آن در ادبیات بطور عام و شعر بطور خاص، پژوهش هاي بسیاري در زبان عربی انجام پذیرفته
که نشأت گرفته از نوظهور اما در زبان فارسی، به علت کمبود پژوهش ها.استشناخته شدهنسبتانزد شاعران عرب و 

تبیین نشده و فقط در چند سال اخیر ، هنوز این تکنیک آنطور که باید، بودن تکنیک نقاب در عرصۀ ادبیات فارسی است
از جمله پژوهش هاي پیرامون نقاب در زبان عربی می توان به .مقاالتی در این حوزه به زبان فارسی تألیف شده است

اثر شاعر معاصر عراقی, عبدالوهاب البیاتی که به حق باید آن را اولین و "تجربتی الشعریۀ"کتاب:موارد ذیل اشاره نمود
قناع فی الشعر الرمز و ال"هايمهم ترین گام در تبیین اصول فنی تکنیک نقاب شعري در زبان عربی قلمداد کرد.کتاب

اثر حاتم "ایا نرسیسمر"؛ اثر عبدالحمن بسیسو"القناع فی الشعر العربی المعاصرةقصید؛ "اثر علی کندي"العربی الحدیث
در ایران نیز مقاالت و الصکر که در تمام این کتاب ها نویسندگان به واکاوي ابعاد گوناگون نقاب شعري پرداخته اند.

که در اکثر آن ها مؤلفان به بررسی نقاب هاي مختلف در شاعران عرب زبان پرداخته اند. از پذیرفتهانجام پژوهش هاي
تکنیک نقاب در قصیدة "؛ رستم پور ملکیرقیهاثر "ةقناع إمرئ القیس فی شعر عزالدین المناصر"مقاالتآن نمونه:

و... اما در حوزة اثر علی اصغر حبیبی"بواکاوي نقاب تموز در شعر سیا"؛اثر نجمه رجایی"المسیح بعد الصلب سیاب
با تحلیل دو نقاب هکارکرد نقاب در شعرهمرا"مقالۀشعر فارسی پژوهش ها بسیار اندك و انگشت شمارند. از آن نمونه:

شعر برخی نقاب هايشعري و نقاب کاربرد اثر حبیب اهللا عباسی است که در آن  اشاره اي گذرا به "در شعر م.سرشک
.کامران قدوسیاثر "کارکرد محوري نقاب دینی در شعر شاملو و ادونیس"تطبیقیکدکنی داشته است؛ و مقالۀشفیعی 

:تبارشناسی نقاب
"غربی و "mask"یا"squema"چه و یا صورتک در لغت بمعناي حجاب و پرده, معادل با نقاب, سیما

دیگر نمایان می ةخود را می پوشاند و چهرة سیله چهرعربی است, که شخص آن را بر چهره می زند و بدان و"القناع
می گوید: وتغییر چهره در نقاباخفاء نیز با تاکید بر کارکرد"دایره المعارف بریتانیکا"لف ؤم).279: 1986سازد(فتحی,

نقاب یکی از اشکال تغییر چهره است که معموال روي صورت نهاده می شود تا هویت شخصی که آن را می پوشد,«
). 139: 1383(فوزي,»پنهان بماند و شخصیتی دیگر بیافریند

.تحقیق نشان می دهد که این عمل در ابتداي امر در خالل آیین هاي دینی انسان هاي گذشته بکار گرفته می شد
سپس .ردانسان اولیه از نقاب بعنوان وسیله اي براي بیان رابطه اش با خدایان و طبیعت در آیین هاي دینی استفاده می ک

که عموما - بطوري که شخص نقاب دار در نقش یک شخصیت «در نمایش هاي یونان باستان جایگاه ویژه اي پیدا کرد, 
بر روي صحنه حاضر می گشت و با بکار گیري همین نقاب بود که -خیالی و از خدایان بود,یک شخصیت اسطوره اي

مرگ و ۀاي اقدام می کرد که گویی همو الهب زده به گونهخدایان و شیاطین و حیوانات جان می گرفتند و شخص نقا
) .65: 2003(کندي,»زندگیست

شنامه است که کاربرد آن به زمان هاي بسیار یهمانطور که اشاره شد, نقاب در اصل یکی از اصطالحات تئاتر و نما
دید که در نمایشنامه هاي یا شخصیتی اطالق گر)persona(گذشته باز می گردد. این واژه با گذشت زمان بر شخص
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نقاب ،در اصطالح تئاتر و نمایشنامه. )279: 1986کهن با نقابی که بر چهره داشت به ایفاي نقش می پرداخت(فتحی,
اصلی اش را مخفی نماید ة چهره اي مستعار ازجنس کاغذ یا پارچه و یا پوست است که بازیگر بر چهره می زند تا چهر

است درامی که در رقص قبایل اولیه استفاده می شد و سپس به جشن هاي دینی و نمایشنامه و از نظر تاریخی وسیله اي 
نهایتا نمایشنامه و تئاتر نقاب به آیین هاي دینی وۀ ). اما دامن209: 2003،هاي یونان باستان انتقال یافت(الموسی

Carl(یونگروان شناسی واديتئاتر بهةاز حوزاین اصطالح محدود نماند, بلکه بعدها  Gustavo Lung( وارد
شد و سرانجام در وادي ادبیات به اوج کاربرد فنی خود رسد.

شعر و ادبیات:عرصه نقاب در 
روان شناسی ،در پی آن  نمایشنامه  و نهایتا در سده هاي اخیرنقاب به آیین هاي دینی وۀ که گذشت, دامنآنگونه

کارکرد آن بعنوان یک تکنیک نوین و پیشرو در وادي شعر ,ي ما پر اهمیت استاما آنچه در باب نقاب برامحدود نماند.
وارد شد و کاربردي - اعم از شعر و داستان- بیستم به جهان ادبیات ةدر آغاز سد« این اصطالح نوپا و ادبیات است.

در .)157: 1385عباسی,»(نسبتا متفاوت با کارکرد آن در حوزه هاي نمایشی و آیین هاي بدوي و روان شناسی پیدا کرد
شاعران نقاب را براي بیان افکار و احساسات و دغدغه هاي درونی خود  بکار می برند و با زبان آن سخن ,عصر حاضر

می گویند. شاعر معاصر نقاب را بکار می بندد تا صدایش لحنی عینی و تقریبا بی طرفانه داشته باشد و بدین واسطه از 
زمانه اش ةاسات درونی خود بدون مخفی ماندن رمز مد نظرش که بیانگر دیدگاه شاعر دربارفوران مستقیم ذات و احس

.است دور شود
تا جایی که خواننده گمان می کند که در ،ضمیر متکلم بر شعر مسلط می شودۀ بواسط- غالبا-این شخصیت نقابین

و -که آن شخصیت چیزي جز یک نقاباما آرام آرام متوجه می شودحال گوش دادن به صداي شخصیت نقاب است,
که شاعر از پس چهره آن سخن می گوید نیست و صداي مستقیم شخصیت با صداي ضمنی شاعر آنگونه با هم در - ابزار

.نقاب رهنمون می سازندمد نظر درکه  خواننده را به معنی هم کالمی اند گفتگو و 
صحیح شخصیت شاعر و شخصیت نقاب می گوید: نقاب با تاکید بر محوریت آمیزش"جابر عصفور"منتقد معاصر 

قصیده اي که هر دو را حمایت می طی عبارت است از دو صداي مختلف  و بر آمده از دو شخصیت گوناگون  که در 
میان این دو صدا از دو کند, با هم در تعاملند  و هدفشان حاصل نمودن معنی نقاب از طریق یک تعامل کامال برابر

.)265: 1998اوت است(مجاهد,شخصیت متف
عملکرد نقاب با وجود شباهت هاي بنیادي در دو کاربرد شعري و نمایشنامه اي, بعنوان یک تکنیک فنی در شعر 

اسلوب درامی و غنایی از یک طرف و میاندانست, قرار گرفتن نقاب در بایدونسبتا تفاوت دارد،با آنچه در تئاتر است
تنوع ضمایر با تاکید بر ضمیر - تعدد صداها-مونولوگ-دیالوگ- اصول شعر نمایشی (درگیريتکیه نقاب بر برخی از 

نباید موجب این توهم شود که شعر نقاب همان شعر نمایشی و درام است. بلکه؛ نقاب به هیچ از طرف دیگر,متکلم و...)
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ام استوار است و بگونه اي می توان وجه درام شعري نیست, زیرا این اسلوب اساسا بر مزاوجه ي میان غنایی گري و در
)  111: 2003آن را نوعی درام ناقص تلقی کرد که  به مونولوگ درامی شبیه است و امتداد آن می باشد(کندي,

شاعر در تکنیک نقاب با شخصیت نقابین در می آمیزد و از زبان او سخن بر زبان می راند, یا اینکه آن شخصیت از 
خصوصیات خود را بر او می افکند و یاقضیه را معکوس می نماید, طوري که شاعر و زبان شاعر سخن می گوید و

شخصیت نقابین هر دو  یک وجود نو را شکل می دهند  که نه شاعر است و نه آن شخصیت ودر عین حال هم شاعر 
صدا براي بدین جهت باید مد نظر داشت که؛ نقاب فقط یک .)262: 2006است و هم شخصیت مد نظر(عشري زاید,

شاعر محسوب نمی شود. از طرفی نباید نقاب را ةقصیده نیست و همچنین فقط یک پوشش براي مخفی سازي چهرۀارائ
ۀبلکه نقاب آفرینش نوعی رابط،صرفا نسخه اي مطابق با شخصیت یا وجود که دربردارنده ي اسم آن باشد, انگاشت

رویاي داخلی به ۀد و خواه متعدد) است که در چارچوب تجربیعنی شاعر و شخصیت نقابین (خواه واحطرفین نقاب,
وقوع می پیوندد و دیالتیک همزاد پنداري براین تجربه حاکم است و دیالتیک بینامتنی در آن ظاهر می شود و آن را پا به 

انگر نهفته در شعر نقاب صدایی دوگانه وجود دارد که در یک زمان بی« چنین باید گفت که پا همراهی می کند . پس
) .9: 1998مجاهد, »( هاي درونی من شاعر و شخصیت فرا خوانده است

و فنی نقاب از خالل شخصیت یا شخصیت هاي برگزیده آراء و افکار خود شاعر با بهره گیري از تکنیک نو ظهور
و از زبان او سخن را ابراز می دارد و از طریق این شخصیت به نقل تجربه معاصر خود بصورت غیر مستقیم می پردازد

یا بهتر بگوییم نهفته ها و احساسات خویشتن را با شکلی رمزي از زبان دیگري بیان می کند و در عین حال .می گوید
گزارش نویسی و رومانتیسم افراطی  و یا گرایش ،غنایی گريۀخویشتن  را از خطرات احتمالی همچون سقوط در ورط

فی الشعر العربی الرمز و القناع"ار محفوظ می دارد. چرا که  بقول مولف کتاب شدید به کارکرد درامی نمایشنامه و
نبود آن و یا ۀ تا کالم را بر پای،نقاب به هیچ عنوان سر آن ندارد که نقش بارز و محوري شاعر را لغو نماید"الحدیث

ه شاعر را نسبت به زمانه اش مخفی عدم توجه به افکار و دیدگاه هاي و نظریات شاعر بنا کند, بلکه بدون آنکه دیدگا
ةچهرۀ), زیرا هدف نقاب چیزي  جز ارائ91: 2003نماید, بر نوعی عینیت و استقالل و بی طرفی تکیه دارد(کندي,
.اعماق وجودي و ذات شاعر و تجلی گر هویت بنیادین او نیست

اخذ نقاب در ادبیات:ۀ دایره و زمین
افت و خیز نقاب؛ زمینه اي است که نقاب ها از آن گرفته می شود. سخن در اساسی و مهم دیگر در وادي پر ۀنکت

،این باب بسیار رفته است, اما آنچه باید بدان تاکید نمود این است که در بیشتر موارد نقاب ها از دایره ي میراث کهن
اکثر ناقدان شعر معاصر هست یا حداقل این نکته مورد تاییدوتا شخصیت هاي معاصر،تاریخ و اسطوره گرفته می شوند

که بیشتر اشعار موفق در وادي کاربرد نقاب آن هایی هستند که زمینه اخذ شخصیت هاي نقابین آن ها کهن و اسطوره اي 
اسلوب نقاب تقریبا منحصر در شخصیت هاي سنتی و تاریخی «تا جایی که یکی از منتقدین ادبی گفته است:، بوده است
)149: 1986حداد,»شده است
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با آن موافق نیست)آن است که فقط بطور کامل این جستارةنگارندحاصل کالم(اگر چه ,این ناقدانۀ بنا به گفت
شخصیت هاي تاریخی در خور آنند که شخصیت نقابین گردند و اگر از شخصیت هاي معاصر در این وادي استفاده 

اکثر ناقدان بر اخذ نقاب هاي موفق از تاریخ و ۀرغم تکیاما علی تولید ادبی او چندان ارزشمند نخواهد بود.،دنشو
ي غیر تاریخی و اسنت, ذکر این نکته الزامی است که همین منتقدان غالبا بر این عقیده اند که اخذ نقاب از شخصیت ه

است.کم بسامد و اندكکهن محال نیست, بلکه 
ه در کاربرد نقاب از اهمیت ویژه اي برخوردار آنچنقاب، مورد نظر در صرف نظر از کهن یا معاصر بودن شخصیت 

مستقیم گویی و معاصر شاعر در راستاي رهایی ازۀ است و در درجه اول باید بدان توجه شود؛ هماهنگی نقاب با تجرب
آن تاکید نموده است.رببارها "عبدالوهاب البیاتی"چیزي که ؛غنایی گري افراطی است

او در تعریف نقاب و کند و کاو در شعر نقاب پرداخته است.بررسیه کرات به ب"تجربتی الشعریه"بیاتی در کتاب
خودش سخن بر زبان می راند.ة چنین می گوید: نقاب اسمی است که شاعر از خالل آن, رها از ذاتی گري صرف, دربار

غنایی گري و به آفرینش وجودي مستقل از ذات خود تکیه دارد و از این رو از مرزهايشاعرر؛ به عبارت بهت
همچنین از انفعاالت اولیه که شکل و مضمون قصیده رومانتیسم که غالب شعر در زیر چنبره آن است رهایی می یابد.

شاعر در شعر نقاب آن ؛ با این اوصاف نیکوتر است که گفته شود. )40: 1993البیاتی,محسوب می شود دور می گردد(
از رار دادن تجربه و صداي نقاب میان خود و ذات خود کاهش می دهد,درون گرایی و ذات پروري خویش را با هدف ق

بلکه این فرایند آفرینش مستقل از ذات ،طرفی در شعر نقاب به آفرینش وجودي کامال  مستقل از ذات خود نمی پردازد
ان پس شعر شخصیت درام  یک آفرینش هنري و شعر نقاب یک بیخالق اثر در خلق شخصیت درام روي می دهد.

.هنري است 
،پردازيباید در نظر داشت که اصل نقاب چه تاریخی و کهن باشد و چه اسطوره اي و چه معاصر, در فرایند نقاب

از این رو هر هنري براي قهرمانیست که شاعر سعی در رسیدن به آن را دارد,ۀنقاب یک نمون؛آن است که بدانیممهم 
و با تنوع منبع و آبشخور, الگوي هنري و فنی را شکل می گیردر را در بر یاي شاعؤنقاب در نهایت الگویی است که ر

می دهد که نوعی الفت و همدلی با خواننده برقرار می سازد.
در نقاب در کنار یک الگوي هنري با شخصیتی انسانی و زنده مواجهیم که شاعر وخواننده هردو با او در تعاملند و 

حسین ,جمیله بوحیردلومومبا,پاتریس ,ارنستوچگواران شخصیت همچون لورکا,در این تعامل فرقی نمی کند که آ
معري، صالح الدین ءابوالعالمتنبی,ایوب,امام حسین(ع),مسیح(ع),خیام,حالج,مانندیاوباشدمعاصرو...فهمیده
,)Isis(ایزیس,)Sisyphus(سیزیف,)Orpheusاورفئوس()Adonis(ادونیستموز,بسانیاتاریخی وو...ایوبی،

.و...اسطوره اي)Osiris(اوزیریس
تا بدین وسیله از ،از طرفی در این تکنیک, شخصیت تابع نوعی فرایند گزینش و به هم ریختگی و بنا کردن است

در شعر نقاب در کنار رهایی یابد.-چه کهن و چه معاصر- برخی بازدارنده هاي تاریخی و اسطوره اي یا حتی واقعی 
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حفظ جنبه هایی از حالت کهن و اصول کلی آن, شعر به سوي تصرف در شخصیت اصلی گرایش دارد, زیرا شاعر سر آن 
د تا بدین وسیله آن شخصیت توانایی مالئمت و همراهی با اندیشه او و روح زمانه و ودارد تا با آن شخصیت همگن ش

در هم کوبیدن بناهاي کهن و گزینش ۀ جهت نقاب تجرباز این. )203: 1990السید جاسم, جو قصیده را  داشته باشد(
یک واقعیت فکري,ة بنایی که تار و پود آن انعکاس دهندبهترین و ارزشمند ترین آن ها براي ساختن بنایی جدید است,

)40: 1993البیاتی,اجتماعی و وجودي است(
, بلکه در توانایی شاعر بر حسن ت نمی گیردأوانگهی باید دانست که ارزش هنري نقاب از سرچشمه نقاب نش

به همین علت اصالت تاریخی و کهن نقاب به هیچ عنوان نمی تواند گزینش نقاب و مهارت او در تعامل با آن نهفته است.
فتوح احمد, در بیان تجربه ابداعی و شکل دهی آن باشد (اوضامن موفقیت شاعر و توجیه کننده کوتاهی و کم کاري 

در نقاب پردازي مهم آن امکانات بیانی است که نمادها براي شاعر فراهم می کنند و او را قادر می بلکه )165: 1977
و اندیشه هایی که در پی رنج کشی طوالنی این افکارسازند تا دیدگاه ها و افکار و نهفته هاي درونی اش را بیان نماید.

عناصر و بهره ندي ازاو را به سوي ل گرفته اند وشکو درك عمیق شرایط زمانه اي که شاعر در آن زیست می کند,
نمادهاي توانا در بیان احساسات و افکارش سوق می دهد.

این نتیجه حاصل می گردد که در ,با توجه به مسائل مطرح شده در باب چگونگی کاربرد شخصیت در شعر نقاب
یست که شاعر نتواند به کنکاش رمزها و و اینطور ننمی باشدصرف و انحصاري شخصیت شرط بکارگیرياین فرایند

ساختمایه شاعر را به سوي عناصر و عاطفیشعري و حالتۀبلکه تجربنقاب هایی غیر از شخصیت اصلی بپردازد,
دارند. از این رو هیچ مانعی براي هنريسوق می دهد که شایستگی آفرینش نمادهایی را براي اتخاذ نقاب هاي هایی

.)33-23: 1984(عصفور, ,و حاالت طبیعت وجود نداردموجوداتو نقاب گیري از عناصر 
با تمام این اوصاف باید پذیرفت که اکثر نقاب هاي شعر معاصر شخصیت ها هستند. شاعران غالبا نقاب شخصیت 

بی با وي خوه ها را از آن جهت بر چهره می زنند که آن ها توانایی بیان دغدغه هاي درونی شاعر را دارند و می توانند ب
و خواننده به این گمان می افتد که )1(به تعامل بپردازند, تا جایی که گاهی صداي شخصیت بر قصیده مسلط می شود

فقط صداي شخصیت را می شنود و آنچه بیان می شود احساسات و دیدگاه هاي اوست نه شاعر, اما بهنگام دقت و تامل 
بدین گونه یکی او را بیان می کند.ۀ شاعر است و  صداي شخصیت تجربۀافزون تر پی می برد که این صدا بیانگر اندیش

خواننده با ۀخیر انداختن مواجهأدوري از جوشش مستقیم عواطف و احساسات شاعر و به ت, از مهم ترین اغراض نقاب
لت کلی نقاب می دالۀ آن هاست. با این تاخیر و در لفافه سخن گفتن, خواننده تبدیل به بخشی کارا و پویا در ارائ

). 93-92: 2003گردد(کندي,
شرایط  و اصول کاربرد نقاب:

نظر داشته باشد, تا به ناگاه و ناخواسته دردر کاربرد نقاب و گزینش شخصیت باید مسائل و اصولی را شاعر معاصر
- غالبا–میان شخصیتهماهنگینیاید و بتواند نوعی توافق و لغزش هاي شایع در این تکنیک نو ظهور گرفتارۀ در ورط
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دة از مستقیم گویی و فوران بی پربه دورمعاصر خویشتن برقرار سازد و در این راستا در مسیريۀکهن نقاب و تجرب
احساسات به  سوي عینیت و در لفافه سخن راندن ره بپوید.

اطه کامل داشته باشد و از باید تاریخ را خوب بداند و به کنه آن اح«نقاب را دارد,کاربردآن هنگام که شاعر قصد 
حوادث ایجابی آن الهام پذیرد و از درون آن افراد و شخصیت هایی پویا و تاثیرگذار در گذشته را که با موقعیت معاصر 

از .)18: 1995(علی,»هماهنگی دارد و موجبات گسترش و شمول ابعاد انسانی شعر را فراهم می آورد, گزینش نماید
و ترکه هر قدر رویداد وام گرفته شده و یا فراخوانده شده از گذشته میان خوانندگان شایعباید مد نظر داشت طرفی 

) .211- 209: 2003,سالم تر و موفق تر خواهد بود (الموسیه هاي اوشاعر و خوانندۀباشد, رابطترشناخته شده
ت بارز و اصلی شخصیت یا درفرایند گزینش نقاب, باید به شخصیت نقاب کامال دقت شود و در یافتن خصوصیا

شود.ن است, برقرار آاسطوره کنکاش گردد و ارتباطی موفق میان آن شخصیت و اندیشه اي که شاعر در صدد بیان 
و خصوصیتی رهنمون جنبهگزینش شخصیت ها براي نقاب باید در پی  ۀهمانطور که بیاتی اشاره می کند, در زمین

میان شخصیت نقابین و آن اندیشه اي که شاعر قصد بیان آن را دارد, ارتباطی در شخصیت مورد نظر بود و اینکه باید 
یا اسطوره اي خصوصیت جدیدي که بر شخصیت تاریخیموفق ایجاد گردد. در این میان باید به ابعاد جدید و مدرن و 

ایه موضوعی شایستگی آنکه  دستم-بطور کلی-برخی از شخصیت هاي کهن«حمل می شود, توجه خاص گردد, چرا که
از میان رفته ،معاصر قرار گیرند را ندارند و این از آن روست که, در آن ها آن خصوصیت رهنمون گر و هدایت کننده

).40: 1993البیاتی,»(است
خود و شعر ة داللت ها و اندیشه هاي جدیدي که شاعر در این فرایند نقاب زنی بر چهرۀ همانطور که گذشت, مسال

افکندن نماد کهن بر واقعیت معاصر به ما ارائه می دهد, از اهمیت واالیی برخوردار است و می توان معاصرش و کارکرد
زیرا اگر شاعر نقاب دار فقط به تکرار و شرح و .شاعر نقاب دار دانستۀپرداختن و توجه به آن را مهم ترین وظیف

ایی ساختار و شکل موفق عمل نماید, نقاب او مادامی هر قدر هم در زیب,تفسیر نماد کهن در اسلوبی معاصر بسنده نماید
تاریخی و هنري,واقعیت هاي معاصر براي خواننده نگشاید, از نظر ۀکه افق هاي خیال و اندیشه اي جدید را در سای

به بیانی دیگر, اگر نقاب بعنوان یک ابزار و تکنیک نو, وسیله اي براي فکري به چیزي ارزشمند دست نخواهد یافت.
کسب داللت هاي جدید براي واقعیت این دوران نباشد و یا ابزاري براي افکندن میراث کهن بر واقعیت معاصر که منجر 

د؟کار می آیه به ارتباط گذشته به حال می شود و افق هاي  جدیدي را براي آینده می گشاید, نباشد, به چ
:شعريمراحل کاربرد موفق نقاب

بسان دیگر تکنیک ها و اسالیب هنري و ادبی, مستلزم  اهتمام ورزیدن به اصول و کاربرد موفق تکنیک نقاب نیز
در موارد زیر بیان نمود:طی نمودن مراحلی است که می توان آن مراحل را به اختصار

عمیق و دقیق شخصیت نقابین و کهن؛فهم- 1
؛ه شاعر هماهنگی داشته باشدکه با تجرب- غالبا کهن–گزینش جنبه ها  و ویژگی هایی از شخصیت نقابین - 2
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؛تاویل این جنبه ها  و ویژگی ها  بگونه اي که با طبیعت تجربه شاعر هماهنگی و همسویی داشته باشد- 3
؛)2(افزودن جنبه و ابعاد معاصر تجربه شاعر بر خصوصیات شخصیت نقابین- 4

زندگی در شخصیت غالبا کهن و مد نظر که همان دمیدن ۀ نتیجاگر این شروط بطور کامل و صحیح حاصل گردد,
اما تحقق می یابد.اسطوره اي و نزدیک کردن آن به زندگی معاصر و نهایتا قابل فهم نمودن آن براي انسان معاصر است,

حذف و اگر شاعر در تحقق این شروط اهمال ورزد و در این فرایند و به گونه اي به ذکر نام ها ي کهن بپردازد که با 
تغییر آن ها خللی در ساختار وارد نگردد و یا شخصیت بعلت عدم فهم دقیق آنها از طرف شاعر در هاله اي از ابهام مخل 

).226: 1982ارزش کار شدیدا کاهش می یابد (البطل,قرار گیرد,
ر شخصیت نقابین کهن و شاعر بۀآنچه در اینجا باید مد نظر داشت, آن است که در فرایند افزودن ابعاد معاصر تجرب

اسطوره اي باید  همسویی و هماهنگی  کامل  برقرار باشد و آنگونه نباشد که شخصیت نقاب کشش و تحمل دربرگیري و 
معاصرۀکه در فرایند کاربرد امور کهن, در بیان تجرب« :باید گفتدر تایید این کالم .)3(بیان تجربه معاصر را نداشته باشد

). 354-353: 1998(مجاهد,»رویداد جدید وجود داشته باشدۀ قدیمی و سایۀ حادثۀ بین سایباید نوعی انطباق 
لغزش ها و اشکاالت در کاربرد نقاب

محوري .عیوب و لغزش هایی وجود دارد که از چندین علت سرچشمه می گیرد،در کاربرد نقاب در شعر معاصر
در ایجاد آمیزش متعادل و منطقی میان گذشته(ابعاد شخصیت کهن) ن, ناتوانی شاعرترین و شاید مهم ترین وشایع ترین آ

مهم ترین عیوب کاربرد نقاب در شعر معاصر را در کنار موارد کلی ذکر شده, می توان .معاصر شاعر) استۀ و حال(تجرب
در موارد زیر بیان داشت:

کاربرد جزئی تکنیک نقاب:-1
نزد بسیاري از پیشگامان و رهروان شعر معاصر, شاهد کاربرد جزئی و نوین شعري ة در فرایند استفاده از این شیو

هنري  ۀ گذري نقاب هستیم که نتیجه اي جز تبدیل شدن کار به تشبیهی ناقص را در پی ندارد. در این حالت آن وظیف
نهایتا بخاطر منحصر واالیی که بر عهده ي شاعر است, ادا نمی شود و شعرآن گونه که باید بر خواننده اثر نمی گذارد و 

در بویژه –. علت بروز این نقصان را مجبور به رها کردن این تکنیک می شودشدن ارتباط نقاب با قسمتی از متن, شاعر
باید در عدم پختگی فنی شاعر از یک طرف و نداشتن -در کاربرد نقاب و برخی از اشعار شاعران این دورانۀ قصاید اولی

مخرب شاعران تازه کار مبنی بر مزین ة دیگر طرف جستجو نمود. اگر چه نباید انگیزتسلط کافی بر شخصیت کهن از
بعنوان یک برتري و پرستیژ از یاد برد.را نمودن شعر به تکنیک هاي نوین شعري و هنري

غموض و ابهام:-2
تمام جوانب آن را دعمق و پیچیدگی برخوردار است, بگونه اي که نمی توان،شاعر معاصر از مقداري ابهامۀتجرب

بصورتو همیشه از ابعادي مخفی و پنهان برخوردار است که شاعر بدان اشاره می کند و خواننده آن را زدساآشکار 
که بلکه حالتی نمادین و الهام گر دارد, الفاظ نمی گنجدة مبهم و نامحدودي احساس می کند و درك می نماید که در دایر
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اما باید دانست که .)284: 2006(عشري زاید,و پسندیده و در خدمت تکنیک نقاب استاین حالت در شعر معاصر نیکو
بدون شک غموض هدف شعر جدید و شاعران نوگرا و نمادپرداز نیست, بلکه غموض برآیند طبیعی تعامل شاعر با « 

)وانگهی 173: 1996,حمود»( زبان است, تعاملی که بر اجتناب از وضوح و در لفافه سخن راندن(ابهام) تکیه دارد
ادونیس معتقد است که غموض ذاتا نقص و وضوح نشانه ي کمال نیست, بلکه غموض هنري و نیکو دلیلیست بر غنا و 

.)276: 1986عمق شعر (ادونیس,
مواجهیم که نوعی عیب و کاستی در )4(آلودابهامغموضیدر کاربرد میراث کهن, نزد برخی از شاعران معاصر بااما 

ابعاد آن باز نمی گردد, بلکه علت بروز چنین ابهامی به طبیعت تجربه و مخفی ماندن برخی از وب می شود.شعر محس
اصلی, قصور در کاربرد صحیح ادوات شعري و ناتوانی در هماهنگ سازي میان تجربه و ابعاد مختلف شخصیت مد علت
از این رو .را از یاد بردخود ۀ ر ترسیم و بسط  تجربدشاعر ناتوانی وضعف شاعر است. در کنار موارد مذکور نبایدنظر 

نماد کهن را ،شعر نزد خواننده بسیار شبیه به معمایی سربسته و پیچیده می شود, زیرا غموض بیش از حد ممکن است
در این حالت که خبري از الهام صحیح شعري نیست و ابهام شدید بر جو شعرتبدیل به نوعی معما و چیستان گنگ کند.

هاي بکار رفته در و نقاب)284: 2006حکم می راند, خواننده تقریبا معناي کامل قصیده را درك نمی کند(عشري زاید,
.شعر چندان هنري و فنی پردازش نمی شوند و از جذابیت خاصی براي مخاطب برخوردار نیستند

و طغیان ابعاد معاصر بر شعر: )5(دربند غنایی گريگرفتار آمدن-3
شخصیت نقابین موازنه و برابري ایجاد کند, در نتیجه ۀ خویش و تجربۀ میان تجربنمی تواند حالت شاعر در این

طرفین نقاب با هم در نمی آمیزند و دو زمان گذشته و حال به هم نمی رسند و شاعر توان رهایی از دغدغه ها و نگرانی 
عر او حذف کنیم, چیزي را از دست نداده بگونه اي که اگر اسم نقاب را از شهاي معاصرخود را ندارد,

از این رو شاعر بصورت مستقیم و صریح به معانی و داللت هاي معاصري که قصد بیان آن را ).230: 2003،ایم(الموسی
دارد می پردازد. حال آنکه در قصایدي که اساس آن بر کاربرد شخصیت کهن و نقاب است, باید شاعر پیوسته در پس 

معانی معاصر باشد, بدون آنکه بصورت ور گرفته شده, مخفی بماند و این چهره باید بیانگر داللت هاشخصیت بکاة چهر
شخصیت هاي نمایشنامه مخفی می شود و آن ة همچنان که نمایشنامه نویس در پس چهرمستقیم این معانی را بیان نماید.

صد رساندن خواننده یا بیننده را به آن دارد, ها را رها می سازد تا از خالل ابعاد درامی شان به بیان آنچه ق
در شعر نقاب باید صداي شاعر در شخصیت ذوب شود و صداي نقاب تبدیل ).288- 289: 2006بپردازد(عشري زاید,

به صداي شاعر گردد. از این رو شایسته نیست, صداي شاعر بر شخصیت کهن برتري جوید, زیرا این حالت آن دو را از 
و در نهایت نقاب را به جدایی و از هم گسستگی و تمزق تهدید می نماید و مانع از تحقق هدف اصلی هم جدا می کند 

).108: 2003آن می شود(کندي,
بیانکهن توانایی و کشش -غالبا–اما گاهی اوقات شاعر احساس می کنند که ابعاد و جنبه هاي شخصیت نقابین 

و مجبور به بیان مستقیم داللت ها و معانی مدنظرش می شود. ندارد, از این رمد نظرش راداللت هاي معاصر 
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وجود چنین نقصی در شعر نقاب, بیانگر اعتراف شاعر به آن است که شخصیت گزینش شده توانایی پرداختن به 
شاعر را ندارد و از این روست که شاعر مجبور به بیان مستقیم تجربه اش می شود. چیزي که ۀبیان تمام ابعاد تجرب

).289- 288: 2006وجیه کاربرد شخصیت کهن را بویژه در تکنیک نقاب از پایه لغو و بی اساس می نماید(عشري زاید,ت
نقاب:شعرطغیان داللت هاي کهن بر -4

قدر شاعر به شخصیت کهن و بیان معاصر بر قصیده است. در این حالت آنۀ مقابل طغیان تجربۀ این حالت نقط
معاصر خودش می شود و ةشخصیت نقابین مقدم تر از بیان تجرابعادتوجه می کند که بیان اندیشه ها و احساسات او

جاي آنکه نقاب وسیله باشد, ه از این رو بفرایندي گزارش گونه تبدیل می شود.فراخوانی محض میراث کهن وشعر به
.حکم هدف را پیدا می کند

تحقق را موجبعدم تصریح به نام شخصیت نقابین وراندن در لفافه سخن,رد صریح گوییباصالح عبد الصبور
بدون آنکه صخره بر پشت نهاده و از کوه باال رفتمچنین می گوید: مثال اگر من بگویم: می داند وانسجام با روح قصیده 

دریانوردي در دریاها به به میان آورم ذهن به سوي این اسطوره راهنمایی می شود و یا اگر بگویم"سیزیف"نامی از 
این کاربرد ).102: 1969عبد الصبور , رهنمون می گردد("بحريسندباد"همچون یذهن به سوي دریانوردانپرداختم

غیر مستقیم شخصیت کهن, بدون ذکر نام ها و رویدادها, شاعر را بر استوار سازي و غنی کردن تجربه اش یاري می 
ومیراث کهن برمتن شعري می شود.نماید, تاجایی که مانع از تسلط کامل اسطوره 

. پست می گیرد و چیزي وارد شده از خارج آن نیستأشاعر نشۀ تجربروناز این رو کاربرد موفق نقاب کهن از د
نه ,بهتر است شاعر خود به آفرینش  نقاب ها و نمادهایش بپردازد و قصیده باید در ذات خود نمادین و نقابین باشد

.اساطیر بپردازد. بلکه باید تلویحا به نماد ها و اساطیر کهن اشاره نمایداینکه فقط به فراخوانی
میراث کهن بداند که ار اسطوره و میراث کهن باشد, بلکه باید آن را بکار بندد و زبدین جهت شعر نقاب نباید خدمتگ

کهن آن را وارد می کند, فقط حکم یک ابزار را دارد نه هدف و تصویر شعري یک تصویر از پیش آماده نیست که میراث
کلی تصویر شعري و ایجاد وحدت عضوي قصیده.خصوصیتبلکه فقط ابزاري است براي تحقق 

نقاب ها از اسطوره و تاریخ کهن, تاکید می کند که آوردن این نقاب ها امري ه بیاتی ضمن اشاره به اخذکچنان
سعی نمودم تا میان میرا و جاودان, « یند نقاب پردازي,شده اي نیست؛ او می گوید در فرایناتفاقی و یا از پیش تعی
حال و آینده, هماهنگی برقرار نمایم و این کار تالش و رنج فراوانی را در کنکاش نقاب هاي فنی پایان پذیر و بی پایان,

ن گزینش امري اینماد و اسطوره یافتم که گزینش آن ها از سخت ترین کارهاست واین نقاب ها را در تاریخ,می طلبد.
بیاتی معتقد است که باید در کاربرد سنت و اسطوره به اصل قضیه امین بود, اما ).40-39: 1993البیاتی,» (اتفاقی  نبود...

این امر توجیه گر تقلید کورکورانه و بیان گزارش گونه نیست. او در باب کاربرد میراث کهن و اساطیر و چگونگی 
کوشیدم نسبت به ریشه ها و اصول امین باشم بدون اینکه آن ها را تقلید « گویدارتباطش با آن در شعر چنین می

).80: 2004ارناؤوط,»(کنم
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شعري روي می دهد و باید دانست که شعر محل ۀ بازگشت شاعر به  اسطوره و میراث کهن فقط از طریق تجرب
یاست و آن هنگام که از میراث کهن ؤک ربلکه قبل از هر چیز یانباشتن اساطیر و نمادها و شخصیت هاي کهن نیست,

اندیشه شاعر است و شاعر بر حسب آنچه تجربه شعري اش ترسیمهتجاستفاده می شود فقط هدف یاري طلبی از آن 
،می طلبد به دخل و تصرف در این میراث کهن می پردازد, زیرا قهرمانان میراث کهن به زمان و مکان خاصی تعلق ندارند

اما  بر هسته ي اولیه و به زمان دیگر منتقل می شوند و تصاویر و شکل هاي گوناگونی به خود می گیرند,بلکه از زمانی 
اصلی  خللی وارد نمی شود و فقط بر حسب زمانه اي که شخصیت در آن بکار رفته, ابعاد تاریخی و فکري و اجتماعی 

.)6(گوناگونی به خود می گیرد
چرا که تکرار و انباشتن بی حد و صرف میراث گذشتگان نیست,نقاب فقط تکرارنهایت آنکه باید مد نظر داشت که 

از این رو شعري و سردرگمی خواننده در بر نخواهد داشت.ۀ نمادها و اسطوره ها ثمري جز اخالل در بیان تجربحصر
خالل تجربه اي نو و نوعی ابداع و آفریدن جدید آن میراث از بویژه در تکنیک نقاب,فرایند کاربرد میراث کهن,

دقیقا به همین دلیل است که ممکن است یک شخصیت کهن نزد چند شاعر از چندین داللت دیدگاهی جدید است.
برخوردار باشد, امري که بر مهم نبودن میراث کهن در ذاتش تاکید دارد و مهم را در توانایی شاعر در آفرینش آن میراث 

.در نگرش و دیدگاهی نو می داند
لغزش در کاربرد نقاب در شعر در نمونه ها و تجربه هاي اولیه نقاب نزد شاعران اوایل شعر معاصر بسیار شایع این 

بود, اما به مرور زمان و پس از تسلط شاعران معاصر بر کاربرد میراث کهن در قالب نقاب در شعر, بسیار کم شد.
نزد خواننده:کهنناشناخته بودن شخصیت -5

فراخوانی شخصیت, برخورداري این شخصیت از قدرت الهام گري است که آن را با آگاهی هنريیکی از توجیهات
است. این درحالی است که اگر هاي موجود در آن شخصیتداللتة خواننده مرتبط می سازد, به گونه اي که برانگیزند

د.داللتی در خواننده وجود نداشته باشد, فراخوانی شخصیت عمال بی فایده خواهد بو
گاه شاعر معاصر, مجموعه اي از شخصیت هایی را که در وجود و آگاهی خواننده پایگاهی ندارد, بکار می برد, از 

این شخصیت از توانایی ،این رو و بخاطر همین غرابت و ناشناختگی نزد خواننده و احتماال نزد خود شاعر و تجربه اش
براي بیان مطلب مورد نظربرخوردار نیست.چندانی 

ین شخصیت ها دو دسته اند:ا
) که کاربرد آن ها با شروع پدیده و...فینیقی آشوري,بابلی,رومی,شخصیت هاي کهن بیگانه(یونانی,،اول

؛فراخوانی شخصیت هاي کهن آغاز شد
اسالمی  که به علت عدم شیوع و فراگیري, توانایی قرار گرفتن بعنوان نماد و نقابیملی وشخصیت هاي کهن،دوم

مشترك میان شاعر و خواننده را ندارند و در کاربرد و فهم مدلول آن ها فاصله اي فاحش میان خواننده و شاعر احساس 
می شود.
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از این رو, شخصیت از توانایی کافی براي واسطه شدن میان تجربه شاعر و آگاهی خواننده, عاجز می ماند وتوانایی 
داشت. دربرگیري تجربه ي معاصر شاعر را نخواهد 

نهایت اینکه  این ناشناختگی شخصیت نزد خواننده سببب افزودن توضیحات و حاشیه نویسی هایی بر شعر از طرف 
). 282- 279: 2006شاعر می شود که ثمري جز سنگین نمودن بی فایده ي شعر ندارد(عشري زاید,

ویل اشتباه برخی از شخصیت ها :أت-6
ز ابعاد و جنبه هاي شخصیت هاي کهن را تاویلی اشتباه می کنند و گاها بسیار روي می دهد که شاعران, برخی ا

زیرا شخصیت هایی را بعنوان نقاب در شعر معاصر بکار می برند که بطور کلی شایستگی پرداختن به این مهم را ندارند.
ز خالل آن مدلوالت ی باید شخصیت فرا خوانده شده از خصوصیتی رهنمون گر برخوردار باشد تا بتوانیم اتبقول بیا

.معاصر را که از کاربرد آن شخصیت مدنظر بوده, بیان نماییم
پیش می آید که شخصیت فراخوانده شده گاهی از شایستگی الزم براي بیان جنبه اي از تجربه شاعر برخوردار 

صالح "شخصیتجمله از آن است و در همان زمان شایستگی و کشش پرداختن به بعدي دیگر از تجربه شاعر را ندارد.
براي بیان پیروزي و غرور و مقاومت از شایستگی کامل برخوردار است اما کشش حمل مفهوم  مشروعیت "الدین ایوبی

) 9: 2006و زین الدین,293-292: همانانقالب کردها و محکوم نمودن مخالفان آن را ندارد(
نمونه هاي موفق کاربرد نقاب:زاافراطیتقلید -7

معاصر گاهی به محض موفقیت شاعري نیکو سرا در فراخوانی شخصیتی کهن و کاربرد فنی آن (در تکنیک در شعر 
نقاب)براي اشاره به برخی ابعاد تجربه معاصرش, دیگر شاعران در پیروي از او به فراخوانی همان شخصیت در همان 

یل به اسلوبی لغوي و ساده می شود, که تمام مدلول  شاعر اول می پردازند, به گونه اي که شخصیت فراخوانده شده تبد
قدرت الهام گري اش را از کف داده است, تا جایی که دیگر آن کارایی گذشته را ندارد و کاربرد موفق و صحیح آن نزد 

شاید بتوان بارزترین این شخصیت ها را سندباد و مسیح(ع) ).812: 2001شاعر دشوار و گاه ناممکن می شود(الجیوسی,
فدادهی و مرگ ،, دیگر شاعران به کرات آن را در موضوع قربانیبرخی شاعرانکاربرد موفق مسیح(ع)که بعد از.دانست

شد, تا تبدیل تا آنکه تبدل به یک اسلوب سطحی و لغوي با داللت هاي کلیشه اي و مشخص ،در راه دیگران بکار بستند
واننده به سوي معنی رمزي و گسترده  متمایل شود به سوي آنجا که با مشاهده نام مسیح در شعري بجاي اینکه ذهن خ

).295- 294: 2006مدلول لغوي و محدودش می گرود(عشري زاید,
نوظهور بودن تکنیک نقاب در شعر فارسی و عربی:-8

است. این درحالی است که بر خالف و فارسیدر شعر عربیو کم سابقه بودن این تکنیکعلت دیگر, ندرت کاربرد 
در یک روند طبیعی  از همتایان فارسی و عرب خود،بسیار زودتر از , شاعران اروپاییان عرب سرا و پارسی گوشاعر

عر نقاب منتقل شدند.شبه -که یکی از عناصر ساختاري و بنیادي شعر نقاب است- مونولوگ نمایشی 
:گیرينتیجه
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ست:تکنیک نقاب شعري نتایج زیر قابل ارائه اپس از کنکاش و بررسی 
با توجه به اینکه شعر فرایندي پویا و همسو با محیط پیرامونی خویش است، تحول و دگرگونی تکنیک هاي آن -

ابزارها و تکنیک هاي در دوره معاصر گریزي ازکاربستاز این رودر طی دوران هاي مختلف امري گریز ناپذیر است.
هوي همچون نقاب نیست.نوظ

سپس مورد توجه علم روانشناسی بویژه یونگ ،شنامه استیطالحات تئاتر و نمانقاب در اصل یکی از اصتکنیک -
علی رغم تفاوت شیوه کاربرد ،وارد حوزه ادبیات و شعر شد.از این رواوایل قرن بیستم میالدي،قرار گرفت و نهایتا

هنر شاعري و غنایی گري و ذاتی بودن هنر نمایشعینیت محل پیوند را این شیوه هنريباید شعر و نمایش،نقاب در 
دانست.
اما شخصیت هاي کهن و اسطوره اي هستند،اغلب شخصیت هاي مورد توجه شاعران در کاربرد نقاب شعري،-

وانگهی برخی از شخصیت ها و اسطوره هاي معاصر نیز مورد توجه شاعران قرار گرفته و در اشعارشان بکار رفته است.
مهم ترین مسأله که باید مد نظر شاعر باشد؛ ا معاصر بودن شخصیت نقابین، صرف نظر از کهن یدر کاربرد نقاب، 

.مستقیم گویی و غنایی گري و رومانتیسم افراطی  استمعاصر شاعر در راستاي رهایی ازۀهماهنگی نقاب با تجرب
ها و شناخت عمیق از آن و مهم ترین مسائل در فرایند کاربرد نقاب، در کنار گزینش شخصیت هاي مناسب-

رهایی از فراخوانی محض شخصیت کهن و دوري از اشاره صریح به تجربه معاصر شاعر است، ،همراهی با تجربه شاعر
بین معاصر و کهن بهره گیرد، بگونه اي که در قالب شخصیت و رویدادهاي کهن تجربه شعري بلکه باید شاعر از شیوه اي 

معاصرش را ابراز دارد.
, ناتوانی شاعر در ایجاد آمیزش هانمحوري ترین و شاید مهم ترین وشایع ترین آقاب،ندر کنار لغزشگاه هایی -

می باشد.متعادل و منطقی میان گذشته(ابعاد شخصیت کهن) و حال(تجربه ي معاصر شاعر) 
یادداشت ها:

ر بر قصیده احساسات معاصغلبه دادنشخصیت بر قصیده بصورت روایی  و یا مسلط نمودنالبته زیاده روي در - 1
.و بیان مستقیم احساسات از لغزش هاي کاربرد نقاب است که در ادامه درباره آن بحث خواهیم کرد

.به بعد89: 2003به بعد و کندي ,262: 2006براي اطالعات بیشتر رك : عشري زاید ,- 2
در کاربرد نقاب عدم وجود و یا ضعف کشش نزد شخصیت نقاب در بیان تجربه معاصر, خود یکی از لغزش ها- 3

است که بطور مفصل درباره آن بحث خواهد شد.
چرا که ابهام خصوصیتی نحوي است و بیشتر با ترکیب جمله باید دانست که میان غموض و ابهام تفاوت است؛- 4

نحوي ایجاد می –در ارتباط است اما غموض خصوصیتی خیالی لست و پیش از مرحله ي ساختار لغوي 
)بدین جهت غموض خصوصیتیست مثیت در شعر و یا بهتر بگوییم مجموعه اي از 189-1988:188شود(اسماعیل,



8983مجموعه مقاالت

از آن جهت که غموض در شعر نوعی ویژگی در اندیشه ي شعري است نه بیان شعري,« خصوصیات ایجابی است و 
).190همان:»(ارتباط شدیدي با جوهر و اصول اولیه شعر دارد

معادل غنایی گري دانست.حالت رومانتیک)  را )یا (غلبه ذات پردازي(می توان- 5
يوجود این خصوصیت در کاربرد انواع  شخصیت هاي کهن و اسطوره اي با حاالت گوناگون و هسته اولیه- 6

ت گرفته از همان چیزي است که یونگ آن را کشف کرد و آرکی تایپ و کهن الگو أمشترك نزد بشر از ابتدا تا کنون نش
نمونه هاي اولیه نیز ترجمه کهن نمونه,صورت نوعی,که آن را صورت ازلی,نامید"االنماط االولی"ویا بقول عرب ها 

غریزي اند که در ناخودآگاه جمعی ما حضور دارند و برجسته –از نظر یونگ کهن نمونه ها الگوهاي رفتاري .کرده اند
نجینه و نهانگاه براي انگاره ها ي آدمی را ترین و بزرگترین ویژگی ناخوآگاه جمعی بشر محسوب شده و حکم یک گ

دارند..ناخودآگاه جمعی بخشی از ضمیر نا خودآگاه ماست که فرا شخصی و جهانی است با شکل و محتواي رفتاري کما 
) این کهن 161- 160: 1383،و قنبر علی زاده73- 72: 1372بیش یکسان در همه جا و براي همه ي انسان ها(کزاري, 

ونه هاي ابتدایی در واقع همان صورت هاي وجودي هستند که از زمان هاي بسیار دور موجود بوده الگوها یا نم
است.علت وجود این نمونه هاي برتر در روان آدمی به دوران هاي دیرینه باز می گردد.یعنی آن زمان که آگاهی انسان 

رشید و طلوع آن یک رویداد روانی بود؛مثال براي او مشاهده ي غروب خوپیوسته به طبیعت پیرامون وابسته بود.
خورشید در نظر او تجسم قضا و قدر الهی یا اراده ي قهرمانی بود که در روح انسان نهفته است.هر تصویري از این 
تصاویر که در هر زمانی و مکانی و بدون تاثیر وراثت یا مهاجرت یا زمان خود به خود می جوشد و احساسی که به 

بله این تصویر در ناخودآگاه امري فردي و شخصی نیست بلکه نداي درونی تمام بشریت است.آدمی دست می دهد,
این تصاویر اساطیري ما یملک شخصی محسوب نمی شوند جمعی ما زندگی می کنند اما از طریق فرد سر بر می آورند.

ن الگوها می توان به کهن الگوي ). از مهم ترین که21- 20: 1378هر چند از طریق شخص بر انگیخته شوند(محمد احمد,
مادر,کهن الگوي کودك و کهن الگوي دختر اشاره نمود.
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